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شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده – مناقصه عمومی به شرکت 
واجد الشرایط واگذار نماید: 

مهلت تحویل اسناد مناقصه- مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری روز یکشنبه مورخ 94/6/22 
گشایش پاکات مناقصه: روز دوشنبه مورخ 94/6/23

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد مزایده: دولت آباد، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

1- موضوع مناقصه: اجرای عملیات حدود 103 کیلومتر خط تغذیه فوالدی به قطر 2 الی 6 اینچ، 63 کیلومتر 
شبکه گذاری فوالدی و پلی اتیلن جهت روستاهای پشتکوه و پیشکوه فریدونشهر 

 2- می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: 1/500/000/000 ری�ال )ی�ک میلی�ارد و پانصد میلی�ون ریال(
                                                                                                                                                                                                                                           کد فراخوان: 1413982

3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان - خیابان چهارباغ باال - شرکت گاز استان اصفهان 
4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1394/06/25

مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه پای�گاه اط�الع رس�انی الکترونیکی 
 ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان  ب�ه آدرس www.nigc-isfahan.ir  ،  www.iets.mporg.ir ی�ا ب�ا 

شماره تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده – مناقصه )نوبت اول( 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1394.2885(

علیرضا اطهری فر- شهردار دولت آباد 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت عمران  شهر جدید مجلسی در نظر دارد احداث پروژه های عمرانی ذیل واقع در شهر جدید مجلسی را به صورت مشارکتی با اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای صالحیت، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز الزم واگذار نماید:

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی، جهت دریافت اسناد ارزیابی به امور قراردادهای 
این شرکت مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: متقاضیان پس از تکمیل اسناد، حداکثر تا تاریخ 94/6/19 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاکتهای الک و مهر 
شده به دبیرخانه شرکت تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر 20 جاده  مبارکه - بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم - شرکت عمران مجلسی 
تلفن: 52472733-031                                                          دورنگار: 52472214-031                                                       صندوق پستی: 86316-11178   
سایت اینترنتی www.majlessi-ntoir.gov.ir                                                                 کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده نهایی می باشد.

مبلغ کل سرمایه گذاری )ریال( 
حدود

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری 
توسط شریک )ریال(

متراژ تقریبی زیربنا 
)مترمربع( موضوع پروژه

111/4 میلیارد  85 میلیارد 

10000 یکصد واحد مسکونی 
ویالئی

مشارکت
130 در احداث واحدهای تجاری

413/7 واحد مذهبی)مسجد(

تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسائی سرمایه گذار )شریک(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

 نوبت دوم نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان 
)سهامی خاص(

م الف:15822

از عالقمندان به آرایشگری مردانه جهت فعالیت در این رشته 
فنی دعوت به همکاری می کند.

نجف آباد – خیابان شریعتی غربی جنب منبع آب
                تلفن: 09132318047            رستگاری

فروش منحصر به فرد زمین 1300 متری داخل خود روستای تاریخی یاسه 
چاه با ساحل خصوصی، لب رودخانه، با درختان 30 ساله آماده ویالسازی 

به شرط مجوز ساخت با دسترسی به آب، برق، گاز و تلفن

09133338626   -     09122051377

پیرایش رخسار

فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین و 
کارخانه شرکت بهریس اصفهان

رجوع به صفحه 13

مـناقصه عمـومی 

آگهی مناقص�ه عمومی خری�د خدمات واحد 
CSR مرک�ز آموزش�ی درمانی قلب ش�هید 
چمران ب�ه صورت حجمی متقاضیان ش�رکت 
در مناقصه می توانند جهت کس�ب اطالعات 
بیش�تر به س�ایت دانش�گاه علوم پزش�کی 
اصفهان به آدرس: www.mui.ac.ir یا سایت 
 مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس
  /www.afa.mui.ir/khadamat مراجع�ه 
و یا با ش�ماره تلف�ن 37924005-031 واحد 

کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 
                                                                                    م الف:16013

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 چاپ اول

مبلغ سپرده مبلغ اعتبار  ردیف شرح عملیات

250/000/000 5/000/000/000 مناقصه نوبت اول- احداث ساختمان های باغ بانوان شهر دولت آباد 1

250/000/000 5/000/000/000 مناقصه نوبت اول- احداث فونداسیون ساختمان فرهنگسرا و کتابخانه مرکزی شهر دولت آباد 2

250/000/000 5/000/000/000 تکمیل ساختمان کتابخانه کربکند 3

2/000/000 40/000/000 مزایده نوبت اول- بهره برداری از امتیاز تاکسی بانوان 4

شهرداری دولت آباد 
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ماجرای 
فرافکنی بی بی سی

 در فتنه88

مثلثی فرهنگی که 
جامعه را با چالش 
مواجه کرده است

س�فیر  اعتراف�ات  از 
انگلیس ت�ا آب معدنی 

های استرالیا
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ریی��س کمیته نفت، گاز و پتروش��یمی مجل��س با تاکید 
براینکه ماندن زنگنه در وزارت نفت فایده ای ندارد گفت: 

طرح استیضاح وزیر نفت پس از تعطیالت ...

مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ 
عنوان کاه��ش نخواهد یافت، گفت: درخواس��ت افزایش 

قیمت خود را به شورای رقابت ارسال ...

 با خالی ش��دن ذوب آهن از بازیکن��ان باتجربه، فعال 
مهدی رجب زاده و قاسم حدادی فر تنها کاپیتان های 

موجود در این تیم هستند که غیبت ...

رییس پلی��س آگاهي اس��تان اصفهان اع��الم کرد:  
کارآگاهان پلیس آگاهي اصفهان موفق شدند تعداد 

4 هزار و 203 بطري نوشیدني انرژي زاي ...

اسـتیضاح وزیـر نـفت
تـقدیم مجلس می شود 

خودرو 
ارزان نمی شود

ذوب آهن مثل پرسپولیس

 کشف 4203 بطري نوشیدني 
قاچاق از یک انبار 

چهارمحال و بختیاری
 مرکـز درمـان نابـاروری 

نـدارد
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معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

بـخش عمده مشـکل معارضان ورزشـگاه 
نـقش جـهان برطـرف شـد

با دو راهکار سخت افزاری و نرم افزاری:

سـاماندهی مشاغـل شـهری در اصفهـان
گلدسته های خاموش

امام��زاده ابراهیم)ع(فرزند امام موس��ی ب��ن جعفر، واقع 
 در خیاب��ان ابوذر،سالهاس��ت در غربتی عجی��ب روزگار

 می گذراند و این بنا نیز چش��م انتظ��ار تحقق وعده های 
اوقاف و تعمیرات است.

امامزاده ابراهیم )ع( از جمله امامزادگان واجب التعظیمی 
اس��ت که علمای اصفهان و مردم پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم ارادت خاصی به ایش��ان دارند و کرامات وی نیز بر 

زبان مردم اصفهان جاری است.
 وی از فرزندان بالفصل امام موس��ی بن جعفر )ع( و برادر

 امام رضا )ع( است و ش��جرنامه ایش��ان نیز در حرم امام 
هشتم شیعیان موجود است.

صادقی مدیرکل اوقاف اصفه��ان در ارتباط با این امامزاده 
عظیم الش��ان به مهر می گوید: باید بگویم که ش��اهزاده 
ابراهیم اصفه��ان یکی از امامزادگان ب��ا کرامت اصفهان و 
دارای اصل و نسب ثابت ش��ده هستند که بسیاری از علما 
و بزرگان استان توجه ویژه به زیارت این امامزاده شاخص 

دارند ...



يادداشت
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صادق خرازی بر آتش افروزی انگلیسی ها در ماجرای فتنه ۸۸  
اش��اره کرد و گفت: »رادیو بی بی سی به صورت جهت دار در 

قبال کشورمان فرافکنی می کرد «.
به گزارش مهر، دو تن از تحلیلگران مسائل سیاسی با حضور در 
میزگرد »گفت و گوی سیاسی« رادیو گفت وگو،  در خصوص 
نگرانی ها در قبال از س��رگیری روابط ب��ا انگلیس به بحث و 

واکاوی تاریخی پرداختند.
در آغاز این گفت و گوی رادیویی،  صادق خرازی با اش��اره به 
تعطیلی سفارت انگلس��تان بالفاصله بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، اظهار کرد: »در سال ۱۹۸۰ دولت انگلیس اجازه داد 
افراد مسلح از گروه منافقین وارد سفارت ایران در لندن شوند 

و ۲۶ نفر از نیروهای کادر محلی را گروگان گرفتند.«
این دیپلمات با نقبی تاریخی به دوران قحطی یکصد س��ال 
پیش ایران، بخشی دیگر از اقدامات دولت انگلیس را تشریح 
کرد و گفت: »چگونه می توان با چنین تاریخی مناسبات دو 
جانبه را تنظیم کرد.  در آن حادث��ه نیمی از جمعیت ایران از 
بین رفت که نشان می دهد ما باید منافع ملی دائمی خود را 

در نظر بگیریم.«
خرازی بر لزوم رعایت عقبه تاریخی در رابطه با انگلستان تاکید 
کرد و افزود: »پس از بازگش��ایی سفارت بریتانیا در تهران در 
سال ۱۹۸۸ و پایان یافتن جنگ تحمیلی بدلیل پیام تاریخی 
حضرت امام)ره( در قبال سلمان رشدی ملحد، مناسبات دو 
کشور تیره و روابط حدود یکسال و اندی قطع شد.« وی با اشاره 
به تشدید اختالفات دو کشور در پی حضور انگلستان و آمریکا 
در عراق گفت: »دولت انگلیس در جنوب عراق فعالیت هایی را 
آغاز و پا را از حد و مرز خود فراتر نهاد و دریادارهای انگلیس در 
نواحی مرزی ایران فعال شدند و در همان مقطع نیروهای سپاه 
انقالب اسالمی هشت نفر از ملوانان انگلیسی را دستگیر کردند 

که افول عجیبی را از سوی انگلیس نشان داد.«
خرازی در ادامه عمق کینه توزی انگلیس ه��ا را بیان کرد و 
یادآور ش��د: » انگلیس به جای عذرخواه��ی از این تعرض و 
 تش��کر از آزادی نیروهایش آلمان و فرانسه را تحریک کرد و

پیش نویس یک قطعنامه انتقادی علیه ایران در قبال آژانس 
انرژی اتمی را برای نخستین بار به سازمان ملل فرستادند.«

وی در بخشی دیگر از این گفت و گو به اخراج سفیر انگلیس با 
مصوبه مجلس شورای اسالمی در آذرماه سال ۹۰ اشاره کرد 
و گفت: »در آن زمان به جای اینکه انگلیس از ایران به دلیل 
تامین امنیت کادر سفارت سپاسگزار باشد، به دلیل حاکمیت 
گروه های راستگرای بی تجربه در انگلیس، به یکباره مناسبات 
خود را با ایران قطع کردند و رفتاری مغایر با عرف دیپلماتیک 

را نمایان ساختند.«
ماجرای فرافکنی صدای انگلستان در فتنه ۸۸

 خرازی ، توجه بح��ث را به ترافیک دیپلماس��ی بعد از توافق
 هس��ته ای در کش��ورمان جلب کرد و در این راس��تا گفت: 
»انگلیس ها ظاهرا بوی کباب شنیده اند و برای عقب نماندن 
از این عرصه زودت��ر از همه راه افتادند و اص��رار زیادی دارند 
که سفارت شان در حد س��فیر بازگشایی ش��ود و تا آنجا که 
بنده اطالع دارم دولت ایران در حال بررسی است که شرایط 

 اجازه می دهد که با این بازگش��ایی موافقت شود یا خیر...« 
وی مصوبه مجلس در این حوزه را ناظر بر تغییر سطح مناسبات 
از سفارت به کارداری دانست و اختیار را بر عهده مدیران ارشد و 
وزیر امورخارجه عنوان کرد.خرازی همچنین از سخت گیری 
دولت انگلستان در روزهای آغازین مذاکرات هسته ای سخن 
گفت و تصریح کرد: »انگلیس ه��ا در روزهای میانی و پایانی 
مذاکرات سعی می کردند رفتار خود را با گامی مثبت تنظیم 
کنند؛ گرچه می دیدیم در این مسیر توطئه هایی وجود دارد.«

این دیپلمات بر آتش افروزی انگلیس ه��ا در ماجرا فتنه ۸۸ 
تاکید کرد و گفت: »رادیو بی بی سی به صورت جهت دار در 
قبال کشورمان فرافکنی می کرد و اسناد مهمی در اختیارمان 
است که برخی کارمندان این رسانه به طور مستقیم به دنبال 
ایجاد جنگ روانی بودند.« خرازی اقدام انگلیس در آن مقطع 
را بسیار ناشیانه خواند و افزود: »دست انگلیس بسیار رو بود. 
مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آن روزها اشاره داشتند 
که دست پنهان دولت انگیس در بسیاری از آشوب ها مشخص 
است و حتی نقش��ی دوگانه بازی می کند.« وی جلوگیری از 
نفوذ بیگانگان را نیازمند توجیه و آگاهی و بهره گیری از افرادی 
دور از فتنه دانس��ت و ادامه داد: »دس��ت اندرکاران در حوزه 
سیاست خارجی و فرهنگی باید خبیر و بصیر باشند تا به موقع 

و درست تشخیص دهند و آگاهانه تصمیم بگیرند.«
خرازی خاطرنشان س��اخت: »باید واقع بینانه، در چارچوب 
منافع ملی و هوش��یار و دقیق عمل کنی��م و بهترین بهره را 
ببریم. ابزار و وس��یله ای که ما در اختیار داریم خیانت هایی 
است که انگلستان در مسیر تاریخ انجام داده و تاوانی که دولت 

این کشور در آینده باید به ملت و دولت ایران پرداخت کند.«
نفرت ملت ايران از انگلیس سابقه تاريخی دارد

در ادامه این بحث همایون موحدیان با اش��اره به تاریخ سیاه 
روابط انگلیس با کشورها  اظهار کرد: »روحیه استعمارگری 
انگلیس سابقه ای ۷۰۰ ساله دارد و بعد از مبارزات طوالنی و 
کشتار ملت ها، برخی از کشورها توانستند خود را از چنگال 

استعمار انگلیس آزاد  کند.«
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حمایت های دولت 
انگلیس از دیکتاتوری در کشورهای مختلف گفت: »این رویه 
هم اینک نیز ادامه دارد؛ با نگاهی به دول دیکتاتور در منطقه 
شاهد هستیم که انگلستان حمایت همه جانبه خود را در حوزه 

سیاسی و اقتصادی اعمال می کند.«
 موحدیان همچنی��ن از س��ابقه تاریخی انگلی��س در حوزه

 توطئه های مختلف سخن گفت و افزود: »انگلیس با اعتراف 
به این دخالت ها، هیچ ابایی نداردکه گذش��ته خود را سیاه و 
تباه اعالم کنند و برای آن ها چنی��ن نوع رفتاری یک افتخار 
محسوب می شود.« وی استفاده از حق وتوی سازمان ملل را 
موجب ایجاد شرایط مساعدی برای انگلیس ها دانست و گفت: 
»انگلیس ها هرجا که با مخالفتی مواجه ش��وند،  به راحتی از 
بلندگوی س��ازمان های بین المللی کشور مورد نظر را تحت 
 فش��ار می گذارند و در نهایت آن کش��ور را در وضعیتی قرار

 می دهند که از ادعا خود دست بردارند.« موحدیان در بخشی 
دیگر از این گفت و گو به س��ابقه نفرت مردم ایران از انگلیس 

اشاره کرد و این نفرت را ناشی از روحیه ملی مردم عنوان کرد.
این کارشناس امور سیاسی بر کارشکنی های دولت انگلیس 
در حوزه قیمت گذاری نفت اش��اره کرد و گفت: »متاس��فانه 
 در دوران��ی که ملت ه��ا در خواب موقت بس��ر م��ی بردند،

 آنها ابزار خود را کامال تحکیم بخشیدند و امروز می بینیم که 
هر تصمیمی با دخالت آمریکا و انگلیس نقض خواهد ش��د.« 
موحدیان همچنین تشکیل فرقه وهابیت را اقدامی مستقیم از 
سوی سفارت انگلیس در ایران خواند و افزود: »آن ها با استفاده 
از امکانات مالی این فرقه را در نقاط مختلف گس��ترش دادند 
و تنفر از انگلی��س محدود و محصور ب��ه دوران بعد از انقالب 

نیست؛ بلکه پیشتر نیز وجود داشته.«
موسسات فرهنگی-آموزش�ی انگلیس درصدد 

عضوگیری هستند
وی با تاکید بر هش��دار رهبر معظم انق��الب مبنی بر دخالت 
فرهنگی آمریکا و انگلیس در فضای پساتحریم بر کشورمان، 
 گفت: »نبای��د ش��کل گس��ترده ای را از آزادی عم��ل برای

 انگلیس ها ایجاد کنیم؛ آن ها به واسطه موسسات فرهنگی در 
کشورمان درصدد عضو گیری هستند.«

موحدیان با بیان اینک��ه انگلیس ها در ح��وزه اعالم مواضع 
منفی نس��بت به دولت و ملت ای��ران رودربایس��تی ندارند، 
تصریح کرد: »بع��د از مالقات دکتر روحانی با نخس��ت وزیر 
انگلیس کمتر از ۲۴ س��اعت موضعی بس��یار منف��ی اتخاذ 
 کردند که گویی هیچ مالقاتی در جهت توس��عه روابط واقع

 نشده.«
وی با اعالم اینکه به بهانه های مختلف همچون آموزش زبان 
نباید اجازه آزادی عمل به انگلیس داد، تاکید کرد: »انگلیس 
همواره منافع اقتص��ادی خود را دنبال می کن��د تا در مواقع 
خاص از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند. از جمله اینکه 
تسلط خود را بر منابع مالی و صنعتی حفظ کند.«موحدیان با 
 اشاره به وظیفه خطیر وزارت امورخارجه، خاطرنشان ساخت: 
»بده بستان ها باید تضمین کند که به همان میزانی که ما مایل 
به گسترش هستیم، انگلیس ها نیز در عمل اثبات کنند که این 
تمایل را دارند.« این تحلیلگر مس��ائل سیاسی صراحتا اعالم 
کرد: »از روابط انگلیس با ایران هیچ بهره ای متوجه مملکت ما 
نخواهد شد؛ جز خسارت و زیان اما با تنظیم روابط سیاسی باید 

این خسارت را به حداقل برسانیم.«

شبکه مستند س��یما به مناسبت هفته دولت برنامه ای 
را با عنوان یک روز، یک وزیر بر روی آنتن خود برد که 
در این برنامه یک روزکاری دستگاه دیپلماسی کشور به 

نمایش گذاشته شد.
 ای��ن روزکار ی مصادف بود با روز یک ش��نبه که وزیر 
امور خارجه در ابتدا در مراسم ختم برادر قائم مقام خود 
)سرمدی( شرکت کرد و سپس در دانشگاه عالمه برای 
شرکت و سخنرانی در نشس��ت توافق هسته ای و علوم 
سیاسی که به همت سه دانش��گاه اصلی تهران برگزار 
شده بود حضور پیدا کرد و در بعدازظهر پس از شرکت 
در جلسات کاری وزارتخانه به قول خودش برای زدن 
کارت حضور و غیبت نکردن به جلسه هیأت دولت رفت 
و در نهایت با فیلیپ هاموند،  وزیر امور خارجه انگلیس 
که برای شرکت در مراسم بازگشایی مجدد سفارتخانه 
این کش��ور در تهران، به ایران س��فر کرده بود دیدار و 
در کنفرانس مطبوعاتی ش��رکت کرد.او در مصاحبه با 
مجری این برنامه با اشاره به وضعیت خانواده اش گفت: 
پدرم اصفهانی بود و دو س��ال قبل از تولد من به تهران 
آمد. مادرم تهرانی بود. ظریف در پاس��خ به این سوال 
که آیا ایده و یا مطلبی داریدکه بخواهید از طریق این 
برنامه بیان کنی��د و آقای رییس جمه��ور آن را انجام 
دهد، خاطرنش��ان کرد: ایش��ان همیش��ه به من لطف 
داشتند و معموالً حرف بنده در حوزه سیاست خارجی 
را خیلی بر زمین نگذاشتند. اما من یک مشکل دارم و 
آن هم مربوط به همکاران در وزارت امور خارجه است. 
کارمندان این وزارتخانه افرادی سختکوش و زحمتکش 
هستند ولی متأس��فانه برخالف تصور عمومی که فکر 
می کنند کارمن��دان این وزارتخانه وضع ش��ان خیلی 

خوب است آنها از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
رییس دس��تگاه دیپلماسی افزود: ش��اید بتوان گفت 
یکی از کمترین امکانات در کشور را کارمندان دستگاه 
دیپلماسی دارند؛ بنابراین تقاضای من از همه دوستان 
این اس��ت که با یک عینک دیگری به وزارت خارجه و 
کارمندان این دس��تگاه نگاه کنند. ما همکاران خیلی 
سختکوش��ی در این وزارتخانه داریم اما برخالف این 
تالش ها در مقابل از امکانات بس��یار کم��ی برخوردار 
هس��تند. البته ما ای��ن را درک می کنیم ک��ه دولت با 
مس��وولیت های زیادی روبه روس��ت؛  اما این تقاضا را 
داریم که نسبت به دوستانی که در وزارت امور خارجه 
کار می کنند با ن��گاه جدیدی مبتنی ب��ر واقعیت های 

دستگاه خارجی مواجه شوند.

رییس مجلس شورای اس��المی برای صرفه جویی در اموال 
عمومی و جلوگیری از پرداخت هزینه های هنگفت پارکینگ 
 هواپیما در واش��نگتن ب��ا پ��رواز غیراختصاصی ب��ه آمریکا

 رفت. عل��ی الریجانی،  رییس مجلس ش��ورای اس��المی به 
منظور ش��رکت در چهارمین اجالس روسای مجالس جهان 
در نیویورک، تهران را با پرواز غیرمس��تقیم و غیراختصاصی 
به مقصد فرانکفورت ت��رک کرد.آقای عل��ی الریجانی برای 
صرفه جوی��ی در اموال عموم��ی و جلوگی��ری از هزینه های 
هنگفت ترجیح داد با پرواز عادی، فرانکفورت- نیویورک عازم 
آمریکا ش��ود، چرا که در غیر این صورت، می بایست عالوه بر 
هزینه های پرواز اختصاصی، هزینه پارکینک هواپیما که طبق 
شنیده ها برای پارک تا زمان حضور هیات ایرانی در نیویورک 
باید از فرودگاه نیویورک به فرودگاه واشنگتن پرواز می کرد، 

پرداخت می شد.

حکم ارشاد برای شجريان
هومان اسعدی؛ دبیر نهمین جشنواره موسیقی جوان درباره 
بخش آواز ایرانی گفت: ما در این بخش 5 اس��تاد نامدار آواز 
را دعوت کردیم ک��ه خوش��بختانه همه آنان هم��کاری در 
جشنواره را پذیرفتند. محمدرضا ش��جریان، شهرام ناظری، 
اصغر ش��اهزیدی، نصراهلل ناصح پور، و رامبد صدیف، 5 داور 
اصلی در بخش آواز هستند. قرار بود که این استادان مرحله 
اول و نهایی را در بخش آواز داوری کنند. برخی از آنان به علت 
مشغله کاری در داوری بخش اول جش��نواره نمایندگانی را 
معرفی کردند. این جشنواره به همت انجمن موسیقی ایران 

و دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار می شود.

درخواست ظريف از دولت

الريجانی چرا با پرواز 
غیرمستقیم به نیويورک رفت؟

شنیده ها 

وکیل مداف��ع بابک زنجانی در واکنش ب��ه اظهارات یک 
نماینده مجلس که مدعی شده ۲۰ مورد اعتراف از متهم 
 پرونده دارند و این اعت��راف فقط در اختیار آنهاس��ت و

 قوه قضاییه هم ای��ن موارد را ندارد، گف��ت: اگر اعترافی 
وجود دارد که متضمن کش��ف جرم اس��ت ب��ه مراجع 

ذی صالح بدهید.
به گزارش تس��نیم، رس��ول کوهپای��ه زاده اصفهانی در 
واکنش به اظهارات امیر عباس س��لطانی ک��ه اخیراً در 
مصاحبه با یکی از رس��انه ها مدعی شده: »مذاکرات ما با 
بابک زنجانی دست هیچ کس نیست و قوه قضاییه هم این 
موارد را ندارد. ما حدود ۲۰ م��ورد اعتراف داریم که تنها 
در اختیار ماست، ولی نمی ش��ود اینها را رسانه ای کرد، 
چون اگر زنجانی این را بداند، دیگر نمی شود از وی حرفی 
بیرون کش��ید« اظهار کرد: ضمن تش��کر از نمایندگان 
محترمی که با حس��ن نیت و به دور از منافع سیاس��ی و 
حزبی و در راس��تای وظیفه نمایندگی، س��عی در کشف 
حقیقت دارن��د، الزم می دانم چند نکته را از س��ر ارادت 

متذکر شوم.
وکیل مداف��ع بابک زنجانی گفت: همه م��ا وظیفه داریم 
در مقاب��ل قانون تمکین کنی��م. قانون ح��وزه فعالیت و 
وظایف همه نهادها و قوا را مشخص کرده است و احترام 
به استقالل دستگاه قضایی، شرط اصلی تحقق عدالت و 

احقاق حقوق عامه است.
کوهپای��ه زاده اصفهانی گفت: نماین��دگان محترمی که 
درخواست مالقات با موکلم را دارند حتماً بر اصل تفکیک 
قوا و اس��تقالل قوه قضاییه واقف هس��تند؛ البته من هم 
از طریق رس��انه ها در جریان درخواس��ت ه��ای متعدد 

نمایندگان مجلس برای دیدار با موکلم قرار گرفتم.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه ک��رد: به طور قطع اگر 
دستگاه قضایی این درخواست را موجه و مطابق قوانین 
 تش��خیص می داد با آن موافقت می کرد؛  ام��ا اصرار بر

 

رس��انه ای ک��ردن برخ��ی درخواس��ت ه��ا و تح��ت 
 تأثیر ق��راردادن دس��تگاه قضای��ی برای اجاب��ت برخی

 درخواس��ت ها، نه تنها تعامل س��ازنده میان قوا را رقم 
نمی زند؛  بلکه موجب التهاب و تشویش و نگرانی جامعه 

می شود.
وی اف��زود: اینک��ه بع��د از ع��دم موافق��ت دس��تگاه 
قضایی ب��ا درخواس��ت مالق��ات نمایندگان ب��ا موکلم 
اینگونه عنوان ش��ود:»۲۰ م��ورد اعتراف داری��م و این 
اعتراف��ات فق��ط در اختی��ار ماس��ت ولی نم��ی توانیم 
 رس��انه ای کنی��م چ��ون باب��ک زنجان��ی متوج��ه

 می شود«قابل تأمل است.
 اس��تفاده از تعبیر اعتراف که بار حقوقی و قضایی دارد، 
جای تأمل دارد. به نظر می رسد شایسته بود نمایندگان 
در دیدار با معاون اول محترم ق��وه قضاییه موضوع را به 
ایشان اطالع می دادند نه اینکه وقتی مخالفت می شود 

تازه این کشف را رسانه ای کنند.
کوهپایه زاده اصفهانی ادام��ه داد: اگر هم اعترافی وجود 
دارد که متضمن کشف جرم اس��ت، نمایندگان نباید تا 
امروز صبر می کردن��د بلکه وفق مق��ررات مکلف بودند 
آن را در اختی��ار مراجع ذی صالح ق��رار دهند. این صبر 
 دوساله و کشف جدید بعد از عدم دستیابی به مطالبات و 
رس��انه ای کردن آن، جای تأمل دارد. ضم��ن قدردانی 
از زحمات نمایندگان محترم، خاضعانه اس��تدعا دارم با 
اعتماد کامل به دستگاه قضایی و استقالل قوه قضاییه، از 
رسانه ای کردن مطالبی که هیچ کمکی به کشف حقیقت 
و صیان��ت از حقوق ملت نم��ی کند و موج��ب نگرانی و 

تشویش جامعه می شود، خودداری کنند.
طبق اعالم حجت االس��الم والمس��لمین غالمحس��ین 
محسنی اژه ای، نخستین جلس��ه محاکمه بابک زنجانی 
و دو متهم دیگر، 11 مهر ماه امسال در شعبه 15 دادگاه 

انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود.
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حجت االسالم زائری در صفحه شخصی خود در یکی ازشبکه های 
اجتماعی نوشت: زندگی طبیعی طالب و روحانی ها باید با جلوه های 
متنوع از شادی ها و مشکالت و خانواده و تحصیل و اشتغال و حضور 
در صحنه های مختلف اجتماعی و جهاد و مقاومت به درس��تی 

نمایش داده شود. 
یک وقتی مؤسسه نشنال جئوگرافیک کتابی منتشر کرده بود، با 
عنوان»درون واتیکان«  و سال ها دلم می خواست همین کار برای 
قم اتفاق می افتاد. شاید خیلی سوء تفاهم های عموم مردم به این 
شکل حل می شد. خوشبختانه در سال های اخیر هم جشنواره های 
عکاسی دفتر تبلیغات و هم صفحه هایی مثل طلبه گرام به این 
موضوع کمک کرده اند. پیش از این طلبه گرام با انتشار این عکس 
نوشته بود: یک نکته و یک سوال از شما.شاید بسیاری از کسانی که 
این تصویر را می بینند، سخت باور کنند یا برایشان عجیب به نظر 
برسد!تصور بسیاری از افراد جامعه این است که روحانیون اصال اهل 
تفریح و گردش همراه خانواده نیستند.سوال اینجاست : آیا این 
تصور صحیح است ؟ اگر صحیح است، چه عامل یا عواملی باعث 
عدم تمایل طالب و روحانیون به حضور اینچنینی در فضای جامعه 
شده است؟اگر تصور غلطی اس��ت، چرا نگاه جامعه به روحانیون 

اینگونه است؟

 واکنش زائری به حضور طلبه ها
 در شهربازی

رییس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با تاکید براینکه ماندن 
زنگن��ه در وزارت نفت فایده ای ندارد گفت: طرح اس��تیضاح وزیر 
نفت پس از تعطیالت س��ه هفته ای مجلس تقدیم هیات رییسه 

خواهد شد. 
چند ماهی اس��ت که ط��رح اس��تیضاح بیژن زنگن��ه در مجلس 
ش��ورای اس��المی کلید خورده و جمعی از وکالی مل��ت در پی 
اس��تیضاح وزیر نفت هس��تند.آنها عدم انجام اقدام��ات الزم در 
زمینه میزان فروش نفت، انتصاب های نامناسب، ضعف در حوزه 
مدیریت این وزارتخان��ه، واگذاری دکل های حف��اری دریایی به 
شرکت های خارجی چینی و هندی، عدم مواضع اصولی در راستای 
کاهش قیمت، خام فروش��ی، عدم توسعه پاالیش��گاه ها و حضور 
تعدادی از مدیران مرتبط با جریان کرسنت در راس شرکت های 

 مهم نفت��ی را از جمل��ه دالیل خود ب��رای اس��تیضاح می دانند.
سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز و ر رییس کمیته نفت، 
گاز و پتروش��یمی مجلس با اعالم این خبر اضاف��ه کرد که طرح 
استیضاح وزیر نفت تاکنون 45 امضا دارد و ان شاهلل پس از تعطیالت 

سه هفته ای مجلس تقدیم هیات رییسه پارلمان خواهد شد.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا هیات رییس��ه برنامه ای برای 
برگزاری جلسه استیضاح کنندگان با وزیر نفت داشته یا خیرگفت: 
هیات رییسه تالش کرده ؛ اما ما قبول نکردیم و زیربار نرفتیم چراکه 

باقی ماندن این وزیر در وزارت نفت فایده ای ندارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکالت وزارتخانه نفت 
تصریح کرد: این وزیر هرچه نیروی انقالبی، کاری و فنی در وزارت 
نفت وجود داشت را کنار گذاشته و یک حالت دیکتاتوری در وزارت 

نفت به وجود آمده اس��ت. حتی وزیر تاکید کرده که»استخدام  یا 
تبدیل وضعیت ها را فقط من می توانم دستور دهم«.» زنگنه منابع 
انسانی وزارت نفت و معاونین و مدیران شرکت های نفتی را بیکار 
کرده است. البته این موارد فقط اقدامات رو بنایی است. وی دکل ها 
را با معامالت پشت پرده به چینی ها و هندی ها یا همین کرسنتی ها 
و گروه ها و بعضا خانواده هایشان واگذار کرده است«.موسوی ادامه 
داد: پاالیش��گاه اراک با این همه هزینه  که صرف تاسیس آن شده 
تقریبا تعطیل است. تنها 5۰ درصد پارس جنوبی فعال نیست و 5۰ 
درصد آن را کامال خوابانده اند. به نظر من تمام این اقدامات همسو 
با آمریکایی ها بود تا با ایجاد فشار بر کشور شرایطی را فراهم کنند 
که توافقنامه در ایران پذیرفته ش��ود و تا ح��دودی هم به اهداف 

خود رسیدند.

اس�تیضاح وزي�ر ن�فت
ت�قديم مجلس

می شود

اگر اعـترافی از بـابک زنـجانی

 دارید، به مـراجع ذی صـالح بدهید

درمیزگرد سیاسی تاکید شد؛

ماجرای فرافکنی بی بی سی در فتنه۸۸



اخبار فوالد
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ــى در صنايع  ــور و لزوم صرفه جوي ــه كمبود منابع آبى كش با توجه ب
ــتفاده از  ــركت فوالدمباركه اصفهان با اس ــوالد ، ش به ويژه صنعت ف
بروزترين تكنولوژى ها در فرايند توليد و چرخه استفاده و تصفيه آب 
ــاى توليد ، بازچرخانى  ــازى در فرآينده (تعريف پروژه هاى بهينه س
ــبكه  ــعه ش ــرمايه گذارى در توس ــه آب خطوط توليد) و س و تصفي
جمع آورى و تصفيه پساب شهرهاى مجاور توانسته مصرف آب مورد 
نياز خود را كاهش دهد تا جايى كه كل مصرف ويژه  آب  بر تن كالف 
ــيده  ــال 93 به رقم 4/13 مترمكعب رس گرم اين بنگاه توليدى در س
ــت.  اين ميزان مصرف به معنى كاهش 68 درصدى آب مورد نياز  اس

توليد به نسبت استانداردهاى پيش بينى شده اوليه مى باشد.
ــعه انرژى و  ــاى توس ــرداري از پروژه ه ــره ب ــدازى و به ــه راه ان البت
ــاب  ــه خانه پس ــبا ، تصفي ــى س ــه مصنوع ــامل درياچ ــياالت ش س
ــاميدنى  ــه آب صنعتى و آش ــه خان ــبا ، تصفي ــانى س صنعتى و انس
ــبا، راه اندازى و  ــبكه برق فوالد مباركه و فوالدس ــعه ش ــبا ، توس س
ــازى، ــقف فوالدس ــر س ــن زي ــل 110 ت ــردارى از جرثقي ــره ب به
ــازى ــى LF6 ، بهينه س ــوره پاتيل ــردارى از ك ــدازى و بهره ب راه ان

ــه  راه  ــوالد مبارك ــازى ف ــك فوالدس ــوس الكتري ــاى ق ــوره ه ك
ــبا و راه  ــوالد س ــتقيم ف ــد احياء مس ــازى واح ــت س ــدازى بريك ان
ــروژه هاى  ــبا از ديگر پ ــت فوالد س ــت و برداش ــدازى واحد انباش ان
ــد كيفى  ــت و تولي ــش ظرفي ــتاى افزاي ــه در راس ــت ك ــى اس مهم
ــده ــرا ش ــزى و اج ــه ري ــان برنام ــه اصفه ــركت فوالدمبارك در ش

 است.

رشد 9 درصدى توليد درگروه 
فوالد مباركه اصفهان

گروه فوالد مباركه اصفهان در ادامه دستيابي به ركوردهاي توليد خود 
ــال 2015 ميالدي(ديماه 93 تا مرداد 94) با توليد  طي هفت ماه س
چهار ميليون و 393 هزار و 828 تن، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

رشد 9 درصدي را تجربه نمود.
بهرام سبحاني مديرعامل فوالد مباركه گفت: با توجه به برنامه ريزي 
ــتيابي به اين ميزان رشد در  ــاالنه در گروه فوالد مباركه دس توليد س
حالي صورت گرفت كه شركت فوالد مباركه در بازه زماني ياد شده با 
توليد سه ميليون و 269 هزارو 248 تن و شركت فوالد هرمزگان نيز 
با توليد 683 هزارو 154 تن فوالد خام هر يك به ترتيب به رشد 11 و 
هفت درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل دست يافتند. ايشان با 
اشاره به اين مطلب كه هم اكنون گروه فوالد مباركه توليد حدود 51 
درصد فوالد كشور را بر عهده دارد، افزود: با اين رشد 9 درصدي، توليد 
ــياري از توليد كنندگان  ــي بس ــام ايران عليرغم روند كاهش فوالد خ
ــال 2015 ميالدي، رشد 3/7درصدي  فوالد جهان در هفت ماهه س

را تجربه كرد.

صرفه جويى و مديريت مصرف بهينه 
آب در توليد فوالد مباركه

ــايد بايد منتظر معجزه جوى براى افزايش منابع آبى  ش
كشور بود تا باغ هاى خشك پسته را دوباره سيرآب كند و 

اين محصول را اميدوار به صادرات در بازار جهانى سازد.
فصل برداشت مدتى است كه آغاز شده و هنوز مشخص 
ــته كشور چقدر است.در  نيست كه رقم دقيق توليد پس
خوشبينانه ترين حالت بايد امسال 225 هزار تن پسته از 

باغات پسته كشور برداشت شود.
ــگراوالدى عضواتاق بازرگانى كه به  ــدهللا عس اگرچه اس
ــت، مى گويد: «در سال 94 بين  تاجر پسته معروف اس
220 هزار تن تا 250 هزار تن پسته در ايران توليد شود».

ــت، ارقامى  ــطح زير كش ــاس س با اين حال ارقام، براس
ــال اخير  ــى رود.در چند س ــه از آن انتظار م ــت  ك نيس
ــته  ــران آبيارى باغ هاى پس ــالى و بح به دليل خشكس
ــت.دو سه سالى  ــته رو به كاهش گذاشته اس توليد پس
ــته كه سال ها در  ــت مقام اولى توليد و صادرات پس اس
ــت.اين محصول  ــيده اس اختيار ايران بود،به آمريكا رس

ــيع ترين مساحت باغى  با 450 هزار هكتار پوشش، وس
ــاليانه  به ارزش 12 تا 16 هزار  كشور است كه  با توليد س
ميليارد ريال ارزشمندترين توليد باغى كشور محسوب 
ــته در ايران چهار تا پنج درصد كل  ــود. توليد پس مى ش
ــى كند و در  ــور را تأمين م ــاورزى كش ارزش توليد كش
ــه ويژه در  ــى بيابانى ايران، ب ــترده اى از نواح بخش گس
ــاعد خاك و آب  ــتان هاى كرمان و يزد، شرايط نامس اس
ــته تنها گونه اقتصادى كشاورزى محلى سبب شده پس

 باشد.
همچنين صنعت پسته ايران نزديك به 250 هزار فرصت 
ــت.  فرصت هاى  ــتغال دايم در كشور ايجاد كرده اس اش
ــد فصلى ــن صنعت، درآم ــترده اي ــتغال فصلى گس اش

 مهمى براى جمعيت هاى كارگرى شرق و جنوب شرق 
ــت كه به دليل خشكسالى هاى  ــور فراهم آورده اس كش
ــغلى از دست رفته  ــى از اين فرصت هاى ش پياپى بخش

است.

كارشناسان كشاورزى مى گويند:« پسته با احداث 450 
ــور ــاغ در مناطق بى آب و علف و گرم كش هزار هكتار ب

ــق بيابانى و  ــتم مناط ــى در بهبود اكوسيس  نقش مثبت
تلطيف شرايط محيطى براى سكونت انسان بازى كرده 
است به طورى كه همواره نام پسته در كنار فرش و خاويار 
ــورده  ــد خ ــران پيون ــام اي ــا ن ــى ب ــاى جهان در بازاره

است».
محصولى كه گران تمام مى شود

ــالى و  ــته كاران كرمانى با خشكس ــرايطى كه پس در ش
ــت و پنجه نرم  ــراى آبيارى باغات خود دس بحران آب ب
ــته كاران رقيب  كاليفرنيايى طى 10 سال  مى كنند،پس
گذشته به رغم خشكسالى ها سطح زير كشت پسته را دو 

برابر كرده و جايگاه اولى ايران را نصيب خود كرده اند.
ــته كاران و كمبود شديد آب  عدم حمايت مناسب از پس
و بى برنامه گى شديد در اين بخش از كشاورزى موجب 
ــه رقيبان اصلى  ــكا و تركيه ب ــده كه هم اكنون آمري ش

ــوند، بطورى كه در حال حاضر در  پسته ايران تبديل ش
برخى كشورهاى همسايه پسته آمريكايى در بازار عرضه 
ــته پسته درشت  ــود.قيمت تمام شده سال گذش مى ش
ــه هزار و 800 تومان در كيلو بوده در حالى  كاليفرنيا س
ــتاندار كرمان  ــاس گفته مديركل اقتصادى اس كه بر اس
ــال  ــته فندقى ايران در س ــده واقعى پس قيمت تمام ش
گذشته بيش از 10 هزار تومان بوده است.  بررسى انجمن 
ــان مى دهد دريك باغ 10 هكتارى با  پسته ايران نيز نش
ــده پنج هزار و  زمين مرغوب و آب كافى قيمت تمام ش
ــت در غالب باغات پسته  ــت. بديهى اس 500 تومان اس
ــتند قيمت به  كه زمين هايى خرد و بدون آب كافى هس
مراتب بيشتر خواهد بود. اين اختالف قيمتى در شرايطى 
ــز در حال  ــردن يارانه ها ني ــت كه قانون هدفمند ك اس
اجراست و بيم آن مى رود كه اين فاصله بسيار عميق تر

 شود.
ــد بى سابقه اقتصادى در  بازار جهانى پسته، به دليل رش
كشورهاى پرجمعيت در حال توسعه نظير چين، روسيه، 
خاورميانه، هند و آسياى ميانه كه همگى به خاطر سابقه 
ارتباط فرهنگى با ايران داراى شناخت تاريخى از پسته 
هستند، به شدت در حال رشد بوده و عاليم پيشى گرفتن 

تقاضا بر عرضه به طور كامل مشهود است.
ــان مى گويند:« افزايش عرضه پسته، مستلزم  كارشناس
يك فرآيند برنامه ريزى و سرمايه گذارى پانزده تا بيست 
ساله است؛ در حالى كه مصرف در اين بازارها ساالنه در 
ــذار يعنى اهميت  ــت. دو عامل تأثيرگ حال افزايش اس
ــش روز افزون مصرف و  ــد جهانى و افزاي آمريكا در تولي
ــودآورى عظيم صنعت  ــته، باعث س ــت جهانى پس قيم
ــركت پارامونت شده است.  پسته آمريكا و به خصوص ش
اين درحالى است كه باغداران ايرانى به دليل خشكسالى 
وكاهش بهره ورى باغ هاي پسته كشور، نتوانسته اند روند 
سوددهى خود را پا به پاى باغداران پسته كاليفرنيا حفظ 
كنند».توليد پسته ايران طى چهار سال گذشته بين 200 
ــال در نوسان بوده است. اين  هزار تا 250 هزار تن در س
درحالى است كه تحريم هاى بين المللى هم در كاهش 
ــازار امريكا  ــى تاثير نبوده اند.ب ــادرات اين محصول ب ص
ــته ايرانى ــاى بين المللى به روى پس به دليل تحريم ه

ــت.هرچند كه برخى از  ــت كه بسته شده اس  مدت هاس
تجار پيش بينى مى كنند كه وضعيت بعد از توافق هسته 

اى رو بهبود خواهد گذاشت.
اگرچه نمى توان با اطمينان گفت كه اين پيش بينى به 
سرعت مى افتد ،اما به نظر مى رسد مى تواند يك هدف 
ــت رفته ايران  ــد كه بازار از دس گذارى براى دولت باش
ــته را دوباره احيا كند.با اين حال خشكسالى هم   در پس
ــت كه بتوان به راحتى از كنار آن گذشت. موضوعى نيس

شايد بايد بيشتر منتظر معجزه جوى براى افزايش منابع 
آبى كشور بود تا باغ هاى خشك پسته را دوباره سيرآب 
كند و اين محصول را اميدوار به صادرات در بازار جهانى 

سازد.
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 نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين گفت: بعد از لغو تحريم ها، شركت هاى 
ــته و اجازه مراوده با ايران را نداشتند،  رقابتى چين كه شركاى آمريكايى داش
ــد.مجيدرضا حريرى گفت: اگرچه اين روزها  ــان به ايران باز خواهد ش پايش
ــران دارند اما بايد به صراحت  هيات هاى اروپايى رفت و آمدهاى زيادى به اي
گفت كه آنها نه براى اين مى آيند كه در ايران سرمايه گذارى كنند و نه براى اين 
مى آيند كه حتى كاالهاى خود را به ايران بفروشند بلكه آنها كه چند سال در 
دوران تحريم، از بازار ايران دور مانده بودند، به ايران مى آيند تا اطالعات خود را 
به روز كنند؛ بنابراين اگر اين روزها رفت و آمد هيات هاى چينى از اين دست، 
به ايران كم است، به دليل اين است كه چينى ها در سال هاى تحريم، همواره 
در اقتصاد ايران حضور داشته اند و بنابراين اكنون اطالعات بازار ايران را دارند و 
نيازى نيست كه در رفت و آمد هيات هاى تجارى خود، اطالعات كسب كنند. 
نايب رييس  اتاق بازرگانى مشترك ايران و چين افزود: بر اين اساس، چينى ها 
همچنان به تجارت خود با ايران ادامه مى دهند، ضمن اينكه روى جديدى از 
تجارت ايران و چين مربوط به شركت هايى است كه در دوران تحريم، از تجارت 
و كار با ايران منع شده بودند؛ اين شركت ها عمدتا شركاى آمريكايى داشته يا 
اگر با ايران مراوده اى انجام مى دادند، ممكن بود كه در فهرست سياه از سوى 
ــاس پيش بينى مى شود كه با  آمريكا قرار بگيرند.وى تصريح كرد: بر اين اس
برداشته شدن تحريم ها، شركت هاى چينى به رقابت با يكديگر در بازار ايران 
بپردازند و در نتيجه، اقتصاد ايران بتواند با شركاى چينى خود، در يك فضاى 

رقابتى، كار را پيش ببرند. 

تصميمات تازه بانكداران براى 
نرخ سود بانكى

روى جديد تجارت ايران و چين 
نمايان شد

ــه هماهنگى مديران عامل بانك هاى دولتى و خصوصى برگزار شد و   جلس
بانكداران در مورد نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهيالت و كارمزد خدمات 

بانكى تصميم گيرى كردند.
ــى و خصوصى  ــل بانك هاى دولت ــور مديران عام ــه كه با حض در اين جلس
ــود  ــرخ س ــون ن ــى همچ ــورد موضوعات ــران در م ــد، حاض ــزار ش برگ
ــى ــات بانكى هم انديش ــهيالت و كارمزد خدم ــود تس ــپرده ها، نرخ س س

 كردند.
ــزوم همفكرى و  ــه بر ل ــك ملت در اين جلس ــتگار، مديرعامل بان على رس
ــود تاكيد كرد  هماهنگى بانك هاى دولتى و خصوصى در بحث نرخ هاى س
ــفانه هم اكنون موج جديدى از هجمه عليه نظام بانكى كشور  و گفت: متاس
ــى اين هجمه ها  ــر الزم، از تبعات منف ــت كه بايد با تدابي صورت گرفته اس

جلوگيرى كنيم.
ــل بانك هاى ــى مديران عام ــوراى هماهنگ ــر همتى، رييس ش عبدالناص
ــا، اظهار ــح بين بانك ه ــت ناصحي ــر پرهيز از رقاب ــا تاكيد ب ــى هم ب  دولت
ــمت ــه س ــم ب ــرف آن ه ــت ص ــال رقاب ــط دنب ــد فق ــا نباي ــت: م داش

ــا، نگران  ــراى بانك ه ــن روند ب ــون ادامه اي ــيم، چ ــاى پايين باش  نرخ ه
كننده است.

ــرى اصول را هيچ وقت زير  وى افزود: همانگونه كه در دنيا براى رقابت يكس
ــول را به طور كامل  ــرفت، آن اص پا نمى گذارند، ما هم بايد براى بقا و پيش

رعايت كنيم.

مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه قيمت خودرو به هيچ عنوان كاهش 
ــت افزايش قيمت خود را به شوراى رقابت  نخواهد يافت، گفت: درخواس
ارسال كرده ايم.هاشم يكه زارع با اشاره به اينكه قيمت خودرو به هيچ عنوان 
ــت: هزينه هاى توليد هر روز در حال افزايش  كاهش نمى يابد، اظهار داش
است و اين موضوع باعث مى شود تا قيمت ها روند كاهشى نداشته باشد.وى 
با بيان «درخواست افزايش قيمت خود را به شوراى رقابت ارسال كرده ايم» 
افزود: قرار است به محض برگزارى جلسات جديد شوراى رقابت اين موضوع 
ــى قرار گيرد.يكه زارع در خصوص پرداخت تسهيالت دو هزار  مورد بررس
ميليارد تومانى به هريك از شركت هاى ايران خودرو و سايپا كه در جلسه 
هفته گذشته كميسيون صنايع مطرح شده بود، گفت: اين موضوع در حد 
پيشنهاد بوده و هنوز قطعى نشده است.مديرعامل ايران خودرو در رابطه 

با انباشت توليد در انبارهاى اين 
ــركت هم افزود: در سال 92  ش
ــه  توليد و تحويل يك خودرو س
ماه زمان مى برد اما امسال مدت 
زمان تحويل خودرو 16 روز شده 
است، بر همين اساس روزانه دو 
هزار و 400 دستگاه در كارخانه 
ــتريان  ــل مش ــد و تحوي تولي

مى شود.

خودرو 
ارزان نمى شود

 يك مقام مسوول در وزارت جهادكشاورزى از پايان فصل برداشت جو در 
كشور خبر داد و گفت: ميزان برداشت اين محصول تاكنون بيش از سه 
ميليون و 200 هزار تن گزارش شده، ضمن اينكه شرايط برداشت برنج 
نيز بسيار مساعد است.مدير كل دفتر غالت و محصوالت اساسى وزارت 
ــت جو در كشور به پايان رسيده  جهادكشاورزى با اشاره به اينكه برداش
است، اظهار داشت: هنوز گزارشات كامل در زمينه ميزان توليد به دست 
ما نرسيده اما ميزان برداشت اين محصول تاكنون بيش از سه ميليون و 

200 هزار تن گزارش شده است.
ــار اضافه كرد: حدود 300 هزار تن از اين محصول به شكل  كاوه خاكس
تضمينى از كشاورزان خريدارى شده است و پرداخت  مطالبات كشاورزان 
همچنان ادامه دارد.اين مقام مسوول در وزارت جهادكشاورزى، شرايط 
برداشت برنج را مساعد عنوان 
ــش بينى مى  كرد و افزود: پي
شود امسال يك ميليون و 750 
هزار تا يك ميليون و 800 هزار 
تن برنج در كشور توليد شود.به 
گفته خاكسار، سطح زير كشت 
برنج در استان هاى غيرشمالى 
ــال جارى بين 35 تا 40  در س

درصد كاهش يافته است.

توليد 3/2 ميليون تن 
جو دركشور

دبير كانون سراسرى انبوه سازان با بيان اينكه اگر پروژه مسكن مهر زودتر 
ــيد، اختصاص خط اعتبارى جديد مى توانست به كمك  به اتمام مى رس
بخش مسكن بيايد، گفت: ابالغ بخشنامه جديد رسوب همزمان تسهيالت 
در بانك مسكن به مدت دو سال نمى تواند كمك حال انبوه سازان و توليد 

مسكن باشد.
ــازى بخواهد دو  ــر انبوه س ــزود: به عنوان مثال اگ ــيد پورحاجت اف فرش
ــاخت دريافت كند، 400 ميليون تومان از  ــهيالت س ميليارد تومان تس
ــاب ديگرى از اولين قسط پرداختى به مدت  اين تسهيالت بايد در حس
ــودى تعلق گيرد.پورحاجت با  دو سال رسوب شود بدون اينكه به آن س
اشاره به اينكه اين اقدام نمى تواند به توليد مسكن كمك كند، تأكيد كرد: 
ــاز به گونه اى شود كه  به هر حال بايد شرايط بخش مسكن و ساخت وس
ساخت وساز رونق بگيرد، چرا كه برخى از سازنده هاى مسكن با گذشت 
ــروش واحدهاى  ــده هنوز موفق به ف ماه ها با اتمام واحدهاى ساخته ش
ــده اند.پورحاجت گفت: به هر حال در حال حاضر اعطاى  ــكونى نش مس
تسهيالت به ساخت مسكن و از سوى بانك مسكن با نرخ سود اسما 14 
درصد و براى ساير بانك ها 30 درصد است.وى گفت: دولت تالش مى كند 
ــود، اما هنوز شرايط مناسبى براى خروج  تا بازار مسكن از ركود خارج ش
مسكن از تورم فراهم نشده است.دبير كانون سراسرى انبوه سازان خاطر 
ــت كه دولت بخواهد براى كنترل تورم،  ــان كرد: اعتقاد من اين نيس نش
بخش مسكن را در ركود نگه دارد، اما معتقد هستم كه خريداران مسكن 

ــرايط جديد كه همانا قيمت هاى كنونى  ــته اند خود را با ش هنوز نتوانس
مسكن است وفق دهند.وى اضافه كرد: متأسفانه افزايش قيمت مسكن 
ــته به گونه اى بوده است كه قدرت خريد متقاضيان را  در سال هاى گذش
پايين آورده و دولت بايد با تقويت قدرت تقاضا اين مشكل را برطرف كند.

ــريع تر  ــت كه بايد هرچه س پورحاجت تصريح كرد: اعتقاد بنده اين اس
پروژه مسكن مهر به اتمام برسد؛ چراكه اگر اين كار هرچه سريع تر انجام 
مى شد، خط اعتبارى جديدى به وزارت راه و شهرسازى تعلق مى گرفت 

و مى توانست به كمك بخش مسكن بيايد.

 وزير نيرو با بيان اينكه اتصال شبكه برق ايران به اروپا در دوران پسا تحريم 
ــعه تجارت برق جمهورى اسالمى  در دستور كار نيست، اعالم كرد: توس

ايران با كشورهاى همسايه در اولويت اول قرار دارد.
ــت هاى توسعه تجارت  ــريح مهم ترين سياس حميد چيت چيان در تش
خارجى برق ايران در دوران پساتحريم، گفت: در شرايط فعلى ديپلماسى 
ــعه همكارى هاى برقى با كشورهاى مختلف  انرژى ايران به منظور توس
ــت.وزير نيرو با اعالم اينكه افزايش تبادل برق با  ــده اس همسايه آغاز ش
كشورهاى همسايه يكى از سياست هاى كليدى صنعت برق با كشورهاى 
همسايه در دوران پساتحريم است، تصريح كرد: هم اكنون ايران با هفت 
ــكى تبادل و ارتباط برقى دارد كه  كشور همسايه از طريق مرزهاى خش
پيش بينى مى شود مبادالت برقى با كشورهاى همسايه توسعه بيشترى 
ــرايط  ــت: اولويت اول برقى ايران در ش يابد.اين عضو كابينه اظهار داش
ــورهاى همسايه  ــعه مبادالت برقى با كش پس از لغو تحريم ها ابتدا توس
ــتور كار قرار ندارد. ــبكه برق ايران به اروپا فعال در دس ــت و اتصال ش اس

ــاره به ضرورت اعمال تغييرات جديد در آرايش  ــوول با اش اين مقام مس
شبكه توليد، انتقال و توزيع برق ايران، بيان كرد: استفاده از تكنولوژى و 
ــازى شبكه  فن آورى هاى نوين، ارتقاى راندمان نيروگاه ها، هوشمندس
ــرمايه گذارى خارجى از  برق، بازگشايى خطوط اعتبارى، فاينانس و س
مهم ترين اولويت هاى صنعت برق در دوران پساتحريم است.چيت چيان 
ــه فعلى صنعت برق كاهش اتالف انرژى  با تاكيد بر اينكه مهم ترين برنام

ــور است، اظهارداشت: بر  در سطح شبكه توليد، انتقال و توزيع برق كش
اين اساس با حذف خطوط توزيع فشار ضعيف از سطح شبكه برق اقدام 

موثرى به منظور كاهش تلفات انجام خواهد شد.
وزير نيرو در پايان با بيان اينكه در حال حاضر ظرفيت توليد برق ايران به 
بيش از 73 هزار مگاوات رسيده است، خاطرنشان كرد: از اين رو در كنار 
ــركت ها و سرمايه گذاران اروپايى  كاهش تلفات، مذاكرات متعددى با ش
و آسيايى به منظور احداث واحدهاى جديد نيروگاهى و افزايش ظرفيت 

توليد برق در دوران پسا تحريم آغاز شده است.

دبير كانون انبوه سازان ؛

مسكن مهر زودتر به اتمام برسد
وزير نيرو اعالم كرد:

برق ايران فعال به  اروپا نمى رود

بازارى كه مى خواهد زنده بماند؛

 جـايگاه اول 

صــادرات جـهانى  

پـسته

 احـيا مى شود؟
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در حال انقراضگونه های جدید خبر
 زمین م��ا برادری ب��زرگ تر و پیرت��ر از خ��ود دارد که جو آن 
به احتمال زیاد حاوی آب نیز هست. وجود این ماده ی ضروری 
می تواند نوید بخش احتمال کش��ف حیات فرازمینی در این 

سیاره باشد.
سیاره ی جدیدی که بنابر مشاهدات تلس��کوپ فضایی کپلر 
کشف شده، به گفته ی ناسا نزدیک ترین و شبیه ترین سیاره 
به زمین اس��ت که تا به امروز یافت ش��ده. الزم به ذکر اس��ت 
که تلسکوپ فضایی کپلر از س��ال ۲۰۰۹ میالدی تاکنون در 
کهکشان راه شیری به دنبال یافتن س��یارات زمین سان بوده 

است.
این تلسکوپ بیش از هزار سیاره ی احتمالی را به دانشمندان 
معرفی کرده اس��ت، ام��ا گروه��ی چهارتایی از دانش��مندان 
برجسته، کشف س��یاره ی b-45۲-Kepler را اعالم کردند 
که سیاره ای بزرگ تر از زمین بوده و در فاصله ی ۱4۰۰ سال 
نوری از آن قرار دارد. این سیاره ی فراخورشیدی که در اعماق 
فضا است، ۶۰ درصد بزرگ تر از زمین است و فاصله ای تقریبا 
یکس��ان با فاصله ی زمین تا خورشید، از س��تاره ی خود قرار 
 دارد، س��تاره ای که اتفاقا ش��باهت زیادی به خورشید دارد. 
جان گرانسفیلد، مدیر ارشد بخش ماموریت های علمی ناسا، 
می گوید:کپلر که وظیفه ی جستجوی سیارات فراخورشیدی 
را دارد، موفق به کشف سیستم س��یاره و ستاره ای شده است 
 که نزدیک ترین سیس��تم به زمین و خورش��ید ما هس��تند.

 این نتیجه ی شگفت انگیز ما را یک قدم دیگر به کشف زمین 
نسخه ی دوم نزدیک تر می کند.

 ناس��ا می گوید ق��رار اس��ت ارزیابی بیش��تری ب��ر روی این 
داده ه��ا و مش��اهدات زمین��ی داش��ته باش��د؛ ام��ا بی��ان 
م��ی کن��د ک��ه ب��ه احتم��ال زی��اد b-45۲-Kepler  از 
جن��س صخ��ره ب��وده و دارای دمایی مناس��ب ب��رای ایجاد 
 آب اس��ت. ماده ای که ش��رط اساس��ی وجود حیات اس��ت. 
س��تاره ی این س��یاره ی جدید در حدود ۶ میلیارد سال سن 
دارد که در حدود۱/5 میلیارد س��ال بیش��تر از عمرخورشید 
ما است. ناسا معتقد اس��ت این عمر طوالنی می تواند شرایط 
را ب��رای ایجاد حی��ات بر روی س��طح س��یاره فراه��م کند. 
جان جنکینس که سرپرس��ت گروهی اس��ت که مس��وولیت 
 تحلیل داده ه��ای تلس��کوپ را در کالیفرنیا بر عه��ده دارند، 
می گوید: این که سیاره ای توانسته ۶ میلیارد سال یعنی حتی 
بیشتر از زمین، در فضای قابل زیستن ستاره ی خود قرار بگیرد 
بسیار شگفت انگیز اس��ت. اگر تمامی مواد و ش��رایط بر روی 
 این س��یاره فراهم باش��ند، بهترین فرصت برای ایجاد حیات 

بر روی آن، محیا شده است.
او م��ی افزاید:م��ا b-45۲-Kepler  را ب��ه عن��وان ب��رادر 
ب��زرگ تر زمی��ن م��ی دانیم، ک��ه بهتری��ن فرص��ت را برای 
 درک بهت��ر تح��ول محی��ط زیس��تی زمی��ن، ایج��اد کرده 

است.
دانش��مندان در حال حاضر از وجود حیات بر روی این سیاره 
 اطمینان ندارند؛ اما می گویند ش��دت نور بر روی س��طح آن 

با ش��دت نوری که از خورش��ید به زمین می رس��د، یکس��ان 
است. آقای جنکینس مدعی اس��ت اگر گیاهی از روی زمین 
بر روی این س��یاره برده ش��ود، این گیاه ش��روع به فتوسنتز 
خواهد کرد. او می گوید: این س��یاره از نظر نوری که به سطح 
 آن می رس��د، حس��ی مانند زمین را به ش��ما منتقل خواهد 

کرد.
ناس��ا می گوید این س��یاره نیروی جاذبه ای مع��ادل دو برابر 
 نی��روی جاذب��ه ی زمی��ن دارد و س��ال آن ۳۸5 روز اس��ت. 
در بیانیه ای رس��می این آژانس می افزای��د: درحالی که جرم 
و ترکیبات آن سیاره شناخته نش��ده است، تحقیقات گذشته 

نشان از صخره ای بودن آن دارند.
 دانش��مندان همچنین م��ی گویند س��ن باالتر این س��تاره، 
 گوش��ه ای از آینده ی زمین را به ما نشان می دهد. این سیاره

 ۱۰ درصد انرژی بیش��تر از س��تاره ی خود دریافت می کند و 
تجرب��ه  نی��ز  را  ای  گلخان��ه  اث��ر  آن  ی  نتیج��ه   در 

می کند.
دکتر داوگ کال��دول، متخصصی در موسس��ه ی SETI که 
بر روی این پ��روژه کار می کن��د، می گوید: ان��رژی مضاعفی 

که از س��تاره ی س��الخورده ی آن به سطح س��یاره می رسد، 
می تواند باعث تبخیر اقیانوس ها از س��طح آن ش��ود. ممکن 
 اس��ت بخار آب ب��رای همیش��ه از این س��یاره رخت بس��ته 

باشد.
این سیاره شرایطی مانند زمین یک میلیارد سال بعد را تجربه 
می کند؛ چرا که با پیرتر ش��دن خورشید و روشن تر شدن آن 
 باید منتظر دریافت انرژی بیشتر از خورشید در سال های آینده 

باشیم.
 ناس��ا معتقد اس��ت قدم بعدی تمرکز تلس��کوپ های زمینی 
 بر روی این س��یاره اس��ت تا ترکیب و وجود یا عدم وجود آب 
بر روی آن مورد بررسی قرار بگیرد. در مقابل این پرسش که آیا 
زمانی ارس��ال فضاپیما، مانند افق های نو یا سفر به این سیاره 
ممکن خواهد بود یا نه، دانش��مندان موضعی محافظه کارانه 
به خود گرفتند و با احتیاط به آن پاس��خ دادند. جف کاگلین، 
تحلیل گری دیگر در موسسه ی SETI در پاسخ به این سوال 
 می گوید:کشف این س��یاره گام اول بوده اس��ت و من و شما 
 ب��ه آن س��فر نخواهیم ک��رد. اما ممکن اس��ت فرزن��د فرزند 

فرزندان مان به آن سفر کنند.

خبر

با توجه ب��ه مطالعات اخی��ر، افزایش بی��ش از یک متر 
س��طح آب های آزاد در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ س��ال آینده 

اجتناب ناپذیر است.
میش��ائل فرایلی��ش، رییس بخ��ش مطالع��ات جوی و 
زمین شناس��ی در آژانس فضایی ناس��ا ادامه این روند را 
تهدیدی برای زی��ر آب رفتن مناط��ق کم ارتفاعی مانند 
ایالت فلوریدای آمریکا و ش��هرهای جزی��ره ای و بزرگی 

مانند توکیو و سنگاپور می داند.
کارشناس��ان زیست محیطی بر اس��اس داده های جدید 
ماه��واره ای از افزایش س��طح آب ه��ای آزاد می گویند: 
بیش از ۱5۰ میلیون انس��ان که بخش بزرگی از آنها در 
آس��یا هس��تند، هم اکنون در ارتفاعی کمتر از یک متر 
باالی س��طح آب های آزاد زندگی می کنند.سال ۱۹۹۲ 
ناس��ا و آژانس فضایی » س��ی ان ای اس« فرانس��ه شروع 
به اندازه گیری س��طح آب های آزاد کردن��د. از آن زمان 
سطح آب اقیانوس ها به  طور متوس��ط تا 7/۶ سانتیمتر 
باال آمده  و در بعضی نق��اط این افزایش حتی بیش از ۲۳ 
س��انتیمتر بوده  اس��ت. دلیل اصلی این روند، آب شدن 
یخچال های طبیعی و همچنین گرم ش��دن اقیانوس ها 
هستند که باعث گسترش آب دریاها می شوند. به گزارش 
دویچه وله، کارشناس��ان به خصوص نگران ذوب ش��دن 
 یخ های گرینلند هس��تند. در طول دهه گذش��ته ساالنه 
 به ط��ور متوس��ط ۳۰۳ گی��گا تن ی��خ ذوب ش��ده اند. 
این به معنای آن اس��ت که از حجم یخ های قطب جنوب 
ساالنه به طور متوسط ۱۱۸ گیگا تن از دست رفته است.

 جاش ویلیس، اقیانوس ش��ناس ناسا اش��اره کرده  است: 
یخ ها سریع تر از آنچه پیش بینی می شده ذوب می شوند. 
حتی این خطر وجود دارد که این س��رعت ذوب افزایش 
پیدا کند. ویلیس همچنین هشدار می دهد: باید آمادگی 
الزم را داشته باش��یم، چراکه احتماال در ۲۰ سال آینده 
سرعت متوسط افزایش سطح آب های آزاد شدت خواهد 

گرفت.
با توجه به گفته های کارشناسان، یک فرآیند ناشناخته 
در این جریان، پیامدهای خطیر فروپاش��ی کوه های یخ 
هستند.تام واگنر، متخصص ناسا معتقد است که اگر این 
توده های یخی فرو بریزند، ارتفاع آب های آزاد می تواند در 
۱۰۰ تا ۲۰۰ سال آینده تا سه متر افزایش یابند. به طوری 
که کارشناس��ان تاکید می کنند حتی ذوب یخچال های 
طبیعی با سرعتی که تا امروز داشته  است، چالش بزرگی 

برای بشریت به وجود می آورد.

نیازهای حفاظتی قوچ و میش ایران ب��ا تکیه بر وضعیت 
پراکنش و زیس��تگاه های این پس��تانداران در نشس��ت 
تخصصی بررسی وضعیت رده بندی و حفاظتی قوچ ومیش 

در ایران بررسی شد.
با توجه ب��ه اهمی��ت وضعی��ت گونه های ق��وچ و میش 
ایران، نشس��ت تخصصی بررس��ی وضعی��ت رده بندی و 
حفاظتی ق��وچ ومیش های ای��ران با س��خنرانی رضایی 
اس��تاد دانش��گاه منابع طبیعی گرگان و با حضور فرهاد 
دبیری معاون محیط زیس��ت طبیعی، هوش��نگ ضیایی 
مش��اور س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت، مدی��ران 
 کل دفات��ر تخصص��ی و کارشناس��ان ذیرب��ط برگ��زار 

شد.
در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت رده بندی گونه ها 
و زیر گونه های قوچ ومیش موجود در کشور و اهمیت آن 
در اجرای برنامه های حفاظتی انجام شد، نتایج مطالعات 
انجام شده در خصوص بررس��ی های ژنتیکی-جمعیتی 
 گونه ه��ای مختلف قوچ ومی��ش در ای��ران مطالبی ارائه

شد.
بنابرای��ن گزارش، پس از بررس��ی کارشناس��ی وضعیت 
پراکنش و زیستگاه های قوچ و میش در ایران و نیازهای 
حفاظتی این جانوران، مقرر شد پروژه ای برای مطالعات 
تکمیلی شناس��ایی و تمایز جمعیت های قوچ ومیش در 
ایران تعریف شود و همکاری بیش��تر میان دفاتر ستادی 
برای انجام برنامه های مطالعات��ی– حفاظتی و مدیریتی 

انجام شود.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رس��انی سازمان حفاظت 
محیط زیست)پام(،گفتنی است، در این جلسه مقرر شد 
برای مطالعات مش��ابه روی گونه های دیگر برنامه ریزی 
شود و نشس��ت های تخصصی بر روی س��ایر گونه ها که 

وضعیت مشابهی دارند نیز انجام گیرد.

اجرای برنامه حفاظتی برای 
قـوچ و میـش ایـران

 احتمال غـرق شدن 
توکـیو و سنگـاپور
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دیدنی  هادر اعماق آب

راز تیزدندان ترین جـاندار جهان 

دندان های خارپش��ت دریایی، یکی از تیزترین و برن��ده ترین موادی 
اس��ت که در جهان یافت می ش��ود؛ و روزی می تواند منجر به ساخته 
 شدن چاقوهایی ش��وند که هرگز نیازی به تیز ش��دن دوباره نخواهند 

داشت.
این جاندار دارای دندان های خود تیز شونده ای است که می تواند با آنها 
حتی سنگ ها را بجود، و به این شکل این موجود دریایی می تواند برای 

خود در سواحل سنگی مسیرهای پنهانی حفر کند.
دانش��مندان اکن��ون دریافت��ه ان��د خارپش��ت ه��ای دریای��ی 

چگونه دندان ه��ای خود را تی��ز نگه م��ی دارند و معتقدن��د فناوری 
که بر پایه این ش��یوه بنا ش��ود را می توان در س��اخت ابزارهای تیغه 
 داری ب��ه کار گرف��ت ک��ه دوام تی��زی تیغ��ه در آنه��ا همیش��گی 

باشد.
 بررسی دندان های خارپش��ت دریایی بنفش کالیفرنیا نشان می دهد 
بر روی دندان های این جاندار ساختاری پیچیده از الیه های کریستالی 
 کلس��یت وجود دارد که به واسطه س��یمان طبیعی بسیار قدرتمندی 
 به یکدیگ��ر وصل ش��ده اند. در می��ان این کریس��تال ها الی��ه هایی 
ضعیف تر از این مواد زیستی قرار گرفته و با هر بار تضعیف شدن و خرد 
 شدن الیه های کریستالی، این الیه های جدید بیرون آمده و جایگزین 
الیه ه��ای از بین رفته خواهند ش��د و به این ش��کل دن��دان های این 

خارپشت دریایی برای همیشه تیز باقی خواهد ماند.
پوپا گیلبرت، از دانشگاه ویسکونزین مدیسون می گوید این الیه های 
زیستی حلقه های ضعیف تر در این زنجیره هستند و هر دندان از نقطه 
شکس��ت از پیش تعیین شده ای برخوردار اس��ت که با قرار گرفتن در 
 این نقطه الیه های سخت دندان خرد شده و مواد نرم تر جایگزین آن 
 می ش��وند. این چرخه به دو ش��کل مختلف رخ می دهد، صفحه ای و 
رشته ای و مواد نرم تر پس از جایگزینی الیه های کریستالی سخت و 
برنده می شوند. بر اساس گزارش تلگراف، به گفته گیلبرت اکنون که 
 روند تیز شوندگی دندان های این جاندار آش��کار شده است، می توان 
ب��ا اس��تفاده از آن ش��یوه های��ی جدی��د و کارآم��د را ب��رای تنظیم 
 و س��اخت دس��تگاه های��ی ب��ا تیغه ه��ای خ��ود تی��ز ش��ونده ارائه 

کرد.

به نظر می رس��د فردی چند س��طل رنگ داخل ای��ن رودخانه خالی 
کرده اس��ت، زیرا آب این رودخانه صورتی اس��ت. رنگ این رودخانه 
در نتیجه نوعی جلبک خاص به نام »دونالیال س��الینا« اس��ت که از 
خودش رنگ تولی��د می کند. نمک زی��ادی در ای��ن رودخانه وجود 
 دارد به طوری که در برخی مناطق به 4۰ درصد هم می رسد و باعث 
می شود تا جلبک ها بیشتر رشد کنند و شناکننده ها نیز بدون هیچ 
تالش��ی روی آب در حرکت باش��ند.  این نمک ها در لبه های ساحل 
 جمع و انباش��ته می ش��وند. محلی ها نی��ز چند س��اعت در روز را به 
جمع آوری این نمک ها از آب های صورتی روشن اختصاص می دهند. 

فرسایش خاک  در طول ۶ هزار سال، منظره ای مواج و مرمرین 
به دیواره های این غار بخشیده است که در اثر آب های سبز و آبی 

رنگ های متنوعی نیز به خود گرفته اند. 
این آب ها از رودخانه »کاررا« در نزدیکی مرز شیلی و آرژانتین 
 سرچش��مه می گیرند. البته این منظره طبیعی فوق العاده زیبا 
در معرض تهدید قرار دارد؛ زیرا گویا قرار است سدی در نزدیکی 
 آن س��اخته ش��ود. در حال حاضر بازدیدکننده ها می توانند با 
قایق های پارویی کوچک، هنگامی که آب رودخانه آرام است از 

داخل این غار دیدن کنند. 

ـ  سنگال ـ  شیلی 2رودخانه ربتا  غار مرمر 

عکس روز 
پارک کرم شب تاب ها در چین! 

درهای اولین پارک کرم شب تاب به روی بازدیدکنندگان باز شد. این پارک که در ووهان چین قرار دارد بیش از ۱۰۰۰۰ کرم شب تاب را در خود جای داده است و به 5 بخش از جمله بخش مشاهده، پرواز، پرورش کرم شب تاب و ... تقسیم شده است.این پارک ساالنه از اواخر ماه می تا اوایل ماه اکتبر برای بازدید عموم باز است.

کشف سیـاره ای مانند زمیـن



روی خط خبر

سبد اخبار
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رییس انجمن علمی راینولوژی ایران با اشاره به اینکه پزشکان باید پیش از جراحی 
عوارض احتمالی را برای بیمار تش��ریح کنندگفت: هیچ متخصصی نمی تواند در 
مش��ورت با بیماران ادعا کندکه جراحی صورت فقط در حیطه کاری رشته خاص 
تخصصی او اس��ت. بیژن نقیب زاده با بیان اینکه هر جراحی عوارض خاص خود را 
دارد، اظهار کرد: پزشکان و جراحان به ویژه در جراحی های زیبایی موظفند شرایط 
و ش��یوه درمان را برای بیمار توضیح دهند، زیرا جراحی های زیبایی اورژانس��ی و 
اضطراری نیستند و ممکن است بر اساس نیاز روحی، بیمار متقاضی انجام آن شده 
باشد. در چنین شرایطی ممکن اس��ت برخی افراد از انجام آن عمل زیبایی که در 

برخی موارد نیز غیرضروری است، پشیمان شده و آن را انجام ندهند.
وی اظهار کرد: الزم است رسانه ها، آگاهی الزم را در این زمینه به عموم مردم ارائه 
دهند تا افراد بدانند پی��ش از انجام اعمال جراحی باید طی یک یا چند جلس��ه با 
پزشک خود در موارد مختلف مشورت و گفت وگو کنند و شرایط انجام عمل جراحی 
را از پزشک جویا شوند تا با علم کامل به تمام جوانب، رضایت به انجام عمل جراحی 
بدهند.نقیب زاده در پاسخ به این سؤال که افرادی که خواهان انجام جراحی زیبایی 
صورت هس��تند در بین تخصص های مختلف دس��ت اندرکار در این حوزه باید به 
متخصص کدام رشته پزشکی مراجعه کنند گفت: متولی صدور مجوز برای پزشکان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی است؛  بنابراین اگر 
این دو مرکز برای پزشکانی مجوز صدور فعالیت در زمینه جراحی زیبایی را صادر 

کنند، آنها می توانند در این زمینه اقدام کنند.
وی در مورد وظیفه جراحان و پزشکان در خصوص بیان جوانب مختلف و عوارض 
احتمالی اعمال جراح��ی به بیماران گف��ت: در هر نوع اقدام پزش��کی و جراحی، 
 بیمار باید در مورد درمانی که قرار است برای او انجام شود، مطلع باشد و بداند آیا
  عارضه ای ب��رای او به دنبال دارد، ای��ن درمان چه میزان موثر اس��ت و تا چه حد

 می تواند در بهبود شرایط او تاثیرگذار باشد.
رییس انجمن علمی راینول��وژی ایران تاکید کرد: هی��چ متخصصی نمی تواند در 
مش��ورت با بیماران ادعا کندکه جراحی صورت فقط در حیطه کاری رشته خاص 
تخصصی او است و نباید با ارائه مش��اوره نادرست بیماران را گمراه کند.نقیب زاده 
افزود: زمانی که بیماران از طریق رسانه ها با تخصص های مرتبط با اعمال جراحی 
و حیطه کاری آنها آش��نا شوند، می توانند انتخاب درس��تی داشته باشند و پس از 
انتخاب پزش��ک خود و انجام مش��ورت با او و اش��راف یافتن بر تمام جوانب عمل 

جراحی، به نتیجه بهتر و قابل قبولی از جراحی خود دست یابند.
گفتنی است پنجمین کنگره بین المللی انجمن راینولوژی ایران، با حضور جمعی 
از متخصصان داخلی و خارجی حوزه راینولوژی و بیماری های سروگردن از 22 تا 
24 مهرماه در مرکز همایش های بین المللی رازی در تهران برگزار می شود. عالوه 
بر س��خنرانان داخلی، 11 مهمان خارجی از کش��ورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، 
س��وئد، مصر و ایتالیا در مورد موضوعات مختلف مرتبط با علم راینولوژی به ایراد 
سخنرانی می پردازند. هدف از برگزاری این کنگره و کارگاه های آموزشی؛ افزایش 
آگاهی پزشکان در مورد پیش��رفته های صورت گرفته در سطح دنیا در زمینه علم 
راینولوژی و تبادل اطالعات بین متخصصان این رشته عنوان شده است. اقدامات 
زیبایی سروگردن، اختالالت خواب، بیماری های ناحیه بینی و سینوس در اطفال، 
نقش سیستم ایمنی در بیماری های سروگردن و نانومدیسین ازجمله محورهای 

این کنگره است که در مورد بحث و تبادل نظر می شود. 

یک متخصص طب س��المندی، با اش��اره به اینکه تنهایی از جمله موارد آزاردهنده 
سالمندان است گفت: باید فضایی در محالت فراهم کنیم تا سالمندان ضمن گذران 

چندین ساعت در آن زمینه مشارکت اجتماعی داشته باشند.
احمد دلبری  در خصوص اولویت های حوزه سالمندان در برنامه ششم توسعه، اظهار 
کرد: بحث سالمندی به عنوان موفقیت سیستم بهداشتی درمانی کشور است که از 

دهه های قبل اقدامات درباره آن شروع شده بود.
وی ادامه داد: اما این بدان معنی نیست که خیال مان از این موضوع راحت باشد؛  چرا که 
ممکن است به چالشی در قرن بیست و یکم تبدیل شود؛  با توجه به اینکه در حال تدوین 
برنامه ششم توسعه هستیم این موضوع باید به عنوان یک از سرفصل های این برنامه ) نه 
زیرمجموعه برنامه های دیگر( در نظر گرفته شود و می طلبد وزارت رفاه برنامه ریزی 
خاصی برای آن داشته باشد.این متخصص طب س��المندی با اشاره به این که حوزه 
سالمندی باید تبدیل به دغدغه مسووالن رفاهی شود افزود: سالمندان باید از حداقل 
امکانات رفاهی برخوردار باشند یا به تعبیری دیگر باالی خط فقر بوده و درآمد کافی و 
قابل اعتماد داشته باشند، چراکه شرایط امرار معاش سالمندان با جوانان متفاوت است 

و اغلب آن ها به دلیل بیماری خود و خانواده شان را درگیر مسائل مختلفی می کنند.
وی همچنین گفت: مشکالت مالی جز عوامل استرس زا در دوران سالمندی است که 
فرد را به دیگران وابسته می کند، ما باید منابع مالی را برای آنها فراهم کنیم، آن ها باید 
از مستمری کافی و ثابت برخوردار باش��ند و اگر دچار بیماری موقت شوند باید مورد 
حمایت قرار گیرند تا از اداره زندگی شان باز نمانند، موضوع مهم دیگر این است که در 
هدفمندی یارانه ها صرف داشتن یک خانه یارانه آن ها قطع نشود و به مراقبین خانگی 

آن ها نیز یارانه کمک تعلق بگیرد.

مدیرکل امور بین الملل معاونت ام��ور زنان و خانواده نهاد ریاس��ت جمهوری گفت: 
 بخش بین الملل همایش نقش زنان در توسعه پایدار در سه سطح وزرایی، آکادمیک و 

کارآفرینان نمونه برگزار می شود.
لیال فالحتی افزود: در این همایش فرصت معرفی توانمندی های زنان ایرانی با تاکید بر 
اشتغال زایی در سطح وزرایی و شبکه سازی و  تبادل تجربیات با کشورها مهیا می شود.

وی در ادامه گفت: ما با بیشترکشورهای دعوت شده به همایش نقش زنان در توسعه 
 پایدار تفاهم نامه داریم و با توجه ب��ه آنکه در این همایش بح��ث اصلی کارآفرینی و

اشتغال زایی است فرصت حضور کارآفرینان این کشورها هم فراهم می شود.
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: 
تاکنون کشورهای آذربایجان، افغانستان و بخش زنان سازمان همکاری های اسالمی 
برای شرکت در همایش نقش زنان در توس��عه پایدار اعالم آمادگی کرده اند و کشور 

سنگال در حال بررسی شرکت در این همایش است.
وی با بیان اینکه برای دعوت از وزرا، کشورهای همس��ایه در اولویت قرار دارند، گفت: 
عالوه بر کشورهای همسایه از رییس فدراسیون زنان کشور چین نیز برای شرکت در 
 این همایش دعوت کرده ایم البته در ماه سپتامبر جلس��ات بین المللی زیادی برگزار 

می شود.
فالحتی در پایان درباره حوزه آکادمیک بخش بین الملل همایش نقش آفرینی زنان 
در توسعه پایدار اظهارکرد: دعوت از مهمانان این بخش بر عهده ما نبود و کمیته علمی 
همایش این کار را انجام داد. یکی از شرکت کنندگان این همایش شفقت فاروق است. 

مقاالت او پر استنادترین مقاالت در بین زنان جهان اسالم است.

 ادعای هیچ متخصصی درباره 
جراحی صورت ، مطلق نیست

باید زمینه مشارکت اجتماعی سالمندان 
را فراهم کنیم

معرفی توانمندی ها
در همایش»نقش زنان در توسعه پایدار«

 محمد میرزابیگی، معاون پرس��تاری وزارت بهداشت  اظهارداشت: تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری برای بار دوم امسال به شورای عالی بیمه و منتظر پاسخ از جانب 

این شورا هستیم.
وی در رابطه با طرح تحول سالمت و تأثیرگزاری آن افزود: از ابتدا کمبود پرستار 
در کشور داشتیم و طرح تحول سالمت مشکلی در این زمینه ایجاد نکرده است؛  
تمامی دستمزدهای پرستاران نیز بیشتر ش��ده و تعداد نیروها را سعی کرده ایم با 

راهکارهای کوتاه و بلند مدت افزایش دهیم.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: اگر کسی اذعان دارد که با اجرای طرح 
تحول س��المت در جهت افزایش نیروها اقدامی انجام نش��ده است لطفاً سابقه را 
بررسی کند و اگر قبل از این دولت این همه پیگیری همچون پیگیری های دولت 

تدبیر و امید وجود داشته است، بیان کند.
میرزا بیگی تاکید کرد: اگر کسی حتی سندی معادل با نصف فعالیت های این دولت 
در جهت بکارگیری بیشتر نیروها در حوزه پرستاری داشته است برای ما بیاورد من 
به او اگر چنین موضوعی تائید ش��ود جایزه می دهم. وی ادامه داد: مسأله کمبود 
 نیرو یک شبه قابل اصالح نیست و زمانی که ما ظرفیت دانشکده ها را افزایش دهیم

 4 سال بعد جواب می دهد. معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: سطح بندی 
خدمات پرستاری به دلیل جبران کمبود نیروی پرستار نیست و این مساله حرف 
غلطی به شمار می رود؛ چرا که سطح بندی خدمات پرستاری برای ارائه خدمات 
مناسب در بیمارستان ها است. پرستار دانش��گاهی وظیفه خودش را دارد و بهیار 
یکساله نیز مسوولیت خود را انجام می دهد؛  بنابراین جهت جبران کمبود پرستار 

سطح بندی خدمات انجام نگرفته است.
میرزابیگی در رابطه با مساله دستمزد پرستاران بیان داشت: فاصله پرداختی بین 
گروه پرستار و پزشک مربوط به االن نیست و از قبل از سال 76 اجرا می شده است. 
این دولت مبنای دس��تمزد ها را از 22 درصد به 27 درصد رسانده است، باید هم 

نواقص و هم دستاوردها را جای خودش ببینیم و ایین منصفانه نیست که دستاوردها 
نادیده گرفته ش��ود. وی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه آیا بکارگیری بهیاران 
یکساله خللی در فعالیت پرستاران ایجاد می کندگفت: پرستاری 517 وظیفه دارد 
و 33 وظیفه همیشه در حوزه کمک پرس��تاری بوده و این مسئله وظیفه پرستار 
دانشگاهی نیست همچنین بهیار یکساله زیر نظر پرستار مسوول فعالیت می کند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد قانون ارتقاء بهره وری در بخش خصوصی 
گفت: این قانون خیلی معدود و اندک اجرا شده و طی سه  ماه گذشته مجدداً وزیر 
بهداشت از وزیر کار و رییس سازمان تأمین اجتماعی این مساله را خواستار شده 
است. ما درخواس��ت داریم که مش��مولین قانون کار بتوانند از این قانون استفاده 
کنند همچنین حق پرستار بخش خصوصی اس��ت که پیگیر اجرای قانون برای 

خودش باشد.
میرزابیگی در مورد اجرای برنامه ه��ا در حوزه اخالق پرس��تاری گفت: در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی برنامه هایی در این زمینه پیش بینی ش��ده اس��ت، اقداماتی 
نیز انجام گرفته، در زیر مجموعه شورای اخالق پزشکی، کمیته اخالق پرستاری 

تشکیل شده است که نماد آن برگزاری کنگره اخالق پرستاری به شمار می رود.
وی از اضافه کردن اخالق پرستاری به واحدهای درسی دانشجویان خبر داد و گفت: 

این موضوع از برنامه های جدی ما به شمار می رود.
معاون پرس��تاری وزارت بهداشت در پاسخ به س��والی مبنی بر اختالف دستمزد 
پرستار شرکتی با رسمی بیان داشت: در آخرین دستورالعمل ابالغی ما که در سایت 
معاونت نیز وجود دارد،  رقم دستمزد پرستاران شرکتی را اعالم کرده ایم که پرستار 

شرکتی باید حداقل یک میلیون و 750 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت کند.
وی ادامه داد: برخورداری از قوانین ارتقای بهره وری و تمام مزایای پرستار رسمی 
برای شرکت ها ابالغ شده و کسانی که رعایت نکنند تخلف محسوب شده و هرجا 

تخلف باشد جهت رفع مشکل وارد عمل خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه بین پرستار شرکتی و رسمی نباید از لحاظ حقوق و دستمزد 
اختالفی وجود داشته باشد، تصریح کرد: این مساله به معاونت های مربوطه ابالغ 
شده است. معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد اینکه از 7 هزار اولویت جذب 
چقدر قرار است پرستار باشند، افزود: جزئیاتی از این مساله ندارم ولی تا جایی که 

می دانم اکثریت اولویت جذب و حدود دو سوم با پرستاران است.
میرزابیگی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دوره های بهیاری چهار ماهه 
 اشکال داشت، ش��ما چقدر از این بهیاران را جذب کرده اید، افزود: کمک بهیاری

چهارماهه داشتیم ولی بهیار چهار ماهه نداشتیم، در دولت قبل مصوبه ای شورای 
اش��تغال در نظر گرفت که س��االنه 10 هزار کمک پرس��تار تا پایان برنامه پنجم 
استخدام شوند ولی کسی به این مساله اعتراضی نکرد و نگفت چرا این موضوع باید 
انجام شود. معاون پرستاری وزارت بهداش��ت تصریح کرد: کسانی که دوره چهار 
ماهه بهیاری را گذراندند فرصت تجدید دارند البته باید مکانیزم آن را تعریف کنیم 
ولی مساله ای که وجود دارد اینکه این افراد کارآمدی الزم را برای فعالیت نداشتند.

میرزا بیگی با اش��اره به اینکه تعدادی از بهیاران چهار ماهه در حال ارائه خدمات 
هستند، گفت: ما کارآمدی این افراد را بررس��ی و جهت تقویت این مسئله اقدام 

می کنیم البته این موضوع وظیفه بیمارستان و دانشگاه ها است.
وی در پای��ان درخصوص ابالغ 20 بخش��نامه پرس��تاری با امضاء وزی��ر یا یکی 
از معاونی��ن خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاض��ر این بخش��نامه ها اجرا ش��ده و 
 وزیر بهداش��ت دس��تورات الزم را ابالغ ک��رده و پیگیری ها در ای��ن زمینه انجام 

می شود.
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 تعرفه گذاری خدمات پرستاری
 منتظر پاسخ شورای عالی بیمه

مدیرکل بیمه های سازمان تامین اجتماعی از بیمه ۵۲۵ هزار 
قالیباف و هنرمند صنایع دستی خبر داد و گفت: بیمه افرادی 
که به این عنوان بیمه شده اند،  اما دیگر در این رشته ها فعالیت 

نمی کنند، حذف می شود. 
 س��یروس نصیری افزود: در س��ال جاری برنام��ه ریزی های 
 الزم برای بیمه هنرمندان ش��اغل در رش��ته های قالیبافی و 
صنایع دستی در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد ؛ 

به طوریکه بیش از ۵۲۵ هزار نفر بیمه خواهند شد.

وی گفت: از این تعداد ۱۲ درصد افزاد ش��اغل در رشته های 
مرتبط با صنایع دستی و ۸۸ درصد نیز شاغلین قالیباف هستند 

که تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
مدیرکل بیمه های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
عالوه بر افرادی که در گذشته بیمه شده اند متقاضیان جدید 
نیز بیمه می شوند، تاکید کرد: افراد جدید از محل حذف افرادی 
که دیگر در قالیبافی و صنایع دستی فعالیت نمی کنند تحت 

پوشش قرار می گیرند.
نصیری گفت: نظارت هایی از س��وی بازرسان سازمان تامین 
اجتماعی و همچنین اتحادیه قالیبافان ب��ر فعالیت این افراد 
شاغل انجام می ش��ود و بیمه افرادی که دیگر شاغل نبوده اما 

برای آنها بیمه رد می شود حذف خواهد شد.
به گفته وی، به استانهای مختلف مجوز داده شده است تا از محل 
قطع بیمه غیر شاغلین ، هنرمندان صنایع دستی و قالیبافان 
جدید را بیمه کنند. نصیری از تخصیص اعتباری ویژه برای بیمه 
قالیبافان و شاغلین صنایع دستی خبرداد و  افزود: این اعتبار 

هنوز به طور کامل تخصیص داده نشده است.

وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، بر ض��رورت توجه ویژه به 
آسیب های پنهان خانواده در برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

علی ربیعی ، در پاسخ به سوالی در خصوص اولویت های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین برنامه ششم توسعه، اظهار 
کرد: یکی از بحران های ما که در این برنامه باید مورد توجه قرار 
گیرد،  صندوق های بازنشستگی  است و  ما آن را به عنوان بحران 

تصویب کردیم.
وی ادامه داد: باید در برنامه ششم برای صندوق  بازنشستگی 

برنامه ارائه دهی��م؛  اما من معتق��دم که برای رهای��ی آنها از 
ورشکس��تگی به برنامه ۲0 س��اله نیاز داریم. مسوولیت این 
موضوع در برنامه شش��م به گروهی داده ش��ده است که بنده 

سرپرست آن هستم.
وزیر رف��اه گف��ت: در تدوین برنامه شش��م م��ورد مهم دیگر 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که بررسی و برنامه ریزی 
آن در یک تیم به سرپرس��تی بنده در حال انجام است، در این 
مورد بحث طالق، اعتیاد و راهکاره��ای اجتماعی درمان آن، 
سالخوردگی با توجه به سبک زندگی رایج در آینده و آسیب های 

نوین در فضای مجازی حتما باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: برخی آسیب ها به عنوان آسیب های پنهان هستند 
و شاید نتوان در برنامه شش��م برای آنها حکم کلی صادر کرد 
اما آس��یب هایی در خانواده از س��بک همس��رگزینی گرفته 
 تا بحث ه��ای جمعیتی باید دیده ش��ود و ب��رای این موضوع 
کمیته ای خاص به ریاست رییس س��ازمان بهزیستی کشور 
تشکیل ش��ده اس��ت که دس��تاوردهای آن را در آینده اعالم 

خواهیم کرد.

بیمه ۵۲۵ هزار 
قالیباف و هنرمند صنایع دستی

توجه ویژه به آسیب های پنهان خانواده 
در برنامه ششم توسعه

مهم ترین 
عامل طالق 

در ایران

می گوید دیگر طاقتش طاق شده بوده. دیگر نمی توانسته به زندگی مشترک 
با کس��ی ادامه دهد که به خاطر نئش��گی همه چیزش را می دهد؛ از محبتش 
گرفته تا وجدان و پول. دلش می خواس��ته باز هم با او زندگی کند، اما عقلش 
 می گفته دیگ��ر تِه خط و وقت جدایی اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران

 جوان ، علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درگزارشی 
که یکم ش��هریور درباره اعتیاد در صحن علنی ش��ورا داد،گفت ۵۵ درصد از 
طالق ها ناشی از اعتیاد هستند. او همچنین گفته ۶۳ درصد از معتادان کشور 

متاه��ل       ان��د.
پیش از این و در مهرماه ۹۳ بود که علی اکبر محزون ، مدیرکل آمار و اطالعات 
جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، گفته بود اعتیاد شاید نتواند مانعی برای 
ازدواج باشد؛  اما از دالیل عمده طالق اس��ت. او در آن زمان همچنین از آغاز 
انجام بررسی ها بر روی تاثیر اعتیاد بر طالق سخن گفته بود. به نظر می رسد 
حاال و با گذش��تِن نزدیک به یک سال مس��ووالن بر تاثیر ۵۵ درصدی اعتیاد 

روی ط��الق صح��ه    می گذارن��د.
تاثیر اعتیاد روی طالق بر هیچ کس پوشیده نیس��ت. کارشناسان اعتیاد را از 
معضالت مهم امروز ایران می دانند که نهاد اصلی جامعه را دچار آسیب می کند. 
سعیدمعیدفر ،جامعه شناس، اعتیاد را مهم ترین آسیب اجتماعی می داند. او 
با اشاره به نظرسنجی ۶ سال پیش مجلس از هزار نفر متخصص و کارشناس 
می گوید» در این نظرسنجی همه کارشناسان بر اعتیاد به عنوان آسیب مهم 
و جدی در جامعه اتفاق  نظر داش��تند.«  معیدفر اعتیاد را یک چرخه می داند؛ 

چرخه ای از آس��یب ها که یکی از آن ها نیز طالق اس��ت.
در چه فرآیندی فرد معتاد به طالق می رس�د؟

اما چه فرآیندی رخ می دهد تا متاهلینی که گرفتار اعتیادند کارشان به 
طالق می رسد؟ روان شناسان معتقدند اعتیاد بر روی 

رفتار، عواطف و نحوه تفکر فرد 
معت��اد اثرگذار اس��ت. آن ها 
می گویند کس��ی ک��ه مواد 
مخدر مصرف می کند، پس 
از مدتی و با طوالنی ش��دن 

مدت زمان مص��رف رفتارهایی 
نظی��ر پرخاش��گری و بی تفاوتی از خ��ود بروز 

می دهدکه در وهله اول خانواده خود را دچار تنش و ناراحتی 
می کند. جامعه شناس��ان نی��ز تاثیر اعتی��اد بر افول 

زندگی مشترک خصوصا در بعد اقتصادی و عموما 
در طبقات متوس��ط اجتماع��ی،  را مدنظر قرار 
می دهند و معتقدند حرک��ت زندگی خانوادگی 

به دلیل هزینه اعتیاد به س��مت فقر به شدت این 
نه��اد   را    تهدی��د   می کن��د.

