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تالش دولت 
برای تک رقمی کردن تورم
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با گذش��ت و ایثار خانواده دو بیم��ار مرگ مغزی در 
اصفهان، ش��ش بیمار نیازمند پیون��د عضو، فرصتی 

دوباره برای زندگی یافتند ...

دبیر انجمن صنایع خوراک دام و طی��ور و آبزیان از 
کاهش قیمت خوراک دام و طی��ور و بهبود کیفیت 

تولید تا پایان سال خبر داد ...

بازیکن ملی پوش تیم فوتبال راه آهن گفت: کی روش 
به جوانان اعتماد کرده و همین امر سبب شده که همه 

جوانان حاضر در لیگ به تیم ملی فکر کنند ...

اهدای عضو در اصفهان به شش 
نفر زندگی دوباره بخشید

خوراک دام و طی�ور ارزان 
می شود

کی روش 
به جوانان اعتماد دارد

معاون وزیر:

اعمال س�الیق سی�اسی در آم�وزش و پ�رورش جایی ن�دارد
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بس��یاری از گردش��گران منطقه س��امان ب��ه صورت 
 خانوادگ��ی از خردس��ال ت��ا س��المند وارد رودخانه 
زاینده رود می شوند و در حالی که خطر غرق شدن در 
یک قدمی آن هاست س��عی به رفتن به وسط رودخانه 
 را دارند.شهرس��تان س��امان چهارمح��ال و بختیاری

 شهرس��تان گردشگری اس��تان اس��ت که مسافران و 
گردش��گران در بدو ورود به اس��تان بیشتر شهرستان 
س��امان را برای گ��ردش و تفریح انتخاب م��ی کنند.

این شهرستان به واس��طه عبور رودخانه زاینده رود و 
داش��تن باغ های گسترده میوه و روس��تاهای تاریخی 
کوچک توانسته ش��هرت کش��وری و جهانی درحوزه 
گردشگری کسب کند.وجود پل های تاریخی همچون 
پل زمانخ��ان، پل ه��وره و... زیبایی گردش��گری این 
منطق��ه را چندی��ن برابر کرده اس��ت؛ که ب��ه طوری 
که مس��افران بس��یاری از اس��تان های خوزس��تان و 
اس��تان اصفهان به این منطقه س��فر می کنند.زیبایی 
رودخان��ه زاین��ده رود را فقط می توان در شهرس��تان 
سامان دید چرا مشاهده ش��فافی آب و خروشان بودن 
آن فقط در این شهرس��تان م��ی تواند محقق ش��ود.

رودخانه زاینده رود از س��د زاینده رود درمرز اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری با اس��تان اصفهان جریان پیدا

 م��ی کند که پ��س از عب��ور از پی��چ و خ��م دره های 
شهرستان بن این استان ...

وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت در خص��وص کمپین 
نخریدن خودروه��ای صفر داخلی تصری��ح کرد : اگر 
کسی چنین کمپینی را دنبال کند،  به نیروی انسانی 
و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می کند.

 محمدرضا نعمت زاده وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: سال گذش��ته بیش از یک میلیون و 200 هزار 
دس��تگاه خودرو در کش��ور تولید ش��د و پیش بینی 
می شود امسال دو برابر ش��ود.وی با تاکید بر حمایت 
همه جانبه از تولید داخلی و مصرف کاالهای س��اخت 
داخ��ل در خص��وص کمپی��ن نخری��دن خودروهای 
 صفر داخلی تصریح کرد :بخش��ی از توق��ف تولیدات 
خودروسازی ها مربوط به تعطیالت تابستانی آنها بود و 
به هر صورت مقداری رکود در کاالهای بادوام در کشور 
وجود دارد و ش��اید هم برخی از رس��انه ها کم و بیش 
مطالبی می نویسند.وی گفت : مردم انتظار دارند بعد 
از مذاکرات 1+5 شاید یک تغییراتی در قیمت باشد و 
به همین دلیل اگر مصرف ضروری نداشته باشند دست 
نگه می دارند ، هیچ مشکلی در فروش نیست و به طور 
عموم در ل��وازم خانگی ، اتومبی��ل و کاالهایی که نیاز 
 روزمره نیست ش��اید در این یکی دو ماه 5 تا 6 درصد

 افت بازار داشته باشیم که طبیعی است.وی ...

گردش�گرانی ک�ه م�رگ در 
زاینده رود را به جان می خرند 

 کمپین نخریدن 
خودروی ایرانی خیانت است

  دع�وت مجم�ع عم�وم�ی 

  آگ�هی مزای�ده    

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ش�رکت رخس�اره نمونه نجف آباد با مس�ئولیت محدود به 

ش�ماره ثبت 988 طبق ماده 11 اساسنامه ش�رکت بند الف، ب، پ دعوت به مجمع عمومی عادی 

جهت : 1- اس�تماع گزارش مدیر و مدیران ش�رکت 2- تعیی�ن حقوق و پورس�انتاژ کارکنان 

شرکت 3- رسیدگی به محاسبات شرکت و ترتیب تقسیم س�ود و زیان »تصویب ترازنامه و سود و 

زیان « 4- تعیین خط مشی آینده ش�رکت »تنظیم و یا تمدید اجاره نامه قبلی« روز 94/7/12 

 از س�اعت 14 تا 16 در محل ش�رکت واق�ع در نجف آباد، ش�هرک صنعتی منتظریه ویالش�هر 

خیابان 102 برگزار می گردد.

ش�هرداری زرین ش�هر به اس�تناد موافقت نام�ه ش�ماره 330 م�ورخ 94/5/21 

ش�ورای اس�المی ش�هر در نظر دارد نس�بت به واگذاری یک اتاق به مت�راژ حدودًا  

22 مترمرب�ع جه�ت جم�ع آوری اج�زای خوراک�ی دام )ه�زار ال( در مح�ل 

کش�تارگاه صنعت�ی زرین ش�هر به ص�ورت اجاره ب�رای م�دت یکس�ال از طریق 

 مزای�ده عمومی اق�دام نماید. ل�ذا  از متقاضی�ان دارای صالحیت دع�وت به عمل 

می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

اداری مورخ 94/6/22 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

نوبت  اول  آگ�هی برگ�زاری مناقص�ه عم�وم�ی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیررا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

11/961/556/488429/000/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه شاهین شهر و میمه 94-2-186

3/454/214/200173/000/000جارینصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب و تعویض کنتور منطقه شاهین شهر و میمه 94-2-187

1/283/904/71665/000/000جاریمدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین شهر قهجاورستان94-2-188

5/031/794/028221/000/000جاریانجام بهره برداری، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه تیران 94-2-189

4/413/456/900202/000/000جاریبهره برداری آب و فاضالب منطقه برخوار 94-2-190

1/836/418/13892/000/000جاریانجام بهره برداری، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه چادگان 94-2-191

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ1394/6/21   تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  به تاریخ 1394/6/22

                                                                                                              www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات   www.abfaesfahan.ir    :دریافت اس�ناد : س�ایت اینترنتی ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031                                                                                                                                 نام روزنامه : زایندرود                                                                        تاریخ انتشار :94/6/10

همکار محترم سرکار خانم شهبازی 

مصیبت درگذش�ت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت می گوییم و از خداوند منان 

برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

                                                                                                                                                                                                                                                                        روزنامه زاینده رود 

روحانی در دومین کنگره بین المللی
 17 هزار شهید ترور؛

ت�روریسم 
به یک مساله 

تشکی�التی
 تبدیل شده است

رییس دفتر رییس جمهور، افق آینده اقتصاد کشور را امیدوار کننده 
دانس��ت و گفت: سیاس��ت های دولت در بخش اقتصاد ادامه دارد و 
 تالش می کنیم تا پایان دولت یازدهم به نرخ تورم تک رقمی برسیم.

»محمد نهاوندیان« در تش��ریح عملکرد دولت با بیان اینکه ش��رایط 
اقتصادی دو سال قبل را همه مردم به یاد دارند، افزود: دولت یازدهم 

تالش کرد التهاب در بازارهای اقتصادی به ویژه در بازار ارز ...

نوبت  اول 



 حس��ن روحان��ی  در دومی��ن کنگ��ره بی��ن الملل��ی
 17 هزار شهید ترور افزود: از برگزار کنندگان این کنگره که 
به معنای احترام به شهیدان بزرگوار و مظلوم این سرزمین 
و پرده برداش��تن از ماهیت کثیف تروریس��م است، تشکر 
 و سپاس��گزاری و به مهمانان این کنگ��ره خیرمقدم عرض

 می کنم.
وی گفت: ترور یکی از چهره های زشتی است که متأسفانه 
از دیرباز و دوران کهن در زندگی انسان ها شاهد آن هستیم 
البته در دنیای مدرن و سیاست مدرن ترور و تروریسم شکل 