فرید براتی سده ، روان ش��ناس و رییس سابق پیش��گیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیس��تی، در گفتگویی، فرآیندی را که یک فرد معتاد در پی آن به 

طالق و تبعات پس از آن کش��یده می ش��ود را بررس��ی کرد.
براتی گفت: اعتیاد از دالیل عمده و اصلی طالق است. در بررسی های اخیری 
که در کشورمان انجام شده، درصد زیادی از طالق ها به دلیل اعتیاد رخ داده اند 
و اینکه قائم مقام دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخدر آماری ۵۵ درصدی را از 

تاثیر اعتیاد بر طالق ارائه می دهد، به واقعیت نزدیک اس��ت.
 البت��ه ط��الق در وجه های کالن ت��ر متاثر از عوام��ل زیاد دیگ��ری همچون 
دگردیس��ی در خانواده امروز ایرانی نیز هس��ت، اما نقش اعتیاد در این میان 

پررنگ تر از س��ابق اس��ت.

این روان شناس درباره فرآیند طالق و تاثیر اعتیاد بر این فرآیند توضیح داد: 
همانگونه که ازدواج یک فرآیند اس��ت، طالق نیز فرآیندی است که نیازمند 

طی ش��دن مراحلی اس��ت تا یک خانواده را به مرحله فروپاش��ی برس��اند.
وی ادامه داد: تجربه و بررس��ی ها نش��ان داده، هنگامی که اعتیاد در زندگی 
مشترک و در یکی از زوجین وجود داش��ته باشد،آن خانواده تالش می کند تا 
به هر نوعی موقعیت فرد معتاد بدتر نشود. اما اعتیاد به سبب ماهیت و ذات آن 
همواره با نوعی از تعمیق و ژرف کردن مس��ائل روبروست. در اعتیاد مفهومی 
به نام»تحمل« وجود دارد؛ تحمل یعنی فرد برای رس��یدن به نشئگی اولیه و 
جلوگیری از درد ناش��ی از مصرِف کم، میزان مصرف خود را به مرور افزایش 
می دهد. در چنین شرایطی خانواده تالش خود را می کند تا با این مساله کنار 
بیاید؛  اما از آن جایی که»تحمل« منابع مادی خان��واده را نیز هزینه می کند، 
 ناخواس��ته مش��کالت را بیش��تر می کند که در انتهای همه مشکالت طالق 
ایس��تاده اس��ت. در این فرآیند، خانواده و یا همس��ر فرد معتاد از مجادالت، 
مش��اجرات، مش��کالت اقتصادی و… به س��توه می آید و تصمیم به جدایی 

می گی��رد.
فرید براتی سده ضمن اش��اره به فرآیند »بوم رنگ« در اعتیاد در ادامه اظهار 
کرد: فرد معتاد پس از طالق به مرحله بوم رنگ می رس��د؛ یعنی مرحله ای که 
از زندگی مش��ترک خود پس از طالق جدا شده و به خانواده اولیه و اصلی اش 

بازمی گردد. اما او در این مرحله نی��ز باقی نخواهند ماند، 
چراکه پس از بازگش��ت به 

خان��واده پدری 

بار دیگر با مشکالت جدید مواجه ش��ده و در نهایت از خانواده پدری نیز طرد 
ش��ده و وارد مرحله بی خانمانی و کارتُن خوابی می گردد.

رییس سابق پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی درباره پدیده »قادرسازی« 
و »توانمندس��ازی« توضی��ح داده و گفت: بس��یاری از خانواده ه��ا و در اکثر 
قریب به اتفاق م��وارد مادران و همس��ران فرد معت��اد برای اینک��ه فرزند و یا 
همسرش��ان برای مصرف دخانیات به بیرون از خانه کش��یده نشود، امکانات 
را برای وی در خان��ه فراهم می کنند. بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند که 

خانواده ها به هیچ وجه نباید این کار را دربرابر یک فرد معت��اد انج��ام دهن��د.
فرید براتی سده در انتها تصریح کرد: در ایران و در پی بررسی های انجام شده، 
درصورتی که حمایت خانواده و همسر از فرد معتاد وجود نداشته باشد،  او به 
کارتن خوابی و خیابان خوابی می رس��د و از آن جایی که در کش��ور ما حمایت 
اجتماعی درس��تی نیز از معتادین کارتُن خواب وجود ندارد، عاقبت خوبی در 
انتظار فرد معت��اد نخواهد بود. به همین دلیل تنها سیس��تم حمایت کننده از 
فرد معتاد خانواده وی اس��ت که در صورتی که توانمندس��ازی و قادرس��ازی 

و را برای وی انج��ام ندهن��د در نهای��ت وی به طالق 
 سپس آسیب های پس از آن خواهد 

رس��ید...
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ــبكه هاى اجتماعى و ارتباطى و همچنين رفت و  گستره ماهواره ، فضاى مجازى ، ش
آمدهايى كه به خارج از كشور صورت مى گيرد، جامعه ما را با چالش هاى اجتماعى 

مواجه كرده است.
ــالمى گفت: وزارت فرهنگ تنها مسوول  به گزارش تسنيم، وزير فرهنگ و ارشاد اس
فرهنگى كشور نيست و ما براى مصون سازى و مقاوم سازى فرهنگى كشور بايستى 

از ظرفيت تمام دستگاه ها كمك بگيريم و همه وظايف خود را درست انجام دهند.
ــهيدان رجائى و باهنر را گرامى داشت و افزود:  على جنتى در برنامه نگاه يك، ياد ش

اميدواريم ادامه دهنده راه اين شهيدان باشيم.
ــاد اسالمى در دو سال  ــتاوردهاى وزارت فرهنگ و ارش وى در ادامه به عملكرد و دس
ــته افرادى كه مسووليت  ــه دهه گذش ــاره كرد و گفت: در طول اين س ــته اش گذش
ــالمى ــعه فرهنگ ايرانى ـ  اس ــى در جهت توس ــتند، گام هاي اين وزارتخانه را داش
ــرلوحه فعاليت هاى  ــال گذشته آنچه كه در س  برداشته اند؛  اما در طول يكى دو س
فرهنگى ما بود رهنمودهايى بود كه مقام معظم رهبرى داشتند و يكى دو نكته مهم 
نيز در اين مدت مورد توجه ايشان بود.جنتى در ادامه به تقويت جبهه فرهنگى انقالب 
ــوزه فرهنگى اعم از حوزه ــاره كرد و گفت: ما در ح و نيروهاى مؤمن در اين حوزه اش
ــليقه هاى مختلفى روبه رو هستيم و عناصرى   ادبيات ، سينما، تئاتر و موسيقى با س
ــه در اختيار دارند آنرا  ــتفاده از ابزارهايى ك داريم كه دل در گرو انقالب دارند و با اس

تقويت مى كنند.
ــتند؛  اما در عين حال  ــتند كه شايد در اين حد نيس وى افزود: گروهى ديگر هم هس
در حوزه فرهنگى اعم از سينما ، تئاتر و موسيقى عالقمندند و در اين جهت نيز تمام 
تالش هاى ما اين است كه در چارچوب قانون عمل كنيم و بايد اين محدوديت ها را 

رعايت كنيم و مى كنيم. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در ادامه با بيان اينكه البته ما 
فضا را براى فعاليت همه ساليق باز گذاشته ايم گفت: اعتقاد داريم در چنين فضايى 
فرهنگ رشد مى كند و در حوزه تبادل نظر و تضارب آراء  افراد مى توانند رشد كنند

 به خصوص كه ما كشورى با فرهنگ ديرينه هستيم و بايستى تالش كنيم اين فرهنگ 
ايرانى ـ  اسالمى را حفظ كنيم. وى ادامه داد: همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند 
فرهنگ در عرض اقتصاد و سياست نيست؛  بلكه آنها در زير فرهنگ تعريف مى شوند.

جنتى گفت: در گذشته تالش مى شد فرهنگ دينى ما را مسخ كنند اما با انقالب يك 
تحول بنيادين در اين حوزه صورت گرفت.

ــاره كرد و پرسيد:  ــم توسعه اش ــت هاى برنامه شش مجرى برنامه در ادامه به سياس
ــت؛  در اين خصوص چه ــازى فرهنگ اس ــت هاى اين برنامه مقاوم س يكى از سياس

ــاد افزود:  ــت كه وزير فرهنگ و ارش  برنامه اى داريد و چه اقداماتى صورت گرفته اس
اين وزارتخانه يكى از دستگاه هاى متولى فرهنگى محسوب مى شود و يك دستگاه 
ــيقى مجوز صادر مى كند و در  ــار كتاب ها،  اجراى موس حاكميتى است و براى انتش
ــرى در اختيار جامعه قرار گيرد كه اين  اين خصوص تالش ما بر اين بود كه غذاى فك
ــاره كرد و گفت: ما در اين  غذا سالم باشد. وى در ادامه به كتاب هاى منتشر شده اش
ــت ،  ــوز كتاب صادر كرديم كه برخى در مرحله چاپ نخس مدت 72 هزار عنوان مج
ــوم و برخى نيز چاپ هاى هفدهم بودند. جنتى در ادامه به  برخى چاپ هاى دوم و س
ــاره كرد و گفت: در اين حوزه نيز سعى شده است در اعطاى مجوز به  حوزه سينما اش
فيلمنامه ها دقت شود و در واقع شوراى صدور پروانه نمايش دقت مى كند كه مطابق 
با قوانين و مقررات فيلم ها ساخته شود و در واقع فيلمى ساخته شود كه در راستاى 

تحكيم بنياد خانواده باشد.

ــور نيست؛  بلكه  ــاد تنها مسوول فرهنگى كش وى افزود: البته وزارت فرهنگ و ارش
براى مصون سازى و مقاوم سازى فرهنگى بايد از تمام ظرفيت دستگاه ها و نهادهاى 

فرهنگى كمك بگيريم.
ــالمى با بيان اينكه البته همه دستگاه ها بايد وظايف خود را  وزير فرهنگ و ارشاد اس
در اين خصوص به درستى انجام دهند گفت: البته در دولت يازدهم در مجموع نسبت 

به گذشته هماهنگى بسيار خوبى با ديگر دستگاه هاى فرهنگى صورت گرفته است.
وى افزود: در شوراى فرهنگى عمومى بيش از 30 دستگاه عضويت دارند و ما با بسيارى 
از آنها تفاهمنامه فرهنگى داريم و حتى در دولت يازدهم با بيش از 10 دستگاه ديگر 
تفاهمنامه امضا كرده ايم كه چه نوع همكارى هايى با هم داشته باشيم. جنتى ادامه 

داد: اكنون همكارى خوبى با ساير دستگاههاى فرهنگى داريم.
ــور اشاره كرد و گفت: ما در كشور با  وى در ادامه به مهم ترين مشكالت فرهنگى كش
ناهنجارى هاى فرهنگى و اجتماعى متعددى روبه رو هستيم كه اگر به ريشه هاى اين 

چالش ها بپردازيم راحت تر به نتيجه مى رسيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: در دنيايى زندگى مى كنيم كه گسترش ارتباطات 
و تحوالت به سرعت در آن رخ مى دهد و با گستره ماهواره ، فضاى مجازى ، شبكه هاى 
اجتماعى و ارتباطى مواجه هستيم و همچنين رفت و آمدهايى كه به خارج از كشور 

صورت مى گيرد جامعه ما را با چالش هاى اجتماعى مواجه مى كند.
وى ادامه داد: احساس مى كنيم خانواده ها با چالش روبه رو هستند و حدود 4ـ  5  ماه 

است؛  بخش اصلى فعاليت هاى خود را روى تحكيم خانواده ها گذاشتيم.
ــفيد و ازدواج هاى سياه و يا هم  ــت ازدواج هاى س جنتى گفت: با پديده جديد و زش
ــران با هم در يك بازه زمانى زندگى مى كنند  باشى روبه رو هستيم كه دختران و پس
ــى  بدون اينكه عقدى بخوانند.وى افزود: اين نوع ارتباطات يكى از چالش هاى اساس
ــى و فرهنگ ــن تأثيراتى در زندگ ــد و همچني ــت كه جامعه ما را تهديد مى كن اس

 ايرانى ـ  اسالمى مى گذارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با بيان اينكه امروز در شرايط جديدى قرار گرفته ايم كه 
كامالً  اين تحوالت در سبك زندگى ما اعم از غذا خوردن ما و لباس پوشيدن ما تأثير 
گذاشته است گفت: خطر جدى اى كه در اين حوزه احساس مى كنيم انحطاط اخالقى 

است كه در بخش هاى مختلف با آن مواجهيم.
وى افزود: رواج انحطاط اخالقى در جامعه دينى بسيار خطرناك است به ويژه كه امروز 

به بحث دروغگويى ، نقض عهد و شكستن پيمان كمتر توجه مى كنيم.
ــلبى و يك بعد ايجابى  وى ادامه داد: البته جلوگيرى از انحطاط فرهنگى يك بعد س
دارد. جنتى گفت: ما اكنون كميته تعيين مصاديق مجرمانه داريم كه 13 عضو دارد 
ــت كه در حوزه مجازى  ــه وزير عضو اين كميته هستند و كار اين كميته اين اس و س
آنچه براى فضاى جامعه مضر است از انتشار آن جلوگيرى كنند. وى افزود: ما كارى 
ــت كه از طرق مختلف جلوى اين غذاى مسموم را  كه اكنون انجام مى دهيم اين اس
مى گيريم كه در اختيار جامعه قرار نگيرد و كار ديگر اين است كه كار ايجابى كنيم و 

اوقات فراغت جوانان را پر كنيم.

ــالمى در ادامه درباره اينكه متولى محتواى فضاى مجازى  ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
ــتيم كه در اين  ــت يا وزارت ارتباطات گفت: مسوول محتوا ما هس ــاد اس وزارت ارش
خصوص مركزى با عنوان مركز فن آورى اطالعات و رسانه هاى ديجيتال داريم و يكى 
از اقداماتى كه در اين مركز صورت گرفته راه اندازى شبكه ملى فرهنگ است و در واقع 

اطالعات ملى فرهنگى مفيد در اين شبكه  بار (وارد) مى شود.
ــتان ها حتى به تدريج با گسترش  وى ادامه داد: در واقع مراكز ديجيتالى در همه اس
اينترنت در روستاها ايجاد مى شود و ما مى توانيم اين شبكه را به عمق روستاها ببريم.
ــبكه حدود ــت گفت: اين ش ــرار نگرفته اس ــرا مورد اقبال ق ــاره اينكه چ جنتى درب
ــت خوبى در ــرده و مجموعاً  حرك ــروع ك ــت كه كار خود را ش ــال و نيم اس  يك س

ــتانها در كنار كتابخانه يك مراكز   شهرستان ها انجام شده است و بسيارى از شهرس
ديجيتالى نيز ايجاد شده تا محتواى سالم در اختيار جامعه قرار دهد و نهادهاى رسمى 

مثل سازمان تبليغات اسالمى و مؤسسات خصوصى در آن عضو هستند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: نظارت بر امور فرهنگى بايد مستمر باشد نه اينكه 

هر حركتى را به حال خود رها كنيم تا ترويج تفكر نامناسبى را اشاعه كند.
على جنتى با اشاره به ممنوعيت هاى اعمال شده بر فيلم رستاخيز سبب ممنوعيت 
اكران اين اثر شدگفت: اختالف نظر بين علما و مراجع بر سر به تصوير كشيدن چهره 
ــالهاى اخير فيلم فاخرى نداريم گفت: اگر در  ائمه را بيان كرد.وى با بيان اينكه در س
ــود كه تأكيد بر آموزندگى داشته باشد از آن  ــاخته ش زمينه هاى اجتماعى اثرى س

استقبال خواهيم كرد و مورد حمايت كامل ما قرار مى گيرد.
ــينمايى) در سراسر  جنتى از راه اندازى فضاهاى فرهنگى ـ  هنرى (پرديس هاى س
ــويق مخاطب و آشتى دادن آنها  كشور خبر داد و گفت: اين اقدام جهت ترويج و تش
ــنواره  ــينما صورت خواهد پذيرفت. وى ادامه داد: عرضه و اكران يك اثر در جش با س
ــاد قرار گرفتن آن اثر نيست.وزير فرهنگ و ارشاد  به معناى مورد حمايت وزارت ارش
افزود: بر خالف سينما در تئاتر ظرفيت بااليى داريم اما متأسفانه تئاتر مظلومترين هنر 
نمايشى كشور است زيرا مراكز نمايشى كافى براى اجراى تئاتر وجود ندارد.وى با بيان 
اينكه شهردارى در حال حاضر اقدام به ساخت پرديس هاى تئاتر در مناطق مختلف 
تهران كرده است ادامه داد: در شهرستان ها به منظور اجراى تئاتر فقر بسيارى به چشم 
مى خورد كه البته قصد داريم تسهيالت بهترى را به تئاتر ارائه دهيم.جنتى با پرداختن 
به موضوع كتاب و قوانين مربوط به نشر و توزيع آن افزود: منكر آن نيستم كه در بخش 
ــتمان درمى رود و بدون نظارت به چاپ مى  صدور مجوز به كتاب برخى از آثار از دس
رسد كه البته در مراحل بعدى مورد جمع آورى از بازار قرار مى گيرد و البته تعدادشان 
هم محدود است و برخى هم به صورت قاچاق وارد كشور مى شوند.وى نظامند كردن 
ــب به كشور عنوان كرد  مرزها را اقدامى مؤثر براى جلوگيرى از ورود كتابهاى نامناس

و گفت: با اين همه تعهدى وجود ندارد كه عوامل سودجو تعدادشان به صفر برسد.
ــريات با  ــاير نش ــزود: هيات نظارت بر امور صدور و چاپ كتب و س جنتى در ادامه اف
ــورى و  ــووالن و مقامات كش متخلفينى كه اقدام به توهين و يا هتك حرمت به مس

مقدسات نظام را دارند برخورد قاطع و قانونى داشته و دارد.
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سينما خبر

ــار  ــاب قلم با انتش ــى از اصح جمع
ــه وضعيت  ــاده ب ــه اى سرگش نام
ــيمين دانشور و  نامشخص خانه س
جالل  آل احمد و تاخير در بازسازى و 
تاسيس خانه موزه در آن و نيز شائبه 

تخريب آن اعالم كردند.
 جمعى از نويسندگان، هنرمندان و 
استادان ادبيات كشور، طى يك نامه 
سرگشاده، اعتراض خود را نسبت به 
تأخير در احداث خانه- موزه جالل 

آل احمد و سيمين دانشور كه قرار بود با عنوان «خانه ادبيات ايران» ساخته شود، 
اعالم كردند. اين نامه سرگشاده كه خطاب به محمدباقر قاليباف، شهردار تهران،  
على جنتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و جمعى ديگر از مقامات مسوول از جمله 
معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
ــالمى، رييس شوراى اسالمى شهر  رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اس
ــته شده، حاكى از  ــوراى مزبور نوش تهران و رييس كميته فرهنگى و اجتماعى ش
ــوزه جالل آل احمد و  ــاله در اجراى پروژه خانه- م اعتراض به تأخير يك و  نيم س
سيمين دانشور است. امضاكنندگان اين نامه ضمناً از مسئوالن امر خواسته اند كه 
موانع اجراى اين پروژه فرهنگى را برطرف سازند و اجازه ندهند كه خانه زنده يادان 

جالل آل احمد و سيمين دانشور، در معرض ويرانى قرار گيرد.
محمدحسين دانايى، خواهرزاده زنده ياد آل احمد كه از انتشار اين نامه به مهر خبر 
داده و نسخه اى از آن را هم در اختيار خبرنگار مهر گذاشته است، اين اقدام را نشانه 
ــيت آنان نسبت به چگونگى  همبستگى فرهيختگان و فرزانگان جامعه و حساس
عملكرد مسووالن فرهنگى دانسته و ضمن اظهار نگرانى در مورد آينده اين پروژه، 
ــخگويى، آفت خطرناكى است كه اينگونه ــووليتى و عدم پاس متذكر شد: بى مس
 فعاليت هاى فرهنگى را تهديد مى كند و اگر مسووالن رده باال در اين امر مداخله 
نكنند و اوضاع به همين ترتيب ادامه يابد، اين يادمان فرهنگى باارزش در معرض 

ويرانى قرار خواهد گرفت.
متن اين نامه با عنوان «نگذاريد كه ويرانه شود اين خانه!» بدين شرح است:

ــت، خانه زنده يادان جالل آل احمد  «چندى است كه چراغ اين خانه خاموش اس
ــال ها كانون پرشور فعاليت هاى فرهنگى كشور  و سيمين دانشور. اين خانه كه س
ــى بوده و در حال حاضر نيز  و محل رفت و آمد پرچمداران عرصه هنر و ادب فارس
به عنوان يكى از مواريث فرهنگى اين سرزمين به ثبت رسيده است، حدود يك و 
نيم سال پيش در اختيار شهردارى تهران قرار گرفت تا پس از تعميرات جزيى، به 
«خانه- موزه جالل و سيمين» يا به تعبير ديگر، به «خانه ادبيات ايران» تبديل شود، 
ولى... مدتى است كه متروك مانده و رو به ويرانى است.  اينك با توجه به نقش مثبت 
اين دو شخصيت فرهنگى در اعتالى جايگاه هنر و ادب فارسى در دوران معاصر و با 
عنايت به رويكرد روزافزون جوانان به آنان به عنوان سرمايه هاى نمادين و الگوهاى 
رفتارى در حوزه هاى شخصى و اجتماعى و همچنين با درنظرگرفتن پيامدهاى 
ــيمين»، از همه مسووالن محترم  ــويه راه اندازى «خانه- موزه جالل و س چندس
ــود كه موانع اجراى اين پروژه فرهنگى را برطرف سازند و اجازه  درخواست مى ش

ندهند كه اين خانه ويرانه شود.
ــووالن محترم در سمت هايى كه دارند،  حيف است كه شاخص دوره مديريت مس

ويران شدن چنين خانه اى باشد!»

با اكران فيلم «محمد رسول اهللا» در 
سطح دنيا خبرگزارى هاى مختلف 

عكس العمل نشان دادند.
ــين برنده دو  ــان موزيس اى آر رحم
ــد مجيد  ــكار فيلم جدي ــزه اس جاي
ــول اهللا» در  ــدى «محمد رس مجي
ــك  ــودش لين ــر خ ــه توييت صفح
ــتان تايمز در مورد مطلب هندوس
ــينماى   پرخرج ترين فيلم تاريخ س

ــايت كه يكى از بزرگ ترين خبرگزارى هاى  ــت. اين وبس ايران را منتشر كرده اس
ــت،  در ابتدا به اكران ايران فيلم پرداخته و آن را در  ــبه قاره اس ــى زبان ش انگليس
ــت. در مطلب اين وبسايت به طور ويژه اى به  جلب نظر مخاطبان موفق دانسته اس
ــده و كار او را مثبت ارزيابى كرده است.نويسنده  حضور اى آر رحمان هم اشاره ش
ــينما در كشورمان را هم  مطلب ويژه هندوستان تايمز نظرات مخاطبان عادى س
ــول اهللا» در روز نخست را هم بررسى  ــش داده و وضعيت نمايش «محمد رس پوش
ــت. به گزارش اين خبرگزارى در روز اول سانس ساعت 11 صبح پرديس  كرده اس
سينمايى كوروش هم با استقبال خوبى مواجه شد به طورى كه دو سوم سالن پر شد. 
اما استقبال هر چه روز به پايان خودش نزديك تر شد، بيشتر هم شد. به طورى كه 
تمام سانس هاى عصر پر بودند و مسوالن سينما مجبور شدند دو سانس اضافه تر 
براى بعد از نيمه شب  هم بگذارند. يكى از كاركنان اين سينما گفته بود: اين يك فيلم 
طوالنى است كه در ابتدا به نظر خسته كننده مى آيد. اما آن قدر جذاب هست كه 

مخاطب را با خودش همراه كند.
هندوستان تايمز به فيلم «الرساله» ساخته مصطفى عقاد هم اشاره مى كند و مى 
گويد چهل سال بعد از آن با بودجه اى بيست برابر فيلم هاى معمولى ايران، ساخته 
مجيد مجيدى دومين اثر مهمى است كه در مورد پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله و 
سلم ساخته شده است. در اين مطلب به موضوع نشان دادن شمايل پيامبر هم اشاره 
ــنن حتى با وجود اين كه چهره پيامبر نشان داده نمى  شده و اين كه فعال اهل تس
شود، ساخته مجيدى را با ديده ترديد مى نگرند اما شيعيان در اين زمينه با آرامش 
بيشترى برخورد كرده اند و آن را مورد استقبال قرار داده اند. هر چند برخى مخاطبان 
هم هستند كه معتقدند از فيلم بيش از آنچه هست تعريف شده و توقعشان خيلى 
باالتر از اثر فعلى بوده است. هندوستان تايمز كه گزارش جامعى از وضعيت فيلم 40 
ميليون دالرى سينماى كشورمان كار كرده معتقد است دولتمردان ايران فعال مايل 
نيستند كه اين اثر با هيچ فيلمى مقايسه شود و اتفاقا به همين جهت هم آن را از بخش 

مسابقه جشنواره بين المللى فيلم فجر بيرون گذاشتند.
اين مطلب با اشاره به افتتاحيه جشنواره فيلم مونترال با اين فيلم به پايان رسيده و 
گفته كه تيم سازنده در حال حاضر در كشور كانادا هستند و هنوز وضعيت دو قسمت 
بعدى اين تويلوژى مشخص نشده است.اگرچه تا كنون هنوز يك هفته هم از اكران 
ــه تا اين لحظه فيلم را ديده  فيلم جديد مجيد مجيدى نمى گذرد اما مخاطبانى ك
اند، در وبسايت آى ام دى بى نمره 8.7 را به «محمد رسول اهللا» اختصاص داده اند 
كه نمره بسيار بااليى است و به احتمال زياد به زودى و با طوالنى شدن دوره اكران 
ــاخته جديد كارگردان «رنگ خدا» و و افزايش مخاطبان در دنيا پايين تر بيايد.س
ــينماهاى ايران در جشنواره بين المللى فيلم   «بيد مجنون» كه به تازگى به جز س
مونترال هم اكران شده با بازى چهره هايى چون مهدى پاكدل، عليرضا شجاع نورى، 

ساره بيات، مينا ساداتى، محسن تنابنده و... ساخته شده است.

اعتراض اهل قلم 
به بازسازى موزه جالل

گزارش مفصل «هندوستان تايمز»
 از آخرين ساخته مجيد مجيدى

علت غيبت آژانس هاى ادبى ايرانى در نمايشگاه كتاب مسكو

دو پيشنهاد راهبردى دبير سنديكاى كاغذ براى وزير صنعت

سيدعباس صالحى، معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در جريان 
نشست خبرى اعالم برنامه هاى ايران با عنوان كشور مهمان ويژه بيست و هشتمين 
نمايشگاه بين المللى كتاب مسكو كه 7 شهريور در محل سراى اهل قلم در تهران 
ــوالى درباره علت غيبت برخى از تشكل هاى نشر و نيز  برگزار شد، در پاسخ به س
آژانس هاى ادبى براى عقد قراردادهاى نشر و مبادله رايت كتاب هاى ناشران ايرانى 
با ناشران خارجى در اين نمايشگاه گفت: برداشت خودِ  ما از اين مساله اين است كه 
با توجه به حضور ايران با عنوان مهمان ويژه در نمايشگاه امسال كتاب مسكو، اين 

نمايشگاه مقدمه اى است براى اجراى برنامه هاى بعدى از اين دست.
ــكو بين طرف هاى ايرانى   وى افزود: تفاهم نامه هايى كه در نمايشگاه كتاب مس
ــار ايرانى را به اين  ــد، مبادله رايت كتاب ها و انتقال آث و روس منعقد خواهد ش
ــهيل خواهد كرد..معاون امور فرهنگى وزارت  كشور و ناشران ساير كشورها تس
فرهنگ و ارشاد اسالمى اضافه كرد: از آنجا كه ما برنامه اى درازمدت براى مبادله 
ــكو و طرف هاى روسى داريم؛  ممكن  ــووالن نمايشگاه كتاب مس و ارتباط با مس
ــال ما فكر  ــد. به هر ح ــوع در حال حاضر كمى زود باش ــت ورود به اين موض اس
كرديم كه با توجه به حجم عظيمى از آثارى كه تاكنون از زبان روسى به فارسى 
ــبتا قابل توجهى از كتاب هاى فارسى كه  ترجمه شده اند و همچنين تعداد نس
ــت اين اتفاق به صورت طبيعى تر بيفتد. به زبان روسى ترجمه شده اند، بهتر اس
ــگاه كتاب مسكو يك برنامه صالحى تاكيد كرد: نمايشگاه كتاب تهران و نمايش
 سه ساله براى ارتباط نزديك تر با هم برقرار كرده اندكه يكى از اين برنامه ها، مهمان 
ويژه شدن ايران در نمايشگاه كتاب مسكو و مهمان ويژه شدن روسيه در نمايشگاه 

كتاب تهران است. 
در اين برنامه هم مى توان به مساله خريد و مبادله رايت كتاب ها و حمايت از ترجمه 

آثار خوب ايرانى به زبان روسى و بالعكس ديده شده است.
ــهرام نيا، رييس غرفه ايران در نمايشگاه كتاب مسكو  ــعود ش همچنين اميرمس
ــگاه هاى خارجى كتاب در  ضمن اشاره به اهميت اين نمايشگاه در ميان نمايش
ــكو از اين جهت كه همچنان زبان اصلى  سطح جهان گفت: نمايشگاه كتاب مس
ــت و نيز با  ــوروى سابق، روسى اس ــده از اتحاد جماهير ش كشورهاى منفك ش
ــيه، همچنان حائز اهميت است. مديرعامل موسسه  عنايت به ادبيات غنى روس
ــت بـُعد بين المللى  ــگاه هاى فرهنگى ايران تاكيد كرد: البته ممكن اس نمايش
نمايشگاه كتاب مسكو در حال حاضر كمرنگ شده باشد، اما اتفاقا همين مساله 
مى تواند براى ما يك نقطه قوت و جهش باشد؛ چراكه در حال حاضر نگاه به شرق 
ــالم شيعى در اين منطقه بسيار  پراهميت تر شده و گرايش به اسالم خصوصا اس
بيشتر از قبل شده است و ما شاهد گرويدن تعداد قابل توجهى از جوانان روسيه به 

دين مبين اسالم به خصوص مذهب شيعه هستيم.
شهرام نيا با تاييد سخنان صالحى در خصوص اينكه حضور امسال ايران در نمايشگاه 
كتاب مسكو به عنوان كشور ميهمان ويژه مقدمه اى است براى ارتباطات و مبادالت 
فرهنگى دو كشور در آينده يادآور شد: اين بذر را بايد ريخت و مقدمه هاى الزم را 
براى اين منظور چيد تا بتوان به انتقال و صادرات كتاب از ايران به روسيه هم دست 
يافت. ضمن اينكه در همين نمايشگاه امسال كتاب مسكو ما از طرح «تاپ» كه 
برنامه اى است براى معرفى كتاب هاى ايرانى به ناشران روس رونمايى خواهيم 
ــران ايرانى و ناشران روسى تدوين  كرد و عالوه بر آن ده ها قرار مالقات بين ناش
ــده و ما اميدواريم از دِل اين قرارمالقات ها خروجى مناسبى در جهت انتقال ش
ــان بيرون ــاز و روس زب ــورهاى منطقه قفق ــران ايرانى به كش ــاب هاى ناش  كت

 بيايد.

ابوالفضل روغنى گلپايگانى،  دبير سنديكاى توليدكنندگان كاغذ و مقوا از 
ارائه دو پيشنهاد راهبردى به وزير صنعت خبر داد و گفت:  متأسفانه اكنون 
صنعت سلولزى كشور داراى نقشه راه نيست،  هم چنين در سند راهكارهاى 

توسعه كشور اين صنعت ديده نشده است.
مديرعامل كارخانه چوب و كاغذ،  با اشاره به حضور نعمت زاده وزير صنعت 
ــته كه  و معدن در كارخانه و افتتاح پروژه بازيافت كاغذ گفت:  هفته گذش
پروژه occ كارخانه راه اندازى شد،  وزير صنعت نيز در كارخانه حضور يافت. 
ــكالتى را مطرح كردم و وزير  ــت، من مش انصافاً  همراهى زيادى با ما داش

صنعت از رفع اين مشكالت حمايت كرد.
ــلولزى در كشور  ــكالت گفت:  صنعت كاغذ و س ــاره به اين مش وى با اش
ــور هنوز محروم از دريافت رايانه اى  نقشه راه ندارد، صنعت سلولزى كش
ــلولزى  ــت كه دولت بايد از محل يارانه ها برقرار كند ، ما در صنعت س اس
ــعه،  ــگاه را ارتقا دهيم،  توس ــت ، بايد جاي ــى از آن اس كه كاغذ هم بخش
ــور  ــطح توان كيفى و رقابتى صنعت كاغذ در كش ــرفت و افزايش س پيش
ــر صنعت هم   ــى تصريح كرد:  وزي ــود. روغن ــك هدف تبديل ش بايد به ي
ــاى كابينه از  ــه از برخى اعض ــه راه را تأييد كرد و البت ــيم نقش لزوم ترس
ــاد گله مند بود كه چرا با صنعت  جمله وزير آموزش و پرورش و وزير ارش
ــك كنند،  ــش از دولت كم ــن دو بخ ــد، اگر اي ــذ همراهى نمى كنن كاغ
ــبيه ما حل خواهد ــات و كارخانه هايى ش ــكالت موسس ــى از مش بخش

 شد.
ــور  ــبرد فعاليت كارخانه هاى كاغذ در كش وى با بيان اين مطلب كه پيش

ــرمايه گذارى اقتصادى  به ويژه كارخانه چوب و كاغذ مازندران نيازمند س
است،  گفت:  بانك ها به ويژه بانك صنعت و معدن كه بايد از صنايع حمايت 
ــتند كه از ارائه تسهيالت به صنايع  كند،  معموال به دنبال بهانه هايى هس
خود دارى كنند،  بنده خود شاهد بودم كه سال گذشته آقاى وزير با تماس 
ــتار پرداخت وام به كارخانه چوب و كاغذ مازندران شد اما تا  تلفنى خواس

امروز هيچ خبرى از وام پرداختى نيست.
ــر داد و گفت:   ــت خب ــه وزير صنع ــود ب ــنهاد خ ــى از اراده دو پيش روغن
ــلولزى كشور هرچه ــت من اين بود كه نقشه راه صنعت س پيشنهاد نخس

ــند رفع موانع و راهكارى توسعه  ــود. دوم اينكه در س  سريع تر ترسيم ش
ــه نقش كاغذ  ــود،  با توجه ب ــور،  به صنعت كاغذ نيز توجه ش صنعت كش
ــعه اقتصادى انتظار مى رود  ــاخص و توس در فضاى فرهنگى و افزايش ش
ــاجى و لوازم  ــنهاد داده بودند صنعت الستيك، نس ــروهايى كه پيش پيش
خانگى در اين سند وجود داشته باشد،  به صنعت سلولزى و كاغذ نيز توجه 

نشان مى دادند.
ــه راه وجود دارد،  اما  وى گفت:  البته وزير معتقد بود كه در اين زمينه نقش
ــت،  من البته معتقدم كه  نقشه  عملى شدن آن منوط به تأمين منابع اس
ــرمايه گذارى  راهى وجود ندارد، اتاق بازرگانى و مراكزى كه مى توانند س

كنند.
  بهتر است بررسى كنند و ببينند در چه بخش هايى از كشور امكان ايجاد 
كارخانه كاغذ وجود دارد،  در چه بخش هايى نيروى متخصص و منابع مورد 

نياز وجود دارد و سپس اقدام به توسعه اين صنعت كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تشريح كرد:

مثلثى فرهنگى
 كه جامعه را با چالش مواجه كرده است



خبر خبر 

معاون هماهنگی امور عمرانی چهارمح��ال و بختیاری، برنامه های 
آخرین روز از هفته دولت را تشریح کرد.

گودرز امیری، با گرامی داش��ت سالروز شهادت ش��هیدان رجایی و 
باهنر ،برگزاری نشست »همدلی و همزبانی دولت و ملت« در سالروز 
شهادت این دو شهید بزرگوار را از مهمترین این برنامه ها ذکر کرد.

به گفته وی،در آخرین روز از گرامی داشت هفته دولت،ماشین آالت 
راهداری و عمرانی به صورت نمادین به چند نفر از دهیاران استان در 
محل ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری تحویل می شود.

وی یادآور شد:در دو سال گذشته بیش از 123انواع ماشین عمرانی و 
مکانیکی تحویل دهیارات چهارمحال و بختیاری شد.

معاون امور عمران��ی چهارمحال و بختیاری گف��ت:در آخرین روز از 
هفته دولت شش پروژه برق رسانی در اس��تان با 300میلیارد ریال 

هزینه مورد بهره برداری قرار می گیرد.
امیری تاکید کرد:مجمتع آبرس��انی هوره شهرس��تان سامان نیز در 
آخرین روز از هفته دولت مورد بهره ب��رداری قرار می گیرد.به گفته 
وی،گشایش نمایشگاه خط هنرمندان چهارمحال و بختیاری در اتاق 
آینه از س��وی انجمن خویشنویسان اس��تان از دیگر برنامه های روز 
پایانی هفته دولت اس��ت.همزمان با هفته دولت 175طرح عمرانی 
بهره برداری و عملیات س��اخت 11 طرح در چهارمحال و بختیاری 

آغاز شد.

6 هزار جلد سند مالکیت مسکن 
دراستان صادرشد

 مدیرکل بنیاد مس��کن انقاب اس��امی چهارمح��ال و بختیاری از 
صدور پنج هزار و 957 جلد سند مالکیت مسکن روستایی و شهری 
در دولت یازدهم در این استان خبر داد.سهراب رییسی اظهار داشت: 
در دو س��ال اخیر ش��ش هزار و 489 فقره پروانه ساختمانی مسکن 
روس��تایی صادر، 217 طرح هادی روس��تایی اجرا و دو هزار و 248 
فقره تسهیات مس��کن مهر نیز پرداخت شده است.به گفته وی، در 
این مدت چهار هزار و 38 فقره تسهیات بازسازی و نوسازی مسکن 
مناطق آسیب دیده ازسوانح طبیعی و 807 فقره تسهیات طرح ویژه 

بهسازی مسکن روستایی نیز پرداخت شد.
رییس��ی ادامه داد: در دولت یازدهم چهار ه��زار و 843 مورد کمک 
باعوض برای ساخت و بهسازی واحد مس��کونی به آسیب دیدگان 
ناشی از س��وانح طبیعی پرداخت شده اس��ت.بخش قابل توجهی از 
شهرهای اس��تان چهارمحال وبختیاری دارای جمعیت زیر 20 هزار 
نفر بوده و خدمات بخش مسکن را از بنیاد مسکن دریافت می کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت:توافق مذاکرات هسته ای باعث توسعه بخش گردشگری ایران 

می شود.
مرتضی رحمانی موحد ،در سفر به شهرکرد افزود:ما معتقدیم که فضای 
آرام و امن روابط بین المللی، الزمه توسعه گردشگری کشور است.به 
گفته وی،توافق هس��ته ای و ثمرات آن ، در بخش های مختلف بسیار 
موثر اس��ت که در بخش گردش��گری،باعث افزایش ورود گردشگران 

خارجی به ایران می شود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
گفت:این فضا عاوه بر ورود گردش��گر و توریس��ت،به جذب سرمایه 
گ��ذاران خارجی برای س��رمایه گذاری در بخش گردش��گری کمک 
م��ی کن��د.وی،در خص��وص می��زان ورود گردش��گران خارجی در 
چهارماهه نخس��ت نیز گفت:اکنون آمار استحصا نش��ده است،اما با 
 همکاری پلیس مهاجرت،تا پایان شهریورماه به صورت دقیق معرفی 

می شود.
رحمانی موحد،در خصوص لغو روادید گردش��گری بین کش��ورهای 
اس��امی نیز گفت:همان گون��ه که وزیر ام��ور خارج��ه تاکید کرده 
است،هر کش��وری که روادید ورود گردش��گران ایرانی به آن کشور را 
 لغو کند،ای��ران نیز به صورت متقاب��ل این روادید را لغ��و خواهد کرد.

همزمان با سفر معاون گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به چهارمحال و بختیاری ، هشت طرح گردشگری 

بهره برداری شد.

زیر بنای باغ های گردشگری هفت هزار 
متر مربع است

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری نیز در مراسم افتتاح این چهار باغ گردشگری 
گفت: این چهار باغ گردش��گری در راس��تای توس��عه گردش��گری 

شهرستان سامان راه اندازی شده است.
بهمن عسگری سوادجانی عنوان کرد: زیر بنای هر کدام از این باغ ها 
در حدود هفت هزار متر مربع اس��ت.وی گفت: عبور رودخانه زاینده 
رود از شهرستان س��امان، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق 

گردشگری استان و کشور تبدیل کرده است.
وی یادآور شد: شهرستان سامان به واسطه داشتن رودخانه زایندرود، 
پل های تاریخی ه��وره و زمانخان، باغ های گس��ترده می��وه و... پر 
مسافرترین نقطه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار 

می رود که هر ساله مسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند.

برنامه های آخرین روز هفته دولت 
در چهارمحال و بختیاری

توافق هسته ای باعث تقویت 
گردشگری ایران می شود

نبود مرکز درمان ناباروری در چهارمحال و بختیاری 
موجب س��رگردانی زوج های جوان در استان های 

دیگر برای درمان شده است.
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اس��تانی کوچک 
 در رش��ته کوه زاگرس اس��ت ک��ه در بس��یاری از 
حوزه های مختلف این اس��تان، رن��گ محرومیت 
همچنان مشاهده می شود. حوزه بهداشت و درمان 
یکی از مهم ترین حوزه هایی است همچنان در این 

استان نیازمند توسعه و توجه است.
در حالی که طی چند س��ال گذش��ته و همچنین 
دولت های س��ابق تاش های بسیاری برای توسعه 
ارائه خدمات درمانی و بهداش��تی برای این استان 
شده و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته اما همچنان 
کمبودها و ضعف ها در حوزه بهداشت و درمان در 
این اس��تان رخ نمایی می کند و مردم با مشکات 
بسیاری روبه رو هستند.در کنار کمبودها و مشکات 
حوزه بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری، نبود 
مرکز درم��ان ناباروری یک��ی از مهمترین مراکزی 
است که نبود آن در استان مشکات بسیاری را برای 
خانواده های این استان به ویژه زوج ها جوانی که در 

آرزوی داشتن فرزند هستند را شده است.
زوج های جوان چهارمحالی در مسیر درمان ناباروری 
به علت نبود مرکز درمان ناباروری در استان، مجبور 
هستند به استان های دیگر از جمله تهران، اصفهان، 
فارس و... سفر کنند و جدا از سختی های سرگردانی 
در این اس��تانها، متحم��ل پرداخ��ت هزینه های 
بسیاری می ش��وند.یکی از بانوان چهارمحالی که 
برای درمان ناباروی خود و همس��رش به اس��تان 
مختلف سفر کرده است اظهار داشت: مرکز درمان 
ناباروی در استان چهارمحال و بختیاری وجود ندارد 
و من و همسرم برای درمان ناباروی دچار مشکات 

بسیاری در این مسیر شده ایم.
وی عن��وان ک��رد: به اس��تان های بس��یاری برای 

درمان از جمله اصفه��ان، تهران، فارس و... س��فر 
ک��رده ای��م و هزین��ه ه��ای بس��یاری را پرداخت 
ک��رده ایم.ای��ن بان��وی چهارمحال��ی با اش��اره به 
 اینکه س��فر به اس��تان های دیگر موجب پرداخت 
هزینه های بس��یار می ش��ود، ادامه داد: به عنوان 
مثال اقام��ت در تهران برای ما حدود س��ه میلیون 
تومان هزینه داش��ته اس��ت که با توج��ه به درآمد 
 کم شغل همس��رم این رقم برای ما بسیار زیاد بوده

 است. در کنار هزینه های اقامت، هزینه های رفت و 
آمد، درمان، غذا و ... نیز برای ما بسیار زیاد بوده است.

وی  ادامه داد: جدا از هزینه ها، دوری و سختی سفر و 
رفت و آمد در یک شهر غریب از مشکات سفر برای 

درمان به استان های دیگر است.وی اظهار داشت: 
وی عنوان کرد: درمان در ش��هر های دیگر به ویژه 
تهران برای مردم استان های دیگر  که هیچ شناختی 
از این ش��هرها ندارند بسیاری س��خت و مشکل و 
استرس زا است.وی تاکید کرد: از مسووالن استان 
و کش��ور درخواس��ت داریم که برای رفاه و راحتی 
مردم این استان ارائه خدمات درمانی و بهداشتی از 
جمله راه اندازی مرکز ناباروری را در چهارمحال و 
بختیاری مورد توجه قرار دهند تا مردم نیاز به سفر 
برای درمان نداشته باش��ند و متحمل هزینه های 

مختلف نشوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اشاره به 
اینکه نبود مرکز درمان ناباروی یکی از مش��کات 
مهم در حوزه درمان استان چهارمحال و بختیاری به 
شمار می رود، اظهار داشت: راه اندازی مرکز درمان 
ناباروی در اس��تان چهارمحال و بختیاری همیشه 
یکی از آرزوهای مردم استان چهارمحال و بختیاری 

بوده است.
مرتض��ی هاش��م زاده عن��وان ک��رد: متاس��فانه 
زوج ه��ای چهارمحالی ب��ه ویژه زوج ه��ای جوان 
به علت نبود مرکز درم��ان ناباروری در اس��تان از 

این اس��تان به آن اس��تان در حال س��فر هستند و 
 به دنب��ال ح��ل مشکلش��ان در ح��وزه ناب��اروی

 هستند.
وی عنوان کرد: نبود مرکز درمان ناباروی در استان 
مشکات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است 
که مهمترین آنها س��رگردانی آنها در اس��تان های 
دیگر شده است که اگر مرکز درمان ناباروی در استان 
راه اندازی شود بسیاری از مشکات در این حوزه حل 
می شود.وی ادامه داد: با وجود مشکات بسیار برای 
زوجی جوان در این استان به دنبال راه اندازی مرکز 
درمان ناباروی هستیم تا زوج های جوان با استرس 
 کمتر و هزینه کمت��ر خدمات درمان��ی را دریافت 

کنند.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اشاره 
به اینک��ه اح��داث مرکز ناب��اروی یک��ی از اهداف 
مه��م در این اس��تان ب��ه ش��مار م��ی رود، عنوان 
کرد: ح��دود 10 ت��ا 15 درصد از زوج ها مش��کل 
ناباروی دارند و متاس��فانه به علت نب��ود خدمات 
درمان��ی ناب��اروی در اس��تان مجبور هس��تند به 
اس��تان های دیگر مانند اصفهان، ی��زد، تهران و... 
 س��فر کنند و هزین��ه ه��ای بس��یاری را پرداخت 
کنند.ب��ر اس��اس تعری��ف کت��ب ه��ای علم��ی 
پزش��کی، ناباروری به مواردی اش��اره می کند که 
»ی��ک زوج با وجود ت��اش در مس��یر حاملگی در 
ع��رض یکس��ال حامل��ه  نش��ود«. زوجهای��ی که 
اصًا فرزندی ندارند ج��زء گروه ناب��اروری اولیه  و 
آنهایی که حداقل یکب��ار حامله ش��ده اند ولی در 
حال حاضر دیگر نمی توانند حامله ش��وند را جزء 
 گ��روه ناب��اروری ثانوی��ه  طبقه بندی م��ی کنند.

 نحوه بررس��ی هر دو گروه یکسان است ولی پیامد 
افرادی که ناباروری ثانویه دارند بهتر اس��ت چون 
 پیش از ای��ن یکبار ب��اروری آنها به اثبات رس��یده

 است.
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مفادآرا
آگهی آرائ صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
6/98 نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد واماک کوهپایه 
باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان 
زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعام ش��ده اعتراض داشته باشند بایستی  پس از 
انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصاح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

1-راي شماره139460302028000168 خانم  صفیه کریمي فرزند غامحسین بشماره شناسنامه 
6546 صادره از سگزي در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/73 مترمربع پاک137 فرعی 
از 19 اصلی  واقع درسجزی بخش 19ثبت اصفهان  خریداري مع الواسط  از وراث مالک رسمي آقاي 

مصطفی قلی کریمی مالک 60 حبه مشاع  محرز گردیده است.
2-راي شماره 139460302028000170 آقاي امیر عظیمي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 
5650084076 صادره از اصفهان دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 207/79 
مترمربع احداثی بر روی قس��متی از  پاک 76 فرعي از 46 اصلي  واق��ع درکوهپایه بخش 19 ثبت 
اصفهان   موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پاک مذکور محرز 

گردیده است.
3-راي ش��ماره139460302028000172 آق��اي حس��ین عظیمي فرزند محمدعلي بش��ماره 
شناس��نامه 1270743902 صادره از تودش��ک در دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به 
مس��احت 207/79 مترمربع احداثی در قس��متی از  پاک 76 فرعي از 46 اصلي  واقع در کوهپایه 
بخش 19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پاک 

مذکور   محرز گردیده است.
4- راي ش��ماره139460302028000174 خان��م مهت��اب عظیمي فرزند محمدعلي بش��ماره 
شناس��نامه 5650092575 صادره از اصفهان در یک دانگ مش��اع از شش��دانگ  یک باب خانه به 
مس��احت 207/79 مترمربع احداثی در قس��متی از  پاک 76 فرعي از 46 اصلي واقع در  کوهپایه 
بخش 19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت1/5دانگ مشاع از ششدانگ پاک 

مذکور  محرز گردیده است.
5-راي ش��ماره139460302028000176 خان��م مری��م عظیم��ي فرزند محمدعلي بش��ماره 
شناس��نامه 5650017158 صادره از کوهپایه در یک دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به 
مس��احت207/79مترمربع پاک 76 فرعي از 46 اصلي واقع در کوهپای��ه بخش 19 ثبت اصفهان 
موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 1/5دانگ مشاع از شش��دانگ پاک مذکور  محرز گردیده 

است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/06/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/06/23

اصغر علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کوهپایه 
مفادآرا

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

6/45 برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
واماک محل تسلیم وپس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 2476  هیأت : آقای امراله شائی آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه 297  ، ششدانگ  
یکباب  ساختمان به مساحت40.92 مترمربع شماره پاک1057 فرعی مجزا از شماره340 فرعی از 

پاک2645 اصلی واقع دروشاد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

2( رأی ش��ماره2969 هی��أت : آق��ای محم��د علی نعم��ت الهی آران��ی  فرزن��د نوراله  ش��ماره 
شناس��نامه1250101433، شش��دانگ  یکباب س��اختمان به مس��احت 73.5 مترمربع شماره 
پاک1059 فرعی مجزا از شماره340 فرعی از پاک 2645 اصلی واقع دروشاد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی صالح
3( رأی شماره 3271 هیأت : آقای امیر تدبیری نوش آبادی فرزندعباس شماره شناسنامه11236، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85.65مترمربع شماره پاک1061 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی 

از پاک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
4( رأی ش��ماره 8364 هیأت : خانم  اش��رف  امیر پور آرانی فرزندجعفر  ش��ماره شناسنامه 200 ، 
شش��دانگ  یکباب خانه به مس��احت100.53 مترمربع ش��ماره پاک1062 فرعی مجزا از شماره 

340فرعی از پاک2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
5( رأی ش��ماره 8531 هیأت : خانم  اش��رف  امیر پور آرانی فرزندجعفر  ش��ماره شناسنامه 200 ، 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت134.42مترمربع شماره پاک1063 فرعی مجزا از شماره 

340فرعی از پاک2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
6( رأی شماره 2478 هیأت : آقای محمد هارونی مقدم آرانی  فرزندرجبعلی  شماره شناسنامه 436 
و خانم معصومه مستحکم آرانی  فرزندمحمد تقی  شماره شناسنامه 387 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 131.73مترمربع شماره پاک 1617فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پاک 

2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از نعمت اهلل اکبرزاده 
7( رأی ش��ماره8604 هیأت : آقای احمد آب آور آرانی فرزنداسمعیل  شماره شناسنامه 63 و خانم 
نساء رستار فرزندمحمد شماره شناس��نامه61  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت460 
مترمربع شماره پاک 1625 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پاک 2640اصلی واقع در آراندشت 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
8( رأی شماره3324هیأت : آقای علی آقابکی آرانی  فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه 7974 و خانم 
فروزنده حاجی پور آرانی  فرزندعباسقلی شماره شناسنامه80  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 222.75مترمربع شماره پاک 1628فرعی مجزا از شماره 135فرعی از پاک 2640 اصلی 

واقع درآراندشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
9( رأی ش��ماره3332 هیأت : موقوفه حاجی ماعبدال��ه آرانی بتولیت اداره اوق��اف وامورخیریه  ، 
ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 174.75مترمربع شماره پاک 1629 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پاک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. وقف
10( رأی ش��ماره3293هیأت : موقوفه حاجی ماعبداله آرانی بتولیت اداره اوق��اف وامورخیریه ، 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 174.1مترمربع شماره پاک 1630 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پاک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. وقف
11( رأی ش��ماره 3334 هی��أت : آق��ای داود داروغ��ه گ��ی  آران��ی فرزن��د احس��ان ش��ماره 
شناسنامه619007971 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 165.95مترمربع شماره پاک1631 
فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در وش��اد  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالک عادی
12( رأی شماره8562هیأت : محسن خرمی آرانی فرزند حسین شناسنامه شماره 9743 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت113 مترمربع شماره پاک 1634فرعی مجزا از شماره 26 فرعی از پاک2640 

اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
13( رأی شماره 8504 هیأت : آقای علی علی حاجی آرانی فرزندعلی اصغر  شماره شناسنامه1585 
و خانم فاطمه ورمقانی فرزندپرویز  ش��ماره شناس��نامه 6190015468 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 106.15 مترمربع شماره پاک 1636فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پاک 

2640 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
14( رأی شماره7578 هیأت : آقای اصغر امینی پور  فرزند محمد  شماره شناسنامه .268 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت160.8 مترمربع ش��ماره پاک 1637فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از 

پاک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
15( رأی ش��ماره8580 هیأت : آقای هادی مدبر نژاد  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه 1435 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت432.3 مترمربع شماره پاک 28فرعی مجزا از شماره1و17الی 20 
فرعی وقسمتی از مشاعات  از پاک1335 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.    

مالکیت مشاعی 
16( رأی شماره 8579 هیأت : آقای س��عید غائبی بیدگلی فرزند جواد  ش��ماره شناسنامه 132 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت155.6 مترمربع شماره پاک15 فرعی مجزا از شماره 3و4وقسمتی 

از مشاعات پاک899اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

17( رأی شماره3256 هیأت : آقای فخرالدین برخوردار بیدگلی  فرزنداحمد  شماره شناسنامه134 
و خانم مروارید ملک پوریان  فرزندامراله شماره شناسنامه 6541 )بالمناصفه( ، ششدانگ  قسمتی 
از یکبابخانه به مس��احت57 مترمربع ش��ماره پاک 8005فرعی مجزا از ش��ماره 1064 فرعی از 
پاک2637 اصلی واقع درمس��عود آباد  بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حس��ینعلی 

نعمتی وغیره 
18( رأی ش��ماره3297 هیأت : آقای احمد باغبانی آرانی فرزندحس��ین  ش��ماره شناسنامه 140 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت520.65 مترمربع ش��ماره پاک 8006 فرعی مجزا از شماره 
960و971 فرع��ی از پاک2637 اصلی واقع درمس��عود آب��اد  بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل 

مالکیت مشاعی
19( رأی ش��ماره 3313 هیأت : آقای حسین اجدادی  فرزندسیف اله  ش��ماره شناسنامه9105 و 
خانم فاطمه دهقانی آرانی  فرزند علی محمد  شماره شناسنامه50  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب 
ساختمان  به مساحت96.5 مترمربع شماره پاک 8007 فرعی مجزا از شماره 408و6718 فرعی از 

پاک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
20( رأی شماره3281 هیأت : آقای رحمت اله شریفی مهر  فرزندمحمد علی  شماره شناسنامه 375 
و خانم فاطمه زهراخان دل  فرزندحسین  شماره شناسنامه10  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت212.5 مترمربع ش��ماره پاک 8008فرعی مجزا از شماره1189  فرعی از پاک2637 

اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 
21( رأی ش��ماره3316هیأت : آقای احمد خوبی فرزند رضا  شماره شناس��نامه 218و خانم زهریا 
نعمتی آرانی  فرزند حبیب شماره شناس��نامه405  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
.256.6مترمربع شماره پاک8009 فرعی مجزا از ش��ماره 1189فرعی از پاک2637 اصلی واقع 

درمسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از حسن خوبی 
22( رأی ش��ماره 3273هیأت : آقای رحمت اله معتمدنیا  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 268و 
خانم زهرا آزادی مقدم آرانی  فرزند علی  ش��ماره شناسنامه 63  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 259.1 مترمربع شماره پاک 8010 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پاک2637 

اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی 
23( رأی شماره 8362هیأت : آقای  رضا خرم آبادی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه37 و خانم 
فاطمه تفضلی  مفرد آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه403  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت211 مترمربع شماره پاک8019 فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پاک2637 اصلی 

واقع درمسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگلمالکیت مشاعی 
24( رأی ش��ماره 2475هیأت : آقای علی سرکاری آرانی فرزند س��یف اله شماره شناسنامه220 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149.42 مترمربع شماره پاک 2598 فرعی از پاک2638 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اصغر مطمئن 
25( رأی ش��ماره2646 هیأت : آقای ماش��ا اله دالوریان آرانی  فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
220و خانم فاطمه حاجی جمالی آرانی فرزند فرج اله  شماره شناسنامه 299 ،ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 121.75مترمربع شماره پاک2599 فرعی از پاک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان
26( رأی ش��ماره2647 هیأت : آقای اس��ماعیل مرنجابی  فرزند جعفرعلی  شماره شناسنامه 150 
وخانم فاطمه محبوبی فرزند احمد شناسنامه شماره 470ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 224.58 
مترمربع ش��ماره پاک2600 فرعی از پاک2638 اصلی واقع دراحمد آب��اد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
27( رأی ش��ماره2955 هیأت : خانم کبریا شوال پور آرانی فرزندمحمد  ش��ماره شناسنامه 167 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت108.06 مترمربع شماره پاک2601 فرعی مجزا از شماره 13 فرعی 

از پاک2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از کاوه کریور 
28( رأی شماره2977 هیأت : آقای ابوالقاسم  حکیمیان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه276 و 
خانم صدیقه حکیمیان فرزندحبیب اله  شماره شناسنامه 43)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت256.88مترمربع شماره پاک2602 فرعی مجزا از شماره13 فرعی از پاک2638 اصلی 

واقع دراحمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله عابداف آرانی 
29( رأی شماره2980 هیأت : آقای مرتضی میر معصومی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه472 
و خانم کبری س��تمکش آرانی  فرزند حسینعلی  شماره شناس��نامه .119)بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 104.8 مترمربع شماره پاک 2603فرعی   از پاک2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

30( رأی ش��ماره 2845 هیأت : آقای حس��ین انیسی آرانی فرزندحسن  ش��ماره شناسنامه310 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175 مترمربع شماره پاک 2604 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع 

دراحمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان
31( رأی ش��ماره2842 هیأت : آقای مهدی عبدالهی بیدگلی  فرزندقاسم  شماره شناسنامه197 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175 مترمربع شماره پاک 2605فرعی از پاک 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان 
32( رأی شماره3264 هیأت : خانم فاطمه قندی  فرزند علیرضا شماره شناسنامه 6190005357 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 108مترمربع شماره پاک 2606 فرعی از پاک2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مهدی متشکر
33( رأی شماره3333 هیأت : آقای حس��ن داروغه آرانی فرزند فتح اله  شماره شناسنامه10487 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67.7 مترمربع شماره پاک2607 فرعی از پاک2638 اصلی واقع 

در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان 
34( رأی شماره 8533هیأت : آقای عباس بلندی فرزندحسین  شماره شناسنامه140 و خانم طاهره 
سیاری  فرزندعبداله  شماره شناسنامه10330  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت148 
مترمربع شماره پاک2608 فرعی مجزا از شماره 26 فرعی از پاک 2638اصلی واقع در احمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
35( رأی ش��ماره8556 هیأت : خانم فاطمه عس��گرزاده آرانی  فرزند رجبعلی ش��ماره شناسنامه 
6190015786 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 112.5مترمربع ش��ماره پاک2609 فرعی 
مجزا از شماره 35فرعی از پاک 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
36( رأی شماره 8575 هیأت : خانم کبریا فروزانفر فرزندعابدین شماره شناسنامه 411 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت144.67 مترمربع شماره پاک 2611 فرعی مجزا از شماره1847و19 فرعی 

از پاک2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری
37( رأی شماره    8511هیأت : آقای مهدی رس��ولیان  فرزند احمد شماره شناسنامه323 و خانم 
ملیحه مومن آرانی فرزندعزت اله شماره شناس��نامه11976  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت165.17 مترمربع شماره پاک2612 فرعی مجزا از شماره 71 فرعی از پاک 2638 اصلی 

واقع دراحمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.  ابتیاعی از حسین مسجدی
38( رأی شماره 8542 هیأت : آقای عباس مسعود آبادی آرانی فرزند مسلم  شماره شناسنامه 7581 
و خانم زهراس��لطان شاخوس��ی آرانی  فرزندعلی شماره شناس��نامه510  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت321.25 مترمربع شماره پاک 2613 فرعی مجزا از شماره 63 فرعی از پاک 

2638اصلی واقع دراحمد آباد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
39( رأی شماره 8535 هیأت : آقای علی حاجی حسنی آرانی  فرزند محمد  شماره شناسنامه139 
، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت175 مترمربع ش��ماره پ��اک2614 فرعی مجزا از ش��ماره 
103وباقیمانده 2638اصلی از پ��اک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخ��ش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حسن بذرافشان وغیره
40( رأی شماره8506 هیأت : آقای داود قندی فرزندرمضانعلی شماره شناسنامه 458 و خانم زهرا 
خندان پور آرانی  فرزندحبیب اله  ش��ماره شناسنامه543  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 165مترمربع ش��ماره پاک 2615فرعی از پاک 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
41( رأی ش��ماره 8576هی��أت : آق��ای رس��ول رضائ��ی آران��ی  فرزندمصطف��ی ش��ماره 
شناسنامه1250067901 و خانم زینب زهتاب  فرزندحس��ین  شماره شناسنامه6190038621  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت107.8 مترمربع شماره پاک 2616 فرعی از پاک 

2638اصلی واقع دراحمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
42( رأی شماره2875 هیأت : آقای سید عباس میر اکبری فرزندسید میرزا  شماره شناسنامه153  
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ و س��ید جواد میر اکبری نوش آبادی    فرزند سیدمیرزاشماره 
شناسنامه5723  نسبت به 2 دانگ مشاع  از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 4143 مترمربع شماره 
پاک 1فرعی مجزا از ش��ماره 1090و1157فرعی از پاک 10 اصلی واقع در اقبالیه  بخش 2حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض، طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
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صنعت فناورى اطالعات در دوران 
پساتوافق بررسى مى شود

ــلماً در آينده بسيار نزديك  كاربرد نانوفناورى در پزشكى مس
ــناخت پايه بيمارى ها  ــيدن به اهداف اساسى يعنى ش در رس
ــش روى ما قرار  ــا آنها دنياى جديدى را پي و راه هاى مقابله ب

خواهد داد. 
ــايع مرگ و مير به  ــرطان يكى از موارد ش امروزه ابتالى به س
شمار مى آيد. يكى از مهمترين موانع در سر راه درمان سرطان، 
ــفانه سبب مى شود تا  تشخيص ديرهنگام آن است كه متاس
ــرطانى در اختيار  ــلول هاى س فرصت كافى براى مقابله با س
ــكى قرار نگيرد و فرد مبتال در مدت اندكى پس از  كادر پزش

تشخيص فوت كند.
ــخيص و درمان اين بيمارى  امروزه فناورى نانو به كمك تش
ــده تا سلول هاى سرطانى  آمده است به گونه اى كه سبب ش
ــوند و با كمك فناورى نانو از  در حد نانومتر تشخيص داده ش

بين برده شوند.
ــود روش هاى  ــه، در بهب ــرطان در مراحل اولي ــخيص س تش
درمانى آن بسيار حائز اهميت است، در حال حاضر تشخيص 
ــلول ها و بافت ها  ــاس تغييرات س ــايى سرطان بر اس و شناس
صورت مى گيرد كه اين كار با آزمايش هاى بالينى پزشكى و يا 

روش هاى مرسوم عكسبردارى قابل انجام است.
درواقع كاربرد فناورى نانو در پزشكى در ارتباط با شناسا ئى به 
موقع ومبارزه ريشه اى با بيمارى سرطان ، محور فعاليت هاى
ــكيل مى دهد. نانوفناورى ــطح جهان را تش ــى در س پژوهش
 مى تواند به پيدايش تغييرات بنيادى در نحوه برخورد باپديده 

سرطان ورويكردهاى مراقبت از آن كمك كند .
برخى از علل اين فرضيه عبارتند از:

- غالب روند هاى زيستى، نظير روندهايى كه به سرطانى شدن 
سلول ها منجر مى شوند، در مقياس نانو شكل مى گيرند. براى 
پژوهشگران بيمارى سرطان، توانائى دستيابى ادوات در مقياس 
ــب دانش هاى بى  ــلول هاى زنده، امكان كس نانو به درون س
مانندى را هم براى حوزه كلينيكى و هم براى حوزه دانش هاى 
بنيادى فراهم مى آورد. ادوات مقياس نانو مى توانند فناورى 
تعيين كننده اى باشند كه امكان درمان هاى شخصى سرطان 
ــرطانى آن داروهائى ر ا دريافت  را فراهم كنند، يعنى بيمار س
كند كه به طور دقيق درارتباط با ويژگى هاى ژنتيكى و ملكولى 

نوع مشخص سرطان وى ساخته شده اند.

ــى را براى جلوگيرى  ــو همچنين مى تواند امكانات فناورى نان
ــرطان موجود ارائه دهد. به عنوان مثال،  ازپيشرفت بيشتر س
ــوان جهت جلوگيرى  ــتگاه هاى در مقياس نانو، مى ت از دس

ازپيشرفت سرطان هاى سينه استفاده كرد.
كاربرد فناورى نانو در پزشكى در ارتباط با شناسايى به موقع 
ــور فعاليت هاى  ــرطان ، مح ــه اى با بيمارى س ومبارزه ريش
ــكيل مى دهد. نانوفناورى  ــطح جهان را تش ــى در س پژوهش
مى تواند به پيدايش تغييرات بنيادى در نحوه برخورد باپديده 

سرطان ورويكردهاى مراقبت از آن كمك كند.
-توانايى تعامل همزمان، در مقياس هاى ملكولى، با تعدادى 
ــناخت بهترى  ــك ، ش ــيدهاى نو كلئي ــا و اس از پروتئين ه
ــى ناظر بر  ــى و عالمت ده ــده نظم ده را ازطرح هاى پيچي

رفتارسلو ل ها در حالت هاى عادى و غيرعادى فراهم مى كند.
ــردارى از تومورهاى  ــائى و امكان تصويرب - نانوادوات شناس
سرطانى بسيار كوچك (در برگيرنده صدهزار سلول سرطانى 
شده ) را فراهم مى آ ورند. اداوات فعلى از اين قدرت تشخيص 
ــا اين ادوات قابل  ــرطانى كه ب برخوردار نبوده و تومورهاى س
ــتند، عموما بايد حامل چندين ميليارد سلول  شناسائى هس

سرطانى بوده و در مراحل بحرانى قرار داشته باشند.
با توجه به موارد فوق پيش بينى شده است كه طى  سال هاى 
ــه  ــمگيرى در زمين ــرفت هاى چش ــاورى نانوپيش ــى، فن آت
ــى، ارزيابى از  ــردارى ملكول ــازى زود رس، تصويرب آشكارس
موثربودن درمان ، درمان هدفمند و چندمنظوره و جلوگيرى 

وكنترل سرطان خواهد داشت.
استفاده از نانوذرات دردرمان سلول هاى سرطانى

نانوذرات و نانوابزارها نقشى بى نظير و حياتى را در تبديل دانش 
ــخيص و درمان  ــرفت هاى مفيد بالينى در زمينه تش به پيش
ــرطانى ايفا مى  كنند، كارى كه با انجام آن روند  سلول هاى س
تشخيص و درمان و نهايتاَ پيشگيرى از سرطان به طور كامل 

متحول خواهد شد.

استفاده از اين نانو ذرات به عنوان دارو و براى درمان سلول هاى 
بدخيم سرطانى هيچ گونه تأثير سوئى بر سلول ها و بافت هاى 

سالم بدن بر جاى نمى گذارند. 
ــيدن اين نانوذرات به تومورها، داروهاى درون آنها  پس از رس
به وسيله نوارهاى باريك نور ليزر فعال مى شوند. اين نانوذرات 
ــر درمان بر  ــودن ميزان تأثي ــخص نم همچنين قادر به مش
سلول هاى بدخيم مى باشند. اين ايده بزرگ كه تنها با تزريق 
ــخيص، درمان و گزارش در مورد ميزان  يك عامل بتوان تش
ــت كه فقط با كمك  ــى درمان را انجام داد، امرى اس اثر بخش

فناورى نانو ميسر مى شود.
ــو ذرات، مى تواندبه  ــن كاربردهاى نان يكى از اميد بخش تري
كارگيرى آنها به منظور انجام هم زمان دو عمل تشخيص تومور 

و رساندن دارو به تومور باشد.
ــى و نانوپوسته هاى پوشش يافته  ساخت نانوذرات مغناطيس
(حساس شده ) كه بتوانند به تصويربردارى و نابودى سلول هاى 
سرطانى كمك نمايند و سلول هاى سرطانى رابطور انتخابى از 
بين ببرند و از اثرات جانبى كه ناشى ازتخريب سلول هاى سالم 

است، اجتناب كنند،ازاهداف فناورى نانو است.
ــرطان به كار مى روند، به گروه هاى  نانوذراتى كه در درمان س

زير تقسيم مى شوند:
نانو حفره ها حفرات كوچكى هستند كه امكان عبور تنها يك 
 DNA را فراهم مى كنند و در بررسى تغييرات DNA رشته

در سرطان كاربرد دارند.
ــيت روش هاى  ــش حساس ــم در افزاي ــاط كوانتومى  ه - نق
ــرطان كاربرد دارند. همچنين  ــخيص س ــگاهى تش آزمايش

درخت سان ها سبب تسهيل در دارورسانى مى شوند.
ــايى و درمان به طور  ــت بااليى در شناس اين مولكول ها قابلي
ــيعى هستند كه  ــطح وس همزمان دارند و در ضمن داراى س
به وسيله آنها امكان اتصال عوامل درمانى و يا ساير مولكول هاى 

فعال زيستى فراهم مى شود.

-نانو پوسته ها ساختارى با يك هسته مركزى است كه غشاى 
ــت و با  ــده اس نازكى از يك فلز مانند طال روى آن روكش ش
ــاندن انرژى به نانو پوسته ها  استفاده از يك ليزر بيرونى و رس
ــبردارى از آن  ــكان تخريب گرمايى يا عكس در يك تومور ام
مقدور است و يا براى ترميم زخم كاربرد دارد. اين روش توسط 
محققان دانشگاه Rice در مدل هاى حيوانى انجام شده است.

- گروه نانو ذرات مغناطيسى است كه اكسيد آهن جزو اصلى 
نانو ذرات مغناطيسى آنهاست. مهم ترين مزيت استفاده از اين 

ذرات اندازه كوچك تر از 100 نانومتر آنهاست.
ــت) به دليل  ــن Fe 304(مگنتي ــيد آه ــع ذرات اكس در واق
سازگارى با سيستم هاى بيولوژيك از اهميت ويژه اى برخوردار 
ــى مى توان اين ذرات را به  ــت. با كمك ميدان مغناطيس اس
ــهيل در امر  ــى هدايت كرد كه اين امر باعث تس منطقه خاص
ــرطان  ــخيص و همچنين درمان س ــردارى براى تش تصويرب

مى شود. 
ــى كاربردهاى  ــو ذرات مغناطيس ــن ويژگى ها نان به دليل اي
پزشكى فراوانى را دارند. به عنوان مثال نشاندار كردن سلول ها 
ــازى و يا عكسبردارى  كه به منظور مشاهده و رديابى، جداس
ــلول ها صورت مى گيرد. از جمله براى مشاهده و رديابى  از س
سلول هاى بنيادين از طريق MRI ، سلول ها را مى توان با ذرات 

مغناطيسى نشاندار كرد.
با تجمع ذرات مغناطيسى در بافت سرطانى، تشخيص تومور 
ــتفاده از MRI تا حد زيادى تسهيل شده و عالوه بر اين  با اس
ــرطان  ــن ذرات به عنوان حامل داروهاى ضد س مى توان از اي

استفاده كرد.
ــرطانى نياز به  ــرار دادن تومورهاى س ــراى هدف ق در واقع ب
ــاگر به نانو ذرات مغناطيسى است  اتصال مولكول هاى شناس
تا به صورت اختصاصى سلول هاى سرطانى را شناسايى و در 

محل تجمع كنند.
در آينده اى نزديك، فناورى نانومى تواند امكان آشكارسازى 
ــرطانى به تومورهاى  زودرس سرطان و تحويل عوامل ضدس
ــم آورد. درحقيقت، اين  ــده را بطور همزمان فراه ــف ش كش
فناورى نقشى تعيين كننده در درمان سرطان بازى مى كند 
ومى تواند امكاناتى را براى جلوگيرى ازپيشرفت بيشتر سرطان 

ارائه مى دهد.
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پژوهشگر دانشگاه قم با همكارى محققان دانشگاه تهران 
ــده اند كه مى تواند به  ــاخت نانوكامپوزيتى ش موفق به س
ــيميايى را  ــت خازن هاى الكتروش عنوان الكترود، ظرفي
افزايش دهد. اين نانوكامپوزيت كه در مقياس آزمايشگاهى 
طراحى شده از مواد اوليه  نسبتاً ارزان و به روشى منطبق بر 

اصول شيمى سبز تهيه شده است.
ــيعى از خازن ها وجود دارند. خازن هاى  امروزه گستره  وس
ــيميايى به دليل كاربردهاى فراوان خود از قبيل  الكتروش
ــو پى اس)،  ــرق اضطرارى (ي ــايل نقليه  الكتريكى، ب وس
ــتگاه هاى تلفن همراه، توجه  سيستم هاى برق DC و دس

بسيارى را به خود جلب كرده اند. 
ــرژى دارند.  ــژه اى در ذخيره  ان ــى وي ــن خازن ها  تواناي اي
ــاف پذير باال  ــهولت در تهيه و طبيعت انعط قيمت كم، س
ــدف اصلى  ــت. ه ــته  آن هاس از ديگر ويژگى هاى برجس
ــترس با قيمت  ــواد قابل دس ــتفاده از م ــن پژوهش اس اي
مناسب جهت ساخت الكترود مورد استفاده در خازن هاى 

الكتروشيميايى بوده است.
ــانى، اين طرح نانوكامپوزيتى را معرفى مى كند  على احس
كه مى تواند به راحتى سنتز شده و در سيستم هاى ذخيره 
ــن مواد گران  ــر خازن ها، جايگزي كننده  انرژى همانند اب

ــيد گردد. موادى كه در سنتز  قيمتى مانند روتينيم اكس
اين نانوكامپوزيت به كار رفته اند در مقايسه با ابرخازن هاى 
مشابه، قابل دسترس و تقريباً ارزان بوده و به راحتى با روش 

الكتروشيميايى قابل سنتز هستند.
وى در ادامه افزود: «مواد فعال خازن هاى الكتروشيميايى 
ــزى و پليمرهاى  ــيدهاى فل ــى، اكس ــواد كربن ــامل م ش
ــى از بهترين  ــن يك ــادى پلى آنيلي ــت. پليمر ه رساناس
ــتفاده به عنوان الكترود در ابرخازن ها ى  گزينه ها براى اس
ــت. با توجه به اينكه مواد در ساختار  ــيميايى اس الكتروش
ــبى داشته  كامپوزيتى مى توانند خواص بهبود يافته  مناس
باشند، در اين پژوهش از پليمر هادى پلى آنيلين كه حاوى 
ــيار كمى گرافن و نانوذرات طال است، استفاده  مقدار بس

شده است».
در توضيح استفاده از گرافن بايد گفت از آنجا كه ابرخازن 
بايد در طى چرخه هاى شارژ و دشارژ دوام و تكرارپذيرى 
ــد، وجود مقدار كمى گرافن پايدارى  مناسبى داشته باش
پليمر را به مقدار قابل توجهى افزايش داده است. از طرفى 
ــت  ــته اس ــاختار گرافن توانس وجود نانوذرات طال در س

رسانايى اين پليمر را افزايش دهد. 
بنابراين با توجه به بحران انرژى، كاربرد اين نانوكامپوزيت 

مى تواند در راستاى گسترش استفاده از سيستم هاى انرژى 
پاك و ذخيره سازى انرژى حائز اهميت باشد.

ــه  ــه كار رفت ــيميايى ب ــنتز الكتروش ــن روش س همچني
ــاخت اين نانوكامپوزيت، برخالف سنتز شيميايى،  در س
ــيميايى در  ــگرهاى ش ــتفاده نكردن از واكنش به علت اس
ــتانداردهاى جهانى شيمى  ــايش، بر طبق اس فرايند اكس

سبز است.
به گفته  اين محقق براى ساخت اين الكترود، ابتدا نانوذرات 
طال بر سطح گرافن اكسيد كاهش يافته قرار گرفت. سپس 
گرافن حاوى نانوذرات طال به كمك سورفكتانت آنيونى و 
امواج فراصوت در مونومر آنيلين پخش شد. در ادامه با يك 
روش ساده  الكتروشيميايى، پليمر داراى گرافن و نانوذرات 
طال به صورت فيلمى متشكل از نانو لوله ها در سطح الكترود 

گرافيت تشكيل  گرديد. 
در آزمون هاى الكتروشيميايى بر روى اين الكترود اصالح 
شده، از قبيل ولتامترى چرخه اى، شارژ –دشارژ متوالى، 
ــدارى نتايج قابل  ــيميايى و آزمون پاي امپدانس الكتروش
ــت. نتايج اين تحقيقات در مجله   قبولى به دست آمده اس
Applied Surface Science (جلد 353، سال 2015، 

صفحات 594 تا 599) به چاپ رسيده است. 

توسط محققان ايرانى؛
ساخت نانوكامپوزيتى 

براى افزايش 
ظرفيت خازن هاى 
الكتروشيميايى 
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ــت در  ــان كه به «ابرماه» معروف اس يك ماه فوق العاده بزرگ و درخش
آسمان سراسر جهان مشاهده شد . اين رويداد بسيار نادر و زيبا در فضا هر 

از چند گاه در روى زمين قابل مشاهده است.
ــب ماه در نزديكترين فاصله خود با زمين قرار گرفت كه به آن  شنبه ش
حضيض مى گويند به طورى كه فاصله ماه با زمين 222 هزار و 631 مايل 

(357 ميليون و 274 هزار و 368 كيلومتر) بود.
اين در حالى است كه فاصله ماه با زمين بطور متوسط 238 هزار و 855 

مايل (383 ميليون و 23 هزار و 872 كيلومتر) است.
ــب ماه 14 درصد بزرگتر از اندازه  كارشناسان اذعان مى كنند كه ديش
عادى خود به نظر مى رسيد.  اين ابرماه اولين از سومين ابرماهى است 
كه قرار است در هفته هاى آتى بروز كند به طورى كه دومين ابر ماه در 
تاريخ 27 سپتامبر (5 مهر) و سومين ابر ماه در تاريخ 27 اكتبر (5 آبان) 
بروز مى كند. اصطالح «ابرماه» حدود 30 سال پيش توسط ريچارد نول 
ــناس ابداع شد.  ستاره ش
ــر ماه به  پيش از آن، به اب
ــض ماه هاى عنوان حضي
كامل و يا حضيض ماه هاى

ــالق  اط ــد)  (جدي ــو  ن
ــد.بهترين ديد از  ــى ش م
ــب در جزاير  ــاه ديش ابرم
ــواحل  ــارى واقع در س قن

مراكش گزارش شد.

ــمند خود مى روند تا حالشان بهتر  كاربران افسرده كه سراغ گوشى هوش
ــد و اوضاع  ــكل خود را حادتر مى كنن ــكين يابند، مش ــود و اندكى تس ش

روحى شان وخيم تر مى شود.
گروهى از محققان از جمله كارشناسان كالج ارتباطات علوم و هنر وابسته 
ــى هاى خود به اين نتيجه رسيدند  به دانشگاه ايالتى ميشيگان طى بررس
افرادى كه تعامالت الكترونيكى را جايگزين ارتباطات اجتماعى مى كنند 
ــتگاه هاى ديجيتالى را به روابط روزمره در زندگى واقعى  و استفاده از دس
ــند كيفيت  ــته باش ترجيح مى دهند، اگر هم از زندگى خود رضايت داش

پايين ترى دارد.
ــرايط روحى  ــاله تاكيد كردند كه تلفن هاى همراه ش محققان بر اين مس
ــده اند را وخيم تر مى كند و آن دسته از  ــردگى مبتال ش افرادى كه به افس
كاربرانى كه بيكار هستند، در پى استفاده زياد از تلفن همراه دچار مشكل 

مى شوند.
استفاده از گوشى هوشمند براى تسكين موقت احساسات منفى مى تواند 
شرايط روحى-روانى را با مشكالت بيشتر مواجه كند و كاربر را در شرايط 

پيچيده غيرقابل كنترل و مشكل آفرين(PUMP) قرار دهد.
«پرابو ديويد» مدير اين تحقيقات توضيح داد: «بررسى ها به ما نشان داد 
ــعه فناورى به پيشرفت هاى قابل مالحظه دست  كه اگرچه در زمينه توس
يافته ايم، ولى هنوز نتوانسته ايم آثار منفى آن را روى شرايط روحى كاربران 
كاهش دهيم. تلفن همراه مى تواند انواع مختلف شبيه سازى ها را در روابط 
روزمره انسان انجام دهد كه تاثيرات منفى آنها تا مدت هاى طوالنى باقى 

مى ماند».

اينترنت و فناورى هاى مرتبط با آن، تاثيرات مثبت و منفى را در پى 
خواهند كه اگر شامل برنامه ريزى نباشند، تاثيرات منفى آنها نمود 

بيشترى خواهد داشت.
عضو هيات مديره شركت ارتباطات سيار با بيان اينكه عمر ارتباطات 
فيزيكى در دنيا رو به پايان است گفت: حدود 94 درصد نسل جوان 
در جهان براى اتصال به اينترنت از اينترنت موبايل استفاده مى كنند.

ــى  ــس تخصص ــن كنفران ــرائيان در چهـــارمي ـــــول س رس
ــدن  ــه متحول ش ــاره ب ــا اش ــى» ب ــن ارتباط ــاى نوي «فناورى ه
ــار  ــراه اظه ــن هم ــاى 3 و 4 تلف ــل ه ــا نس ــات ب ــت ارتباط صنع
ــزى ــه ري ــاورى، برنام ــد فن ــم جدي ــر در پاراداي ــت: اگ داش

 نداشته باشيم خسارات جبران ناپذيرى به كشور وارد مى شود.
وى با اشاره به شكل گيرى زيرساخت هاى جديد در حوزه مخابرات 
گفت: اسمارت فون ها پيشران پارادايم جديد ارتباطى و جوانان هزاره 
سوم، بازيگران اصلى اين حوزه هستند چرا كه هم اكنون حدود 94 
درصد نسل جوان در جهان براى اتصال به اينترنت از اينترنت همراه 
استفاده مى كند. سرائيان با تاكيد براينكه عمر ارتباطات فيزيكى در 
دنيا رو به پايان است خاطرنشان كرد: در سال 2020 نسلى در دنيا به 
وجود مى آيد كه 42 درصد بازار كار جهان را از آن خود خواهدكرد.

ــت و گفت:  ــوالت جديد را خالقيت و نوآورى دانس وى زيربناى تح
ــاس اين تغييرات  ــبك زندگى و كارى كشور براس درصورتى كه س
ــارات  بنيادين تغيير نيابد و برنامه ريزى جديد صورت نگيرد، خس

جبران ناپذيرى به كشور وارد مى شود.

محققان امريكايى مدعى اند تركيب مناسبى از نوعى سلول هاى خورشيدى 
ــه  ــد تا خودروهاى برقى را با كارآيى باالترى در مقايس و باترى ارائه داده ان
ــارژ كند. تيم تحقيقاتى معتقد است اين سيستم  ــين ش با روش هاى پيش
ــلول هاى كوچك به يك خودرو را ممكن ــدن س به زودى امكان متصل ش

 مى سازد به طورى كه خودرو حين حركت و دست كم در روزهاى آفتابى 
شارژ شود.

ــيدى پليمرى براى شارژكردن  تيم هاى علمى ديگر از سلول هاى خورش
باترى هاى ليتيمى استفاده كرده اند اما كارآيى مطلوب حاصل نشده است. 
ــكايت خوش آتيه ترين فناورى هاى سلول   ــيدى پروس سلول هاى خورش
ــده اند زيرا توانايى تبديل طيف  ــتند كه تاكنون ارائه ش ــيدى هس خورش
وسيع ترى از نور خورشيد به برق را در مقايسه با سلول هاى سيليكون محور 
ــبيه به ماده معدنى به همين نام  دارند. اين سلول هاى بلورى ساختارى ش
دارند.  دانشمندان سلول هايى با سه اليه توليد كردند كه به يك فيلم منفرد 
پروسكايت تبديل شدند؛ محققان سپس چهار مورد از اين سلول هاى داراى 

مساحت يك ميلى متر مربع را در مجموعه اى به يكديگر متصل كردند.
ــارژكردن باترى هاى ليتيم-يون  زمانى كه اين مجموعه سلول ها براى ش
ــدند، تيم علمى به كارآيى 7/8 درصدى  ــكه به آن ها متصل ش به اندازه س
ذخيره سازى و تبديل انرژى خورشيدى به برق دست يافت و براى چندين 
ــمندان بر اين باورند مى توان در آينده  چرخه اين كارآيى حفظ شد.  دانش
از اين سيستم در منازل و براى سوخت رسانى دوباره به خودروها استفاده 
ــكايت را مى توان به عنوان فيلم  ــيدى پروس ــلول هاى خورش كرد زيرا س

انعطاف پذيرى توليد كرد كه روى خود اتومبيل نصب شوند. 

« ابر ماه» 
در آسمان تابيد

گوشى هوشمند 
افسردگى را تشديد مى كند

پايان عمر
 ارتباطات فيزيكى

شارژ خودروى برقى حين حركت 
با سلول خورشيدى

 همايش «صنعت فناورى اطالعات و ارتباطات در دوران پساتوافق» با 
هدف بررسى فرصت ها و تهديدهاى پس از رفع تحريم برگزار مى شود. 
سازمان نظام صنفى رايانه اى با هدف شناسايى و بررسى فرصت ها و 
تهديدهاى صنعت ICT در دوران پس از رفع تحريم، اين همايش را 
برگزار مى كند. ناصرعلى سعادت رييس سازمان نظام صنفى رايانه اى 
با تاكيد براينكه اين سازمان براى شناسايى وضعيت كسب و كار فاوا 
در زمان رفع تحريم ها نيازمند نظرات و پيشنهادات كارشناسى فعاالن 
ــت، افزود: در شرايطى كه نظرات مشخص  و صاحب نظران صنفى اس
ــب وكار ICT در دوران پس از  و هدفمندى درخصوص وضعيت كس
رفع تحريم وجود ندارد، سازمان نظام صنفى رايانه اى تهران براساس 

رسالتش بهبود و توسعه كسب و كار صنف را مدنظر قرار داده است.
ــه دور از هيجان  ــتا قصد داريم در فضايى ب وى ادامه داد: در اين راس
ــايى دقيق  ــن شناس ــرد جمعى، ضم ــاس خ ــعارزدگى و براس و ش
محدوديت هاى موجود بر سر راه كسب و كار ICT ايرانى، راهكارهاى 
بلندمدت اين بخش را براى دوران پس از رفع تحريم جمع آورى كرده 
و مجموعه اين نظرات را در قالب سندى جامع به نهادهاى تصميم گير 

و حاكميتى ارائه كند.
ــازمان نظام صنفى رايانه اى و فعاالن  سعادت گفت: از تمام اعضاى س
حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات در تمام زيرشاخه هاى اين صنعت 
ــش و ارائه  ــاركت در اين هماي ــور و مش ــى كنيم كه با حض دعوت م
ــاخت آينده و تصميم گيرى هاى كالن حوزه  راهكارهاى خود، درس

ICT ، اين سازمان را يارى دهند.
ــرد: كميته علمى اين  ــازمان نظام صنفى رايانه اى تاكيد ك رييس س
همايش، مسائل صنعت و كسب و كار فاوا را به تفكيك در تمام حوزه ها 
با ديدگاه حمايت از فعاالن داخلى و يافتن راه حل هايى براى توسعه 
ارتباط با سرمايه گذاران خارجى در صنعت ICT بررسى خواهد كرد.

ــاره به ضرورت تدوين مدل هاى مختلف براى جذب  ــعادت با اش س
ــت: بايد ــاوا گف ــى در صنعت ف ــذاران خارج ــرمايه گ ــاركت س مش
ــراى صحيح قوانين  ــتگاه هاى حاكميتى، اجرايى و نظارتى با اج  دس
ــدل هاى مختلف  ــرمايه گذارى خارجى در ايران و تدوين م براى س
مشاركتى در صنعت ICT، از دستاوردها و كسب و كار توليدكنندگان 
ــى، حفاظت و حمايت  و واردكنندگان ايرانى در مقابل رقباى خارج

كنند.
ــازمان نظام صنفى رايانه اى درخصوص اتخاذ راهكارهايى  رييس س
ــرايط رفع تحريم ها  براى توسعه كسب و كارهاى ICT ايرانى در ش
ــرمايه گذاران خارجى برمبناى  گفت: بايد ضمن استقبال از ورود س
چارچوب ها و ضوابط قانونى، امتيازهاى ويژه اى براى توليدكنندگان 
و فعاالن داخلى اين صنعت درنظر گرفته شود تا شركت ها و سرمايه 
گذاران خارجى به منظوربرخوردارى از اين امتيازها براى مشاركت با 
شركتهاى داخلى و توسعه صنعت بومى فناورى اطالعات و ارتباطات 

ترغيب شوند.

فناورى نانو و درمان سرطان
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بازديد وزيربهداشت

وزير بهداشت از بيمارستان خاتم النبياء نطنز بازديد كرد.
ــتان نطنز از بيمارستان خاتم االنبيا  حسن قاضى زاده هاشمى با حضور در شهرس
ــيه اين بازديد اظهار داشت: رفع كمبودها و كاستي  نطنز بازديد كرد.  وي در حاش
ــتان جزو اولويت كاري خود مي دانم.وزير بهداشت در ادامه تاكيد كرد:  ها بيمارس
فعاليت انجام شده در اين بيمارستان كامال مشهود است و بايد در اين راستا و با كمك 
خيرين اقدامات گسترده تري صورت بگيرد. نماينده مردم نطنز در مجلس، فرماندار، 
ــت را در اين بازديد همراهي  ــگاه علوم پزشكي وزير بهداش رييس و معاونين دانش
ــد تا از بيمارستان فاطميه اين شهر و  كردند.دكتر هاشمى سپس راهي بادرود ش

هتلينگ اين بيمارستان بازديد نمايد.

ــهر بادرود و اجراي طرح هتلينگ اين  ــتان فاطميه ش ــت از بيمارس وزير بهداش
بيمارستان بازديد كرد.  سيد حسن قاضي زاده هاشمي در ادامه بازديد از شهرستان 
نطنز از بخش هاي اطفال، داخلي و كلينيك تخصصي پزشكان و ساختمان در حال 

تكميل اورژانس بيمارستان فاطميه اين شهر بازديد كرد.
وي همچنين درخصوص تكميل ساختمان 807 متري اورژانس بيمارستان فاطميه 
قول مساعد داد. وزير بهداشت پس از اتمام برنامه هاي خود در شهرستان گلپايگان 
اردستان، نطنز، نجف آباد و زرين شهر راهي اصفهان شد.آخرين برنامه سيدحسن 
هاشمى، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در اصفهان، حضور در مراسم ويژه 
هفته دولت است و وى شامگاه شنبه در جمع مردم اصفهان در مسجدمصلى اصفهان 

به صحبت مى پردازد.

وزير بهداشت: هر كمكى چه از لحاظ مجوزهاى مورد نياز بيمارستان و يا آزمايشگاه و 
ويزيت و … دانشگاه علوم پزشكى نبايد مضايقه كند. سيد حسن قاضى زاده هاشمى 
امروز (شنبه) در بازديد از بيمارستان آيت اهللا گلپايگانى گوگد اظهار كرد: هر كمكى 
چه از لحاظ مجوزهاى مورد نياز بيمارستان و يا آزمايشگاه و ويزيت وغيره دانشگاه 
ــكالت بيمارستان براى راه اندازى  علوم پزشكى نبايد مضايقه كند.  وى با بيان مش
ــه راه حل را مى توان نام برد كه  ــكل اين بيمارستان س تصريح كرد: براى حل مش
تصميم نهايى را در اين بابت بايد هيات مديره بگيرد. وى افزود: با اداره اين بيمارستان 
به شكل خيريه وزارت مى تواند 25 الى 30 درصد مخارج مالى يا تجهيزاتى بيمارستان 
را متقبل شود. وزير بهداشت ادامه داد: هيات مديره مى تواند با در اختيار قرار دادن 
بيمارستان زير نظر وزارت بهداشت يا دانشگاه آزاد مشكالت اين بيمارستان را حل 
كند.هاشمى در پايان بيان كرد: مشكل بيمه MRI اين بيمارستان را حل خواهد كرد.

ــده مرگ بر اثر ابتال به سكته مغزى با 13 و چهار دهم  براساس آمار اعالم ش
درصد، سكته قلبى با يازده و هشت دهم، انواع سرطان ها با حدود 11 و چهار 
دهم درصد و بيمارى قلبى با 10 و شش دهم و فوت به دليل كهولت سن با 8 
و نه دهم درصد به ترتيب اولين تا پنجمين عوامل مرگ و مير را طى يك دهه 
اخير در بين مردم نجف آباد تشكيل مى دهند.براساس آمار تحليلى اعالم 
شده توسط  مديريت طرح و برنامه شهردارى نجف آباد طى 10 سال گذشته 
بيش از 13 هزار و 514 نفر بر اثر علل مختلف در اين شهر فوت كرده اند كه 
در اين ميان مرگ بر اثر كهولت سن با هزار و 177 مورد تنها 8 و هفت دهم 
درصد از كل اين آمار را به عنوان پنجمين عامل مرگ و مير شهروندان به خود 
اختصاص داده است.در اين ميان عالوه بر فوت يك هزار و 806 نفر به دليل 
سكته مغزى، 1601 نفر به خاطر سكته قلبى، بيش از  هزار و 539 مورد انواع 
سرطان و يك هزار و 431 نمونه به دليل ابتال به بيمارى قلبى، يك هزار و 177 
نفر بر اثر كهولت سن، 908 نفر در سوانح رانندگى و بيش از 748 نفر نيز در 
قالب فوت جنين و مرده زايى در گلزار شهداى نجف آباد به خاك سپرده شده 
اند.در بازه زمانى مورد اشاره همچنين 55درصد كل فوت شدگان را مردان 
ــكيل مى دهد و نزديك به 4درصد نيز به صورت  و  41درصد آنها را زنان تش
جنين و فاقد جنسيت خاص به خاك سپرده شده اند كه با توجه به اين آمار 
متوسط سن اميد به زندگى مردان نجف آباد در حدود 61 سال و زنان شصت 
و هشت سال برآورد شده به طوريكه در مجموع يك دهه گذشته تعداد مردان 
ــت.از نكات قابل توجه اين  فوت شده هزار و 886 نفر بيشتر از زنان بوده اس
آمار مى توان به قرار گرفتن عواملى همچون تصادف با سهم 6 و هفت دهم 
درصدى و سقط جنين با 5 و نيم درصد در رده هايى پايين تر از عامل كهولت 
ــاره كرد كه پس از آنها نيز عواملى همچون بيمارى كليوى با حدود  سن اش
چهار درصد، ايست قلبى، آسم و مشكالت ريوى، حوادث، بيمارى آمبولى و 
سوختگى به عنوان ديگر عوامل مرگ و مير شهروندان نجف آباد شناسايى 

شده اند.

ــده كه بايد با مديريت از  تعزيه با قدمتى كه دارد دست خوش تغييراتى ش
انحراف آن جلوگيرى شود.

معاون هنرى و سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در نشست شوراى 
عالى تعزيه كه در روستاى تخماقلو (tokhmaghloo) بويين مياندشت 
برگزار شد،گفت : با توجه به جايگاه و اهميتى كه تعزيه و شبيه خوانى در بين 
مردم دارد و پيام آن انتقال ارزش سهاى عاشورا است استان اصفهان يكى از 

استانهاى فعال در اين زمينه است .
ــداد هاى مذهبى را در  ــزود : هنر تعزيه مى تواند و قايع و رخ آقائيان زاده اف
قالب پيام هاى مذهبى و دينى به نوجوانان و جوانان جامعه منتقل كند و به 
همين منظور شوراى عالى تعزيه با حضور پيشكسوتان و 10 كميته تخصصى 
تشكيل شده به طورى كه بيش از 1400 گروه تعزيه خوان در استان فعال 
هستند. وى ادامه داد:متاسفانه تعزيه با قدمتى كه دارد دست خوش تغييراتى 

شده كه بايد با مديريت از انحراف آن جلوگيرى شود.