جدیدی به خود گرفته است.
رییس جمهور افزود: در تاریخ که��ن عمدتاً ترور بر مبنای 
انتقام ش��خصی یا قبیله ای انجام می ش��د؛  ام��ا در دنیای 
امروز موضوع تروریس��م ابزار جدیدی برای اهداف مختلف 
است و از مس��اله ای فرعی به یک مساله تشکیالتی تبدیل 

شده است.
روحانی گفت: گاهی سازمان ترور یک سازمان تشکیالتی 
است و یک س��ازمان متشکل اهداف تروریس��تی را دنبال 
 می کند برای اهداف سیاس��ی، تس��لط بر قدرت یا اجرای 

برنامه هایی که از سوی قدرت ها به آنها ابالغ می شود.
وی اضافه کرد : یکی از نمونه های آشکار این گونه تروریسم 
سازمان منافقین است که خود را به عنوان مجاهدین خلق 
نامگذاری کرده بودند و ملت و کشور ما شاهد جنایات آنها 

بودند.
رژیم جعلی صهیونیس�تی، نمونه بارز تروریسم 

دولتی
رییس قوه مجریه افزود:گاهی تروریس��م از یک سازمان و 
تش��کیالت پا را فراتر می گذارد و برخ��ی از حکومت ها بر 
مبنای ترور به وجود می آید و ادامه حیات خود را در سایه 
ترور می بیند که نمونه بارز آن رژیم جعلی صهیونیس��تی 

است.
رییس جمه��ور گفت: ای��ن حکومت و رژیم در س��رزمین 
فلسطین از اساس بر مبنای ارعاب ، ترور و اشغال کار خود 
 را آغ��از کرد و امروز هم همان مس��یر ضد انس��انی را ادامه

 می دهد.
نوعی دیگر از ترور، اعتقادی و عقیدتی است

وی اظهار کرد: گروهی متعصب و جاهل گاهی تحت پوشش 

یک آیین و دین به خشونت می پردازند و هر کس را که در 
مسیر آنها نیست تکفیر می کنند.

روحانی در دومی��ن کنگره بی��ن المللی 17 هزار ش��هید 
ترور افزود: نوع دیگری از ت��رور را بر مبنای ترور اعتقادی و 
عقیدتی می توان نام گذاری کرد، حداقل ش��کل ظاهری و 

ادعای آنها بر این مبناست.
رییس دولت یازدهم گفت: گروهی متعصب و جاهل گاهی 
تحت پوشش یک آیین و دین به خشونت می پردازند و هر 
کس را که در مسیر آنها نیس��ت تکفیر می کنند، او را کافر 
می پندارند و بعد از تکفیر هم جواز ترور و خشونت در قبال 

او را صادر می کنند.
رییس جمهور تصریح کرد: نمونه هایی از این موارد در عصر 
ما وجود دارد و ما شاهد آن در منطقه هستیم، نمونه هایی از 

قبیل داعش، القاعده، بوکوحرام، طالبان و دیگران.
وی افزود: در تمام این ترورها چه آنهایی که یک تشکیالت 
 و س��ازمانی دارند و چ��ه آنهایی ک��ه رژیم��ی را در اختیار

 گرفته اند و چه آنهای��ی که بر مبنای اعتقادی به کش��تار 
دیگران می پردازن��د، حداقل با ماس��ک اعتق��ادی، همه 
اینها از استقبال و خواس��ت مردم محروم هستند.اساسا در 
 میان ملت ها و جوام��ع و در میان م��ردم ، آرای عمومی با

 تروریست ها نیست.
روحانی افزود: حتی رژیمی مثل رژیم صهیونیستی از آرا و 
صندوق رای می ترسد و مرگ خودشان را در کنار صندوق 
رای می بینند و در منطقه اشغالی فلسطین هم رژیم غاصب 
حاضر نیست صندوق رای بگذارد که همه مردم، مسلمانانی 
که در فلس��طین از دیرب��از زندگی می کردن��د یهودیان و 
مسیحیان ، همه جمع شوند پای یک صندوق رای و هر چه 

رای جمع بود بپذیرند.
رییس دولت تدبیر و امید افزود: رژیم ترور و س��ازمان ترور 
هیچگاه در مسیر انتخاب نیست تا به سمت صندوق آرا برود 
به جای انتخاب ، به دنبال ارهاب و ارعاب هس��ت؛ از طرف 
دیگر همه آنهایی که مس��یر ترور را انتخاب کرده اند صلح، 

مفاهمه و مذاکره را خیانت می دانند.
مسیر تروریست ها خشونت و افراط است

رییس جمهور گفت: مسیر آنها مسیر خشونت و افراط است 
آنها می گویند یا سفید سفید یا سیاه سیاه یا زیبای مطلق 