در بازديد از بيمارستان نطنز؛

رفع كمبودها ى بيمارستان خاتم االنبيا 
راجزو اولويت كاري خود مي دانم

وزير بهداشت از بيمارستان فاطميه 
شهر بادرود بازديد كرد

دانشگاه علوم پزشكى از هيچ كمكى 
مضايقه  نكند

توسط  مديريت طرح و برنامه شهرداراعالم شد:

بيشترين آمار مرگ و مير در نجف آباد 
مربوط به ابتال به سكته مغزي است

بيش از 1400 گروه تعزيه خوان 
در استان فعال هستند

ــتان فريدن در  ــيج شهرس ــالس مجمع عالى بس اولين اج
ــاى تخصصى  ــروه ه ــاى كارگ ــور اعض ــا حض ــال94 ب س
ــام جمعه  ــيج، رييس مجمع، نايب رييس، ام ــار بس و اقش
ــى از مردم  و  ــهر داران، نماينده فرماندار فريدن، و جمع ش
ــهريور شهر داران برگزار  مديران شهرستان در سالن 17 ش
ــكل از نخبگانى است كه در ــيج متش ــد.مجمع عالى بس ش
 زمينه هاى مختلف صاحب نظر هستند. در شهرستان فريدن 
هم 13 قشر وجود دارد كه هر قشر براى خود يك شورا داشته 
و ماهيانه تشكيل جلسه مى دهند و در مورد موضوعاتى كه 
خودشان انتخاب كرده اند به تبادل نظر مى پردازند و آن ها 

را به دبيرخانه مجمع ارجاع مى دهند.
در ابتداى اين اجالس بهرام وحدتى رييس مجمع عالى، در 
ــيج در شرايط  مقدمه اى كوتاه موضوعاتى نظير اهميت بس
ــهروندان و توجه به  ــرب مصرفى ش كنونى، سالمت آب ش
مهارت آموزى زنان در استفاده از  فضاى مجازى را محوريت 
برنامه هاى اين اجالس عنوان كرد.در ادامه  گزارشى از مهم 

ترين مباحث مطرح شده در اين اجالس را مى خوانيد.
مجمع عالى بسيج نبايد صرفا تئورى پرداز باشد

سرهنگ على فتحيان، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج فريدن 
و نايب رييس مجمع، با بيان اين كه اساس اوليه مجمع عالى 
ــت، تصريح كرد: مجمع بايد با بهره  ــر اس بسيج شوراى قش
ــوب پيرامون  ــگان، به ارائه نظرات خ گيرى از ظرفيت نخب
ــتان بپردازد و كارگروه ها را به مطالعه  حل معضالت شهرس
و تالطم فكرى بيندازد.وي وقت گذاشتن براى نظام و مردم 
را نوعى جهاد برشمرد و گفت: مجمع عالى بسيج نبايد صرفا 

ــد بلكه بايد برنامه و راه حل بدهد و صرف  تئورى پرداز باش
ــرد و بركات اين  ــردن راه به جايى نمى ب جزيره اى عمل ك
ــامل كل شهرستان  ــووالن ش برنامه ها بايد در تعامل با مس

شود.
تعامالت امروز ايران بايد متفاوت از ديروز باشد

ــه  ــا ارائه توضيحاتى به مقايس ــرهنگ فتحيان در ادامه ب س
شرايط فعلى نظام و انقالب با سال هاى ابتدايى آن پرداخت.

ــل ايجاد خود  ــالب در ابتدايى ترين مراح وى رويارويى انق
ــگان و چهره هاى  ــم امنيتى، ترور نخب با چالش هاى  عظي
ــتم  ــه روحانيت به سيس ــدم ورود جامع ــاخص نظام، ع ش
ــاهى،  ــتبدادى و خفقان شاهنش ــاى اس ــود فض ادارى، وج
ــور  ــت گرفتن اقتصاد كش ــلطه آمريكا بر ارتش، در دس س
ــى، غارت ثروت هايى خدادادى و  ــان روس توسط كارشناس
ــكل گيرى  ــفارت خانه هاى مختلف براى عدم ش تالش س
ــور در  ــامان نيافتن اوضاع كش انقالب را از داليل موثر بر س
ــن موانع وجود ــا وجود همه اي ــمرد و افزود: ب آن زمان برش
ــم  ــالب را محك نق ــاى ا ــه ه ــه، پاي ــرى حكيمان  رهب
ــد. ــى گذران ــه خوب ــات ب ــور را از دوران ثب ــرد و كش ك
ــدن،  فري ــيج  بس ــت  مقاوم ــه  ناحي ــده  فرمان
با اشاره به احياى موفق مولفه هاى قدرت در كشور، شرايط 
پس از مذاكرات را پيچيده عنوان كرد و گفت: تعامالت امروز 
ايران بايد متفاوت از ديروز باشد لذا ورود به عرصه هاى بين 
ــيارى و همدلى المللى اقتضائات خاص خود را دارد و هوش

  مى طلبد.
حركت كشور به سمت مذاكره توسط رهبر انقالب از 

12 سال پيش كليد خورده بود
ــرهنگ على فتحيان در بخش ديگرى از سخنان خود، با  س
ــور قطعا با آسيب هايى  ــرايط جديد، كش بيان اين كه در ش
ــدارهاى عالمانه  ــارت دقيق و هش ــد به نظ روبرو خواهد ش
ــاره و تاكيد كرد:مقام معظم رهبرى  مقام معظم رهبرى اش
خودشان سنگ بناى مذاكرات را گذاشتند و 12 سال پيش 
ايشان مسير حركت كشور را به سمت مذاكره هدايت كردند.

ــت كه  ــه و نفوذ را از مهم ترين اهدافى دانس وى ايجاد تفرق
دشمن در قالب مذاكرات به دنبال پياده سازى آن است.

اعتراف سـفير انگليس: هرچه ايـران را در انزوا قرار 
داديم قدرتمند تر شد

نايب رييس مجمع عالى بسيج در بخش پايانى سخنان خود 
ــمن تا منفعتى در نظر نداشته باشد پاى  با بيان اين كه دش
مذاكره نمى نشيند به اعترافات اخير سفير انگليس در حين 
ــور در تهران اشاره كرد و  بازگشايى مجدد سفارت اين كش
افزود: سفير انگليس چندى پيش گفته بود كه ما هرچه ايران 
را در انزوا قرار داديم اين كشور قدرتمندتر از قبل شد و ديگر 
وقت آن است كه با تعامل بيشتر به ايران نزديك شد و سپس 
بر روى آن تاثير گذاشت.سرهنگ فتحيان بر پافشارى روى 
اصول اساسى در حين تعامل با دنيا تاكيد و با اشاره به بيانات 
اخير مقام معظم رهبرى مبنى بر اين كه «اعالم موضع كنيد، 
نترسيد، خجالت نكشيد، اين ها ربطى به مذاكرات ندارد»، 
ــخص است و به هيچ وجه  تصريح كرد: چارچوب اسالم مش

نبايد دچار وادادگى در مواضع كشور شويم.
بسـيج ماندگارتريـن و زيباتريـن جايـگاه در انبوه

 تشكل ها، حزب ها و دسته ها
ــى امام جمعه شهر داران  ــماعيل سياوش حجت االسالم اس
ــيج  ــتفاده بهينه از ظرفيت بس در اين اجالس با تاكيد بر اس
در تمام زمينه ها، بسيج را حلقه نورانى واليت و انقالب تعبير 
كرد و گفت: بسيارى از تشكل ها، حزب ها و دسته ها به دليل 
ــوند  ــن مى روند يا محدود مى ش تندروى يا كندروى از بي
ــه حرفى در آن  ــن جايگاهى ك ــن و زيباتري اما ماندگارتري
ــيج  ــت بس ــت و خون شهداس ــه امام ــل ب ــت و متص نيس
ــيج در  ــجد را به وجود پايگاه بس ــت.وي پويايى هر مس اس
ــردم  و لزوم  ــه گرى م ــت وبر تقويت حس مطالب آن دانس
ــتان تاكيد كرد.امام  ــرايط شهرس ــب با ش مديريت متناس
ــد و گفت:  ــيجى خوان ــهر داران همه مردم را بس جمعه ش
ــاى قدر و  ــواره از نيروه ــه هم ــن منطق ــيج اي ــپاه و بس س
ــد حفظ ــن ويژگى باي ــه اي ــوده ك ــوردار ب ــمند برخ ارزش

 شود.
باز هم نيترات و حكايت آبى كه نامهربان است

ــوول  در بخش ديگرى از اين اجالس، دكتر اكبر تركى مس
ــاره به وجود  ــيج، با  اش ــالمت مجمع عالى بس كارگروه س

ــده اى از مضرات  ــرب منطقه به ارائه چكي نيترات در آب ش
ــر روى  ــرات را ب ــر نيت ــم ترين اث ــت و مه ــرات پرداخ نيت
ــن كه طرح  ــرد.وى با بيان اي ــاردار اعالم ك جنين مادران ب
ــه فاز كوتاه مدت، ميان  ــتان در س ــكل آب شهرس رفع مش
ــه خانه و  ــود ايجاد تصفي ــال مى ش ــدت و بلند مدت دنب م
ــرب از منابع پايدار را ضرورى دانست و اظهار  تامين آب ش
ــود. ــال 95 اجرايى ش ــن طرح در س ــدوارى كرد كه اي امي

مردم فعال با خيال راحت آب بنوشند! نيترات از حد استاندارد 
ــت.مهدى اصفهانيان رييس اداره آب و فاضالب  پائين تر اس
ــتان فريدن كه به نمايندگى از فرماندار فريدن كه به  شهرس
ــفر وزير امورخارجه در  دليل حضور در استان همزمان با س
اين اجالس شركت نكرده بود، با بيان اين كه حد استاندارد 
ــت، اظهار داشت:در  نيترات در آب 50 ميلى گرم بر ليتر اس
حال حاضر اطمينان خاطر مى دهم كه مردم با خيال راحت 
آب بنوشند چرا كه مقدار نيترات موجود در آب باالتر از حد 

استاندارد نيست.
ــهردارى داران و دامنه براى  وى با قدردانى از تالش هاى ش
جداسازى آبيارى فضاى سبز ازمنابع آب شرب، تصريح كرد: 
در سال 92 با خريد و نصب دستگاه نيترات زدا و با اجاره يك 
حلقه چاه هنرستان كشاورزى داران مشكل ازدياد نيترات آب 
ــت.وى هم چنين  از ورود يك حلقه  شهرستان حل شده اس
ــجرد پس از طى آزمايشات الزم خبر داد و  چاه جديد در آش
افزود: اگر شرايط خشكسالى ها و كمبود منابع آب به همين 

روال ادامه يابد به مرز بحران مى رسيم.
بر روى قوطى هاى آب معدنى استراليا چه نوشته اند؟

ــده اى نزديك  ــن كه در آين ــه با بيان اي اصفهانيان در ادام
ــاره مديريت  ــر آب خواهند جنگيد اولين چ ــورها بر س كش
ــت و  ــرف آب دانس ــى در مص ــه جوي ــران را صرف ــن بح اي
ــتيم  ــا مردمى پرمصرف هس ــا ايرانى ه ــفانه م گفت: متاس
ــى كنيم. ــراف م ــم اس ــالم باز ه ــه اس ــم توصي و على رغ

وى با مثال قراردادن كشورهاى پرآبى مثل آلمان و استراليا 
ــره آب را مى دانند  ــردم قدر قطره قط بيان كرد:در آلمان م
ــد در آبيارى فضاى  ــه منابع آب زيادى دارن و با وجود اين ك
ــتفاده مى كنند و  ــبز و باغچه منازل خود از آب باران اس س
ــى حديثى از  ــتراليا نيز بر روى بطرى هاى آب معدن در اس
ــالم(ص) با اين مضمون كه «هيچ وقت آب را هدر  پيامبراس
نده حتى اگر كنار نهر آب باشى» درج كرده اند اين در حالى 

است كه ما هنوز ارزش آب را درك نكرده ايم.
ــه آب در  ــا بيان اينك ــالب فريدن ب ــس اداره آب و فاض ريي
ــت از  ــى برخوردار اس ــت خاص ــث و دين ما از قداس احادي
پيشتازى فريدن در طرح شبكه فاضالب خبر داد و از مردم 
ــاركت فعال ترى داشته ــت كه در خريد انشعاب مش خواس

 باشند.

آنچه در اجالس مجمع عالى بسيج فريدن گذشت؛

از اعترافات سفير انگليس تا آب معدنى هاى استراليا

درپى انتشار گزارشى از آسفالت نشدن خيابان ها؛

هزينه ترانشه و آسفالت، پيشاپيش براى شهردارى واريز شده است
همزمان با هفته دولت در شهرضا:

افتتاح 13 طرح كشاورزى و دامدارى
ريس اداره آبفا، نحوه پركردن چاله هاى پروژه لوله گذارى فاضالب را با شيوه غرقابى 
بيان كرد و گفت: شهردارى موظف است در قبال هزينه ترانشه و آسفالتى كه از آبفا 
دريافت كرده است زيرسازى آسفالت را انجام داده و بالفاصله كار آسفالت ريزى معابر 
را آغاز كند.رييس اداره آب و فاضالب شهرى فريدونشهر در پاسخ به اظهارات چند 
روز پيش شهردار در مورد آسفالت كردن حفارى هاى لوله گذارى فاضالب شهرى 
گفت: مراحل كار اصولى طى شده است و شيوه پر كردن ده سانت ده سانت امكان 

پذير نبوده و مستلزم بودجه و زمان خيلى زياد است.
مسعود مقدسى اظهار كرد: تا 30 سانت روى لوله ها با شن 019 پوشيده مى شود و 
بعد چاله هاى حفارى شده با شيوه غرقابى صورت مى گيرد كه باعث نشست خاك 

ريخته شده در چاله ها مى شود.
وى با بيان اين كه شهردارى دو ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت ترانشه و آسفالت 
ــت اظهار كرد: شهردارى مى بايست در  معابر حفارى شده از آبفا دريافت كرده اس
قبال پولى كه دريافت كرده است، 30 سانت گودبردارى كرده و زيرسازى آسفالت 

را انجام دهد.
رييس آبفاى فريدونشهر تصريح كرد: مراحل كار لوله گذارى فاضالب با دقيق ترين 
كارشناسى ها و نظارت ها همراه است تا جايى كه كارشناسان استانى اذعان كرده اند 

كه چنين نظارتى در مركز استان نيز انجام نمى گيرد.
مقدسى از نظارت به شيوه ويديومترى سخن گفت و اظهار كرد: براى بررسى دقيق 

كار، رباتى را داخل لوله ها مى فرستيم و از داخل لوله ها نيز تصوير تهيه مى كنيم كه 
اين شيوه نظارت در سطح كشور كم نظير است.

ــال جارى بودجه 21 ميليارد ريالى به پروژه فاضالب  ــاره به اين كه در س وى با اش
فريدونشهر تخصيص يافته است گفت: در اين پروژه براى جلوگيرى از تخريب بى 

مورد، آسفالت معابر با دستگاه كاتر بريده مى شود.
رييس اداره آبفا همچنين علت نشست محل لوله گذارى سال گذشته در حدفاصل 
پمپ بنزين تا وحدت آباد را در اثر دردسترس نبودن آب و غرقابى ننمودن خاك هاى 

ريخته شده در چاله دانست.

ــت  ــه دول ــا هفت ــان ب ــت: همزم ــهرضا گف ــاورزى ش ــاد كش ــر جه مدي
ــا  ــهرضا ب ــتان ش ــطح شهرس ــدارى در س ــاورزى و دام ــرح كش 13 ط
ــه  ــاد زمين ــال و ايج ــون ري ــزار و 401 ميلي ــر 25 ه ــغ ب ــارى بال ــم اعتب حج
ــرد. ــى گي ــرار م ــردارى ق ــره ب ــاح و به ــورد افتت ــر م ــراى 40 نف ــتغال ب اش
 عبدالرضا تاكى در جمع خبرنگاران اين شهرستان اظهار كرد: از مجموع اين طرح 
ها 3 طرح در زمينه آبيارى تحت فشار، 2 طرح در زمينه بازسازى قنوات، 5 طرح در 

زمينه دامدارى، 2 طرح در زمينه باغدارى و يك طرح گلخانه اى است.
ــدارى و 2 طرح باغدارى و يك طرح  وى در ادامه تصريح كرد: افتتاح 5 طرح دام

پرورش قارچ از جمله ديگر طرح هاى شهرستان است.
مدير جهادكشاورزى شهرضا عنوان كرد: در حوزه  طرح هاى آبيارى تحت، 2 طرح 
در دشت مهيار با سرمايه گذارى 6 هزار و 390 ميليون ريال و يك طرح در منطقه 
چغاد با سرمايه گذارى يك ميليون و 220 هزار ريال مورد بهره بردارى قرار گرفته 
ــرمايه گذارى 7 هزار و 610 ميليون ريالى  است.  تاكى تصريح كرد: از مجموع س
اين سه طرح 3 هزار و 130 ميليون ريال از محل تسهيالت دولتى و يك هزار و 50 
ميليون ريال از محل سرمايه گذارى عاملين پروژه ها تأمين شده و زمينه اشتغال 

15 نفر را نيز فراهم كرده است.
وى گفت: در حوزه بازسازى و مرمت قنوات 2 طرح در روستاهاى دهك و زيارتگاه 
با حجم سرمايه 591 ميليون ريال و اشتغالزايى براى 4 نفر از جمله طرح هاى اين 

مديريت مى باشد.

از گوشه وكنار استان

ــبت هفته دولت ضمن  ــهر و ميمه به مناس ــتان شاهين ش فرماندار شهرس
ــهيدان رجايى و باهنر از افتتاح  ــت ياد و خاطره شهداى دولت ش گراميداش
ــى، فرهنگى و اقتصادى با اعتبارى و بهره بردارى 98 پروژه عمرانى، خدمات

 بالغ بر 110 ميليارد تومان در سطح شهرستان خبر داد.
ــهرى با اعتبارى بالغ بر37  ــامل 71 پروژه در حوزه ش وى اين پروژه ها را ش
ميليارد تومان، 24 پروژه روستايى با اعتبارى بالغ بر 13.5 ميليارد تومان و 

سه پروژه بخش خصوصى با اعتبارى بالغ بر 59 ميليارد تومان عنوان كرد.
ــت برق در حوزه برق رسانى، در حوزه  عليرضا بصيرى اضافه كرد: ايجاد پس
عمران جاده اى روكش و آسفالت محور مواصالتى شهرستان و راه سازى با 
ــهرى احداث پارك هاى ــفالت جاده اى، در حوزه عمران ش زيرسازى و آس

ــازار روز محله  ــاختمان كالنترى، افتتاح ب ــردارى از دو س  محله اى، بهره ب
ميالد شاهين شهر، بهره بردارى ساختمان ادارى و سالن مراسمات بهشت 
معصومه(س)، افتتاح تاالر و مجتمع پذيرايى وزوان، بهره بردارى از مجتمع 
نيروگاه گلخانه اى ميمه، و ساختمان موسسه آموزش عالى نوردانش ميمه، در 
حوزه روستايى بهره بردارى از ساختمان دهيارى و شوراى اسالمى روستاهاى 
اذان، سه و بيدشك، افتتاح سالن چند منظوره روستاهاى ونداده و جهاد آباد، 
ــار به طول 15  ــتايى اذان، اجراى طرح آبيارى تحت فش اجراى هادى روس
كيلومتر در روستاى مورچه خورت، طرح گاز رسانى به واحدهاى كشاورزى 
و صنعتى با اعتبارى بالغ بر 800 ميليارد تومان، افتتاح پايگاه اورژانس 115 
محمودآباد، 33 پروژه مخابراتى با اعتبارى بالغ بر 1.5 ميليارد تومان از جمله 

طرح ها و پروژه هاى آماده بهره بردارى در شهرستان مى باشد

فرماندار شهرستان زمان افتتاح اين پروزه ها با تاخير حدود دو هفته اى اعالم 
كرد و افزود: همزمانى افتتاح پروژه هاى آماده بهره بردارى در سطح شهرستان 
و بازديد استاندار از بخش ميمه با توجه به حجم برنامه هاى هفته دولت علت 
ــد.وى با بيان اينكه در سال 94 تعهد اشتغال براى 3 هزار  اين تاخير مى باش
ــتيم تصريح كرد: در جهت رفع بيكارى و اشتغال جوانان  و 800 نفر را داش
شهرستان با شناسايى ظرفيت هاى موجود و جذب سرمايه گذارها در بخش 
خصوصى افزايش 20 درصدى در انجام تعهدات را به همراه داشت بطوريكه 

براى بيش از 4 هزار نفر ايجاد اشتغال شده است.
ــع فعال موجود و  ــتان را حمايت از صناي بصيرى اولويت فرماندارى شهرس
ــوان كرد و افزود:  ــتان عن تالش براى فعال كردن صنايع نيمه فعال شهرس
ــاد مقاومتى مورد تاكيد  ــت هاى اقتص با حمايت هاى دولت و اجراى سياس
ــى و افزايش كيفيت كاالها زمينه  رهبر انقالب در حمايت از توليدات داخل
ــه همراه  ــى در صنعت را ب ــد و خودكفاي ــع موانع تولي ــتغال و رف ايجاد اش

خواهد داشت.
وى در خصوص مشكالت واحدهاى صنعتى شهرستان از جمله گروه صنعتى 
انتخاب كه موجب تعديل بخشى از نيروهاى اين شركت شده است اظهار كرد: 
تحريم هاى ظالمانه غرب عليه كشور و عدم حمايت دولت از توليد در بخش 
ــاورزى از محل هدفمندى يارانه ها موجب بروز مشكالتى در صنعت و كش

ــت با سياست هاى دولت تدبير و   واحد هاى صنعتى شده است كه اميد اس
ــد و همچنين با حضور قدرت  اميد و حمايت از صنايع براى رفع موانع تولي
ــور كه نويد ــادى در كش ــى و اقتص ــراه تيم هاى سياس ــزرگ به هم هاى ب

ــاى  ــل واحده ــن قبي ــكالت اي ــا را دارد مش ــم ه ــدن تحري ــته ش  شكس
ــتان  ــند.فرماندار شهرس ــكوفايى برس ــد و ش ــه رش ــع و ب ــى مرتف صنعت
ــا توجه به  ــر گفت: ب ــا در ماه هاى اخي ــنگبرى ه ــوص اعتصاب س در خص
ــبت  ــنگبرى ها اين واحدها نس ــزوده ماليات بر درآمد س افزايش ارزش اف
ــتند كه همه بايد توجه كنيم در  ــده اعتراض داش به پرداخت رقم اعالم ش
ــته است كه تالش  ــور به بخش نفت وابس ــوم بودجه كش حال حاضر دو س
ــش ها را  ــكارى همه بخ ــه نفت، هم ــور ب ــتگى بودجه كش براى رفع وابس

مى طلبد.

فرماندار شاهين شهر و ميمه:

 98 پروژه عمرانى شهرستان با تاخير دوهفته اى افتتاح مى شوند



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1667 | دوشنبه 9 شهريور 1394 | 16 ذى القعده 1436

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1667 |  August31،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

10
خبرخبر

ــراى  ب ــى  روش ــف  كش ــه  ب ــق  موف ــى  يتالياي ا ــان  محقق
ــن  ــه اي ــال ب بت ــش از ا ــال پي ــج س ــت، پن ــى دياب ــش بين پي
ــت  ــاده و ارزان قيم ــش س ــك آزماي ــق ي ــارى از طري بيم

شدند.
ــدى كه تاكنون  ــه پارامترهاى جدي ــگران ايتاليايى با مطالع پژوهش
ــدند با يك آزمايش ارزان قيمت و  مورد استفاده قرار نگرفته موفق ش
ــتفاده  معروف به «منحنى گلوكزى» كه اغلب در دوران باردارى اس
ــه آن پيش بينى  ــال قبل از ابتالى فرد ب ــود، ديابت را پنج س مى ش

كنند. 
بر اساس اين گزارش، اين مطالعات منجر به پيشگيرى زودهنگام اين 

بيمارى مى شود.
ــاعت پس از  ــى گلوكزى با اندازه گيرى قندخون 2 س آزمايش منحن

مصرف 75 گرم گلوكز به دست مى آيد. 
اين مطالعات كه به رياست پروفسور«جورجو سستى» رييس منتخب 
ــى ايتاليا با همكارى گروهى از محققان دانشگاه  جامعه ديابت شناس
ــده  ــهر رم انجام ش ــگاه دوم ش ــهر كاتانزارو و دانش «مانيا گرچا» ش

است.
ــاعت مصرف گلوكز  ــى قند خون را حتى پس از يك س اهميت ارزياب
ــان  ــايى افرادى كه در خطر ابتال به ديابت قرار دارند نش براى شناس
ــتفاده از اين روش مى توان براى مقابله با اين بيمارى  مى دهد. با اس

اقدام كرد. 
ــدند كه مبتال  ــايى ش ــات، طبقه جديد افرادى شناس در اين مطالع
ــون برابر  ــراد ميزان قندخ ــتند. در اين اف ــش - ديابت» هس به «پي
ــش گلوكز  ــاعت از آزماي ــرم پس از يك س ــاالى 155 ميلى گ و يا ب

است.
ــه نظر  ــالم ب ــه اكنون س ــرادى را ك ــوان اف ــش مى ت ــن آزماي  با اي
ــد افزايش  ــه ديابت 400درص ــالى آن ها ب ــند، اما خطر ابت مى رس
ــوند را پيش بينى  ــال آتى مبتال به آن مى ش يافته است و در پنج س

كرد. 
براساس آخرين داده هاى فدراسيون بين المللى ديابت، 387 ميليون 

نفر در جهان مبتال به ديابت هستند.
ــژه در افرادى  ــه وي ــى) ب ــى و نه ارث ــت غذاي ــوع 2 ( دياب ــت ن دياب
ــيار دير  ــه بس ــا آن هايى ك ــت و ي ــده اس ــخيص داده نش ــه تش ك
ــراه  ــه هم ــنگينى ب ــيار س ــاى بس ــد، پيامده ــده ان ــه ش متوج

دارد . 
ــوس،  ــى، ايكت ــدام تحتان ــع ان ــورى، قط ــه ك ــر ب ــت منج دياب
ــز  ــه ديـالي ــر ب ــوى و منـج ــى كلي ــار افتادگـ ــكته، ازكـ س
ــگام ــرگ زودهن ــه م ــر ب ــى منج حت ــت  دياب ــود.  ش ــى  م

مى شود.
ــال 2014  ــر اين بيمارى مى ميرد. در س در هر 7 ثانيه يك نفر بر اث
ميالدى چهار ميليون و 900 هزار نفر بر اثر ديابت جان خود را از دست 

داده اند. 

ــترش روز افزون تبليغات ماهواره اى، آمار مرگ و مير ناشى از آن  با گس
افزايش پيدا كرده است.

ــيدگى به  ــرد و رس ــى ارزيابى عملك ــر كل بازرس ــت، مدي ــروز جن به
ــازمان غذا و دارو در خصوص اثرات منفى تبليغات ماهواره  ــكايت س ش
ــبكه هاى  ــانه ها و ش ــه روز رس ــترش روز ب ــلما با گس ــرد: مس بيان ك
ــد نيز در حال  ــن تبليغات مى افتن ــرادى كه به دام اي غيرمجاز، آمار اف
ــاره به عدم وجود آمارها در خصوص تعداد  افزايش است. وى ضمن اش
ــاى ماهواره اى  ــرف كنندگان كااله ــيب ديدگان مص مرگ و مير و آس
اظهار كرد: استفاده از محصوالت ماهواره اى كه بخش عظيمى از آن ها 
ــمى را براى افراد در پى داشته است.  ــتند، عارضه هاى جس تقلبى هس
ــده  ــر درد ها گرفته تا مرگ و مير اعالم ش اين عوارض از آلرژى ها و س

است.
ــواره اى نيازهاى  ــتفاده از تبليغات ماه ــود جويان با اس جنت افزود: س
ــان از طريق كاالهاى  ــپس خودش كاذبى را در مردم ايجاد مى كنند، س
ــب كاالهاى  ــه همين خاطر اغل ــى دهند؛ ب ــخ م قاچاق اين نياز را پاس
ــتند.  ــوند، تقلبى هس ــى ش ــواره تبليغ م ــه در ماه ــالمت ك حوزه س
ــات ماهواره اى  ــت غير واقعى بودن تبليغ عالوه بر اين نكته حائز اهمي
ــت، معموال در اين تبليغات اطالعات غير علمى و غير مستند عنوان  اس

مى شود.
ــه تبليغات  ــم كه ب ــى كني ــت م ــا از مردم درخواس ــه داد: م وى ادام
ــرا تمام اين كاالها غير مجاز  ماهواره اى خارج از ايران اعتماد نكنند؛ زي
ــوند، بنابر قانون تبليغ، محصوالتى كه به طور مستقيم  محسوب مى ش
ــت و بايد  ــر دنيا ممنوع اس ــه كار مى روند، در سراس در حوزه درمان ب
ــكان و متخصصان  ــط پزش ــانى راجع به اين محصوالت توس اطالع رس

صورت گيرد.
ــكايت  ــه ش ــيدگى ب ــرد و رس ــى عملك ــى ارزياب ــركل بازرس مدي
ــات  ــرى تبليغ ــوه پيگي ــوص نح ــذا و دارو در خص ــازمان غ س
ــوى  ــن تبليغات از س ــر اي ــرد: اگ ــان ك ــواره اى اذع ــاز ماه ــر مج غي
ــمى پيگيرى خواهيم ــركت هاى مجاز باشد، از طريق نمايندگى رس ش

 كرد.
 همچنين از طريق دادرسانى براى قطع تبليغات اقدام كرده ايم كه البته 
ــت. بنابراين آگاه كردن مصرف كنندگان بزرگ ترين  ــوارى اس راه دش

كمك در اين راستا محسوب مى شود.
وى خاطر نشان كرد: همچنين از طريق دادستانى كل در حال پيگيرى 
ــامانه  ــتفاده از س ــتيم، با اس ــبكه هاى فضاى مجازى هس تبليغات ش
ــاز را اخذ  ــبكه هاى غير مج ــايت ها و ش ــده، اجازه فيلتر س طراحى ش

كرده ايم.
ــازمان تجارت  ــديد كه تائيديه هاى الزم از س ــايتى رو به رو ش اگر با س
ــت، مى توانيد از طريق سامانه 1490 تماس  الكترونيك كشور را نداش

گرفته و آدرس سايت را اطالع دهيد.

افزايش مـرگ و مير نـاشى از پيـش بيـنى ديـابـت
مصرف داروهاى تبليغى ماهواره

قند صرفا در قندان نيست. قند در همه جا از سس كچاپ گرفته تا آب ميوه ها نيز وجود 
دارد. متاسفانه زياده روى در اين ماده ى غذايى ضربات جبران ناپذيرى به سالمتى 
مى زند و از مغز گرفته تا كبدتان را به زحمت مى اندازد. در اين مطلب 18 دليل خوب 

براى كاهش مصرف قند داريم. 
مغز را زير و رو مى كند

ــيده اند كه  ــاند. محققان به اين نتيجه رس ــيب مى رس مصرف قند زياد به مغز آس
زياده روى در مصرف قند عملكرد مغز را با اشكال مواجه كرده و باعث كاهش توليد 

پروتئين هاى الزم براى حافظه است.
قلب را به خطر مى اندازد

ــكل مى كند.  ــدن را نيز دچار مش ــق ترين عضو ب ــاده روى در مصرف قند، عاش زي
نتايج پژوهش هاى اخير نشان مى دهد افرادى كه قند زيادى مصرف مى كنند، خود را 
بيشتر در معرض سكته ى قلبى قرار مى دهند. در نتيجه توصيه مى كنيم براى داشتن 

قلبى سالم مصرف نوشيدنى هاى گازدار را كاهش دهيد.
چربى خون را باال مى برد

ــى برد. بدون  ــش چربى بد خون را باال م ــد، احتمال افزاي زياده روى در مصرف قن
ــاى قلبى منجر  ــترول باال به بيمارى ه ــتن كلس ــك به خوبى مى دانيد كه داش ش

مى شود.
فشارخون را باال مى برد

چاقى مفرط يكى از نتايج اصلى مصرف بيش از اندازه ى قند است و اين وضعيت نيز 
عاملى براى افزايش فشارخون مى شود كه براى سالمتى خطرآفرين است. در واقع 
زياده روى در مصرف قند به طور كلى باعث آسيب به سيستم خونى بدن مى شود.

انرژى افرادى كه به طور مرتب قندهاى تصفيه شده مصرف مى كنند رو به تحليل 
اوركسين» يعنى همان سلول  رفته و كسل مى شوند. در واقع فعاليت سلول هاى «
هايى كه بدن را به فعاليت وا مى دارند، با مصرف قند زياد دچار اشكال شده و كاهش 

مى يابد.
افسرده تان مى كند

ــى  ــيرينى جات در لحظات اول باعث سرخوش ــت كه مصرف قند و ش ــت اس درس
مى شوند؛ اما زياده روى در مصرف قند و افتادن در دام اعتياد آن خطر بروز افسردگى 
را باال مى برد. در واقع نرسيدن گلوكز به بدن باعث مى شود معتادين به قند افسرده 

و مضطرب شوند.
چاق كننده است

مصرف بيش از اندازه ى قند و مواد قندى باعث رسيدن كالرى بيهوده به بدن شده و 
در نهايت منجر به چاقى مى شود. قندهاى تصفيه شده تعادل سوخت و ساز بدن را 

برهم مى زنند و باعث ايجاد چاقى در ناحيه ى شكم مى شوند.
 اعتيادآور است

ــرف قند باعث  ــت كه زياده روى در مص ــان داده اس نتايج پژوهش هاى متعدد نش
ــبيه عالئم افرادى  ــدم مصرف آن ش ــود و عالئم ع ــتگى مى ش ايجاد اعتياد و وابس
ــد تاثير دوپامين  ــما همچنين مى تواني ــت كه مواد مخدر مصرف نكرده اند. ش اس
ــرف مى كنند،  ــكالت و غيره مص ــدازه آب نبات و ش ــى كه بيش از ان را در كودكان

ببينيد.
خطر آلزايمر را باال مى برد

ــار از قند، باعث كاهش توليد تركيبى مى شود كه به مغز  مصرف مواد غذايى سرش
كمك مى كند خاطرات را به ياد بياورد. به همين دليل افرادى كه در سوخت و ساز 
ــتر در معرض ابتال به آلزايمر قرار  ــود، بيش ــترى توليد مى ش بدن شان گلوكز بيش

مى گيرند.
پوست را خراب مى كند

زياده روى در مصرف قند و مواد قندى به پوست آسيب زده و با افزايش حساسيت آن 
نسبت به مضرات نور خورشيد، باعث پيرى زودهنگام پوست مى شود. يادتان باشد كه 

امكان دارد جوش ها و آكنه ها به دليل مصرف زياد بيشتر شوند.
دشمن دندان ها

قند دشمن شماره ى يك ميناى دندان است. زياده روى در مصرف شيرينى جات يا 
نوشيدنى هاى گازدار، باعث تخريب اليه محافظ دندان ها مى شود.

مرض قند مى آورد
ــيدنى گازدار خطر  ــان مى دهند مصرف روزانه يك تا دو نوش نتايج پژوهش ها نش
ــل توصيه مى كنيم دور  ــار برابر مى كند. به همين دلي ابتال به ديابت نوع دو را چه
اين قبيل نوشيدنى ها و مواد قندى را خط قرمز بكشيد و به جاى آن از آب استفاده 

كنيد.
تنفس را با مشكل مواجه مى كند

ــان الزم و ضرورى است.  ــت براى ادامه ى حيات انس همه مى دانيم كه تنفس درس
بهتر است بدانيد كه زياده روى در مصرف قندباعث افزايش خطر آسم يا بيمارى هاى 

قلبى عروقى مى شود.
كبدتان را به خطر مى اندازد

محققان به نتايجى دست يافته اند كه نشان مى دهد زياده روى در مصرف قندهاى 
ــارى كبدى به  ــود. اين بيم ــرب غيرالكلى مى ش ــده باعث بروز كبد چ تصفيه ش

بيمارى هاى قلبى عروقى افراد ديابتى مربوط مى شود.
 باعث ايجاد بوى بدن دهان مى شود

قند عالوه بر اينكه به سالمت دندان ها رحم نمى كند باعث ايجاد بوى بد دهان نيز 
مى شود. 

18 دليل خـوب
براى اينكـه قـند كمترى 

مصـرف كنيد

زبان خوراكى ها

يك متخصص تغذيه با تاكيد بر اينكه علت خوردن يا نخوردن ميوه در 
كودكان به دليل نوع آن ميوه نيست، گفت: كودكان از ميوه هاى جديد 
ــوند تا به مصرف آن تمايل  ترس دارند، بنابراين بايد ابتدا با آن آشنا ش

پيدا كنند.
دكتر كوروش جعفريان، با بيان اينكه تمام ميوه ها براى كودكان مفيد 
ــدارد، اظهار  ــراى كودكان وجود ن ــتند و منعى در خوردن ميوه ب هس
ــد كه عالقه  ــى را انتخاب مى كنن ــته از ميوه هاي كرد: كودكان آن دس

دارند.
وى يادآور شد: كودكان بيشتر سيب، موز و توت فرنگى را دوست دارند 
و مى توان از ميوه هايى مانند خربزه، طالبى، هندوانه، گيالس و زردآلو 
ــاد  ي ــودكان  ك ــه  عالق ــورد  م ــاى  ميوه ه ــوان  عن ــه  ب ــز  ني
ــت  ــا را دوس ــواع ميوه ه ن ــودكان، ا ــيارى از ك ــا بس ــرد. ام ك

دارند.
ــكى تهران با اشاره به اينكه  ــگاه علوم پزش اين عضو هيات علمى دانش
ــاب مى كنند، گفت:  ــات راحت تر انتخ ــن مركب كودكان نارنگى را بي
ــى موضوع مربوط  ــوردن ميوه در كودكان به حواش علت خوردن يا نخ
ــت دارند ميوه را به صورت پوست  ــود؛ مانند اينكه كودكان دوس مى ش
ــاله توصيه ــده ميل كنند كه به دليل آلودگى هوا نيز اين مس گرفته ش

 مى شود.
ــوردن ميوه  ــودك به خ ــويق ك ــان در خصوص روش هاى تش جعفري
ــط والدين،  ــكال مختلف توس ــا به اش ــرد: درآوردن ميوه ه تصريح ك
ــد و كمك  ــگام خري ــوه هن ــاب مي ــودك در انتخ ــاركت دادن ك مش
ــه مصرف ميوه  ــويق او ب ــوى ميوه باعث تش ــن از وى در شستش گرفت

مى شود. 
ــوه طراحى كنند يا  ــى هايى از مي ــن از كودكان بخواهيم نقاش همچني
ــرژى كه از ميوه  ــازند تا كودك متوجه ان والدين پازل هايى از ميوه بس
ــان كرد: يك  ــص تغذيه بي ــود. اين متخص ــد دريافت كند، ش مى توان
ــت كودك يك روز  قانون ثابت در مصرف ميوه وجود ندارد و ممكن اس
ــان ندهد. بنابراين  ــا روز ديگر به خوردن آن عالقه نش ميوه بخواهد، ام
ــا در دادن ميوه به كودك  ــار كنند، ي ــن نبايد كودك خود را اجب والدي
افراط و تفريط كنند؛ چرا كه آنها به اندازه يك انسان بالغ ميوه مصرف 

نمى كنند.
ــرس دارند، گفت:  ــاره به اينكه كودكان از ميوه هاى جديد ت وى با اش
والدين بايد ميوه هاى جديد را چندين بار به كودك خود بدهند تا با آن 
ــت كنند تا به خوردن آن تمايل  آشنا شوند، بازى كنند و شكلك درس

پيدا كنند.
ــران، زمان مصرف  ــكى ته ــگاه علوم پزش اين عضو هيات علمى دانش
ــودكان در زمانى كه  ــت: ك ــت و گف ــم دانس ــودكان را مه ميوه در ك
ــير  ــتر انتخاب مى كنند تا زمانى كه س ــتند ميوه را بيش ــنه هس گرس

هستند.
ــوه را با آبميوه هاى صنعتى  جعفريان با تاكيد بر اينكه والدين نبايد مي
ــان كرد: مصرف ميوه بايد همراه با  ــتباه بگيرند در پايان خاطر نش اش
خانواده باشد؛ چرا كه اگر خانواده ميوه مصرف نكند كودك هم تمايلى 

نشان نمى دهد.

مصـرف ميـوه 
در كـودكان

نكته ها 

سماق يكى از 35 گونه گياهى گل دار است كه بيشتر در مناطق نيمه گرمسيرى و 
معتدل مى رويد و جزو 10 آنتى اكسيدان گياهى برتر محسوب مى شود.

ــه از مهم ترين  ــيه مديتران ــورهاى حاش ــى خاورميانه و كش ــور كل ايران و به ط
 (Sumac) ــوند. كلمه سماق ــمند محسوب مى ش توليدكنندگان اين گياه ارزش
 (red) ــاى قرمز ــام sumac به معن ــوى به ن ــه قديمى فرانس ــه يك كلم از ريش
ــى، عربى و هندى جايگاه ويژه اى دارد.  گرفته شده است. سماق در آشپزى پارس
ــارف دارويى و صنعت  ــماق عالوه بر طعم دهنده، براى مص در آمريكا و اروپا از س
ــال موجود  ــتى فع ــماق و تركيبات زيس ــود. عصاره س ــتفاده مى ش دباغى نيز اس
ــد التهاب  ــيدان و ض ــد ميكروبى، آنتى اكس ــد قارچ، ض ــواص ض در آن داراى خ
است. سماق در طب قرون وسطى جايگاه ويژه اى داشته است و از آن عالوه بر ادويه، 
به عنوان دارو استفاده مى كردند. آب سماق در درمان ناراحتى هاى معده موثر بوده 

و قادر به كنترل فشار خون است.
خواص ضد التهابى سماق

ــد.  ــه در كاهش تب موثر باش ــود ك ــن گياه باعث مى ش ــد التهابى اي خاصيت ض
ــى مانند برونشيت  ــت و مشكالت تنفس اين گياه در درمان آرتريت، التهاب پوس
ــرژى را  ــيارى از انواع آل ــوان بس ــت؛ همچنين مى ت ــر اس ــرماخوردگى موث و س

با سماق درمان كرد.
خواص ضد ميكروبى سماق

سماق در مبارزه با باكترى هاى عامل سالمونال بسيار موثر است. مى توان سبزيجات 
را هنگام شستشو با عصاره سماق مخلوط كرد تا انواع ميكروب هاى سبزى زدوده 

شوند.
خواص ضد قارچى سماق

دانه هاى سماق قادر به درمان يك نوع قارچ خاص به نام قارچ آسپرژيلوس هستند. 
اين قارچ سبب عفونت ريه و ساير اندام هاى بدن مى شود.

خواص آنتى اكسيدانى سماق
ــت و از بيمارى هاى قلبى  ــماق مملو از ويتامين C و اسيدهاى چرب امگا 3 اس س
ــماق به بدن كمك مى كند تا از شر  ــكته مغزى جلوگيرى مى كند. س عروقى و س

ــود. سماق جزو 10 آنتى  راديكال هاى آزاد، به ويژه در دستگاه گوارش خالص ش
اكسيدان گياهى برتر محسوب مى شود.

كاربرد سماق در صنعت چرم
سماق در صنعت دباغى براى انعطاف پذيرى بيشتر چرم و درخشان شدن رنگ آن 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
سماق حاوى پروتئين، فيبر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و فسفر است.  

 از عصاره سماق براى دوران نقاهت استفاده مى شود.
سماق اشتهاآور است.

در درمان بيمارى ديابت موثر است.
از رشد تومور جلوگيرى مى كند.
مانع ورود صفرا به معده مى شود.

در درمان نقرس موثر است.
گياهى ُمِدر است و باعث دفع اوره مى شود.

باعث التيام زخم مى شود.
ترك پوست را از بين مى برد.

باعث درخشان شدن مو مى شود.
در درمان اگزما موثر است.

تشنگى را رفع مى كند.
خاصيت سم زدايى دارد.

در كاهش وزن موثر است.
در درمان اسهال موثر است.

در درمان خونريزى بواسير موثر است.
براى درمان آفت دهان و آبسه موثر است.

باعث كاهش كلسترول مى شود.
از سرماخوردگى جلوگيرى مى كند.

در برخى از كشورها سماق در قالب مكمل هاى دارويى با همين نام عرضه مى شود 
و بسيار پرطرفدار است.

طب سنتى

ــوردن هم  ــكن از آب خ ــا خوردن قرص مس ــا براى بعضى ه اين روزه
ــرف بيش از  ــه ضرر مص ــان با توجه ب ــت؛ اما محقق ــده اس راحت تر ش
ــنهاد  ــكن هاى طبيعى را پيش ــرف مس ــت قرص ها، مص ــد اين دس ح

مى كنند.
ــز  ــا روى مي ــب ي ــل كيف،جي ــه داخ ــى ب ــر نگاه ــا اگ ــن روزه اي
ــدا  ــكن را پي ــاى مس ــام قرص ه ــواع و اقس ــد ان ــا بيندازي خيلى ه

مى كنيد.
ــا محيطى  ــر اعصاب مركزى ي ــاز و كارهاى مختلف ب ــكن ها با س مس
ــكن هايى كه  ــت مس ــش از حد و نادرس ــد. مصرف بي تاثير مى گذارن
ــا آن قدر  ــود؛ ام ــدارى مى ش ــات از داروخانه ها خري ــل و نب ــل نق مث
ــده  ــازمان هاى بين المللى ش ــدى س ــدار ج ــت كه باعث هش زياد اس

است.
ــيب به كليه ها،بيمارى هاى قلبى و  زخم معده،آسيب ديدگى كبد،آس
افزايش حساسيت به درد از عوارض مشهور مصرف نادرست مسكن ها 
ــكن هاى  ــنهاد مى كنند از مس ــتند. محققان به همين خاطر پيش هس

طبيعى كه در بسيارى خانه ها پيدا مى شود براى درمان دردها استفاده
 شود.

  زردچوبه 
ــد.  مى كن ــزه  معج ــدن  ب ــى  كل ــت  تقوي و  ــو  گل درد  ــراى  ب
ــرات ضد التهابى و ضد درد  ماده موثر زردچوبه يعنى Curcumin اث
ــت. اثر ماده موثر زردچوبه را  ــكن معمولى را داراس شبيه داروهاى مس
ــل بوتازون  ــتروئيدى حاوى فني ــر اس ــتروئيدى و غي ــا داروهاى اس ب
ــى  ــات آنت ــل خصوصي ــه دلي ــه ب ــت. زردچوب ــه اس ــل مقايس قاب
ــرى از  ــواد در جلوگي ــن م ــى از موثرتري ــود يك ــيدانى قوى خ آكس
ــت. اين گياه همچنين موجب  ــلول هاى بدن اس ــدن س ــرطانى ش س
ــاران ديابتى  ــون در بيم ــد خ ــولين و كاهش قن ــح انس افزايش ترش

مى شود. 
 زنجبيل

ــتخوانى و درد زانو توصيه مى شود. اگر به كشيدگى  براى درد هاى اس
ــافرت در رنج  ــد و يا از بيمارى مس ــده ايد، گلودرد داري عضله دچار ش
ــد. همچنين  ــدرت آن پى ببري ــتفاده كنيد تا به ق ــتيد، از آن اس هس
ــان داده اند كه زنجبيل مى تواند باعث جلوگيرى از تهوع  بررسى ها نش
ــود. خاصيت گرم كنندگى و  ناشى از عمل جراحى و شيمى درمانى ش
ــفابخش خانگى معرفى كرده فعال كنندگى زنجبيل آن را به عنوان ش

 است. 

سير و روغن زيتون
ــرده و كمى  ــى ك ــير قاط ــا س ــون را ب ــن زيت ــوش درد روغ ــراى گ ب
ــرده و در گوش  ــى رد ك ــن را از صاف ــپس روغ ــد. س ــرم كني آن را گ

بچكانيد. 
ميخك و نعنا فلفلى

ــج مى بريد يك دانه ميخك را خوب  اگر از زخم و آفت در دهان خود رن
ــك را روى دندن  ــد، دانه ميخ ــدان رنج مى بري ــر از درد دن بجويد. اگ
ــا فلفلى معجزه مى  كند.  ــرار دهيد. تركيب آن با نعن خود براى مدتى ق
ــق چايخورى برگ نعنا  ــق چايخورى چوب ميخك، يك قاش يك قاش
فلفلى و يك قاشق چايخورى آويشن را در يك فنجان آب جوش بريزيد 
ــته كرده و روى آفت  و كامال مخلوط كنيد. پنبه را به اين محلول آغش

بزنيد.
خيار و بابونه

براى مداواى سر درد پوست خيار سرد شده در يخچال را روى پيشانى 
قرار دهيد. براى سردردهاى شديد، ميگرن و يا سردردهاى جزيى روزانه 
ــره روغن گياهى  ــتفاده كنيد. يك قط همچنين مى توانيد از بابونه اس
ــم مخلوط كرده  ــه را با ه ــن گياهى بابون ــى و يك قطره روغ نعنا فلفل
ــاژ  ماس ــى  آرام ــه  ب و  زده  ــا  ه ــگاه  گيج و  ــانى  پيش روى 

دهيد.

از مسكـن هاى طـبيعى
 استفـاده كـنيد

خواص شگفت انگيز
 سمـــــــــــاق



1- دمشق : سوريه
ــوريه، تاريخچه اى  ــور س ــق پايخت كنونى كش دمش
ــال قدمت دارد. اين شهر  باستانى و حدود 12000 س
ــده كه آب آن  در منطقه اى حاصلخيز و پرآب واقع ش
از رودخانه «برادا» تامين مى شود. دمشق هدف اصلى 
ــاهان و فاتحين در طول  ــيارى از پادش و قابل توجه بس

تاريخ بوده است.
امروزه هم بالغ بر 4 ميليون نفر در مناطق شهرى دمشق 
زندگى مى كنند و البته شايد دليل اصلى آن شبكه هاى 
آب رسانى پيشرفته به جاى مانده از 3500 سال پيش 
باشد كه منجر به ايجاد ساختارهاى زيادى از فضاى سبز 
و پارك هاى تفريحى شده است. دمشق از سال 1979 
ــكو  ــتانى جهان در يونس ــوان يكى از مناطق باس به عن

به ثبت رسيده است.
2- اريحا : فلسطين

ــهر ديوار كشى  ــتانى اريحا قديمى ترين ش ــهر باس ش
ــرج و باروهاى  ــاى ب ــت، همراه با بقاي ــده جهان اس ش
ــال قبل  ــان به حدود 9000 س ــنگى كه قدمت ش س
ــى از كاوش هاى  ــى در برخ ــالد بازمى گردد. حت از مي
باستان شناسى، نشانه هايى از سكونت انسانى بيشتر از 
11000 سال پيش از ميالد يافت شده است. شهر اريحا 
نه تنها طى چند صد قرن به طور مستمر محل استقرار 
و زندگى بوده، بله دانشمندان چندين اليه روى يكديگر 
ــتگاه هاى مختلف بوده را كشف كرده  كه نشان از زيس
ــاختمان بر روى بقاياى  و اين نشان مى دهد كه يك س

ساختمان هاى قبلى ساخته شده است.
3- شوش : ايران

ــال قبل از  ــا به 8000 س ــهر ايران تقريب تاريخ اين ش
ميالد برمى گردد، شوش بارها و بارها در زمان حكومت 
ــان، پاريتان،  ــيان، يوناني ــا، بابليان، هخامنش ايالمى ه
ــانيان و ديگر تمدن هاى ايرانى جزو مراكز اصلى  ساس
حكومت و از شهرهاى مهم بوده است. اين شهر در دوران 
اوج و افتخار خود كمتر روزهاى آرام به خود ديده است.
ــت كه لوح معروف حمورابى در آن  ــهرى اس شوش ش
كشف شد. لوح يادبود 7 فوتى كه قرن 12 قبل از ميالد 
ــال 1901 كشف  ــد و دوباره در س ــوش آورده ش به ش
ــس نگهدارى  ــوزه لوور پاري ــد. اين لوح اكنون در م ش

مى شود.
4- پلووديف : بلغارستان

يكى از راه هاى اندازه گيرى قدمت يك شهر تهيه كردن 
ليستى از تعداد نام هايش در طول تاريخ است. پلووديف 
 Eumolpias نمونه اى از اين شهرهاست، اين ليست با
آغاز شده و سال 342 قبل از ميالد وقتى كه توسط  پدر 
ــود، به «فيليپوپوليس»  ــكندر مقدونى فتح مى ش اس
ــذرد و «فيليپوپوليس»  ــود. قرن ها مى گ تبديل مى ش
ــد، دوباره تبديل به  به «تريمونتيوم» تغيير نام مى ده
ــده و بعد از «پالدين» و «فيليپ»  «فيليپوپوليس» ش

باالخره «پلووديف» نام مى گيرد.
ــتان و يكى از  ــهر بزرگ بلغارس «پلووديف» دومين ش
قديمى ترين شهرهاى اروپا محسوب مى شود؛ كه اولين 
ــال پيش در آن  ــينى نزديك به 9000 س آثار شهرنش

ديده شده است.
5- اورشليم : فلسطين

ــت  ــهرى كه از نظر مذاهب مختلف مقدس بوده اس ش
ــكونى  و پيش از اين در طول قرن هاى زيادى آباد و مس
بوده است، حتى خيلى قبل از آنكه پيروان مذاهب عقايد 

خود را روى كاغذ، پاپيروس يا ظروف سفالى بياورند.
ــده، 23 بار  ــار ويران ش ــليم دوب ــول تاريخ اورش در ط
ــده، 54 بار مورد حمله واقع شده، و 44 بار  محاصره ش

تصرف و  باز پس گرفته شده است.
6- صور : لبنان

ــكل گيرى تمدن  ــاى ش ــور را زيربن ــهر ص مورخان ش
ــد.  ــه مى نامن ن ــورى مديترا ت ــا در امپرا فنيقى ه
ــگفتى هاى جهان باستان  به درستى كه صور يكى از ش
ــهر در جزيره اى ديوار كشى  محسوب مى شود. اين ش
ــاحل لبنان و طورى طراحى  شده و البته با فاصله از س
شده بود تا هر محاصره و توطئه اى خنثى شود، تا موقعى 
ــاخت تا سربازانش  ــكندر مقدونى گذرگاهى س كه اس
بتوانند از ديوارهاى شهر بگذرند. اين گذرگاه تغييراتى 
ــد كه  ــبب ش در جريان آب هاى دريا ايجاد كرده و س
ــك مجاورش  ــه به زمين هاى خش جزيره براى هميش
ــهر بزرگ لبنان  ــود. امروزه صور چهارمين ش ملحق ش
ــود و مردم آن بايد به تاريخچه باستانى  محسوب مى ش
ــال قدمت دارد افتخار  ــان كه حدود 6000 س شهرش

كنند.
7- آتن : يونان

ــت دارد و  ــون نفر جمعي ــش از 4 ميلي ــروزه آتن بي ام
ــمار مى آيد.  ــت اروپا به ش پنجمين پايتخت پرجمعي
ــر به فلك كشيده اش، با پارتنون  آتن با آكروپوليس س
باشكوهش سمبل روزهاى طاليى يونان دوره كالسيك 
و خاستگاه تمدن هاى غربى شمرده مى شود، تقريبا از 
ــهر آتن جريان داشته  3400 سال پيش زندگى در ش
ــه از امتيازها و برترى ها غرق  ــهر هميش ــت. اين ش اس
ــا قرن نوزدهم  ــته و ت لذت نبوده، با وجود اين در گذش
ــده و با تعداد  ــهرى دورافتاده و فراموش ش تقريبا به ش
ــاره وقتى در  ــا دوب ــد. ام ــهروند تبديل ش ــى ش اندك
ــاع تغيير ــد، اوض ــال 1834 آتن پايتخت يونان ش س

 كرد.
8- ليسبون : پرتغال

ــى  ــتثنايى جاي ــى اس ــت بندرگاه ــبب موقعي ــه س ب
ــس مى ريزد،  ــه اقيانوس اطل ــه Tagus ب كه رودخان
ــى   ــارى و نظام ــت تج ــه موقعي ــبون هميش ليس
ــت؛ و ضمنا اقامتگاهى  ــمار مى رفته اس ايده آلى به ش
ــتان  ــت. باس ــربازان و تاجران بوده اس جذاب براى س

ــال  ــى متعلق به 1200 س ــامى  فينيق ــان اجس شناس
ــد  ــرده ان ــف ك ــبون كش ــالد را در ليس ــل از مي قب
ــى بوده كه  ــايل فينيقى هاي ــاال باقيمانده وس كه احتم
ــر برتانيايى  ــه جزاي ــافرت مى كرده و ب ــتى مس با كش

مى رفته اند.
در سال 1755 زمين لرزه اى كه جزو يكى از بزرگ ترين 
زمين لرزه هاى اروپا بود، در ليسبون رخ داد كه همراه با 
سونامى  و آتش سوزى بود. اين زمين لرزه باعث خرابى 

شهر و كشته شدن هزاران نفر از ساكنين آن شد.
ــرعت آباد شده و جايگاه خود  با اين حال ليسبون به س
ــروز حفظ كرده  ــهر تاريخى اروپا را تا به ام به عنوان ش

است.
9- واراناسى : هند

ــى كه به آن بنارس هم  ــى زبان واراناس ــهر انگليس ش
ــه عنوان  ــال پيش ب ــه هزار س مى گويند، حداقل از س
مركز اصلى فرهنگى و مذهبى شناخته مى شده است. 
ــرزمين، خداى شيوا، پنج هزار  براساس اساطير اين س
سال پيش آن را بنا كرد. حدود يك ميليون نفر مسافر و 
زائر هندو ساالنه از سراسر جهان براى شركت كردن در 
مراسم مذهبى به اين شهر آمده و در رود مقدس گنگ 
شنا مى كنند. وارناسى واقعا يك «شهر زنده» است كه در 
ليست مان آورده ايم و بيشتر از هر شهر ديگرى زندگى 

در آن جريان دارد.
10- چولوال: مكزيك

ــم Cholula را قديمى ترين  به طور تقريبى مى تواني
ــه طور  ــه زندگى ب ــم؛ ك ــى بنامي ــهر نيم كره غرب ش
ــت. تا زمان آخرين  ــته اس ــتمر در آنجا تداوم داش مس
ــر در اين  ــر 100000 نف ــغ ب ــك بال ــدن آزت دوره تم
 Puebla ــهر ــد و امروزه در ش ــهر زندگى مى كردن ش
ــر زندگى  ــت 90000 نف ــهر اس ــن ش ــك اي كه نزدي
ــود را  ــار و اوج خ ــهر دوره افتخ ــن ش ــد. اي مى كنن

در قرن دوم قبل از ميالد گذارنده است.
ــهر كه طى حفارى ها كشف  ساختمان هاى تاريخى ش
ــاختمان هاى جهان  ــن س ــزرگ تري ــده اند، جزو ب ش
 Cholula محسوب مى شوند؛ و به خصوص اهرام بزرگ
كه يكى از بزرگ ترين سازه هاى بشر است كه تابه حال 

ساخته شده است.
ــهر را تبديل به  ــه چيزى يك ش حال فكر مى كنيد چ
ــتانى و زنده مى كند؟ يك چيز مشترك را  شهرى باس
هر تاريخ دانى به شما خواهد گفت : موقعيت، موقعيت، 
ــى  و مربوط به زمان هاى  موقعيت! خانه و امالك قديم
ــايد براى مدتى جمعيتى را به خود جذب  ــته ش گذش
ــى است  ــايى هم تنها روش كند- عقده هاى كشورگش
ــينيان ساخته اند- اما آنچه  براى نابودكردن آنچه پيش
ــهرى زنده و پويا مى سازد  يك شهر را براى هميشه ش
جايگاه و موقعيت تاريخى و جغرافيايى آن بر روى كره 

زمين است.

11يادداشت يادداشت

دريچه 

داستان

ــتان جمجمه اى كشف شد  ــهر سوخته سيس وقتى در كاوش هاى ش
ــال پيش عمل جراحى  ــكان آنجا در 5000 س ــان مى داد پزش كه نش
ــكى در ايران باستان زده  مى كرده اند، مهر تاييد ديگرى بر قدمت پزش
شد. آن طور كه در شاهنامه آمده رستم كه اهل سيستان بود، با روشى 
پيشرفته به دنيا آمد كه امروزه در جهان به سزارين مشهور است. هزاران 
سال بعد در دوران اسالمى هم ايرانيان به دنبال كشف راه هاى تازه ترى 
در جهان درمان و پزشكى بودند؛ چنان  كه در قرون وسطى كتاب هاى 
ــر دنيا چرخيد و ابن سينا  ــت در سراس ــينا دست به دس رازى و ابن س

«Avecina» پدر پزشكى جهان  نام گرفت.
بد نيست بدانيدكه...

- اولين پزشكان ايران باستان روحانيان بودند كه به نام مغان مشهورند. 
مغان در بخش غربى ايران قديم يعنى سرزمين ماد زندگى مى كردند. 
درمان بيمارى هاى روحى و جسمى مردم كار آنها بود؛ هم پزشك بودند، 
ــرود،  روان پزشكى مى كردند و با دارو  هم روان پزشك. با ذكر و دعا و س

و چاقو، پزشكى.
ــاخه يا تخصص اصلى تقسيم مى شد:   - پزشكى در ايران قديم به 3 ش
ــكى)، جراحى (كارد پزشكى) و روان پزشكى.  دارو پزشكى (گياه پزش
مادها در قديم همسايه شرقى اروپايى ها بودند. اولين گياهان دارويى 
ــرزمين ماد به غرب رفت و كلمه ماد (Media) بعدها ريشه وا ژه  از س

«Medicine» در زبان هاى التين شد.
ــكى  ــت؛ چشم پزش ــكى ايرانيان چند تخصص فرعى هم داش - پزش
ــان، حجامت  ــدى)، زايم ــارى/ ارتوپ ــته بندى (جب (كحالى)، شكس
(رگ زنى)، دام پزشكى، پزشكى قانونى (پزشكى داديگ: داد به معنى 

قانون) و بيهوشى (هوش برى).
ــنگين بود با زايمان طبيعى به دنيا  ــتم چون نوزادى بزرگ و س  - رس
ــادرش رودابه متولد  ــكم م ــى با بريدن ش ــد و به كمك جراح نمى آم
ــاه روم مى گويند و  ــتان را براى سزار پادش شد. اروپايى ها همين داس
به همين خاطر اين نوع عمل به سزارين مشهور است. سزارين در عربى 
به «عمليه القيصريه» يا عمل قيصرى ترجمه شده (قيصر همان سزار 

است).
 - اولين بيمارستان هاى تاريخ در ايران و هند ساخته شدند. آنتيوخس 
دومين پادشاه سلوكى (261-246 پ.م) به درخواست اشوكا- پادشاه 
هند از سلسله مائورى -دستور داد كه در سراسر ايران براى مردم و حتى 

چهارپايان بيمارستان بسازند.
خيلى از اين ابزارآالت در شكل هاى پيشرفته تر هنوز در پزشكى كاربرد 
ــال گذشته پهلوى، عربى و  دارند؛ زبان علمى ايرانيان در طول هزار س
ــيارى از كتاب هاى پزشكى ما به زبان  فارسى بود و به همين خاطر بس

عربى است.
 ايرانيان در داروسازى هم تبحر داشتند. آن زمان داروسازان داروهاى 
گياهى را خشك كرده در هاون مى كوبيدند و در ظرف هاى مخصوص 
نگه مى داشتند. داروهاى بدمزه را هم با شيرينى مخلوط مى كردند تا 

تلخ نباشد.

ــتر نخعى، از كوچه اى عبور  روزى سردارسپاه اميرالمومنين(ع )، مالك اش
ــترى را با محتويات كثيف آن براى  ــكمبه ش ــخص بى ادب ش مى كرد؛ ش
ــه راه خود ادامه  ــك اعتنايى نكرد و ب ــاب كرد، مال خنده بر روى مالك پرت
ــناختى  ــخص بى ادب گفت: ش ــناخت به ش داد. فردى كه مالك را مى ش
ــاالر على،  ــخص سپهس ــت: اين ش ــه. گف ــخ داد: ن ــود؟ پاس ــى ب چه كس
ــخن لرزه براندام آن شخص افتاد  ــنيدن اين س مالك اشتر نخعى بود. باش
ــراغ او را گرفت،  ــس س ــرد و از هرك ــه دويدن ك ــروع ب وبه دنبال مالك ش
ــى كرد و  ــذر خواه ــه ع ــروع ب ــرد؛ ش ــجدى پيداك ــه اورا در مس ــا اينك ت
اظهار داشت از اين به بعد درحق هيچكس مرتكب رفتارهاى بى ادبانه نخواهد

شد.
مالك گفت: من به مسجد آمدم تا از خدا بخواهم تو را هدايت كند تا در صدد 
آزار ديگران نباشى؛ ظاهرا خداوند دعاى مرا درحق تو مستجاب كرد.يكديگر 

را در آغوش گرفتند و در كمال رضايتمندى از هم جداشدند.

ــد تا  ــى خواه ــه و فرياد م ــا نال ــى رود و ب ــد م ــان زن ــار خ ــه درب ــردى ب م
ــوند.  ــى ش ــع ورودش م ــربازان مان ــد. س ــات كن ــان را مالق ــم خ كري
ــنود  ــى ش ــرد را م ــاد م ــه و فري ــان نال ــيدن قلي ــال كش ــد در ح ــان زن خ
ــان،  ــه خ ــربازان ب ــزارش س ــس از گ ــت؟ پ ــرا چيس ــد ماج ــى پرس و م
ــور خان زند  ــورش ببرند. مرد به حض ــتور مى دهد كه مرد را به حض وى دس
ــت چنين ناله و فرياد  ــد: «چه شده اس مى رسد و كريم خان از وى مى پرس
مى كنى؟» مرد با درشتى مى گويد: «دزد همه اموالم را برده و االن هيچ چيزى 
ــرقت مى رفت تو كجا  ــاط ندارم!» خان مى پرسد: «وقتى اموالت به س در بس

بودى؟» مرد مى گويد: «خوابيده بودم!»
خان مى گويد: «خب چرا خوابيدى كه مالت را ببرند؟»

مرد در اين لحظه آن چنان پاسخى مى دهد كه استداللش در تاريخ ماندگار 
مى شود و سرمشق آزادى خواهان مى شود.

مرد مى گويد: «من خوابيده بودم، چون فكر مى كردم تو بيدارى!»
خان بزرگ زند لحظه اى سكوت مى كند و سپس دستور مى دهد خسارتش 
را از خزانه جبران كنند و در آخر مى گويد: «اين مرد راست مى گويد، ما بايد 

بيدار باشيم».

اعتمادالدوله، صدراعظم آغا محمد خان قاجاردر مدت قدرت خود تقريبا 
تمام اياالت و واليات ايران را بين كسان خود تقسيم كرده بود.

ــكايت نزد او آمد و اظهار كرد: حاكم شيراز كه از  ــخصى به ش روزى ش
اقوام شماست، با من بدرفتارى مى كند، و آنگاه داليل خود را ذكركرد.  

اعتمادالدوله قانع شده، جواب داد: تو را به اصفهان مى فرستم.
آن شخص گفت: اصفهان هم در اختيار پسر برادر شماست.

اعتمادالدوله گفت: پس برو بروجرد. مرد گفت: آنجا هم يكى از اقوام شما 
حكومت مى كند. صدراعظم چند شهر ديگر را نام برد و آن شخص با ذكر 
نام حاكم، همان ايراد را تكرار كرد.  سرانجام اعتمادالدوله متغير شده، 

گفت: به جهنم برو.  مخاطب جواب داد: آنجا هم مرحوم پدرت هست.

تاريخچه پزشكى در ايران باستان

دعـاى مـالك اشـتر

كريـم خـان و مـرد شاكـى

حكـومت اقـوام

روز ملـي و استقالل 
تـرينـيداد و توبـاگو

 (1962م)

روز ملـي و استقالل 
مالــزى 
(1957م)

روز ملـي و استقالل 
قـرقيـزستـان

 (1991م)

روز ملـى و استقالل 
ازبكـستـان 

(1991م)

ــور جمهوري ترينيداد و توباگو با 128/5 كيلومتر مربع  كش
وسعت در شمال امريكاي جنوبي، در نزديكي سواحل ونزوئال 
ــت. جمعيت آن بيش از  ــده اس در درياي كارائيب واقع ش
ــيحي مي باشند. زبان  ــتر مس يك ميليون نفر بوده كه بيش
ــي و خط آنها التين است.  ــمي مردم اين كشور انگليس رس
مردم ترينيداد و توباگو از مليت هاي مختلف هندي، چيني 
و... هستند و نژاد اكثريت آنها سياه است. پيش بيني مي شود 
كه جمعيت آن تا سال 2025 در حدود 5/1 ميليون نفر شود. 
پايتخت ترينيداد و توباگو، «پرت آواسپاين» و واحد پول آن 

دالر مي باشد.
اين جزاير از سال 1802م تحت سلطه انگلستان قرار داشت 
ــيون جزاير هند  ــال 1958 اين جزاير، مركز فدراس و در س
ــال 1962م پس از انحالل فدراسيون،  غربي شد؛ ولي در س
ــال  ــدند. در س ــتقل ش با نوع حكومت فرمانداري كل مس
1976 نوع حكومت ترينيداد وتوباگو، جمهوري اعالم شد. 
روز استقالل اين كشور در 31 اوت سال 1962 روز ملي اين 

كشور نام گذاري شده است.

ــيا و در  ــرقي آس ــيون مالزى در جنوب ش ــور فدراس كش
همسايگي اندونزي و تايلند واقع شده است. از قرن پانزدهم 
ميالدي، به تدريج اسالم جاي گزين آيين بودا شد و تجارت 
و داد و ستد بازرگاني بر رونق اقتصادي منطقه افزود. سپس 
ــغال اين مناطق  ــرانجام انگلستان به اش پرتغال، هلند و س
ــتعماري نيز انجاميد.  ــگ ميان دول اس پرداخت كه به جن
در سال 1895 توسط انگلستان، فدراسيوني مركب از ماالگا، 
سنگاپور و برونئي به وجود آمد. اين فدراسيون به پايتختي 
ــتان بود و تا بعد از جنگ  كواالالمپور و تحت الحمايه انگلس
ــيون  ــال 1948 اين فدراس ــي دوم، دوام آورد. در س جهان
به صورتي ديگر ادامه حيات يافت، اما سرانجام مخالفت هاي 
ــتقالل اين منطقه، تحت عنوان فدراسيون  مردمي، به اس
ــال 1963 اياالت  ــا در 31 اوت 1957 انجاميد. در س مالزي
ــيون پيوستند؛  ــنگاپور به اين فدراس صباح، ساراواك و س
اما در سال 1965، سنگاپور از اين فدراسيون كناره گرفت.
31 اوت، روز استقالل اين كشور از انگلستان به عنوان روز 

ملي نام گذاري شد.

درحدود دو هزار سال پيش از ميالد، سرزمين قرقيزستان 
به وسيله اقوامي كشاورز و دامدار، مسكوني شد. اين منطقه 
ــده هاي بعد، اقوام گوناگوني را در خود جاي داد  در طي س
ــي از قرن  ــتان كنون ــوم قرقيز به قرقيزس ــه ورود ق تا اينك
سيزدهم ميالدي آغاز شد؛ اما از سال 1876م اين سرزمين 
ــيه قرار گرفت. مهاجرت گروه زيادي از  ــلط روس تحت تس
روس ها به اين كشور و اشغال مرغوب ترين اراضِي كشاورزي 
آن، باعث نارضايتي مردم قرقيزستان و آغاز قيام هايى عليه 
ــت. قرقيزستان  ــال 1922م ادامه داش روسيه شد كه تا س
ــي  ــوروي در جريان فروپاش ــاير جمهوري هاي ش نظير س
ــتقالل خود را اعالم كرد. قرقيزستان با چين،  شوروي، اس
ــتان همسايه است و بيش  قزاقستان، ازبكستان و تاجيكس
ــعت دارد. جمعيت آن  ــع وس ــر مرب ــزار كيلومت از 198 ه
ــلمان  ــوده كه اكثريت آنان مس نزديك به 5 ميليون نفر ب

مي باشد.
ــتقالل اين كشور در سال 1991 از شوروي  31 اوت روز اس

به عنوان روز ملي آن نام گرفته است.

در سرزميني كه امروزه آن را ازبكستان مي نامند، در روزگاران 
گذشته، از واحدهاي كشاورزي متعددي پديد آمد و پايه گذار 

تجمع اقوام هند و اروپايى را فراهم كرد.
ــالد  ــل از مي ــم قب ــرن شش ــتان در ق ــرزمين ازبكس س
ــود و  ــي ب ــي هخامنش ــوري ايران ــرو امپرات ــزو قلم ج
ــرزمين  ــن مقدس در اين س ــالم، اين آيي پس از ظهور اس
ــيزدهم ميالدي،  ــرن س ــوالن در ق ــت. حمله مغ رواج ياف
ــور فراهم كرد.  ــك بر اين كش ــلط قوم ازب زمينه را براي تس
ــتان از اواخر قرن هجدهم آغاز شد،  نفوذ روس ها در ازبكس
ــال 1876  ــترش يافت؛ به طوري كه در س و رفته رفته گس
ــيه درآمد، و به عنوان يكي از جمهوري هاي  به تصرف روس

اتحاد جماهير شوروي محسوب شد.
سرانجام اين كشور در سال هاي آخر دهه 1980 و فروپاشي 
ــت آورد و در  ــوروي، ابتدا خود مختاري بيشتري به دس ش

31 اوت 1991 استقالل خود را اعالم كرد. 
ازبكستان در همسايگي قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، 

تركمنستان و افغانستان واقع شده است.
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اوج تملـق در دربار فتحعليشاه قاجـار
در جريان جنگ دوم ايران و روس، هنگامى كه قواى روسيه وارد تبريز شدند و 
ــون روس تصميم گرفتند به سوى ميانه پيشروى و تمام منطقه  فرماندهان قش
ــه روس ها منزل به  ــد. در اين وضعيت ك ــه تصرف خود در آورن آذربايجان را ب
ــرايط صلحى را كه دولت  منزل پيشروى مى كردند دولت ايران مجبور شد ش
ــاه قاجار، براى خاتمه جنگ  روسيه تحميل مى كرد كامال بپذيرد. فتحعلى ش
ــزرگان و اكابر و اعاظم قوم و  ــخص و به ب و انعقاد پيمان صلح، روز معينى رامش
درباريان و اشراف و نمايندگان اقشار مختلف مردم بارعام داد. براى اينكه مراسم 
« روز سالم » به خير و خوشى برگزار شود، قبال تعهداتى انديشيدند و دستوراتى 
ــد راجع به اينكه در مقابل هر جمله از فرمايشات شاه چه پاسخى بايد  صادر ش

داده شود!
در وقت مقرر و ساعت معهود ، شاه آمد و بر تخت سلطنتى جلوس كرد و فرمود: 
ــمال همراهى كنند و يك مرتبه  « اگر ما امر كنيم كه اياالت جنوب و اياالت ش
به روس منحوس بتازند و دمار از روزگار اين اقوام بى ايمان در بياورند، چه پيش 
خواهد آمد؟ مخاطبان تعظيم سجده مانندى كرده و گفتند: بدا به حال روس! 
بدا به حال روس! شاه مجددا گفت: اگر فرمان قضا،  شرف صدور يابد كه قشون 
خراسان با قشون آذربايجان يكى شود و توامان به اين گروه بى دين و ملحد حمله 
كنند چه خواهد شد؟ جملگى عرض كردند: بدا به حال روس! بدا به حال روس!

فتحعلى شاه مجددا پرسيد اگر توپچى هاى خمسه را به كمك توپچى هاى مراغه 

بفرستيم تا با توپ خود تمام دار و ندار اين كفار را با خاك يكسان كنند چه خواهد 
شد؟ باز جواب آمد: بدا به حال روس! بدا به حال روس! 

ــد و جواب آمد:  ــاش، اگرهاى ديگر ردو بدل ش خالصه چندين فقره از اين قم
بدا به حال روس! بدا به حال روس!  دو نفر از درباريان متملق كه در سمت چپ و 

راست شاه ايستاده بودن خود را به روى پاى قبل عالم انداخته گفتند:
قربان! مكش! مكش! كه عالم زير و رو خواهد شد!

شاه كه تا اين لحظه بر روى تخت نشسته و پشت به دو عدد متكاى مرواريد دوزى 
شده الماس نشان داده بود، از اظهارات چاپلوسانه مشتى دربارى ونزديكان خود 
ــد، شمشير خود را كه به كمر بسته  به هيجان آمده، ناگهان روى دوزانو بلند ش

بود به قدر يك وجب از غالف بيرون كشيد و اين شعر را با صداى بلند خواند :
كشـم شمـشير مينـايى كه شير از بيشه بگـريزد 
 زنم بر فرق «پاسكويچ» كه دود از «پـطر» برخيزد

ــت شاه ايستاده بودن خود را  دو نفر از درباريان متملق كه در سمت چپ و راس
ــه عالم زير و رو  ــه گفتند: قربان! مكش!مكش! ك به روى پاى قبل عالم انداخت
ــكوت ، گفت: حاال كه اين طور صالح  خواهد شد! شاه قاجار پس از لحظه اى س
مى دانيد، ما هم دستورى مى دهيم با اين قوم بى ايمان كار را به مسالمت ختم 
كنند و مجددا شمشير را غالف كر د! باز اين حضرات به خاك افتادند و تشكرات 
خود را از طرف بنى نوع انسان كه اعليحضرت بر آنها رحم آورده و تيغ خود را از 

نيام بيرون نكشيدند، تقديم خاكپاى قبله عالم كردند!

قديـمى  ترين
 شهـرهاى

 جهـان



خبر 

معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: بخش عمده مش��کل 
معارضان ورزشگاه نقش جهان برطرف ش��د و امروز این مشکل کمتر گریبانگیر 
ورزش استان اصفهان اس��ت. علیرضا امین زاده در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی با اشاره به اهمیت توجه به مشکالت این اداره کل اظهار داشت: خوشحال 
هستیم که امروز اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان توانست در بین ادارات 
استانی رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و نقش اصحاب رسانه در این موفقیت 

بسیار چشمگیر بود.
وی درباره انتقادات صورت گرفته پیرام��ون گرایش مدیران کل ورزش و جوانان 
استان به موضوع ورزشگاه نقش جهان افزود: این انتقاد می شود که چرا مدیران 
کل به حوزه ورزشگاه نقش جهان ورود می کنند و تمرکز آنها معطوف به این مساله 
می شود اما مشکالت این ورزشگاه به میزان قابل توجهی در ورزش استان تأثیرگذار 
بود. معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اصفهان تصریح کرد: به هر حال 
مس��اله معارضات و برداشت های انجام شده از حس��اب های اداره کل، مشکالت 
بسیاری برای ما ایجاد کرده بود که این موضوع زمینه ساز ایجاد مسائل بسیاری 
برای اداره کل شد. وی بیان داشت: با این حال، ما در کنار مشکالت موجود، تالش 
کردیم که فشاری روی مدیریت در حوزه ورزش وارد نشود و مشکالت هیات ها را 

به گونه ای برطرف کردیم که نیاز به حضور مدیرکل در این مسائل نبود.
امین زاد با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان اس��تان برتر کشور گفت: اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان توانست با کسب ۱۷ هزار و ۴۰۰ امتیاز، به عنوان 

استان نخست کشور مطرح شود.
وی اضافه کرد: اصفهان در سال گذش��ته ۸ درصد در زمینه ورزشکاران سازمان 
یافته رشد داشته و امیدوار هستیم که این موفقیت در ادامه نیز تداوم داشته باشد.

همایش دوچرخه سواري یادواره شهداي غواص روز جمعه 2۴ مهر و همزمان با 
روز پارالمپیك برگزار مي شود. همایش دوچرخه سواري یادواره شهداي غواص 
برگزار مي شود. اولین نشست هم اندیشي همایش بزرگ دوچرخه سواري » نداي 
عرشیان« یادواره شهداي غواص در محل س��ازمان فرهنگي ورزشي شهرداري 

اصفهان برگزار شد.
در این جلسه هم اندیشي سرهنگ قاسمی مسول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان 
)عج(، سرهنگ صاحبی پور مسول تربیت بدنی کانون بازنشستگان سپاه صاحب 
الزمان)عج(، علی حالجیان نماینده معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، 
امینازاده معاون اداره کل ورزش و جوانان، دکتر مس��عود انصاری مهر سرپرست 
و حمید محمدی معاون فنی و اجرایی س��ازمان فرهنگی ورزش��ی ش��هرداری 
اصفهان  حضور داشتند. این همایش قرار است با شعار » تجدید میثاق با شهداي 
غواص دست بسته، با دستان و چشمان باز« روز جمعه 2۴ مهر و همزمان با روز 

پارالمپیك برگزار شود.

معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

بخش عمده مشکل معارضان ورزشگاه 
نقش جهان برطرف شد

همزمان با روز پارالمپيك

همايش دوچرخه سواري يادواره 
شهداي غواص برگزار مي شود
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معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان تصریح کرد:در بحث ساماندهی 
نرم افزاری با دو رویکرد فرهنگ سازی و قانون گذاری سعی بر ساماندهی 

مشاغل داریم.
به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی معاونت خدمات ش��هری 
ش��هرداری اصفهان، احمد رضا مصور صبح دیروز در جلسه کنترل پروژه 
های سازمان میادین و سامان دهی مشاغل شهری با اشاره به اینکه شهرها 
به عنوان بزرگترین مراکزجمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، سیاسی 
وبعضاً صنعتی کشور دارای عدم تعادلها و نابسامانی هایی می باشند اظهار 
داشت : از جمله این ناهماهنگی ها در مشاغل شهری  بروز انواع مصادیق 
مزاحمت وآالیندگی ها می باش��د که مدیریت ش��هری را درصدد تعیین 
چارچوبی برای جلوگیری یا کنترل این روند و نیز ایجاد نظم وساماندهی 

در وضعیت موجود می نماید.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به مبنای قانونی این اقدام 
براستفاده ازمفاد بند 2۰ ماده 55 قانون شهرداری  شهرداری ها که عمدتا ً
استوار شده است تصریح کرد :در این بند از قانون شهرداری ها به   جلوگیري 
از ایجاد وتاسیس کلیه اماکن که بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي 
ساکنین یا مخالف اصول بهداشت درشهرهاست مکلف شده اند وهمچنین 

ش��هرداري مکلف اس��ت ازتاس��یس کارخانه ها–کارگاهها–گاراژ هاي 
 عمومي وتعمیرگاهها و دکانها و مراکز دامداري و بطورکلي تمام مشاغل و

کسب هایي که ایجادمزاحمت وس��روصدا کنند یاتولید دود یا عفونت و یا 
تجمع حشرات وجانوران نماید جلوگیري کند.

مصور در رابطه با روش کار ش��هرداری برای مش��اغل مزاحم و با اشاره به 
مشاغلی که می بایست به خارج از شهر منتقل شوند اظهار داشت: بر اساس 
قوانین زیست محیطی تعدادی از مشاغل به دلیل آالیندگی باال و ضوابط 
محیط زیست می بایست به شعاع 5۰ کیلومتری شهر منتقل شوند که بر 

اساس آخرین گزارش سازمان محیط زیست شامل ۱2 رسته می باشند. 
وی با تاکید بر مشاغلی که می بایست در داخل و یا حریم شهر به صورت 
مجتمع های صنفی مستقر شوند تصریح کرد: این مشاغل با توجه به نیاز 
شهر نمی توانند به خارج از شهر منتقل شوند ولی به دلیل آالیندگی هایی  
که دارند )آلودگی صوتی، زیس��ت محیطی، ترافیکی و …( می بایست به 
صورت مجتمع ساماندهی احداث و فعالیت کنند که البته ساخت مجتمع 

صنفی بر اساس قانون نظام صنفی به عهده صنف می باشد.
رییس هیات مدیره سازمان میادین و سامان دهی مشاغل شهری در رابطه 
با لزوم ساماندهی بعضی مشاغل در محل اظهار داشت :این مشاغل باعث 

پویایی شهر و زنده دلی آن هستند و نیاز روزمره مردم را تأمین می کنند 
ولی مزاحمت آنها )آلودگی، بو، صدا و ...( می بایس��ت با تدابیری در محل 

رفع شود.
 مصور در رابطه با برنامه های شهرداری اصفهان در مورد ساماندهی مشاغل 
شهری با اشاره به دو راهکار نرم افزاری و سخت افزاری تصریح کرد:در بحث 
ساماندهی نرم افزاری با دو رویکرد  فرهنگ سازی و قانون گذاری سعی بر 

ساماندهی مشاغل می نماییم.
وی افزود: در فرهنگ سازی بر آشنایی شهروندان ، اتحادیه ها، مشاغل با 
مصادیق مزاحمت و آالیندگی در سطح شهر و چگونگی رفع آن مورد تاکید 

شهرداری اصفهان می باشد
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در ارتباط با بروز رسانی اساسنامه 
اتحادیه ها )مشاغل( گفت: با توجه به اینکه اکثر اساسنامه ها در سال های 
قبل تنظیم شده و امروزه با رشد ش��هرها پاسخگوی مسائل نمی باشد، به 
همین منظور با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت، به روز رسانی 
اساسنامه ها در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن برای مشاغل شهری 

یك سری ضوابط زیست محیطی، شهرسازی، ترافیکی و ... دیده شود.
 مصور در ادامه با اش��اره به س��اماندهی س��خت افزاری مش��اغل شهری

 تصریح کرد:احداث شهرک مبل در شهرک امیرکبیر ،احداث مجتمع خوار 
و بار فروش��ان اصفهان ، ایجاد مجتمع های صنفی ،س��اماندهی کارگران 
ساختمانی و ...از جمله برنامه های س��ازمان میادین و ساماندهی مشاغل 

شهری در حوزه ساماندهی سخت افزاری است.

با دو راهکار سخت افزاری و نرم افزاری:

ساماندهی مشاغل شهری در اصفهان
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امامزاده ابراهیم)ع(فرزند امام موس��ی بن  زاينده 
جعفر، واقع در خیابان ابوذر،سالهاس��ت در رود

غربتی عجیب روزگار م��ی گذراند و این بنا 
نیز چشم انتظار تحقق وعده های اوقاف و تعمیرات است.

امامزاده ابراهیم )ع( از جمله امامزادگان واجب التعظیمی است 
که علمای اصفهان و مردم پایتخت فرهنگی جهان اسالم ارادت 
خاصی به ایش��ان دارند و کرامات وی نیز بر زبان مردم اصفهان 

جاری است.
 وی از فرزن��دان بالفصل امام موس��ی ب��ن جعف��ر )ع( و برادر

 امام رضا )ع( اس��ت و شجرنامه ایش��ان نیز در حرم امام هشتم 
شیعیان موجود است.

صادقی مدیرکل اوقاف اصفهان در ارتباط با این امامزاده عظیم 
الشان به مهر می گوید: باید بگویم که شاهزاده ابراهیم اصفهان 
یکی از امامزادگان با کرامت اصفهان و دارای اصل و نسب ثابت 
شده هستند که بس��یاری از علما و بزرگان استان توجه ویژه به 

زیارت این امامزاده شاخص دارند.
اما نکته مهم این اس��ت که تا حدود 5 سال پیش یعنی پیش از 
زمانی که اداره اوقاف اصفهان ب��رای تعمیرات این بنا گام پیش 
بگذارد، عالوه بر پنج ش��نبه های زیارتی که این امامزاده مملو 
از جمعیت زیارت کنندگان می شد در مابقی روزهای هفته نیز 
اهالی محل با توجه به ارادت خاص به ایشان برای زیارت و ادای 
نمازهای یومیه در این محل حضور پررنگی داشتند و صدای روح 
بخش اذان و مناجات از گلدسته های امامزاده به گوش می رسید 
ضمن اینکه در روزهای خاص جشن و شادی یا عزای اهل بیت 
نیز مراس��م خاصی در این امامزاده برگزار می شد که از گوشه و 

کنار اصفهان مردم در آن شرکت می کردند اما .....

یکی از اهالی مح��ل در ارتباط با این امامزاده عظیم الش��ان به 
خبرنگار زاین��ده رود می گوید: ت��ا پیش از اینک��ه اداره اوقاف 
تعمیرات اساسی بنای این امامزاده را آغاز کند حضور مردم در 
این امامزاده جلوه خاصی داشت اما س��ال هاست تعمیرات بی 
پایان این امامزاده ادامه دارد و مراس��م های قدیم در آن برگزار 

نمی شود.
وی مهم ترین انتق��اد از عملکرد اداره اوق��اف را در نظر گرفتن 
معماری نامتناسب با شأن این امامزاده برشمرد و گفت: در ابتدا 
باید بگویم که در این امامزاده چندین بار ساخت و تخریب، کم 
کردن و اضافه کردن بخش هایی به بنا انجام شده است و نخستین 
سوال من از اداره اوقاف این است که چرا از نذورات مردم به این 

شکل استفاده شده و آیا از نظر شرعی این امر صحیح است.
علی زیبایی اضافه ک��رد: معماری این بنا نیز دارای اش��کاالت 
فراوانی اس��ت از جمله اینکه در ابت��دای ورودی امامزاده در دو 
طرف پله ها سرویس بهداشتی قرار گرفته است که تصور نمی کنم 
در شان امامزاده واقع باشد و البته اداره اوقاف معتقد است که با 
کاشیکاری دیواره این سرویس ها جلوه زیبایی در ورودی امامزاده 

درست کرده اند که واقعا حرفی خنده دار است.
وی تاکید کرد: از سویی از نظر معماری در جوار امامزادگان باید 
در ابتدای امر تصویر گنبد امامزاده در دید بازدیدکنندگان قرار 
گیرد و این در حالی است که با ساخت و سازهای غلط معماری، 
فرد هنگام ورود ابتدا سرویس های بهداشتی و سردرب گنبدی 
شکل را می بیند و در میانه این هیاهوی بیهوده معماری، گنبد 

امامزاده از دید پوشیده شده است.
مدیر اجرایی پروژه مرم��ت امامزاده ابراهی��م اصفهان پیش از 
این در ارتباط با س��اخت سرویس های بهداش��تی امامزاده در 

دو طرف ورودی امامزاده ابراهی��م و اعتراض اهالی محل درباره 
به هم خوردن نم��ای گنبد امامزاده گفته ب��ود: از آن جایی که 
می خواستیم دسترس��ی مردم برای زیارت قطع نشود مجبور 
بودیم کارهای عمرانی این امامزاده را تکه تکه انجام دهیم و باید 

به این نکته اشاره کنم که سرویس های کنونی موقت هستند.
وی اضافه کرد: بعدها این مکان به سر در امامزاده مبدل می شود 
و دو راهرو در این مکان قرار می گیرد که در نهایت به سرویس ها 

ختم می شوند.
مقیمی در پاس��خ به این س��وال که مطابق اصول معماری دنیا 
زمانی که شخص وارد مکانی دیدنی مانند امامزاده می شود باید 
توجهش به امامزاده جلب شود نه اینکه در دو طرف خود مکانی 
مانند دستشویی را ببیند و بهتر است مکان دستشویی ها در پشت 
ساختمان در نظر گرفته می شد، گفت: نمای کنونی موقتی است 
و پس از اتمام کارهای عمرانی این مکان به شکل دیوار کامل در 
می آید و شخص هنگام ورود با سر در امامزاده، آبنما و تابلوهایی 

که شخص را به ورودی راهنمایی می کند روبه رو می شود.
با وجود این صحبت ها و با توجه به صحبت های اهالی محل به 
نظر می رسد نمای گنبد امامزاده به هم خورده است و دیگر امکان 
تغییر در این اشتباه فاحش معماری نیز وجود ندارد چرا که مردم 
محل معتقدند مکان دستشویی ها در شان امامزاده بزرگواری که 
برادر قطعی امام رضا )ع( منسوب می شود، نیست و باید راهکاری 
دیگری برای آن اندیشیده شود چرا که قرار دادن آبنما بر سقف 
دستشویی ها و قرار دادن مکان دستشویی ها در راهرو نمی تواند 
اشتباه در معماری سر در امامزاده را که بر خالف اصول معماری 

دنیاست، اصالح کند.
یکی دیگر از اهالی محل که حداقل هر 5 شنبه به زیارت امامزاده 
می رود در این ارتباط می گوید: ناراحت کننده ترین موضوعی 
که در طول این سالها با آن مواجه شده ام این است که دیگر اذان 
از گلدسته های این امامزاده پخش نمی شود و در جواب اعتراض 
ما خادم این امامزاده تنها می گوید که صدای اذان همسایگان 

را آزار می دهد.
وی ادامه می دهد: مطمئن هس��تیم که این امر بهانه ای بیش 
نیست چراکه اغلب همس��ایگان این امامزاده ارادت خاصی به 
ایشان دارند و مگر تا چند س��ال پیش که حتی برای اذان صبح 
نیز صدای اذان از گلدس��ته های این مس��جد بلند بود کس��ی 

اعتراضی داشت.
جبیری تاکید می کند: از سوی دیگر زمان زیارت این امامزاده 
نیز محدود شده اس��ت و هنگام ورود به امامزاده ساعتی  از اذان 
نگذشته خادم جدید با لحنی خشمگین می گوید که نمی توانیم 
به امامزده وارد شویم ضمن اینکه متاسفانه خدام این امامزاده 
مدام فضای ورودی را با دود س��یگار آلوده م��ی کنند و جواب 

اعتراض اهالی نیز تنها خشم و غضب جوابگوی آنهاست.
وی می افزاید: از اداره اوقاف این سوال را دارم که آنها زمان پایان 
تعمیرات امامزاده را چندس��ال پیش عنوان ک��رده بودند، چرا 

تعمیرات این امامزاده به پایان نرسیده است.
وی آهی می کشد و می گوید: روزی جشن و سرور و عزای اهل 
بیت در این امامزاده با شکوه خاصی برگزار می شد اما اکنون.... 

تنها افسوس.
جبیری تاکید می کند: هیچکدام از اعتراضات ما در رسانه ها به 
اداره اوقاف تاثیر نداشته اس��ت و آنها تنها به قول های بی پایان 
درباره اتمام تعمیرات بسنده می کنند و این در حالی است که 
مدیرکل اوقاف اصفهان بارها درباره شان این امامزاده واالمقام در 

رسانه ها نیز سخن گفته است.
سال گذش��ته مدیرکل اوقاف اصفهان وعده داده بود که تا سه 
ماهه نخست س��ال جاری ) ۹۴( تعمیرات این امامزاده به پایان 
می رس��د اما با نگاهی به این امامزاده متوجه می ش��ویم که تا 
تحقق این وعده س��الها زمان داریم ضمن اینکه قول وی درباره 
پیگیری پخش دوباره اذان از گلدسته های این امامزاده نیز عملی 

نشده است.
رضا صادقی مدیرکل اوقاف اصفهان پس از انعکاس صحبت های 
مردمی در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داش��ت: مشکالت 
عمرانی این امامزاده را قبول داریم که به دلیل عدم تامین مالی 
بود اما پیگیری ویژه در این ارتباط انجام داده ایم و با تامین وامی 
در این ارتباط تمام امید ما این اس��ت که تا ۴ یا 5 ماه آینده این 

تعمیرات به اتمام برسد.
وی در این ارتباط که قرار بود تا سه ماهه اول سال این تعمیرات 
به امام برسد، گفت: متاسفانه وامی که در پی آن بودیم جور نشد و 

بر این اساس این تعمیرات باز هم به طول انجامید.
مدیر کل اوقاف اس��تان اصفهان با اش��اره به اینک��ه تنها منبع 
مورداس��تفاده برای تعمیرات امامزاده از نذورات مردمی است 
 از خیران خواس��ت تا کمك کنن��د که تعمیرات ای��ن امامزاده

 عظیم الشان هرچه سریع  تر به پایان برسد.
صادقی در ارتباط با س��اخت و تخریب بخش هایی از امامزاده و 
اعتراض اهالی محل گفت: تعمیرات این امام��زاده در آن زمان 
دارای طرح نب��ود اما اکنون تنها مش��کل ما بودجه اس��ت که 
امیدواریم رفع شود. وی با ابراز بی اطالعی از پخش نشدن اذان 
از گلدس��ته های این امامزاده نیز ابراز داشت: همین امروز این 
امر را پیگیری خواهیم کرد تا بار دیگ��ر طنین روح بخش اذان 
را از گلدسته های این مسجد شاهد باش��یم. به گزارش مهر، با 
وجود گذش��ت یك هفته از قول های مدیرکل اوقاف اصفهان، 
پیگیری خبرنگار مهر از مردم محلی نشان می دهد که همچنان 
گلدسته های این امامزاده عظیم الش��ان در زمان اذان خاموش 
اس��ت اما مردم محل امیدوارند صدای اعتراضشان با مساعدت 
رس��انه های گروهی به گوش مسووالن برس��د و مطابق وعده 
مدیرکل اوقاف تعمیرات این امام زاده تا پایان سال به اتمام برسد.

گفتنی است قرار است پس از اتمام تعمیرات این مکان مجموعه 
کرامات مس��تند این امامزاده به همراه زیارت نامه، شجره  نامه 
ایشان که در کتب قدیمی آمده است و نقشه قدیمی این مکان 

در قالب کتابی منتشر می شود.
در این امامزاده حوض سنگی وجود دارد که متعلق به ۴۳۰ سال 
قبل است و س��نگ قبرهای 2۰۰ تا ۳۰۰ ساله نیز در این مکان 
وجود دارد که نش��انه قدمت امامزاده اس��ت و در نقشه قدیمی 
مربوط به سال ۱۳۰۰ نیز قبرس��تان قدیمی در این مکان دیده 

می شود.