یا زش��ت مطلق و چیزی به عنوان حد وس��ط وجود ندارد. 
روحانی افزود: در مذاکرات و تفاه��م، دو طرف باید به حد 
میانه برسند؛  آنها نه میانه را و نه راه میانه را قبول دارند و نه 

رنگی به جز رنگ سیاه و سفید را می فهمند.
رییس قوه مجریه اظهار کرد: صلح و تفاهم و مذاکره و منطق 
چیزی اس��ت که تروریسم و خش��ونت و ترور از آن گریزان 
است.سوم این که تروریس��ت ها خود را میزان و مرکز عالم 
می دانند هر چه می گویند حق اس��ت و ه��ر چه غیر از آن 

ناحق و در مسیر باطل و ناحق قرار گرفته است.
رییس جمهورگفت: معموالً هم پیشواپرستی دارند و فردی 
که به عنوان رییس سازمان ترور اس��ت گاهی او را برترین 
مقام روی زمین می بینند.برای این که ما از این مسیر فاصله 

بگیریم اقداماتی باید در سطح منطقه و جهان انجام شود.
روحانی اظه��ار ک��رد: جمهوری اس��المی ای��ران یکی از 
کشورهایی است که در گذش��ته قربانی مداخالت نابجای 
قدرت های بزرگ به ویژه غربی ها و آمریکا در رژیم س��ابق 

بوده و پس از پیروزی انقالب ، قربانی ترور و تروریسم بود.
وی اف��زود: در مرحل��ه اول قربانی یک جن��گ تحمیلی و 
در مرحله دوم در همان جنگ قربانی س��الح های کش��تار 

جمعی بود.
جنایات منافقین، بدتر از داعش بود

رییس جمهور با اش��اره ب��ه وضع کش��ور در اوایل پیروزی 
انقالب گفت: درکش��وری بعد از انقالب که بالفاصله مردم 
را به سوی صندوق رأی هدایت کرد ، 47 روز بعد از انقالب 
مردم پای صندوق رأی ش��تافتند و با رأی خود نوع نظام را 

انتخاب کردند و برگزیدند.

روحانی اف��زود: در اوایل انقالب گروه های تروریس��تی که 
تحت فرمان قدرت های بزرگ بودند چه شرایطی در کشور 

به وجود آوردند؟ به هیچ کس رحم نکردند.
 وی گفت: به یاد م��ی آورم که یک مغ��ازه دار معمولی که

 نمونه اش را در شرق تهران و محل سکونت آن زمان خود 
دیده بودم ، مغ��ازه داری انقالبی و مومن ب��ود که فقط به 
دلیل اینک��ه به امام ایمان داش��ت ت��رورش کردند.رییس 
جمهور افزود: فردی مذهب��ی در محله ای دیگر بعد از نماز 
و در جلوی مسجد ترور شد و برخی ها را در حضور خانواده 
 و در خانه ش��ان ترور کردن��د. وی تصریح ک��رد: تمام این

 خش��ونت های امروزی که داعش در منطق��ه ایجاد کرده، 
ممکن است برای برخی جدید باشد؛اما بدتر از اینها را مثال 
س��ربریدن در خیابان، منافقین انجام می دادند و حتی در 
تهران پوست بدن کسی را که می دانستند فعالیت انقالبی 
می کند، کندند و دس��ت به اعمالی زدند ک��ه حتی بدتر از 
داعش بود . روحانی در ادامه ترور امام جمعه ای پیر و عادل 
در نماز و رو به قبله به دست منافقین را یادآور شد و گفت : 
آنان برخی ائمه جماعات را قبل از نماز و برخی را بعد از نماز 

در مقابل مسجد به شهادت رساندند.
وی افزود: کجا س��ابقه دارد که در ترورهای وحش��یانه ای 
رییس دیوان عالی کشور که باالترین رتبه قضایی آن کشور 
است ، وزرا و نمایندگان مجلس شهید شوند و بعد از آن هم 

رییس جمهور و نخبگان کشور به شهادت برسند؟
رییس جمهور گفت: جزو اولین ترورها اقدامی بود که برای 
به شهادت رساندن عالمه مطهری به جرم تحقیق و گفتن 

سخن حق صورت گرفت.