غربت »امام زاده ابراهيم« در قلب اصفهان

گلـدسته هـای خامـوش

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: انقالب اسالمی ایران سبب ایجاد جریان 
انقالبی در سراسر جهان شد و ما باید این تأثیرات را به خوبی قدر بدانیم.

حسن کامران ش��امگاه ش��نبه در همایش هفته دولت اصفهان با بیان اینکه 
برنامه هایی که در هفته دولت برگزار می ش��ود یك فرهنگ غنی است، اظهار 
داشت: شهید باهنر و رجایی درسی برای مردم ما هستند و باید رفتارهای آن ها 
را در زندگی شخصی الگو قرار دهیم و باید در راستای اهداف انقالب مدافع این 

اخالق های شایسته باشیم.
وی با بیان اینکه به برکت ش��هدایی که در راه انقالب جان خود را فدا کرده اند 
دشمن شناسی و جریان شناسی ما به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، 
افزود: در دهه 6۰ برخی  آمدند و در برخی از دستگاه های کشور با امید نابودی 
نظام نفوذ کرده اند اما خوشبختانه با رهنمودهای امام )ره( و پس از ایشان مقام 

معظم رهبری دست بیگانگان از این انقالب کوتاه شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه همه باید حول 
محور رهنمودهای رهبر معظم انقالب حرکت کنند، خاطرنشان کرد: ما دشمنان 
زیادی داریم ولی با این وجود به برکت انقالب اس��المی ایران شاهد انقالب در 

بسیاری از کشورهای اسالمی هستیم.
کامران تصریح کرد: برگزاری این گونه جلسات معنوی می تواند در تعالی مردم در 
راستای همدلی و هم زبانی با مسووالن تأثیر بسیاری داشته باشد. امیدوارم مردم 

همچون همیشه در لحظه های سرنوشت ساز درصحنه باشند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

انقالب اسالمی ايران سبب ايجاد 
جريان انقالبی در سراسر جهان شد

 استاندار اصفهان گفت: 65 درصد طرح های بهره برداری شده استان در هفته 
دولت از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

رس��ول زرگرپ��ور در حاش��یه افتت��اح استودیوش��هر اظه��ار داش��ت: 
بی��ش از یکه��زار و 2۹۰ ط��رح ب��ا اعتب��اری اف��زون ب��ر ۱۰ ه��زار میلیارد 
ری��ال، همزم��ان ب��ا هفت��ه دول��ت در اس��تان اصفه��ان ب��ه بهره ب��رداری 
 رس��ید. وی گف��ت: افتتاح ط��رح ه��ای هفته دول��ت در کاش��ان ب��ا اعتبار 
یکهزار و 2۰۰ میلیارد ریال بوده که بیش از ۷5 درصد آنها از محل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی است.  وی ادامه داد: این مساله نشاندهنده آن است که بخش 
خصوصی گوی سبقت را از بخش دولتی ربوده است.زرگرپور به افتتاح نخستین 
استودیوی تلویزیونی منطقه کاشان اشاره و تاکید کرد: ظرفیت ها و پتانسیل 
های فرهنگی و تاریخی این شهرستان می تواند از طریق این کانال ارتباطی به 
خارج از این منطقه انعکاس یابد.استاندار اصفهان گفت: کاشان این ظرفیت را 
دارد تا هفته ای بیش از یك برنامه را از طریق صدا و سیمای استان پخش نماید. 
زرگرپور تاکید کرد: در شان استان اصفهان و شهرستان کاشان است که قابلیت 
هایشان در رسانه ملی صوتی و تصویری به بهترین وجه استفاده شود. وی در 
مورد برخورداری این شهرستان از رادیو کاشان نیز تاکید کرد و افزود: به دلیل 
قابلیت های فرهنگی این شهرستان ضروری اس��ت تا این طرح کلید بخورد.

همچنین با حضور استاندار اصفهان، همزمان از ۱۰۹ طرح عمرانی و خدماتی 
هفته دولت در کاشان به بهره برداری رسید.

استاندار اصفهان:

 65 درصد طرح های هفته دولت با 
مشارکت بخش خصوص انجام شد

رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان اع��الم کرد:  کارآگاه��ان پلیس آگاهي 
 اصفهان موفق شدند تعداد ۴ هزار و 2۰۳ بطري نوشیدني انرژي زاي قاچاق را به

 ارزش ۳۰۰ میلیون ریال از یك انبار در اصفهان کشف و ضبط کنند. سرهنگ 
ستار خسروي اظهار کرد: براساس گزارشات واصله، ماموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاال از مخفي کردن یك محموله نوشیدني انرژي زا توسط فردي سابقه دار در 
یك انبار با خبر شدند.وي افزود: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي از آن 
محل بازرسي کردند که در این عملیات تعداد ۴ هزار و 2۰۳ بطري نوشیدني 
انرژي زاي قاچاق کش��ف شد.رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان ارزش این 
محموله را ۳۰۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: در این زمینه یك نفر دستگیر 
شد و پس از تشکیل پرونده  براي سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شد.

رييس پليس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

 کشف 4203 بطري نوشيدني 
قاچاق از يك انبار 

روزنامه زاين�ده رود جهت تکمي�ل کادر اداری 
واجرايی خود استخدام می نمايد.

1-ط�راح مس�لط ب�ه اينديزاين و فتوش�اپ به 
صورت تمام وقت

2- 15 نفر موتور س�وار با انگي�زه جهت توزيع 
مطبوعات  ب�ه صورت نيمه وقت ب�ا حقوق ثابت 

وبيمه تامين اجتماعی
3-خدمه خانم

متقاضيان می توانند همه روزه به جز ايام تعطيل 
از ساعت 9 صبح الی  13  بعدازظهر به آدرس زير 

مراجعه نمايند.
نش�انی:اصفهان،بلوار ارتش،جنب پل حس�ين 

آباد،ساختمان 119،واحد 3  

آگهی  استخدام

روابط عمومی روزنامه زاینده رود 
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مرد سال فوتبال 
ایران به میدان 

برمی گردد

هیچ پولی از انتقال 
حاج صفی به سپاهان 

نرسید

مرد س��ال فوتبال ایران امیدوار اس��ت به زودی ب��ه تمرینات ذوب آهن 
برگردد.

قاس��م حدادي فر در باره آخری��ن وضعیت مصدومیتش اظهار داش��ت: 
متاسفانه این مصدومیت، بدشانسي محض بود كه نصیب من شد ولي من 
از این بابت گالیه اي ندارم و خداوند را در هر شرایطي شكرگزارم. امیدوارم 
شرایط جسماني من بهتر شود و بتوانم خیلي زود پیراهن تیمم را بپوشم.

وي ادامه داد: از همه عزیزان��ي كه همواره با تماس ه��اي خود جویاي 
احوال من مي شوند سپاس گزارم و از كساني كه به هر دلیلي نمي توانم 

پاسخگوي آنها باشم، عذرخواهي مي كنم.
وي در پایان گفت:  به نظر مي رس��د بتوانم ظرف روزهاي آتي كم كم به 
تمرینات تیم اضافه شوم و اگر خدا بخواهد تمریناتم را شروع كنم تا در 
صورت صالحدید كادر فني در ادامه رقابت ه��ا به تیم كمك كنم. البته 
خوشبختانه تیم بدون من هم نتایج خوبي گرفته است و امیدوارم بتوانیم 

روز به روز بهتر شویم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تاكید كرد از انتقال احسان حاج صفی 
به تیم دوم فرانكفورت پولی به این باشگاه نرسید.

اصغر باقریان در خصوص انتقال احسان حاج صفی به تیم دوم فرانكفورت 
گفت: حاج صفی به تیم دوم فرانكفورت در بوندس لیگای دو رفت. هیچ 
پولی از این انتقال نصیب سپاهان نش��د چون قبال در قرارداد حاج صفی 

دیده شده بود.
وی درباره اینكه چرا حاج صفی به تیم دوم فرانكفورت ملحق شده است، 
بیان كرد: خودش اعتقاد داش��ت اگر یك فصل در دس��ته دو بازی كند 
فصل بعد راحت تر به دس��ته اول خواهد رفت و ب��رای همین كار خود را 
از تیم دسته دومی در آلمان ش��روع می كند.مدیرعامل باشگاه سپاهان 
در خصوص آخرین وضعیت نویدكیا عنوان كرد: نویدكیا هفته گذش��ته 
سه چهار جلسه با دوستان نزدیك ما داش��ته و شرایط بازگشتش فراهم 
 شده است. او االن یكسری كار ش��خصی دارد كه بعد از انجام آن به تیم

 بر می گردد.

 ب��ا پیوس��تن عل��ی مانی��ان، بازیك��ن فص��ل گذش��ته س��پاهان ب��ه 
منیزیم فردوس، جم��ع اصفهانی ها در ای��ن تیم جمع ش��د.فصل جدید لیگ 
برتر هندبال باش��گاه های كش��ور درحالی از چهارشنبه 11 ش��هریورماه آغاز 
خواهد شد كه لیگ امسال تحت تاثیر انصراف باش��گاه ثامن الحجج از تیم داری 
در لیگ برتر خواهد بود.در این بین، منیزیم فردوس كه س��ال گذش��ته اولین 
فصل حضورش در س��طح اول هندبال كش��ور را تجربه كرد و س��رمایه گذاری 
باالیی هم در هندبال انجام داده است، امس��ال به نوعی تیم اصفهانی لیگ برتر 
 به شمار می رود. مسووالن این تیم درحالی هدایت تیمشان در فصل جدید را به 
 ش��هداد مرتج��ی، مرب��ی اصفهان��ی س��پرده اند ك��ه مه��دی قش��قایی، 
مهدی اخ��وان و حمید زمانی، كادرفن��ی و سرپرس��تی تمام اصفهانی این تیم 
 را در فص��ل پیش رو تش��كیل می دهن��د. منیزیم ف��ردوس عالوه ب��ر توافق با 
سعید برخورداری، سنگربان ملی پوش اصفهانی كه با انحالل تیم ثامن الحجج 
سبزوار به منیزیم كوچ كرد، علی مانیان، ملی پوش فصل گذشته سپاهان را هم به 
 خدمت گرفته است.اما در مورد سایر اصفهانی های هندبال ایران، فرهاد شفیعی و

 سعید پورقاس��می امس��ال ش��اگرد مهدی رهبری در س��نگ آهن بافق یزد 
هس��تند و محس��ن باباصف��ری از دروازه گه��ر زمی��ن س��یرجان محافظ��ت 
خواه��د ك��رد؛ امتیاز گه��ر زمی��ن امس��ال از ته��ران ب��ه س��یرجان واگذار 
 ش��د.در ای��ن بی��ن، تكلی��ف می��الد مس��ائلی بازیك��ن فص��ل گذش��ته

 ثامن الحجج س��بزوار كه جزو س��همیه های ملی اس��ت هنوز مشخص نیست 
و قانون محدودی��ت 4 س��همیه ملی پوش برای هر تیم باعث ش��ده مس��ائلی 
و برخ��ی دیگ��ر از ملی پوش��ان مانن��د امید س��ه كناری هن��وز تیم نداش��ته 
 باش��ند.وضعیت ایم��ان احس��ان نژاد، عب��اس اس��دزاده، به��روز نجفی��ان، 
مصطفی س��اداتی و محمدمهدی عسگری هم كه از س��پاهان جدا شدند هنوز 
مشخص نشده است. رس��ول دهقان و محمدرضا جعفرنیا هم مدتی با سپاهان 
تمرین كردند اما توافقی بین این بازیكنان و باشگاه اصفهانی حاصل نشد.علیرضا 
حبیبی سرمربی موفق اصفهانی ثامن الحجج مشهد نیز با انحالل این تیم، هنوز 
مقصد فصل آینده اش را مشخص نكرده اس��ت.ایمان جمالی، سید علیرضا 
موسوی، سجاد و اهلل كرم اس��تكی لژیونرهای اصفهانی هندبال ایران 

هستند كه در اروپا توپ خواهند زد.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نوبت اُفت تیم های باالی جدول 
هم می رس��د و با دو برد متوالی دیگر در ك��ورس قهرمانی قرار خواهیم 

گرفت.
محمود خوردبین در خصوص آخرین وضعیت تیم پرس��پولیس بعد از 
پیروزی مقابل فوالد خوزستان اظهار داش��ت: یكی از بازی های سخت 
خود را در شرایط آب وهوایی سخت اهواز با پیروزی پشت سر گذاشتیم، 
هر چند كه معتقدم باید زودتر از اینها در دیدار های خود به س��ه امتیاز 
می رسیدیم و در س��ه بازی با وجود برتری مقابل حریف متاسفانه بدون 
امتیاز از میدان بیرون آمدیم.وی ادامه داد: عوامل مختلفی دست به دست 
هم داد تا ما نتوانیم در سه بازی متوالی موفق باشیم، اما خدا را شكر كه در 
اهواز بدشانس های مان تمام شد و به چیزی كه استحقاقش را داشتیم، 
رسیدیم. انصافا تیم در اهواز، مخصوصا  در نیمه دوم بازی خوبی به نمایش 

گذاشت و سه امتیاز حق مسلم ما بود.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در واكنش به این مساله كه او از جمله 
افرادی بود كه بعد از شكست  های تیمش همواره از آینده خوب صحبت 
می كرد، تصریح كرد: خدا را ش��كر كه حداقل ش��ما این مساله را درک 
كردید. واقعا من در بازی های قبل تیمم را شایسته باخت نمی دانستم، 
چون در هر سه بازی كه باختیم از نظر فنی نسبت به حریف خود برتری 
داشتیم. همان طور كه گفتم عوامل زیادی باعث شد االن در جایگاه خوبی 
در جدول رقابت ها قرار نداشته باشیم. هم اكنون نیز بیشتر از قبل این تیم 

جوان شده را باور دارم و اعتقاد دارم این تیم بهتر از این هم خواهد شد.
خوردبین با تاكید بر اینكه پرسپولیس به زودی در كورس قهرمانی قرار 
خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: ما اگر دو برد پشت سر هم كسب كنیم، 
خیلی زود در كورس قهرمانی قرار خواهیم گرفت. خوشبختانه تیم از زیر 
فشار خارج ش��ده و دیدار های آینده مان به مراتب راحت تر از بازی های 
قبل است. شك نكنید تیم هایی كه هم اكنون در باالی جدول قرار دارند 
در دیدارهای آینده امتیاز از دس��ت خواهند داد و نوبت اُفت آنها هم فرا 
می رسد. البته ما هم نباید اشتباهات گذشته خود را تكرار كنیم و در هر 

مسابقه فرصت های زیاد گلزنی را از دست بدهیم.
وی درباره دیدار تیم های ستارگان ایران و جهان، اظهار داشت: این بازی 
جذابیت خاص خود را داشت و مهم ترین نكته آن فیزیك خوب ستارگان 
پیشین فوتبال بود. شخصا وقتی نفرات تیم س��تارگان را آنقدر آماده و 
 س��رحال دیدم، لذت بردم. دیدید كه چقدر خ��وب یكدیگر را در زمین 
پیدا كرده و خیلی راحت فوتبال بازی می كردند. آنها در واقع نشان دادند 
كه در هر سن و سالی در شرایط نرمال به سر می برند و دلیلش این است 

كه اصولی زندگی می كنند.
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سیری در دنیای ورزش

مهاجم تیم فوتبال منچس��تریونایتد با وجود درخشش در آخرین بازی 
این تیم به سوژه ای برای كاریكاتوریست ها بدل شده است.وین رونی كه 
توانست در آخرین بازی منچستر با زدن سه گل در لیگ قهرمانان حسابی 
 بدرخشد، با این تفس��یر لوییس فن خال، سرمربی شیاطین سرخ پوش

 روبه رو شد كه به او هشدار داد، هنوز راه زیادی در پیش دارد.  

از دریچه طنز

وین در مسیری پر خطر

منیزیم فردوس، تیمی با لهجه اصفهانی!

با دو بُرد دیگر، پرسپولیس در کورس 
قهرمانی خواهد بود
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وقفه به وجود آمده در مسابقات لیگ بهترین فرصت 
اس��ت تا س��پاهان فكری برای معضل از دست دادن 
بازیكنان��ش بكند. ب��ا برتری برابر س��ایپا، س��پاهان 
در پنجمین مس��ابقه خ��ود چهارمین ب��رد را هم به 
دس��ت آورد تا با صدرنشینی به اس��تقبال تعطیالت 
20 روزه لی��گ ب��رود. در پس ای��ن وضعیت خوش 
اما باش��گاه اصفهانی با مش��كالتی جدی دس��ت به 
گریبان اس��ت كه احتم��اال در ادام��ه كارش را برای 
 دفاع از عنوان قهرمانی س��خت خواهد كرد. مش��كل 
"ITC لوسیانو پریرا و لئوناردو پادوانی با سپری شدن 
یك شش��م از لیگ پانزده��م كماكان ب��ه قوت خود 
باقی اس��ت و س��پاهان در 5 هفته ابتدایی نتوانست 
از دو بازیك��ن برزیل��ی خود اس��تفاده كند. باش��گاه 
اصفهانی تا سه ش��نبه هفته پیش به مدیربرنامه این 
دو بازیكن فرصت داده بود تا مشكل آنها را حل كند. 
با گذش��ت چند روز از این مهلت اما هنوز س��رانجام 
این داستان مشخص نیست. به غیر از این دو بازیكن 
كه به ش��كل عجیب و غریبی از دس��ترس سپاهان 
خارج ش��ده اند، تیم اصفهانی با یك بحران به نسبت 
 شیرین تر هم دست و پنجه نرم می كند و آن احتمال

 لژیون��ر ش��دن س��تاره هایش اس��ت. ب��ه احتمال 

 زیاد و با توجه به درخواس��ت رس��می باشگاه آلمانی
 اف اس فا فرانكفورت، حاج صفی به زودی به تیم دوم 
شهر فرانكفورت می پیوندد. عالوه بر حاج صفی، یك 
احتمال ضعیف هم برای پیوس��تن مهدی شریفی به 
راپیدوین وجود دارد.با توجه به بس��ته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت در اكثر كش��ورهای اروپایی و از جمله 
آلمان و اتریش سرنوشت رفتن یا ماندن حاج صفی و 
شریفی نهایتا تا اواسط هفته جاری به صورت قطعی 
مشخص خواهد شد. اما سپاهان باید هرچه سریع تر 
درباره پریرا و پادوانی تصمیم بگیرد. شاید تا زمانی كه 
بقیه بازیكنان مشكلی برای همراهی سپاهان نداشته 
باش��ند غیبت این دو بازیكن خیلی به چشم نیاید اما 
معضل نب��ودن آنها وقتی جدی می ش��ود كه یكی از 
نفرات تركیب اصلی به خاطر مصدومیت یا محرومیت 

در دسترس نباشند. 

 با خالی ش��دن ذوب آهن از بازیكن��ان باتجربه، فعال 
مهدی رجب زاده و قاسم حدادی فر تنها كاپیتان های 
موجود در این تیم هس��تند كه غیبت توامان آنها در 
یك مسابقه تیم اصفهانی را با معضل كاپیتانی مواجه 
 می كند.مهدی رج��ب زاده، قدیمی تری��ن بازیكن و 
كاپیتان اول ذوب آهن است كه نهمین فصل حضورش 
را البته به صورت منقطع در این تیم سپری می كند. 
رجب زاده كه طی 12 سال گذشته تا به امروز به غیر 
از ذوب آهن پیراهن دو تیم ایرانی و دو تیم اماراتی را 
هم به تن ك��رده در چهار هفت��ه اول لیگ در تركیب 
ابتدایی این تیم قرار داش��ت. این مهاجم 37 ساله اما 
به طور معمول در دقایق پایانی مس��ابقه جای خود را 
 به بازیكن دیگری می دهد. تعویض او در روزهایی كه

 قاس��م حدادی فر هم به خاطر مصدومیت غایب بود 
باعث ش��د تا طی هفته های اخیر بازوبند كاپیتانی به 

بازیكنانی برسد كه سابقه چندانی در این تیم ندارند.
ش��گفت آورترین اتفاق در هفته دوم و زمانی افتاد كه 
اكبر صادق��ی در جریان ش��هرآورد اصفهان كاپیتان 
ذوب آهن شد آن هم در حالی كه تازه، اولین مسابقه 
رسمی خود در ورزشگاه فوالدش��هر را با پیراهن این 
تیم تجربه می كرد. دومین اتفاق عجیب درباره بازوبند 
كاپیتانی ذوب آهن در هفته پنج��م و زمانی افتاد كه 
یحیی گل محمدی پس از چهار مسابقه پرفشار صالح 
را بر آن دید تا به چند بازیكن اصل��ی خود و از جمله 
مهدی رجب زاده در دیدار با استقالل اهواز استراحت 
بدهد تا كاپیتان ذوب آهن آن روز كار را از روی نیمكت 
دنبال كن��د و بازوبند به مرتضی تبریزی برس��د. این 
بازیكن 24 ساله در حالی به افتخار كاپیتانی ذوب آهن 
نایل آمد كه تازه س��ومین فصل حض��ورش را در تیم 
اصفهانی پشت سر می گذارد. مثل مهرداد كفشگری كه 

بازوبند كاپیتانی پرسپولیس در بازی با سپاهان برایش 
خوش یمن نبود، ظاهرا كاپیتانی در ذوب آهن البته به 
شدتی به مراتب كمتر برای تبریزی هم آمد نداشت و او 
كه در دو مسابقه قبلی به تعویض طالیی گل محمدی 
بدل شده بود در دیدار با اس��تقالل اهواز فرصت های 
گلزنی زیادی را از دست داد و روز خوبی را سپری نكرد.

ذوب آهن هم مثل پرسپولیس طی سال های اخیر به 
تدریج از بازیكنان قدیمی خالی ش��ده است. ابتدای 
فصل پیش بود كه در پی ج��وان گرایی تیم اصفهانی 
بازیكنان باتجربه و البته پا به س��ن گذاشته ای چون 
محمد صلصالی، فرش��اد بهادرانی و س��پهر حیدری 
از این تیم كنار گذاش��ته ش��دند ت��ا در روزهایی كه 
اسماعیل فرهادی مصدوم است و سینا عشوری برای 
سپری كردن خدمت سربازی به تراكتورسازی رفته، 
مهدی رجب زاده و قاس��م حدادی فر تنها بازیكنانی 
باش��ند كه كاپیتانی ذوب آه��ن برازنده آنه��ا به نظر 
می رس��د. رجب زاده هرچن��د این روزها از بس��یاری 
جوانان لیگ آماده تر نش��ان می دهد اما طبیعی است 
كه در 37 سالگی نتواند در تمامی مسابقات 90 دقیقه 
برای ذوب آهن بازی كن��د. به این ترتیب، مصدومیت 
حدادی فر كه معموال در طول هر فصل چند بار تكرار 
می شود كافی است تا نبود كاپیتان در ذوب آهن حس 
ش��ود و بازوبند به بازیكنان جوانی برس��د كه سابقه 
حضورشان در این تیم حتی به سه فصل هم نمی رسد.

زمانی برای چاره اندیشی؛
سپاهان باید فکری بکند

خسرو حیدری بازیكن با تكنیك فوتبال ایران در گفت و گو با ایسنا درباره مسایل 
مختلفی از جمله چگونگی ورودش به عرصه فوتبال حرفه ای، فصل گذشته استقالل 
 كه در نهایت همچون ی��ك كابوس برای او و هم تیمی هایش به اتمام رس��ید و نیز

 تلخ و شیرین هایش با تیم ملی و باشگاه اس��تقالل صحبت كرد كه در ادامه آن را 
می خوانید.

و پس از آن ب�ه پاس همدان  ابتدا از ابومس�لم شروع کردی 
که از هم�ان ابتدا نمایش رفتی، مدافع راست جوانی 
نهایت هم به اس�تقالل چش�م نوازی داش�ت. در 
دع�وت ش�دی. درباره بازگش�تی و ب�ه تیم  ملی 
فو تبا لی ات از زمانی دگرگ�ون ش�دن زندگی 
که چگونه شد که جوان ب�ودی بگو و این 

ل در نهایت ب�ه تیم  ملی و  س�تقال ا
رسیدی؟

من در تیم  ملی جوانان 
ب��ازی می ك��ردم و با 
مجتبی جب��اری هم 
پس��ت بودم. پس از 

آن ب��رای خدمت 
ب��ه  س��ربازی 

ابومس�����لم 
 رفتی����م. 

دو سالی 
نج��ا  آ

ب��ودم و پ��س از آن باید مج��ددا به 
اس��تقالل باز می گش��تم، چرا كه من بازیكن 

استقالل بودم، اما آن زمان مشاوره های خوبی نداشتم 
و به همین دلیل به پیكان رفتم. هر چند كه با استقالل تمرین هم كردم، 

اما فعل و انفعاالتی اتفاق افتاد كه به پیكان پیوستم. فكر كنم یكی از بدترین 
سال های فو تبا لی ام بود چرا كه تیم به دسته اول سقوط كرد و چند مربی در 

این تیم عوض شد. من هم قرارداد دو ساله داش��تم و اجازه نمی دادند كه از تیم 
جدا شوم، اما آجرلو كه آن زمان مدیر عامل پاس بود، واقعا فو تبا ل من را نجات داد 
و اجازه داد از پیكان به پاس بروم و جالب اس��ت كه بگویم تنها من از آن تیم خارج 
شدم. به هرحال همیشه آرزوی فو تبا لی ام این بود كه به تیم  ملی كشورم برسم، اما 
چون مش��اوره های خوبی نداشتم به پیكان رفتم و تیم به دس��ته اول سقوط كرد. 
خدا را ش��كر آجرلو رضایت نامه ام را گرفت و ب��ه پاس رفتم. در اینج��ا جا دارد از 
سردار آجرلو تشكر كنم . سه سال در پاس بودم و س��ال آخر حضورم در پاس از دو 

 سال قبلی بهتر بود. من چهار سال برای بازگشت به استقالل عقب افتادم و تقریبا
 24 ساله بودم، در حالی كه می توانستم در 20 سالگی برای استقالل به میدان بروم، 

اما تصمیمات بدی گرفتم و به پاس رفتم.
 در عوض زمانی که به استقالل اضافه شدی، مهره ای تقریبا با تجربه بودی 

و از همان ابتدا در ترکیب ثابت تیم قرار گرفتی.
طبیعتا اگر از 20 سالگی به استقالل می پیوستم شاید در ابتدا نیمكت نشین بودم، 
اما كم كم می توانستم جای ثابت خود را در این تیم پیدا كنم، چرا كه قلعه نویی به 
من خیلی اعتقاد داشت و می خواست كه من به استقالل برگردم. خالصه به استقالل 

آمدم و از آن زمان تاكنون در خدمت این تیم هستم.
 قبل از پیوستنت به تیم فو تبا ل سپاهان فصل بسیار خوبی را در استقالل 
داشتی. هو اد ا ران در آن سال خیلی انتظار داشتند که علی رغم جدا شدن 
امیر قلعه نویی، بازیکنان خوب استقالل در این تیم بمانند، تو به سپاهان 
رفتی و هر چند عملکرد خوبی در سپاهان داشتی اما هو اد ا ران همواره بابت 

این جابه جایی از تو ناراحت بودند.
من دو فصل خیلی خوب در استقالل داشتم. اصال هو اد ا ران فكرش را هم نمی كرد ند 
كه بخواهم از استقالل بروم اما آن سال یك مقدار در باشگاه به مشكل بر خوردیم و 
در برخورد با افرادی كه در باشگاه بودند مشكالتی ایجاد شد تا همین مساله باعث 
جدایی من از استقالل ش��ود، اما به تیمی رفتم كه بزرگ بود و توانستیم با سپاهان 
در آن سال قهرمان شویم. سال بعد بالفاصله شرایط فراهم شد و مجددا به استقالل 

بازگشتم و تاكنون نیز در استقالل هستم.
 سال گذشته  سال بسیار بدی برای تو و سایر بازیکنان استقالل بود. حتی 
آندرانیک تیموریان به بدترین شکل ممکن اس�تقالل را ترک کرد. سال 
گذشته فصلی را پشت سر گذاشتید که همگان احساس می کرد ند تیمی 
منسجم و متحد ندارید. فشار زیادی به بازیکنان وارد شده بود و شائبه های 

فراوانی در این رابطه شکل گرفته بود. 
ما در ابتدای فصل خیلی خوب كار را ش��روع كردیم. شش هفته  اول به همه تیم ها 
دو، سه گل زدیم و تصور بر این بود كه اس��تقالل با اختالف قهرمان می شود، اما به 
بازی های سخت رسیدیم شرایط تیم عوض شد و نتوانستیم نمایش قبلی را داشته 
باشیم و تیم به حاشیه رفت. مربی سابق استقالل نیز از بازیكنان ملی پوشش توقع 
بیشتری داشت و هر چند كه قلعه نویی انتقاداتی را مطرح می كرد اما در نهایت سعی 
داش��ت كه از بازیكنان حمایت كند. به  هر  حال چون خود او هم تحت فشار بود از 
بازیكنان ملی پوش انتقاداتی را نیز مطرح كرد كه این موضوع بر روی روحیه ما تاثیر 
منفی می گذاشت. واقعیت ماجرا این بود كه ما سال خوبی را نداشتیم و خود 
من هم در نیم فصل دوم خیلی بازی های خوبی را نتوانستم برای استقالل 

انجام دهم. دلیل این موضوع نیز مسایل مختلفی می توانست باشد.
 درباره تیم اس�تقالل در این فصل هم صحبت کن . تقریبا 
بازیکنانی با فیزیک معمولی جمع شده اید که یکدیگر 
را به خوبی در زمین بازی پیدا می کنید.

امسال سیاست باشگاه این بود كه بازیكنان 
جوان را جذب كنند. فكر می كنم این اتفاق 
نیز رخ داده و بازیكنان جوان با سابقه ای در 
كنار یكدیگر قرار گرفته اند. جابر انصاری، روزبه 

چشمی، میثم مجیدی و حتی محسن كریمی بازیكنانی هستند كه می توانند برای 
استقالل مفید باش��ند. تیم خوبی داریم اما باید بتوانیم آن را حفظ كنیم. ما بعد از 
بازی با ذوب آهن فهمیدیم كه نمی توانیم 90 دقیقه حمله كنیم. ما یك نیمه كامل 
تمرین می كردیم و گل می زدیم اما پس از آن تعادل كافی را نداشتیم. در حالی كه 
در  بازی با استقالل اهواز خواس��تیم بازی را مدیریت كنیم. نیمه اول كمتر حمله 
كردیم و نیمه دوم فشار خود را ادامه دادیم و نشان دادیم استقالل تیمی نیست كه 
بخواهد در نیمه دوم كم بیاورد حتی در آن گرمای بسیار زیاد اهواز توانستیم نمایش 

خوبی داشته باشیم.
 به احتمال فراوان با اتمام جا م جها نی 2018 روس�یه و جام ملت های آسیا 
2019 امارات پرونده حضور تو در تیم  ملی نیز بسته شود. دوست داری با تیم 

 ملی چه نتایجی در جا م جها نی و جام ملت های آسیا کسب کنی؟
من به یكی از آرزوهایم كه بازی در جا م جها نی بود رسیده ام. این موضوع آرزوی هر 
بازیكنی است. در جام ملت های آسیا نیز دو بار بوده ام. امیدوارم كه بتوانم كارم را در 
تیم  ملی ا د ا مه  دهم. این مهم نیست كه من بازی كنم یا بازیكنان دیگری. خیلی از 
بازیكنان بوده اند كه در تیم  ملی بازی كرده اند و هم اكنون در لیست كی روش قرار 
ندارند ، ولی فكر می كنم هر بازیكنی كه به تیم  ملی می آید باید بهترین عملكردش را 
برای تیم  ملی داشته باشد تا برای كشورش افتخارآفرینی كند و با تیمی كه كی روش 
ساخته موفق باشیم. تیمی كه تركیبی از بازیكنان جوان و با تجربه است. امیدوارم كه 

بتوانیم مجددا به جا م جها نی برویم.
 فکر می کنی تیم  ملی ایران بتواند به جا م جها نی 2018 روسیه صعود کند؟

این بار كارمان بس��یار س��خت تر از جا م جها ن��ی 2014 برزیل اس��ت. ما حتی در 
ر قا بت های انتخابی جا م جها نی 2018 روس��یه نیز مسیر س��ختی پیش رو داریم. 
شرایط صعود از ر قا بت  های گروهی مرحله انتخابی جا م جها نی با توجه به تصمیمات 
اتخاذ شده سخت تر از قبل شده است و ممكن است خیلی از تیم های قوی در یك 

گروه قرار بگیرند.
 با توجه به این که همواره در تیم  ملی دعوت شده ای و سرمربی تیم  ملی نیز 
به تو اعتقاد خاصی دارد، شائبه ای مطرح شده که همواره بازیکنان تیم  ملی 
از کا ر لوس کی روش حمایت می کنند. دلیل این حمایت همه جانبه بازیکنان 

از سرمربی تیم  ملی چیست؟
به نظر من دید وسیع كی روش عامل این موضوع است. كی روش دید وسیعی نسبت 
به فو تبا ل دارد. من واقعا از نگاه او به فو تبا ل لذت می برم، چرا كه یك دقیقه هم كارش 
را رها نمی كند كه بخواهد به چیز دیگری فكر كند. او همواره در حال مطالعه است 
و همواره بهترین صحبت ها را مطرح می كند. حت��ی یك كلمه اضافی نیز از زبان او 
خارج نمی شود. زمانی كه درباره یك تیمی حرف می زند مهم تر ین صحبت ها را به 
 بازیكنان منتقل می كن��د. من همین االن یاد دیدار تیم  مل��ی فو تبا ل ایران مقابل 
كره جنوبی افتادم كه چه پروژه های��ی را مد نظر قرار داد تا ب��ه بازیكنان تیم  ملی 

انگیزه بدهد. 
درباره بهترین و بدترین خاطره فو تبا لی ات نیز صحبت کن.

قهرمانی ام با استقالل در مشهد خیلی برایم خوشحال كننده بود. سال اول حضورم 
در استقالل بود. بهترین خاطره ام در تیم  ملی نیز بازی در جا م جها نی است. تلخ ترین 
اتفاق فو تبا لی ام نیز فصل 93 – 94 به ر قا بت های لیگ برتر با استقالل بود. اصال سال 

خوبی برایم نبود. سالی كه در سراسرش آرزو می كردم تمام شود.

خیلی ها منتظر حــمله به فــوتبال هستند

تبریزی چگونه کاپیتان شد؟
ذوب آهن مثل پرسپولیس

آگهی مزایده فروش اموال 
شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 535 در نظر دارد 2 قطعه 
زمین جمعا به مس�احت تقریبی 200000 متر مربع و همچنین یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 90000 متر 
مربع مشتمل بر ماشین آالت، تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات موجود در آن را به صورت یکجا و یا جداگانه 
به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ انتش�ار آگهی لغایت 94/6/19 همه روزه )حتی روزه های تعطیل( از ساعت 9 تا 17 به آدرس اصفهان، 
ش�اهین ش�هر، کیلومتر 15 جاده اصفهان به تهران بعد از پل بزرگ ولی عصر )عج( کارخانه بهریس مراجعه 

نمایند. 
شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان )سهامی خاص( 
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دانستنی هارازهای موفقیت

راز اول
از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر.

نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی.
اما اگر با موفقیت مانند یك دوست رفتار كنی.
مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.

راز دوم
سعی كن كارهایت را از صمیم قلب انجام دهی.

نه به صرف این كه ناچاری انجام دهی.
باید به كارت ایمان داشته باشی.

یك جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می كند.
راز سوم

همه چیز را همانطور كه هست بپذیر.
خواستن تنها، چیزی را تغییر نمی دهد.

خواستن، باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی كند.
اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل كنی، با آنها همان گونه كه 

هستند مواجه شو.
راز چهارم

تمرین كن تا از درون شاد باشی.
اجازه نده دیگران برای شاد كردن تو تصمیم بگیرند.

خودت رییس كارخانة شادی سازی باش.
راز پنجم

ذهنت را همانند ابر سفیدی كه در آسمان است، آزاد كن.
تالش كن، اما نتایج كار را واگذار تا با هم كار بیایند

برای ابر چه فرقی می كند باد از كدام سو بوزد.
چرا وقتت را برای چیزی كه در كنترل تو نیست، تلف می كنی؟

راز ششم
وقتی تصمیم به انجام كاری می گیری،

از خود نپرس : من چه می خواهم ؟
بلكه بپرس : چه كاری به نفع همه است ؟

اگر به فكر منافع دیگران باشی، دیگران در كنارت كار خواهند كرد و كمكت 
خواهند كرد تا موفق شوی.

راز هفتم
هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی، از این كار چه نفعی عایدم خواهد 

شد؟
پرسش درست این است كه : چه كاری به نفع همه است؟

خانه، زمانی مستحكم خواهد شد كه همة دیوارهایش استوار باشند.
راز هشتم

وقتی كار به مشكل می خورد، نه دیگران را سرزنش كن و نه خود را،
انسان وقتی شنا یاد می گیرد كه از فرو رفتن در آب نترسد.

راز نهم
برای موفقیت در هر كار،

باید ابتدا تصویر واضحی از نقشة كار داشته باشی.
آن گاه، همان طور كه در باد شدید، نخ بادبادك را محكم نگه می داری،

باید هدفت را هم به همان محكمی نگه داری.
ادامه دارد....

آیا می دانستید که اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب 
 اقیانوس ه��ا هفتاد متر اضاف��ه می ش��ود و در این صورت ی��ک چهارم

 خشکی های کره زمین زیر آب می رود ؟
آیا می دانس��تید که خرگ��وش و طوطی تنها حیواناتی هس��تند که 

میتوانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟
آیا می دانس��تید که بزرگ ترین مدرس��ه دنیا در ش��هر مونتسوری 
 هندوستان با تعداد بیست و ش��ش هزار و س��یصد و دوازده دانش آموز 

می باشد ؟
آیا می دانستید که چشم انسان حدود ۱۳۵ میلیون سلول بینایی دارد 

؟
آیا می دانس��تید که یک بطری ۲ لیتری پپس��ی حاوی ۹۰ قاش��ق 

غذاخوری شکر می باشد ؟
آیا می دانستید که انسان های راس��ت دست به طور میانگین ۹ سال 

بیش از چپ دست ها عمر می کنند ؟
آیا می دانستید که مزه سیب، پیاز و سیب زمینی یکی ست و بخاطر 

بوی آنهاست که طعم متفاوتی دارند ؟
آیا می دانستید که دارچین بسیار کشنده است اگر به صورت وریدی 

به انسان تزریق شود باعث مرگ می شود ؟
آیا می دانستید که در شیلی منطقه ای صحرایی وجود دارد که هزاران 

سال است در آن باران نباریده است ؟
 آیا می دانس��تید که هر ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیم��اری ایدز مبتال

 می شود ؟
آیا می دانستید که وزن اسکلت انسان بالغ بر سیزده تا پانزده کیلوگرم 

است ؟
آیا می دانس��تید که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایس��تد 

حدود سه متر است ؟
آیا می دانستید که زرافه می تواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند ؟

آیا می دانستید که ایران زمان پهلوی دارای ورزیده ترین خلبانان دنیا 
بود و تیم اکرو جت نیرو هوایی ایران حرف اول را در دنیا میزد ؟

آیا میدانس��تید که کبد تنها عضو داخلی بدن اس��ت که اگر با عمل 
جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد می کند ؟

آیا می دانس��تید که میزان انرژی که خورش��ید در ی��ک ثانیه تولید 
می کند، برای تولید برق مورد نیاز تمام کش��ورهای جهان به مدت یک 

میلیون سال کافی است ؟
آیا میدانستید که هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاه تارهای 

آنها به هم شبیه نیستند ؟
آیا می دانستید که اگر در یک سال هیچ یک از نسل های یک جفت 
مگس نر و ماده از بین نروند، حجم مگسهای متولد شده با حجم کره زمین 

برابر می شود ؟
آیا می دانستید که رودی در کامبوج شش ماه سال از شمال به جنوب 

و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد ؟
آیا می دانستید که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است ؟

آیا می دانستید که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد؟
آیا می دانستید که موش های صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا می 
کنند، که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند 

داشته باشند ؟
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کاریکاتور )تشویق به افزایش جمعیت(

داستان کوتاه

ــی)idiom( گروه  ــان انگلیس ــات در زب اصطالح
ــا دارای درك  ــتند كه مجموع هایی از واژه ها هس
ــند. مفهوم و معنی  و معنایی ویژه و خاص می باش
ــه تك تك  ــی توان با ترجم ــات« رو نم »اصطالح
لغات تشكیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش از زبان 
ــی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند و به  خارجی)دراینجا انگلیس
زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد كه باوجود ترجمه تك تك لغات 
ــید، خود دلیلی بر  ــه كلی برای آن اصطالح رس نمی توان به یك ترجم

زیبایی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

شعر طنززنگ زبان

یادش 
بخیر 

قدیما...

تو دبس��تان که زنگ تفریح تموم می ش��د ، مامور 
آبخوری دیگه نمی ذاشت آب بخوریم.

یادش بخیر چه روزگاری داشتیم با زاغکی که قالب 
پنیر برداشت و بعد آقا روباه دوران کودکی ما سرش 

کاله گذاشت.

 یادمه یک��ی از پر اس��ترس ترین لحظ��ات دوران 
 ابتدای��ی وقت��ی بود ک��ه دیکت��ه تموم میش��د و

  مبص��ر دفت��رارو ج��م میک��رد میذاش��ت رو میز 
 معل��م ؛ مام ه��ی حواس��مون ب��ه دفترم��ون بود

ببینیم ک��ی نوبت صحیح کردن دیکته ما میش��ه ، 
نوبتمون که میش��د همش چش��ممون به خودکار 
معلم بود ببینیم غلط داریم ی��ا نه … قلبمونم تند 

تند میزد !!!

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری سوم(:

 EYE  »با »چشم
 Have eyes in the back of
 someone's head
علم غیب داشتن

!It's all my eye
همش كشكه!

Turn a blind eye
خود را به كوچه علی چپ زدن

آش شله قلمکار
هر کاری که بدون رعایت نظم و نسق انجام گیرد و آغاز و پایان 
آن معلوم نباشد ، به آش شله قلمکار تشبیه و تمثیل می شود 
. اصوال هر عمل و اقدامی که در ترکیب آن توجه نشود، قهرأ 
به صورت معجونی در می آید که کمتر از آش ش��له قلمکار 

نخواهد بود.
اکنون ببینیم آش شله قلمکار چیست و از چه زمانی معمول و 

متداول گردیده است.
ناصر الدین ش��اه قاجار بنابر نذری که داشت سالی یک روز، 
آن هم در فصل بهار ، به شهرستانک از ییالقات شمال غرب 
تهران و بعدها به علت دوری راه به قریه س��رخه حصار، واقع 
در شرق تهران می رفت. به فرمان او دوازده دیگ آشی بر بار 
می گذاشتند که از قطعات گوشت چهارده رأس گوسفند و 
غالب نباتات مأکول و انواع خوردنیها ترکیب می شد. کلیه 
اعیان و اشراف و رجال و ش��اهزادگان و زوجات شاه و وزرا در 

این آشپزان افتخار حضور داشتتند و مجتمعأ به کار طبخ و 
آشپزی پرداختند. عده ای از معاریف و موجهین کشور به کار 
پاک کردن نخود و سبزی و لوبیا و ماش و عدس و برنج مشغول 
بودند. جمعی فلفل و زرد چوبه و نمک تهیه می کردند. نسوان 
و خواتین محترمه که در مواقع عادی و در خانه مسکونی خود 
دست به سیاه و سفید نمی زدند، در این محل دامن چادر به 
کمر زده در پای دیگ آشپزان برای روشن کردن آتش و طبخ 
آش کذایی از بر و دوش و سر و کول یکدیگر باال می رفتند تا هر 
چه بیشتر مورد لطف و عنایت قرار گیرند. خالصه هر کس به فرا 
خورشان و مقام خویش کاری انجام می داد تا آش مورد بحث 
حاضر و مهیا شود. چون این آش ترکیب نامناسبی از غالب 
مأکوالت و خوردنیها بود،بنابراین هر کاری که ترکیب ناموزون 
داشته باشد و یا به قول عالمه دهخدا:»چو زنبیل در یوزه هفتاد 

رنگ" باشد؛ آن را به آش شله قلمکار تشبیه می کنند.

 جواب معمای 1666
رمز گاوصندوق كلمه ی different است. 

فروشنده این را به دزد گفت!

یک س��بد محتوی س��یب و پرتقال و گالبی 
روی میز است. علی و حس��ن و رضا هرکدام 

میوه ای برداشتند.
علی و حس��ن دو میوه مختلف برداش��تند. 
حس��ن و رضا هم دو میوه یکسان برداشتند. 

انتخاب علی و حسن گالبی نبود.
اگر علی س��یب انتخاب می کرد رضا هم از او 

پیروی می کرد.
سوال: هرکدام از آنها چه میوه ای برداشتند؟؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

ــد روز پیـــش،  چن
یولیاواسلینا«پرسـتار 
ــه اتاقم  ــم را ب بچه های
ــا با او  ــردم ت دعوت ك

تسویه حساب كنم.
ــینید  به او گفتم: - بنش
ــت و  یولیا.می دانم كه دس
ــت، اما رو  بالتان خالی اس
ــتی دارید و به زبان  در بایس
نمی آورید. ببینید، ما توافق 
كردیم كه ماهی سی روبل به 

ــما  بدهم. این طور نیست؟ش
- چهل روبل.

ــی روبل  ــتار بچه هایم س ــه به پرس ــرده ام. من همیش ــت ك  - نه من یادداش
می دهم.

 حاال به من توجه كنید. شما دو ماه برای من كار كردید.
- دو ماه و پنج روز دقیقا.

- دو ماه. من یادداشت كرده ام، كه می شود شصت روبل. البته باید نه تا ،یكشنبه 
از آن كسر كرد.همان طور كه می دانید یكشنبه ها مواظب »كولیا« نبوده اید و 

برای قدم زدن بیرون می رفتید. به اضافه سه روز تعطیلی...
»یولیا واسیلی اونا« از خجالت سرخ شده بود و داشت با چین های لباسش  بازی 

می كرد ولی صدایش در نمی آمد.
- سه تعطیلی. پس ما دوازده روبل را برای سه تعطیلی و نه یكشنبه می  گذاریم 
ــت نكردید و فقط  ــود. آن روزها از او مراقب كنار... »كولیا« چهار روز مریض ب
مواظب »وانیا«بودید. فقط »وانیا« و دیگر این كه سه روز هم شما دندان درد 
ــام دور از بچه ها باشید. دوازده و  داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از ش
ــود نوزده. تفریق كنید. آن مرخصی ها، آهان شصت منهای نوزده  هفت می ش

روبل می ماند چهل و یك روبل. درسته؟
ــده بود. چانه اش می لرزید. شروع كرد به  چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشك ش

سرفه كردن های عصبی. دماغش را باال كشید و چیزی نگفت.
ــما یك فنجان و یك نعلبكی شكستید. دو روبل  ــال نو، ش ... و بعد، نزدیك س
ــا كاری به این موضوع  ــر كنید. فنجان با ارزش تر از اینها بود. ارثیه بود. ام كس
نداریم. قرار است به همه حساب ها رسیدگی كنیم و... اما موارد دیگر... به خاطر 

بی مباالتی شما »كولیا«از یك درخت باال رفت و كتش را پاره كرد. ده تا كسر 
كنید... همچنین بی توجهی شما باعث شد كلفت خانه با كفش های »وانیا«فرار 
كند. شما می بایست چشم هایتان را خوب باز می كردید. برای این كار مواجب 
ــم... دردهم ژانویه ده روبل از  خوبی می گیرید. پس پنج تای دیگر كم می كنی

من گرفتید...
یولیا نجوا كنان گفت:

من نگرفتم.
- اما من یادداشت كرده ام... خیلی خوب. شما شاید... از چهل و یك روبل، بیست 

و هفت تا كه برداریم، چهارده تا باقی می ماند.
چشم هایش پر از اشك شده بود و چهره عرق كرده اش رقت آور به نظر می رسید. 

در این حال گفت:
- من فقط مقدار كمی گرفتم... سه روبل از همسرتان گرفتم نه بیشتر.

ــه روبل را از قلم انداخته بودم. سه تا از  ــد؟ من اصال آن س - دیدی چه طور ش
ــود یازده تا... بفرمائید، سه تا، سه تا، سه تا، یكی  چهارده تا كم می كنیم. می ش

و یكی.
یازده روبل به او دادم. آنها را با انگشتان لرزان گرفت و توی جیبش ریخت و به 

آهستگی گفت:
- متشكرم.

جا خوردم. در حالی كه سخت عصبانی شده بودم شروع كردم به قدم زدن در 
طول و عرض اتاق و پرسیدم:

- چرا گفتی متشكرم؟
- به خاطر پول.

- یعنی تو متوجه نشدی كه دارم سرت كاله می گذارم و دارم پولت را می خورم!؟ 
تنها چیزی كه می توانی بگویی همین است كه متشكرم؟!

- در جاهای دیگر همین قدرهم ندادند.
- آنها به شما چیزی ندادند! خیلی خوب. تعجب ندارد. من داشتم به شما حقه 
ــتاد روبل می دهم. همه اش در  ــما هش می زدم. یك حقه كثیف. حاال من به ش
ــی این قدر نادان  ــده، بگیرید... اما ممكن است كس  این پاكت مرتب چیده ش

باشد؟ 
چرا اعتراض نكردید؟چرا صدایتان در نیامد؟ ممكن است كسی توی دنیا اینقدر 

ضعیف باشد؟
لبخند تلخی زد كه یعنی»بله، ممكن است.«

به خاطر بازی بی رحمانه ای كه با او كرده  بودم عذر خواستم و هشتاد روبلی را 
كه برایش خیلی غیر منتظره بود به او پرداختم. باز هم چند مرتبه با ترس گفت:

- متشكرم. متشكرم.
بعد از اتاق بیرون رفت و من مات و مبهوت مانده بودم كه در چنین دنیایی چه 

راحت می شود زورگو بود؟!

متشکرم

وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است
فقر و زن هردو بال هستند در خانه ولی

بین این هر دو بالها زن، خدایی بهتر است
بچه آوردن هم آری پول می خواهد داداش

زیر این درمان نازایی بزایی بهتر است
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

مرغ بخت من، تو اینطوری نیایی بهتر است
دائماً بین بد و بدتر  مخّیر می شویم

جبر از این اختیارات كذایی بهتر است
فكر كردن بین این مردم خودش دیوانگی است

الجرم افكار مالیخولیایی بهتر است
هر كه مشكل دارتر باشد مقّرب تر شود
گاو پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است

واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند
گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است
بانكداری گرچه اسالمی است در ایران ولی

كاربرد واژه بانك ربایی بهتر است
وقت جنگیدن به درگاه مدیراِن نترس!

از میان جمله واجب ها، كفایی بهتر است
مجلس و دولت یكی بودند در تخریب و من
فكر می كردم رسایی از مشایی بهتر است

شاعر خنگ مزخرف گو برو تقلید كن
شعر دزدی گاهی از مهمل سرایی بهتر است!
شعر تو گر بهتر از  شعر جناب حافظ است
شعر ایرج میرزا هم از سنایی بهتر است

مادرم پرسید شعر از بهر تو نان می شود؟
گفتمش: خوب شعر گفتن از گدایی بهتر است!

عباس احمدی
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فقدان سند مالکیت

6/97 رقیه بیگم حسینی مبارکه مدعی شده که سند مالکیت شش دانگ پالک شماره 181 

فرعی از 136  اصلی واقع در دهستان برزاوند اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 334 

دفتر 281 امالک ذیل ثبت 12371 به نام رقیه بیگم حسینی مبارکه ثبت و صادر گردیده و 

بر اثر جابجایی مفقود گردیده و  معامله ای انجام نش��ده چون درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده طبق م��اده  120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر 

کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتش��ار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خ��ود را کتباً با مدارک مثبت 

تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و  عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 

ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 705 

خیراله عصاری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

حصر وراثت

6/96 خانم مرضیه سلطانی تیرانی دارای شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست به کالسه 

134 -94 شعبه اول حقوقی وحبسی شورای حل اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین دادخواه تهرانی  بشناسنامه 244 

در تاریخ 1393/6/31 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  

منحصر اس��ت به: 1- محمد تقی دادخواه تهرانی به ش��ماره ملی 0372763030 . 2- علی 

دادخواه تهرانی به شماره ملی 0374388717 بعنوان فرزندان ذکور متوفی 3- سمیه سلطانی 

تیرانی ش.ش 249 به عنوان همسر  متوفی 4- قاس��م دادخواه تهرانی ش.ش 223 به عنوان 

پدر متوفی 5- مرضیه سلطانی تیرانی ش.ش 102 به عنوان مادر متوفی و  به غیر از نامبردگان 

متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه  به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 187 شعبه 

اول حقوقی وحبسی شورای حل اختالف تیران  

ابالغ وقت رسیدگی

6/95  در خصوص پرونده  کالس��ه 94-682 خواهان مصطفی شجاعی  دادخواستی مبنی بر 

مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه یک فقره چک ب��ه طرفیت مجید کرمی تقدیم نموده 

است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/15 ساعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان 

صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، شعبه32 شورای حل 

اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف15258 مدیر دفتر شعبه 

32شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

6/60  در خصوص پرونده  کالسه 94-627 خواهان سید مجید حسینی نیا  دادخواستی مبنی 

بر الزام به انتقال سند خط موبایل به طرفیت الناز السادات حسینی آذر خوارانی تقدیم نموده 

است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/11 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان 

صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، شعبه 45 شورای 

حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف15240 مدیر 

دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت

6/87 ش��ماره صادره:1394/04/86876 نظر به اینکه س��ند مالکیت چهار دانگ مش��اع از 

ششدانگ یکباب خانه و باغچه معروف سید اس��ماعیل پالک ثبتی شماره: 301 فرعی از یک 

اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 10072 در صفحه 91 دفتر امالک 

جلد 74 به نام سید محمد نبی الحسینی  فرزند سید اس��ماعیل تحت شماره چاپی مسلسل 

681542 ثبت و صادر و تس��لیم گردیده اس��ت که به موجب تقس��یم نامه شماره 52377-

1367/02/10 دفترخانه ش��ماره 7 نطنز در سهم نامبرده قرار گرفته س��پس نامبرده با ارائه 

درخواست کتبی به  شماره وارده 94040952471203-1394/05/24 به انضمام دو برگ 

استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل ش��ماره 60706 الی 60708-1394/05/24 به 

گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت وی به علت جابجائی مفقود 

گردیده است و درخواست صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 

استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. 

چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند معامله به این اداره تسلیم 

و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 

بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 

سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 
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مزایده

6/88 ش��ماره نامه: 9410113742200465 ش��ماره پرونده: 9009983742101567 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940081 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 940081 این اجرا 

آقای صفرعلی قصاب به موجب اجرائیه شماره 9410423742100027 مورخ 1394/3/12 

صادره از دادگاه عمومی بخش باغبهادران محکوم به پرداخت مهریه مادر محکوم لها )شامل 

یک جلد کالم اله مجید و بیست مثقال طالی ساخته شده زرگر پسند و شش متر قالی شهرکرد 

و  مبلغ س��ه میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز( و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ 

یکصد و هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال و همچنین نفقه معوقه به مبلغ نود و هشت 

میلیون ریال به نس��بت س��هم محکوم لها طبق گواهی حصر وراثت در حق آقایان مصطفی 

طهماسبی فرزند صفرعلی و مجتبی قصاب فرزند صفرعلی و همچنین مبلغ نیم عشر اجرایی 

در حق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا این اجرا در نظر دارد 4 دانگ از یک  باب منزل 

مسکونی به نشانی باغبهادران روستای مورکان- رحمت آباد و منزل مسکونی آقای صفرعلی 

قصاب که  مشخصات آن طبق نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد را 

از  طریق مزایده به فر وش برس��اند. محل مورد نظر عبارت است از یک باب منزل مسکونی به 

شماره ملک 165/824 و شماره چاپی سند 089621 الف/81 و شماره ثبت 1679 صفحه 311 

دفتر 11 به نام آقای صفرعلی قصاب به میزان 4 دانگ که دارای 550 متر مربع عرصه و حدود 

120 متر مربع اعیانی در یک طبقه که با ا سکلت دیوار، تیرآهن کف موزایک و سطوح داخل 

گچ سفید درب و  پنجره های خارجی فلزی دربهای داخلی چوبی سرویس و حمام و آشپزخانه 

سرامیک و کاشی با کابینت فلزی تمامی خارجی و حیاط آجر و پالستر و اشتراکات آب و برق  و 

گاز و تلفن  با قدمت حدود 5 سال می باشد. با توجه به موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان 

و نوع بنا و مش��ترکات و متعلقات و امتیازات ارزش 4 دانگ پالک ثبتی به شماره 165/824 

بخش نه ثبت اصفهان بالغ بر 1/400/000/000 ریال برابر با یک میلیارد و چهار صد میلیون 

ریال معادل یکصد و چهل میلیون تومان می باشد. لذا این اجرا در  نظر دارد جهت فروش ملک 

فوق الذکر جلسه  مزایده ای در تاریخ 1394/7/13 سیزدهم مهرماه نود و  چهار راس ساعت 9 

در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش باغبهادران برگزار نماید طالبین می توانند 

سه روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از منزل مذکور به  این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

داده شود برنده مزایده شخص یا اشخاصی خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت 

پیشنهادی را  به همراه ده درصد از مبلغ را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م 

الف 649 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه باغبهادران 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

6/89 شماره آگهی: 139403902127000012 شماره پرونده: 8604002127000035 

بر اس��اس پرونده اجرائی به ش��ماره بایگانی 8600035 الف تمامت شش��دانگ خانه شماره 

3/3252 واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا به مس��احت 276/35 متر مربع مورد ثبت 

صفحه 40 دفتر 189 با حدود اربعه ذیل: ش��ماال اول به طول 3/20 متر دیواریس��ت به دیوار 

پالک 3/3249 دوم که شرقی محسوب اس��ت به طول 4/5 متر س��وم به طول 6/70 متر در 

و دیواریس��ت به کوچه بن بست 5 متری ش��رقا به طول 29/70 متر دیواریست به دیوار خانه 

شماره 3/3251 جنوبا به طول  6/70 متر دیواریست به خانه 3/3253 غرباً به طور شکسته به 

طولهای 25/20 متر و 9 متر دیواریست به کوچه بن بست حقوق ارتفاقی ندارد به نام  غالمعلی 

فیضی ثبت و سند صادر شده است ب: شش��دانگ یکباب خانه شماره 2/4225 واقع در فضل 

آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مس��احت 184 متر مربع مورد ثبت صفحات 85 و 509 دفاتر 

151 و 313 با حدود اربعه  ذیل: شماالً به طول 10/70 متر دیوار به دیوار پالک 2/4650 شرقا 

به  طول 17/55 متر دیواریست به پالک 2/4226 جنوبا به طول 10/80 دیوار به دیوار پالک 

2/4230 غربا به طول  17/40 متر درب و دیواریس��ت به کوچه هشت متری حقوق ارتفاقی 

ندارد به نام لیال  فیضی و فضل اله مهدی پوربالسویه ثبت و سند صادر شده است  و به موجب 

سند رهنی شماره 164348 مورخ 1384/11/5 دفتراسناد رسمی شماره 20 اصفهان از طرف 

نامبردگان  در رهن بانک صنعت و معدن ش��عبه اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت  

بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به  درخواست بانک بستانکار 

باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک های 

مذکور مورد ارزیابی ق��رار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مام��ور اجرا و برگ 

ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. پالک ثبتی شماره 

3/3252 منزل مسکونی است با عرصه 276/45 متر مربع و اعیانی 373 متر مربع در 2/5 طبقه 

به حالت در توس��اخت و در تو حیاط به صورت طبقه زیر زمین با کد )1/5-( با کاربری انباری 

طبقه 0/00 با کاربری پارکینگ، طبقه همکف با کد 80+ سانتیمتر با کاربری مسکونی شامل 

سالن پذیرایی و آشپزخانه مجهز به کابینت فلزی و دیواهای کاشی شده و کف سرامیک شده 

اطاقهای خواب و سرویسهای بهداشتی الزم به صورت سواره و پیاده با کد 1/2+ و در طبقه اول 

یک اطاق روی پارکینگ می باشد. کف طبقات موکت شده و دیوارها گچ دو گچه نقاشی شده 

می باشد. دربهای داخلی و دکور بندیها از نوع چوب روکش شده و پوشش رنگ سیلر کیلر می 

باشد و نوع پنجره ها از جنس فلز با شیش��ه تک جداره است و سیستم گرمایش از نوع بخاری 

گازی و سرمایش از نوع کولر آبی به همراه مشترکات مورد نیاز )آب، برق، گاز شهری، تلفن( 

و نیز حیاط سازی می باشد. نوع سازه این منزل مسکونی  به طریق دیوار باربر و سقف  تیرچه 

بلوک است و به صورت تمام  کار با قدمت حدود 20 سال در حال بهره برداری می باشد. نمای 

ش��مالی و جنوبی این منزل مس��کونی از نوع آجر تراش بوده و به طریق گذر شمالی و حیاط 

جنوبی نورگیری می شود. مضافا اینکه بخشی از عرصه این ملک که در ضلع شمالی غربی آن 

می باشد )انتهای کوچه( به صورت جداگانه در حد سفتکاری)14/40 متر مربع( رها شده است. 

که به مبلغ دو میلیارد ودویست میلیون )2/200/000/000( ریال ارزیابی گردیده است پالک 

ثبتی شماره 2/4225 منزل مسکونی یست با عرصه 184 متر مربع و اعیانی 157 متر مربع در 

1/5 طبقه به حالت در تو ساخت و در تو حیاط به صورت طبقه همکف با کد 10+ سانتیمتر با 

کاربری مسکونی شامل سالن پذیرایی و آشپزخانه مجهز به کابینت فلزی و دیوارهای کاشی 

شده و کف سرامیک شده- اطاقهای خواب و سرویس های بهداش��تی الزم و نیم طبقه با کد 

3/00+ متر به صورت یک اطاق روی سرپله می باش��د. کف طبقات موکت شده و دیوارها گچ 

دوگچه نقاشی شده می باشد. دربهای داخلی از نوع چوبی مشبک با شیشه رنگی روکش شده 

و پوشش رنگ سیلر کیلر می  باش��د. و نوع پنجره ها از جنس فلز با شیشه تک جداره است و 

سیستم گرمایش از نوع بخاری گازی  و س��رمایش از نوع کولر آبی به همراه مشترکات مورد 

نیاز )آب، برق، گازشهری، تلفن( و  دارای حیاط سازی می باشد. نوع سازه این منزل مسکونی 

به طریق دیوار باربر و س��قف تیرآهن و طاق ضربی اس��ت به صورت تمام کار با قدمت حدود 

25 سال در حال بهره برداری می باشد. نمای غربی و جنوبی این منزل مسکونی از نوع  سنگ 

سفید چینی بوده و به طریق گذر غربی و حیاط جنوبی نورگیری می شود. به مبلغ یک میلیارد 

و سیصد  و س��ی میلیون )1330000000(  ریال ارزیابی گردیده است. و طبق اعالم بانک و 

موارد  مزایده تا تاریخ 1394/09/12 بیمه می باشد. در جلسه  مزایده که از ساعت 9 صبح الی 

12 روز دوشنبه مورخ 1394/07/13 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از 

طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل  پیش بینی نشده ای مواجه گردد 

روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد. مزایده از مبالغ کارشناسی شروع و به باالترین 

قیمت پیش��نهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می ش��ود طالبین می توانند قبل از 

تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس الف: شهرضا خیابان حافظ شرقی فرعی 5 بن بست اول 

پالک یک ب: شهرضا خیابان  ارشاد فرعی 33 پالک 11 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است 

که کلیه هزینه قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد ر سمی و مالیات دارائی و 

عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه 

های  متعلقه برعهده برنده مزایده می باشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 

1394/06/09 چاپ و منتشر می شود. میر محمدی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی

6/90 در خصوص پرونده کالس��ه 93/513 ش 2 خواهان حس��ین انزل فرزن��د علی اکبر به 

نشانی اردستان خ مسجد جامع نبش کوچه مس��جد حجت درخواستی مبنی بر مطالبه وجه 

بابت  اجرت تخریب و هزینه دادرسی و خسارات قانونی و خسارت تاخیر در  پرداخت از تاریخ 

صدور چک به طرفیت مجتبی بدیعی گورتی به نش��انی مجهول المکان تقدیم نموده اس��ت. 

وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/07/21 ساعت 10 صبح در  شعبه دادستانی واقع 

در دادسرای اردستان تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید نش��ر تا خوانده جهت رسیدگی و اتیان س��وگند به دادسرای شعبه 

دادستانی اردس��تان مراجعه نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ  شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 708 دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان 

اخبار کوتاهخبر 

درگیری دس��ته جمعی در جشن عروس��ی با قتل یکی از مهمانان 
پایان یافت.

 س��اعت 23 و 40 دقیقه شامگاه پنجشنبه گذش��ته مردی با مرکز 
فوریت های پلیس��ی 110 شهرستان آزادش��هر تماس گرفت و از 
تیراندازی مقابل خانه ای که در آنجا جش��ن عروس��ی برگزار شده 

بود، خبرداد.
کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی با اعزام به محل مورد نظر مشاهده 
کردند پسر جوانی با شلیک گلوله زخمی شده و غرق در خون کف 
خیابان افتاده اس��ت. جوان زخمی به بیمارس��تان منتقل و تالش 
پزشکان برای نجات وی آغاز شد.همزمان با تشکیل پرونده قضایی، 
تحقیقات پلیس از ش��اهدان حادثه آغاز و مش��خص ش��د یکی از 
مهمانان عروسی به نام محمد 25 ساله قصد ترک محل عروسی را 
داشته که یک خودروی سمند مشکی راهش را در خیابان سد کرده 
و دو نفر از پنج سرنشین خودرو که مسلح به سالح شکاری بودند به 

سمت او شلیک کرده و از محل فرار کردند.
در این مرحله ماموران با اطالعاتی که از ش��اهدان حادثه به دست 
آوردند، متوجه شدند ضاربان نیز از مهمانان عروسی بودند که پس 
از درگیری با جوان زخمی آنجا را ترک کرده و زمانی که بازگشته اند 
این حادثه رخ داده است.با مشخص شدن هویت ضاربان، آنها تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفتند تا این که ساعاتی بعد کارآگاهان متوجه 
شدند مرد جوان به دلیل شدت خونریزی فوت کرده است بنابراین با 
مرگ وی روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و جسد 

محمد با هماهنگی قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
جستجوها برای دس��تگیری متهمان فراری ادامه داشت تا این که 
خانه راننده خودروی سمند در یکی از محله های شهر شناسایی و 
روز بعد وی دستگیر شد. ماموران در بازرسی از خانه وی، خودروی 
سمند را در حالی که دو پوکه شلیک شده از سالح شکاری داخل آن 
افتاده بود، کشف کردند. مرد جوان بازداشت و برای ادامه تحقیقات 
به پلیس آگاهی منتقل ش��د. با صدور قرار قانونی برای این متهم، 
تحقیقات تکمیلی برای دستگیری چهار متهم فراری برای رازگشایی 

از این جنایت ادامه دارد.

مرد جوان وقتی زن مورد عالقه اش در را به رویش باز نکرد، با خوردن 
سم داخل خودرو خودکشی کرد.

 صب��ح روز جمع��ه اهالی خیاب��ان گیش��ا در تم��اس ب��ا پلیس از 
کش��ف جس��د مردی جوان داخل خودرویی خبر دادن��د. با حضور 
گش��ت کالنتری 137 کوی نصر مش��خص ش��د مرد ج��وان به نام 
س��عید جانش را از دس��ت داده اس��ت. در بررس��ی خ��ودرو، آنها با 
شیش��ه ش��ربتی کنار جس��د رو به رو ش��دند. با اع��الم موضوع به 
بازپرس ش��عبه شش��م دادس��رای جنایی، تحقیقات برای مشخص 
 ش��دن علت مرگ مرد 37 س��اله آغاز ش��د. یک��ی از همس��ایه ها 
در تحقیقات به ماموران گفت مرد جوان به خانه زن تنهایی در محل 

رفت آمد دارد و من چند بار او را در محل دیده ام.
با به دست آمدن این س��رنخ، تحقیقات از زن جوان آغاز شد. سمیه 
34 ساله در بازجویی ها مدعی شد من همیش��ه روزهای تعطیل به 
کوه می رفتم. چند ماه قبل در کوهنوردی با سعید آشنا شدم و او به 
من ابراز عالقه کرد. بعد از مدتی متوجه شدم او متاهل است، به همین 
خاطر ارتباطم را با او کم کردم. س��اعت دو صبح سعید به در خانه ام 
آمد و قصد داشت وارد خانه شود، اما او را راه ندادم. او وقتی مخالفت 
مرا دید، ادعا کرد همین االن سم می خورد و خودش را می کشد. من 
حرف های او را باور نکردم تا این که ظهر متوجه کش��ف جسد سعید 

در خودرویش شدم.

دستگیری پیرمرد هنگام ربودن 
کودک شش ساله

پیرمرد دو ساعت پس از ربودن کودک شش س��اله ای توسط اهالی 
محل شناسایی و دستگیر شد.

 زن جوانی هراسان در تماس با همسرش از ناپدید شدن پسر شش ساله 
شان خبر داد.مرد جوان که مامور پلیس است بالفاصله با مراجعه به 
کالنتری جوادیه، ناپدید شدن پسرش را گزارش داد. با حضور ماموران 
در محل، یکی از همبازی های کودک ربوده شده ادعا کرد پیرمردی به 
سمت ما آمد و با ادعای نشان دادن کبوتر، علی را با خود برد.در حالی 
که تحقیقات برای شناسایی مرد آدم ربا و یافتن کودک آغاز شده بود، 
یکی از اهالی موفق ش��د کودک موردنظر را همراه پیرمرد آدم ربا در 
پارک بعثت شناس��ایی کند و او را از چنگال مرد آدم ربا نجات دهد. 
همچنین با انتقال متهم 65 ساله به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور 
جنایی، او با قبول کودک ربایی گفت: تبعه افغانستان هستم و شش 
ماه قبل برای کار غیرقانونی و با پرداخت 1/5 میلیون تومان توس��ط 
قاچاقچیان انسان به ایران آمدم. آن روز وقتی دیدم کودک در خیابان 
تنها مشغول بازی است او را ربودم و به پارک بردم. قبل از این که بتوانم 
کاری کنم مرد جوانی مرا شناس��ایی کرد و توسط ماموران دستگیر 
شدم. با اعترافات مرد آدم ربا او با دس��تور احمد بستان زاده بازپرس 

جنایی به اتهام آدم ربایی بازداشت شد.

قتل، پایان درگیری در عروسی
خودکشی مقابل خانه زن مورد عالقه

در ی��ک لحظ��ه کنترل��م را از دس��ت دادم. 
نمی خواس��تم کس��ی را بکش��م ام��ا هم��ه چیز 
دس��ت به دس��ت هم داده بود تا مهر قاتلی روی 
پیش��انی ام بخورد. پنج س��ال از ماج��را می گذرد 
و بعضی ش��ب ها با کابوس ش��ب قت��ل از خواب 
 بیدار می ش��وم. هم��ه چیز از یک پیامک ش��روع 

شد.
 عصر یک روز جمعه در حال ب��ازی کردن با تلفن 
همراه همسرم بودم که پیامکی برای او ارسال شد. 
نمی دانم چرا پیامک را ب��از کردم. با خواندن متن 

پیامک حس کردم تمام تنم داغ شده است.
انگار س��رم را داخل کوره گذاش��ته بودند. »سالم 
عزیزم فردا منتظرتم تا دوب��اره تو را ببینم.« هنوز 

متن پیامک را کلمه به کلمه حفظ هستم.
از شیرین درباره پیامک پرسیدم او که شوکه شده 
بود، منکر هرگونه اطالعی از ماجرا ش��د و گفت: 

حتما مزاحم بوده یا اشتباه فرستاده است.
تصمیم گرفتم موض��وع را فردا بررس��ی کنم. اما 
س��اعت 11 ش��ب دوباره پیامک دیگری از همان 
ش��ماره آمد. »دلم تنگت شده، ش��وهرت خوابید 
پیامک ب��ده.« با این پیامک دیگر مطمئن ش��دم 
ش��یرین به من خیانت کرده اس��ت. دوباره با هم 

درگیر شدیم.

او همچنان منکر هم��ه چیز بود و ای��ن رفتارش 
مرا بیش��تر عصبانی ک��رد. نمی دانم چه ش��د اما 
وقت��ی ب��ه خ��ودم آم��دم، دس��تانم دور گردن 
ش��یرین گره خ��ورده و همس��رم بی ج��ان روی 
 زمین افت��اده بود. تا صبح کنار جس��د همس��رم

 نشستم.
با روشن شدن هوا به کالنتری رفتم و گفتم همسرم 
را کشته ام. خیلی پشیمان بودم اما دیر شده بود. 
پیامک ها در یک شب تمام زندگی ام را نابود کرد. 
بعد از یک سال جلسه دادگاه برگزار شد و به خاطر 
درخواست پدر و مادر زنم به قصاص محکوم شدم.

حکم قصاص در دیوانعالی تائید ش��د و اولیای دم 
راضی به رضایت نمی شدند. 

یک ش��ب من و چند قات��ل دیگر را ص��دا کردند. 
می دانس��تم قرار اس��ت صبح فردا حکم قصاص 
اجرا ش��ود. خودم را برای مرگ آمده کرده بودم. 
امیدوار بودم پ��س از اجرای حکم قصاص خدا هم 

مرا ببخشد.
در ای��ن م��دت در زن��دان نم��از م��ی خوان��دم 
و س��عی م��ی ک��ردم گذش��ته را جب��ران کنم. 
 گذش��ته ای ک��ه ق��در فرص��ت های��ش را 

ندانستم.
س��حرگاه مرا پای چوب��ه دار بردند. پ��در و مادر 

همس��رم در محوطه بودند. از آنها خواس��تم مرا 
ببخشند بعد حکم را اجرا کنند. طناب دور گردنم 
گره خورد و خ��ودم را برای مرگ آم��ده کردم که 

ناگهان صدای مادرزنم سکوت را شکست. 
»او را می بخش��یم.« پاهایم سس��ت ش��ده بود. 
دیگ��ر ق��درت ایس��تادن نداش��تم. طن��اب را از 
گردنم ب��از کردند و خ��ودم را به پ��در و مادرزنم 
رس��اندم و مقابلش��ان روی زمی��ن افت��ادم و 
به خاط��ر ای��ن بخش��ش ب��زرگ از آنها تش��کر 
 کردم. س��کوت ک��رده بودن��د و مادرزنم اش��ک

 می ریخت.
سه ماه بعد از زندان آزاد شدم و بعد از بیرون آمدن 
 از زندان س��راغ قبر همس��رم رفتم. می دانس��تم

  او کاری ک��رده ب��ود ت��ا خان��واده اش رضای��ت 
دهند.

االن ق��در فرص��ت ه��ای زندگ��ی را م��ی دانم. 
س��عی می کن��م عصبانی نش��وم و بدانم خش��م 
م��ی توان��د سرنوش��ت انس��ان را تغیی��ر ده��د. 
ه��ر کج��ا دعوا م��ی بین��م س��عی می کن��م دو 
ط��رف دع��وا را آرام کن��م ت��ا در عصبانی��ت به 
سرنوش��ت م��ن دچ��ار نش��وند. ق��در زندگی را 
 باید دانس��ت ش��اید دیگر فرصتی ب��رای زندگی 

نباشد.

پای چوبــه دار

 به زنــدگی

 بــازگشتم



حضرت علی علیه السالم: 
فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن 

را براى آنچه »مهم« است، فارغ گردان.
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چطور از آبلیمو در نظافت آشپزخانه استفاده کنیمتوپ های ماهی، برای ماهی خور کردن بچه ها
از قدیم که شوینده های شیمیایی برای تمیز کردن سطوح مختلف وجود 
نداش��ت، از مواد طبیعی مانند آبلیمو برای نظافت اس��تفاده می شد. برای 

آشنایی با کاربردهای آبلیمو در این زمینه، ادامه مطلب را بخوانید.
از آبلیمو به روش ها و برای موارد ذیل می توان بهره برد:

 ۱-  تمی�ز کردن س�ینک: س��ینک ظرفش��ویی یک��ی از آل��وده ترین 
قسمت های خانه اس��ت. آبلیمو و نمک را مخلوط و به صورت خمیر تقریبا 
سفت درآورید. آن را آرام روی س��ینک برنجی، مسی یا استیل و شیرآالت 
 بمالید س��پس آبکش��ی کنید. این ترکیب لکه ه��ای زنگ را نی��ز از بین

 می برد.
۲-  از بین بردن بوی بد س�ینک:بوی غذا روی خروجی س��ینک مدت 
 طوالنی باقی می ماند و باعث به وجود آمدن بوی نامطبوع در آش��پزخانه

 می شود. انتش��ار بوی پیاز و تن شب قبل و نشس��تن آن روی پارچه ها و 
وسایل تبدیل به یک معضل می شود. استفاده از اسپری های خوشبوکننده 
نیز چاره کار نیست. برای از بین بردن این بو، لیمو را برش زده، داخل سینک 

بیندازید )پوست لیمو و پرتقال نیز همین کار را انجام می دهند(.
3- تمیزکردن ماشین ظرفشویی:هر چند وقت یک بار الزم است ماشین 
ظرفشویی، این وس��یله رفاهی، را تمیز کنید. بقایای غذای خشک شده یا 
مواد شوینده را با مالیدن یک تکه لیمو از بدنه فلزی این وسیله پاک کنید. 
س��پس با یک پارچه مرطوب و بعد با یک پارچه خش��ک و تمیز آن را پاک 

کنید. از آب خیلی داغ برای پاک کردن تکه های غذا استفاده کنید.

4- تمیز کردن ش�عله پخش کن گاز:تمیز کردن ش��عله پخش کن گاز 
زمانی که خمیر کیک و روغن سیب زمینی سرخ شده و مواد غذایی مختلف 
روی آن جمع شده باشد، کار سختی است. آبلیمو ، آب و جوش شیرین را 
به صورت خمیر درآورید. آن را روی مواد س��ر رفته بریزید. ۱۵ دقیقه صبر 

کنید. با آب و اسفنج آن را تمیز کنید. 

 اگر فرزندت��ان از طعم ماهی خوش��ش نمی آی��د و از خ��وردن این غذای
  پر خاصی��ت امتناع می کن��د، باید به فکر ی��ک راه حل دیگر ب��رای دادن 
 ماهی به فرزندتان باش��ید. یک��ی از این راه ها توپی های ماهی اس��ت که با 
 ش��کل متفاوتی ک��ه دارند، خ��وردن ماه��ی را ب��رای بچه ها خوش��ایند

 می کند.
موادالزم برای تهیه توپ های ماهی: 

  ۱ ع��دد س��یب زمین��ی،۱00 گ��رم فیل��ه ماه��ی،۱ ق س آب لیم��و، 
  ۱ ق س کره خردش��ده،۲ عدد پیاز رنده شده،۲ ق س سس گوجه فرنگي،

۲ /۱ ق س س��س مایون��ز،3 ق س آرد،۱ ع��دد تخم مرغ،۵0 گ��رم پودر 
سوخاری،۲ ق س روغن مایع،به میزان الزم نمک و فلفل.

طرز تهیه توپ های ماهی: 
 ابتدا سیب زمینی را بپزید، سپس پوس��ت آن را جدا کرده و در یک کاسه 
مناس��ب آن را خوب ل��ه کنید. در ی��ک تابه ک��ره را بریزی��د و آن را روی 
 حرارت قرار دهید. ح��اال فیله های ماه��ی را که با مق��داری نمک و فلفل 
طعم دار کرده اید داخل آن س��رخ کنید. تکه های ماهی را ریز خردکنید، 

سپس آن را به سیب زمینی اضافه  کنید.
حاال باید سس کچاپ، سس مایونز، پیاز رنده شده، آب لیمو، مقداری نمک 
و فلفل را به مخلوط س��یب زمینی و ماهی اضافه کرده و مواد را خوب باهم 
مخلوط کنید تا مواد به شکل خمیر درآید. در یک کاسه تخم مرغ را بزنید. 
در یک کاس��ه دیگر آرد و در دیگری پودر سوخاری بریزید. از مواد مقداری 

بردارید و آن را به ش��کل یک توپ کوچک درآورید. ح��اال آن را به ترتیب 
داخل آرد، تخم مرغ و پودر س��وخاری بغلتانید. هر تعداد که می ش��ود به 
همین ش��کل توپی ها را آماده کنید. در یک تابه روغن بریزید و آن را روی 
حرارت قرار دهید. ح��اال توپی های ماهی را داخل آن س��رخ کرده و آنها را 

سرو کنید.

این بطری یکی از ۱000 بطری  اس��ت که در سال های ۱۹04 
تا ۱۹0۶ به عنوان یک پروژه تحقیقاتی در دریای ش��مال رها 
شده  است. بیش��تر این بطری ها چندین دهه پیش به انجمن 

زیست شناسی دریایی انگلیس برگردانده شده بودند.
بطری حاوی یک پیام که حدود ۱00 س��ال پی��ش به دریای 
شمال انداخته شده بود، سرانجام به گیرنده آن یعنی »انجمن 

زیست شناسی دریایی انگلیس« در بندر »پلیموث« رسید.
تقریبا چهار ماه پیش، زن و شوهری در شهر ساحلی »آمروم« 
در آلمان این بط��ری را پیدا کردن��د که در داخ��ل آن کارت 
پس��تالی بود که از یابنده خواس��ته ب��ود بطری را ب��ه انجمن 
زیست شناسی دریایی انگلیس برساند. به جز کارت پستال، در 
این بطری به یابنده وعده داده شده بود که پس از رساندن آن 
به مقصد یک شیلینگ دریافت خواهد کرد. زن و شوهر آلمانی 

هم یک شیلینگ خود را دریافت کردند.

 یکی از عجیب ترین اجس��ام کشف ش��ده از اعماق اقیانوس ها 
رایانه آنالوگی است که شیوه کارکرد آن هنوز برای دانشمندان 

سوال برانگیز است.
 یکی از عجیب ترین یافته های عصر حاضر،رایانه آنالوگ است، 
سیستم محاس��باتی پیچیده ای که برای هزاران سال در اعماق 
اقیانوس مدفون باقی مانده بود. این وس��یله که درون جعبه ای 
چوبی قرار داشت، در سال ۱۹00 و در آب های اطراف جزیره ی 
یونانی آنتی کیثیرا کشف شد.از نظر ظاهری ساختار این وسیله 
شبیه به ساعت بوده و دست کم 30 چرخ دنده ی برنزی در ساخت 
آن به کار رفته اند که البته در گذر زمان تخریب و اکثر آنها خرد 
و به چند تّکه تقسیم ش��ده اند. بزرگ ترین چرخ دنده ی آن که 
تقریبابه صورت یک تّکه و کامل کشف شده ، ۱40 میلیمتر قطر 
دارد .گفته می شود این وسیله به ش��کلی، اولین رایانه آنالوگ و 

ماشین حساب ساخت دست بشر به شمار می رود .

یک مرد 3۹ ساله در شرق استان شاندونگ چین با ساخت یک 
بانک تقلبی با عنوان یکی از بزرگترین بانک های جهان تعداد 

زیادی از مردم را فریب داد و مبالغ باالیی را بدست آورد.
این مرد که با نام ژانگ ش��ناخته می ش��ود ب��ا راه اندازی یک 
ساختمان ساختگی بانک با دستگاه های عابر بانک و آرم های 
تقلبی در شهرس��تان لینلی توانس��ت اعتماد اهالی را به خود 

جلب کند.
کارکنان این بانک دختر ۱۵ س��اله ژانگ به هم��راه دو نفر از 
همکالسی هایش بودند و آن ها در مدت زمان کمتر از یک ماه 
فعالیت های خودشان را ادامه دادند. زمانی دست آن ها را رو شد 
که فردی به نام لو که در بانک مبلغی باالیی را پس انداز کرده 
بود، نمی توانست به آن دسترسی داشته باشد و از همین رو به 
دنبال علت موضوع بود تا اینکه پلیس ه��ا به کمک او آمدند تا  

کارکنان این »شبه بانک« را دستگیر کنند.

 این شغلی است که بر خالف بقیه شغل ها ، اگر رییس تان شما 
را در حال ُچرت زدن ببیند ، برای تان گران تمام نمی شود، در 

این شغل شما را تشویق می کنند که بخوابید.
 جوآنگ از میان 7 ه��زار و 800 نفر داوطلب برای این ش��غل 
انتخاب ش��د و از س��ال ۲0۱0 کارش را آغاز کرد و تاکنون در 

بیش از ۲00 هتل خوابیده است.
»جوآنگ جینگ« یک تِس��ِتر حرف��ه ای هتل اس��ت.او بنا به 
ش��غلش باید هتل های مختلفی را امتحان کند و در بسیاری 

از آنها بخوابد.
او درباره کارش می گوید: »ش��غل من جای گرفتن در نقش ، 
جنسیت و سنین مختلف است تا مش��خص شود که خدمات 

هتل برآورده کننده نیاز مهمانان در سطح عالی هست یا نه.«
پس از تِست و بررسی دقیق هتل او باید گزارشی شامل جزییات 
کامل درباره محل ،امکانات ،راحتی ،تمیزی و آشپزی تهیه کند.

کالهبردار چینی بانک تقلبی ساختاولین رایانه قدیمی در یونان قدیمی ترین پیغام دنیا به مقصد رسیدشغلی که باید درآن بخوابید و استراحت کنید

 این که انس��انی طعمه حیوان درنده ش��ود یا بر اثر نیش 
 مار جان ببازد، عجیب نیس��ت، اما وقتی فردی بر اثر نیش 
یک حیوان مرده جان ببازد یا درس��ت همان هنگامی که 
می خواهد حیوان درنده ای را با دوربین شکار کند طعمه 

شود، می تواند عجیب باشد.
در اینجا به برخی از مرگ های عجیب اشاره می کنیم:

حمله شیر آفریقایی به هنرمند کنجکاو
»کاترین کاپل« تدوین گ��ر جلوه های ویژه »بازی ترون« 
وقتی به جنوب آفریقا سفر کرد، نمی دانست این آخرین 
سفر اوس��ت. او در آن زمان فقط ۲۹ سال داشت. کاترین 
برای یک موسس��ه خیریه فعالیت می ک��رد و در آخرین 
س��فرش برای جمع آوری پول به آفریقا سفر کرده بود که 
یک روز تصمیم گرفت برای گشت و گذار به پارک جنگلی 

برود. 
زن جوان آنق��در محو زیبایی ه��ای پارک ش��ده بود که 
فراموش کرد به چه جای خطرناکی قدم گذاشته است، او 
وقتی نزدیک شیرها رسید، شیشه اتومبیل را پایین کشید 
و شروع به عکس گرفتن کرد. در این زمان ناگهان شیری 
به او حمله کرد. راهنمای تور به کمک کاترین ش��تافت و 
سعی کرد او را به داخل اتومبیل بکشد، اما دیر شده بود و 

حمله شیر کارساز بود.
ببر و مرد بیهوش

سال ۲0۱3 بود که در یکی از باغ وحش های هندوستان، 
حادثه مرگباری اتفاق افتاد.»ماسکود«، جوان ۲4 ساله ای 
که به دلیل مصرف نوشیدنی الکل دار در شرایط عادی به 
سر نمی برد، به باغ وحش دهلی نو رفت، او وقتی به قفس 
ببرها رسید از قفس باال رفت و وارد قفس گونه بسیار نادر 
ببرهای سفید ش��د.به محض این که ماسکود وارد قفس 
ش��د ببر به او حمله کرد و وی را به دندان گرفت. مردمی 
که از باالی قفس ش��اهد ماجرا بودند با پرت کردن چوب 
و سنگ به سمت ببر س��عی می کردند او را فراری دهند تا 
شاید ماسکود نجات یابد. نیروهای امنیتی برای نجات جان 
قربانی، ببر را ترس��اندند و او را وارد قفس کوچکی کردند 
اما ماسکود که دو س��اعت کنار قفس افتاده بود، به دلیل 
خونریزی بیش از حد جان باخت. پس از مرگ ماس��کود 
تدابیر امنیتی ش��دیدتری برای قفس ببره��ا و حیوانات 

درنده اتخاذ شد.
کروکودیل و توپ گلف

»جک وان در ساند« ۲۹ ساله، بیشتر اوقات برای تفریح به 
زمین گلف »لیک پانیک« در جنوب آفریقا می رفت، این 
جا منطقه ای است که جزئی از حیات وحش حفاظ شده به 

شمار می رود. او در یکی از روزهای ماه آوریل ۲0۱4، مثل 
همیشه به زمین گلف رفت، او به توپ ضربه ای زد و توپ 

داخل برکه کوچکی که در زمین گلف قرار داشت افتاد.
او داخل برک��ه رفت تا از آنج��ا ضربه نهای��ی را وارد کند، 
چند دقیقه ای گذش��ت اما خبری از جک نشد. دوستان 
او که بس��یار نگران ش��ده بودند با پلیس تماس گرفتند. 
تلفن همراه جک م��دام زنگ می خورد اما وی پاس��خگو 
نب��ود و هرچ��ه او را صدا می زدن��د وی ج��واب نمی داد. 
پس از یک جس��تجوی دوس��اعته، باالخره جسد جک از 
داخل برکه بیرون کش��یده ش��د. در حالیک��ه کروکودیل 
 ش��کار خود را به دندان گرفته بود و حاضر نبود آن را پس

 دهد.
به گفته پلیس وقتی جک وارد برکه شده بود، کروکودیل 
گرسنه ای به او حمله کرده و وی را کشته بود. برای نجات 
جسد جک بیچاره پلیس مجبور شد کروکودیل را بکشد و 
این به آن معنا بود که شکار و شکارچی هر دو کشته شدند.
 گفته می ش��ود پی��ش از این نیز گ��زارش های��ی درباره

 دیده ش��دن کروکودیل مرگ بار در زمین گلف به پلیس 
داده شده بود اما مسووالن هیچ اقدامی در این باره نکردند 

تا اینکه باالخره کروکودیل یک قربانی گرفت.
قوی قاتل

تقریبا ده سال بود که»آنتونی هنس��لی« هر روز صبح به 
خلیج کاندو در کلرادو می رفت و قایق س��واری می کرد. 
سال ۲0۱۲ او مثل همیشه س��وار قایق شد و در خلیج به 
راه افتاد اما میان راه دس��ته ای از قوهای وحشی به سمت 
قایق او حمله کردند و قایق واژگون شد. قوهای الل وحشی، 
گونه ای از پرنده های بسیار سنگین وزن هستند که وزن 
آنها به یازده کیلوگرم هم می رسد. این قوها بسیار تهاجمی 
هستند و هنگام حمله با استخوان های بال خود به شکار 
ضربه های پی در پی می زنند و با نوک بسیار بزرگشان گاز 
می گیرند. وقتی هنسلی داخل آب افتاد خواست شنا کند 
اما یکی از قوها به س��مت او حمله ور شد. قو روی هنسلی 
نشست و وزن زیاد او باعث ش��د تا وی زیر آب برود و غرق 

شود.

شکارچی و فیل
آوریل ۲0۱۵، شکارچی فیلی که توس��ط یک آمریکایی 
 اس��تخدام ش��ده بود تا با او در زیمبابوه به ش��کار برود در

 خانه ای جان باخت. »ایان گیبس��ون« ۵۵ س��اله، بعد از 
استخدام ش��دن توسط یک ش��کارچی آماتور آمریکایی، 
 همراه او به ش��کارگاه چی��وار در زیمبابوه رف��ت. پس از 
پنج ساعت جستجو، دو شکارچی خسته شدند و تصمیم 

گرفتند کمی استراحت کنند.
ایان، رد فیل جوانی را زده بود و مطمئن بود که به حیوان 
بسیار نزدیک اس��ت و به این ترتیب قرار شد گیبسون در 
استراحت گاه بماند و او به دنبال فیل برود. شکارچی پس 
از مدتی پیاده روی، فیلی را در فاصله صدمتری خود دید، 
فیل با دیدن ایان به س��مت او حمله ور ش��د و شکارچی 

هرچه شلیک کرد نتوانست باعث توقف فیل شود.
کبرای سر بریده

»پنگ فان«، سرآشپز یکی از رستوران های چین در شهر 
گوانجونگ بود. یکی از غذاهای پرطرفدار این رس��توران 
»سوپ مار« اس��ت. او ماه آگوست ۲0۱۱ توسط ماری که 

قرار بود با آن سوپ تهیه کند، کشته شد.
ماجرا از این قرار بود که پنگ فان سر یک مار کبرا را برید 
و آن را گوشه ای گذاشت تا بقیه مواد الزم سوپ را فراهم 
کند، اما وقتی سرآشپز،  س��ربریده مار را در دست گرفت، 
سر بریده دست او را نیش زد و پنگ فان پیش از این که به 

بیمارستان برسد جان باخت. 
به گفته کارشناس��ان، مارها تا بیست دقیقه پس از بریدن 
سرش��ان و یا بی��رون آوردن بدنش��ان زنده م��ی مانند و 

خطرناک هستند.
شمشیر ماهی قاتل

ماه می ۲0۱۵ یک ماهیگیر اه��ل هاوایی مورد حمله یک 
»شمشیر ماهی« قرار گرفت و جان باخت.

»رندی لیانز« 47 س��اله مثل همیش��ه به دریا رفت و تور 
ماهیگی��ری اش را در آب انداخت. تور گ��ره خورده بود و 
رندی در آب شیرجه زد تا گره را باز کند اما خودش در تور 
گرفتار شد. در این لحظه یک شمشیر ماهی از کنار او عبور 
کرد، ماهی کمی شنا کرد و سپس با س��رعت بسیاری به 
سمت رندی برگشت و عضو شمشیر مانند روی صورتش 

که ۹۱ سانتی متر طول داشت را در سینه رندی فرو کرد.
رندی فورا توس��ط دیگر ماهیگیران محل��ی از آب بیرون 
کش��یده ش��ده و چند دقیقه ای طول نکش��ید که گروه 
امداد به محل مورد نظر رس��ید، اما ماهیگیر بدشانس در 

بیمارستان جان باخت.

سکسکه یک ناراحتی بی ضرر دستگاه گوارش می باشد که می تواند 
در تمامی سنین اتفاق بیفتد. حتی در شکم نیز ممکن است اتفاق 
بیفتد. سکسکه در واقع انقباضات یا اسپاسم های قوی دیافراگم 
است .)همان ماهیچه هایی که هنگام تنفس عمیق شما، باز و بسته 
ش��ده و باال و پایین می روند(. با این حال که بدون درد هستند و 
معموال نشانه ای از بیماری را به همراه ندارند، اما برای یک نوزاد 

می تواند نگران کننده و عجیب به نظر برسد.
در اینجا چند روش برای آرام کردن سکس��ه نوزاد شما پیشنهاد 

شده است: 
وقفه هایی که بین سکس��که های او ایجاد می ش��ود را یادداشت 
 کنید.چه ش��رایطی باعث ایجاد سکسکه می ش��ود؟ آیا در طول 
 ش��یر خ��وردن ی��ا زم��ان اندک��ی بع��د از آن اتف��اق می افتد؟ 
سکس��که ای ک��ه  ب��ر اث��ر ش��یرخوردن ایج��اد می ش��ود، 
کام��ا رایج اس��ت به ای��ن دلیل ک��ه ماهیچ��ه ه��ای دیافراگم 
در ارتب��اط نزدیک��ی ب��ا ش��کم ق��رار دارن��د. اگ��ر ارتباط��ی 
 بی��ن ش��یر خ��وردن و سکس��که ک��ردن پی��دا کردی��د،

 استراتژی های پیش گیرانه تغذیه ای زیر را به کار بگیرید.
- وعده های غذایی او را به دو مرتبه افزایش دهید و میزان هر وعده 

را به نصف کاهش دهید
 - زیاده روی در غ��ذا دادن به کودک یکی از علل ش��ایع در بروز 
سکسکه می باشد. اگر معده خیلی س��ریع پر شود و ورم کند، این 
موضوع می تواند ماهیچه های دیافراگم را دچار گرفتگی و اسپاسم 
کند. هنگام تغذیه با ش��یر مادر، س��عی کنید به آرامی این کار را 
انجام دهید، و شیردهی را متوقف کنید تا آروغ نوزاد خود را هنگام 
جابه جایی از یک سینه به سینه دیگر بگیرید. و یا اگر با شیشه به او 
شیر می دهید، در میانه آن مکثی کنید، آروغ نوزاد را بگیرید و بعد 

از چند دقیقه به دادن شیر ادامه دهید.
نوزادان معموال در طول شیر خوردن عاوه بر اینکه خیلی سریع 
و زود شیر را قورت می دهند، مقادیر زیادی از هوا را نیز می بلعند، 
که این کار باعث تورم و باد کردن شکم آنها می شود. تکنیک های 
الزم در طول شیردهی را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که 
لب های کودکتان به اندازه کافی باز شده باشد و نه فقط سر سینه 
بلکه حاله رنگی دور سینه شما را در بر گرفته باشد. به نوزاد خود 
گوش بدهید، با این کار صداهای زیادی که شامل قورت دادن شیر 

   و بلعیدن هوا می باشد را از او می شنوید. 

چگونه سکسکه نوزاد را آرام 
کنیم؟

کودک

مـعروف ترین مـرگ های انـسان 
تـوسط حـیوانات
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