یادداشت
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در روزهای اخیر اتفاق جالب توجهی که در س��طح شهر 
 تهران افتاده، پاک کردن ش��عارهای مرگ ب��ر آمریکا از 
دیوار های ش��هر اس��ت. البته این عملیات پاک سازی به 
دیوارهای سفارت سابق آمریکا )النه جاسوسی( نیز رسید 
و شعارهای مرگ بر آمریکا از دورتادور دیوار سفارت پاک 
شد.گفتنی است این شعارها در هفته های گذشته بر روی 
دیوار النه جاسوس��ی و دیگر نقاط تهران نوشته شده و به 

اصطالح مرگ بر آمریکای 2015 است.

رییس سازمان بس��یج جامعه زنان گفت: متأسفانه طی 
دوسال اخیر، تحرکات فمینیس��ت ها در کشور بیشتر 

شده است.
به گزارش فارس، مینو اصالنی با اش��اره به هجمه های 
دشمنان در موضوع زنان و خانواده تصریح کرد: متأسفانه 
طی دو سال قبل، تحرکات فمینیست ها در کشور بیشتر 
شده است تا جایی که متولیان امر در سفر اخیر خود به 
نیویورک تعهدات زیادی در حوزه زنان به سازمان  ملل 
داده اندکه این تعهدات در مسایلی همچون تساوی زن 
و مرد یا اشتغال بیش��تر زنان و ... می باشد که هدف آن 
تضعیف بنیان خانواده اس��ت.اصالنی در پایان به نقش 
بس��یج جامعه زنان در مقابل این تهاجمات فرهنگی و 
اجتماعی پرداخت و افزود: به اقرار رس��انه های غربی به 
ویژه بی بی سی رسانه دولتی انگلستان؛ بسیج جامعه زنان 
اقدامات مؤثری در مقابل هجمه های گوناگون کشورهای 

غربی به زنان انجام داده است.

وزیر ارتباطات در مورد قیمت اینترن��ت موبایل گفت: 
 تعرفه اینترن��ت ایران ج��زء چهارکش��ور ارزان در دنیا 

است. 
وی با اشاره به اینکه کشوری را نمی شناسم که اینترنت 
رایگان ارائه دهدگفت: بر اس��اس آمارهایی که اتحادیه 
جهانی مخابرات داده اس��ت، اینترنت ای��ران نه تنها در 
منطقه و آس��یا بلکه در اروپ��ا نیز جزء اینترن��ت ارزان 

محسوب می شود.

عضو هی��ات علمی دانش��گاه تربی��ت مدرس با بی��ان اینکه 
اصولگرایان پس از شکست در انتخابات ۹2 به ضرورت وحدت 
پی برده اندگفت: قدرت رس��انه های مجازی متکی به منابع 
مالی و نیروی انسانی فراوان جناح رقیب، از چالش های پیش 
روی اصالح طلبان است. علی محمد حاضری گفت: اراده رقبا 
برای وحدت، جلوگیری از ایفای نقش رییس دولت اصالحات 
و تسری این محدودیت به ش��بکه ارتباطی وی، تالش برای 
ایجاد شکاف و تفرقه در میان اصالح طلبان و قدرت رسانه های 
مجازی متکی ب��ه منابع مالی و نیروی انس��انی فراوان جناح 

رقیب از چالش های پیش روی اصالح طلبان است.
 ای��ن جامعه ش��ناس یزدی س��پس فرصت ه��ای موجود 
اصالح طلبان را برشمرد و نخستین فرصت بارز و برجسته 
اصالح طلبان را فضای شکل گرفته پس��اتحریم دانست و 
گفت: در مجموع آثار منفی عملکرد ۸ س��اله رقبا را مردم 
ش��اهدند و با آنکه کنترل می کنند که به صورت سیل به 
جامعه منتقل نش��ود، اما فضای جامعه نگاه مثبتی  به این 
جریان خواهد داشت. وی همچنین فرصت برجسته بعدی 
را وجود ش��خصیت های معتبر همسو معرفی کرد و گفت: 
این چند شخصیت برجس��ته که قدرت اثرگذاری زیادی 
دارند و برخ��الف تفاوت هایی که دارند، ش��رایط موجود 
آنان را به هم نزدیک کرده و فرصت بس��یار مناسبی ست. 
وی با ن��ام بردن از ریی��س دولت اصالح��ات، محمد رضا 
عارف، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم حسن 
روحانی و حجت االسالم سید حس��ن خمینی تاکید کرد: 
این 5 ستون، پایه های بنای مس��تحکم همسو را به دست 
می دهد و هم افزای��ی جریان اصالح طلب با این س��رمایه 

می تواند حفظ شود.

شعار مرگ برآمریکا
 از دیوارها پاک می شود

تحرکات فمینیست ها 
بیشتر شده است

ایران ارزان ترین اینترنت های 
دنیا را دارد

چالش اصلی اصالح طلبان 
در انتخابات

شنیده ها 
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عضو ناظر مجلس در کمیس��یون م��اده 10 احزاب گفت: 
تمام مسائل مطرح شده در رابطه با اعضای شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت ایران، مطابق قانون در کمیسیون ماده 10 
احزاب بررسی و تصمیم گیری می شود. سید محمد حسین 
میرمحمدی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره سوابق 
سوء اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و موضع 
کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به مجوز نهایی این حزب 
اظهار داش��ت: قرار شده اس��ت این موضوع در کمیسیون 
بررسی شود. وی در توضیح بیشتر گفت: کمیسیون ماده 10 
احزاب نسبت به تمام احزاب بحث های نظارتی دارد؛ حزب 
اتحاد ملت ایران هم از جمله احزابی اس��ت که باید بررسی 
ش��ود و در رابطه با بحث های نظارتی، اگر مسائلی مغایر با 
قانون باشد، در کمیسیون بررسی و تصمیم گیری می شود.

پرونده حزب جدید اصالح طلبان 
در کمیسیون ماده ده

روحانی در دومین کنگره بین المللی 17 هزار شهید ترور:

تروریسم به یک مساله تشکیالتی 
تبدیل شده است

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در خص��وص کمپین 
نخری��دن خودروه��ای صف��ر داخلی تصری��ح کرد : 
اگر کس��ی چنین کمپینی را دنبال کن��د،  به نیروی 
 انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت

 می کند.
 محمدرض��ا نعم��ت زاده وزی��ر صنع��ت، مع��دن و 
تجارت گفت: س��ال گذش��ته بیش از ی��ک میلیون 
و 200 هزار دس��تگاه خودرو در کش��ور تولید ش��د 
و پی��ش بین��ی م��ی ش��ود امس��ال دو برابر ش��ود.

به گ��زارش تس��نیم، وی ب��ا تاکید ب��ر حمایت همه 
جانب��ه از تولید داخل��ی و مصرف کاالهای س��اخت 
داخل در خص��وص کمپی��ن نخری��دن خودروهای 
 صفر داخل��ی تصریح کرد :بخش��ی از توقف تولیدات 

خودروسازی ها مربوط به تعطیالت تابستانی آنها بود و 
به هر صورت مقداری رکود در کاالهای بادوام در کشور 
وجود دارد و شاید هم برخی از رس��انه ها کم و بیش 

مطالبی می نویسند.
وی گفت : م��ردم انتظار دارند بع��د از مذاکرات 5+1 
ش��اید یک تغییراتی در قیمت باشد و به همین دلیل 
اگر مصرف ضروری نداش��ته باش��ند دس��ت نگه می 
دارن��د ، هیچ مش��کلی در ف��روش نیس��ت و به طور 
عموم در ل��وازم خانگ��ی ، اتومبی��ل و کاالهایی که 
نیاز روزمره نیس��ت ش��اید در این یکی دو م��اه 5 تا 
6 درصد افت بازار داش��ته باش��یم که طبیعی است.

وی درباره خ��روج خودروه��ای فرس��وده از چرخه 
حمل و نقل اف��زود : خروج خودروهای فرس��وده در 

 حال انجام اس��ت و به خاطر محدودیت منابع بودجه
 نمی ش��ود؛ خیلی سرعت بیش��تر داد و این موضوع 
 را دوس��تان دیگر ما در نهاد ریاست جمهوری دنبال 
می کنند.  البته هرچه زودتر ای��ن کار را انجام دهیم 
بیش از یکه��زار خودرو س��واری کاربرات��وری کامال 
فرسوده با سن بیش از 20 س��ال در کشور داریم که 
حتما باید از چرخه حمل و نقل کنار برود که مصرف 
این خودرو ها 40 تا 50 درصد بیش��تر از خودروهای 

یورو 4 است که ما تولید می کنیم.
وزیر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گفت: اگ��ر خروج 
خودروهای فرس��وده را از چرخه حمل و نقل سرعت 

ببخشیم این به بازار خودرو کمک می کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که عدم رضایت مردم از 

کیفیت خودروهای ساخت داخل را قبول دارید، گفت 
: مردم خودشان باید تصمیم بگیرند ما فکر می کنیم 
خودروها طبق اس��تاندارد تولید می ش��ود و هر روز 
کیفیت بهتر و بیشتر می شود اما خیلی جای کار دارد.

نعمت زاده افزود : دوستان به شدت روی مسائل کیفی 
و نواوری ها کار می کنند و آنچه که ما شاهد هستیم و 
خودم هر دوهفته یکبار جلسه دارم این است که یک 
مقدار کم لطفی است که نس��بت به تولیدات داخلی 
چنین تبلیغ شود، من انچه که می توانم شاهد باشم 
دوستان در خودروسازی و در مراکز تحقیقاتی فعالیت 
می کنند و قطعا ما استانداردهای ملی و محیط زیست 
 را رعایت می کنی��م و اگر غیر از این باش��د خودروها

 شماره گذاری نمی شود.

نعمت زاده:

 کمپین نخریدن 
خودروی ایرانی 

خیانت است

مشاور امور بین الملل رییس مجلس با اعالم این خبر که 
دو سناتور آمریکایی درخواست دیدار با رییس مجلس را 
در حاشیه سفرش به نیویورک ارائه داشته اند، گفت: این 

دیدار قطعی نشده است.
 حسین شیخ االس��الم با اش��اره به دس��تاوردهای سفر

 رییس مجلس به نیوی��ورک و حض��ور در در چهارمین 
اجالس روس��ای مجالس جهان گفت: اجالس��ی که هر 
پنج س��ال یک بار در حوزه هماهنگی تشکیل می شود، 
با س��ابقه ترین سازمان بین المللی اس��ت که با همکاری 
سازمان ملل سعی دارد هماهنگی هایی در جهت تحقق 
دموکراسی به منظور نیازهای کش��ورها ایجاد کند. وی 
به حساس��یت های امروِز منطقه متحِد خاورمیانه اشاره 
کرد و افزود: حضور الریجانی در این اجالس بعد از توافق 
 هس��ته ای و با عنایت به مبارزه با تروریس��م و تشویق به

 مردم س��االری در منطقه فرصتی است به منظور ایجاد 
صلح و توس��عه پایدار تا زمین��ه و چارچوب هایی را مهیا 

سازد که ثمرات خوش همکاری ملت ها نشان داده شود.
مش��اور امور بین الملل رییس مجل��س در ادامه، اظهار 
داشت: دموکراسی در دست صلح و توسعه پایدار در صحنه 
بین المللی این کنفرانس مطرح می ش��ود و روی روابط 
دوجانبه کشورها مؤثر است؛ ما در این رابطه کشورها را 

اولویت بندی و حدود 20 کشور را انتخاب کرده ایم.
شیخ االس��الم ادامه داد: »رییس مجلس طی چهار سال 
نمی تواند با بسیاری از کش��ورها دیدار کند؛ بنابراین 20 
کشور را اولویت بندی کرده ایم و امیدواریم بتوانیم با آن ها 

مالقات کنیم.
وی کشورهای همسایه و اسالمی را اولویت این دیدارها 
دانست و در این راستا به دیدارهای دوجانبه با کشورهای 

عراق، سوریه و کشورهای آمریکای جنوبی اشاره کرد.
مشاور امور بین الملل رییس مجلس عدم ارائه ویزا به هیات 
روسیه را نشان از اقدامی غیراخالقی از سوی ایاالت متحده 

دانس��ت و افزود: »آمریکا برخالف تعهداتی که نسبت به 
سازمان ملل دارد تا با همه کشورها یکسان برخورد کند، 
با قلدری و زورگویی برخی کشورها را از این حق محروم 
می کنند. شیخ االسالم در پاسخ به پرسشی مبنی بر دیدار 
با هیات عربستانی گفت: عربستان دارای مجلس نبوده و 
فرمایشی است. ممکن اس��ت به عنوان یک عمل حسن 
نیتی با آن ها مالقات کنیم؛ ولی اگر گفت وگویی حاصل 

شود به منظور ارائه تذکر می باشد.
وی همچنین درباره انتش��ار خبری مبنی ب��ر دیدار دو 
س��ناتور آمریکایی ب��ا الریجانی، گف��ت: صحبت هایی 
بوده ولی هنوز هیچ چیز قطعی نش��ده؛ از طرف آمریکا 
درخواس��ت ش��ده و اینکه موضوع اجرایی شدن آن چه 

خواهد شد، برای سفارت ما در نیویورک نیز قطعی نبود.
چهارمین دور اجالس رؤس��ای مجلس عض��و اتحادیه 
بین المجالس جهان از نهم تا یازدهم ش��هریور با حضور 
133 کشور با موضوع »صلح، دموکراسی و توسعه از نگاه 
مجلس« در مقر اصلی س��ازمان ملل در نیویورک برگزار 

می شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نباید به 
خاطر تندروی های یک اقلیت محدود دلسرد شویدگفت: 
ایران می تواند برای ایج��اد وحدت منطقه ای و به دنبال آن 
ثبات و آرامش در کل جهان، نقش مؤثر و مفیدی ایفا کند.

اکبر هاش��می رفس��نجانی در دیدار با محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه، ب��ا تأکید بر اهمیت هنر دیپلماس��ی در 
مذاکرات سیاسی، از عملکرد وزارت امور خارجه، مخصوصاً 
تیم مذاکرات هس��ته ای و ب��ه ویژه ش��خص دکتر ظریف 
تشکر کرد و اظهار داش��ت: اثبات حقانیت ایران که سابقه  
سیزده س��اله بهانه گیری های غرب را داشت، در مذاکراتی 
که بزرگان دیپلماسی شش کش��ور قدرتمند جهان حضور 
داشتند، کار س��اده ای نبود.وی با بیان این جمله که نباید 
به خاطر تندروی های یک اقلیت محدود دلس��رد ش��وید، 
به اقبال عمومی مردم و خوش��حالی آنان اشاره کرد و ادامه 
 داد: تنش زدایی، خنثی کردن و مقابله با سیاس��ت ش��وم

 ایران هراسی، تعامل سازنده با جهان با حفظ عزت، حکمت 
و اقت��دار، از جمله خصوصیات و هنر دیپلماس��ی در دولت 

یازدهم است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به همین دلیل، 
کار شما در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود و مطمئن باشید 
آینده درباره این مقط��ع با توجه به همه ش��رایط قضاوت 

خواهد کرد.
هاشمی رفسنجانی، با یادآوری سخنان موافقان و مخالفان 
مذاکرات هسته ای در پارلمان، س��نا و دولت آمریکاگفت: 
بسیار مهم است که موافقان و مخالفان در سخنان خویش 
ب��ر توانایی های ایران تأکی��د می کندکه ای��ن نتیجه جز با 
صبوری های مردم، قدرت استدالل تیم هسته ای و حقانیت 
انقالب اسالمی به دست نمی آمد.وی ضمن تأکید بر ضرورت 
پیگیری اجرای کامل توافق هس��ته ای تا حصول به نتیجه 
نهایی و رفع کامل تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان، به 
شرایط حس��اس منطقه و تحوالت جاری در آن اشاره کرد 

و یادآور شد: از دستگاه دیپلماس��ی کشور انتظار می رود با 
قدرت و اقتدار برای کمک به ح��ل معضالت و بحران های 
منطقه ای در جهت تقویت همگرای��ی و افزایش همکاری 
و همسوئی کش��ورهای منطقه علیه پدیده شوم تروریسم 
و کنترل دامنه  آن تالش و جدیت مضاعفی به عمل آورند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: جمهوری 
اس��المی ایران می تواند برای ایجاد وحدت منطقه ای و به 
دنبال آن ثبات و آرامش در کل جهان، نقش مؤثر و مفیدی 
ایفا کند، چرا که مقابله با خشونت، جنگ و تروریسم، به نفع 
همه  کشورهای جهان است. محمد جواد ظریف نیز در این 
دیدار که در آستانه آغاز مرحله جدید سفرهای منطقه ای 
خود صورت گرفت، ضمن ارائه گزارش��ی از روند مذاکرات، 
نکات مهم توافقنامه ، اهمیت برجام، فعالیت ها و برنامه های 
وزارت امور خارجه برای اصالح نگاه بین المللی و منطقه ای 
و به ویژه کشورهای همسایه به جمهوری اسالمی، از رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام به خاط��ر حمایت های 
منطقی و مواضع اصولی و مترقی ایش��ان به ویژه در طول 

مذاکرات هسته ای تشکر و قدردانی کرد.

نباید به خاطر تندروی های یک اقلیت محدود دلسرد شویددرخواست دو سناتور آمریکایی برای دیدار با الریجانی 
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ــور را اميدوار  ــور افق آينده اقتصاد كش رييس دفتر رييس جمه
كننده دانست و گفت: سياست هاى دولت در بخش اقتصاد ادامه 
ــه نرخ تورم تك  ــا پايان دولت يازدهم ب دارد و تالش مى كنيم ت

رقمى برسيم.
«محمد نهاونديان» در تشريح عملكرد دولت با بيان اينكه شرايط 
ــد، افزود: دولت  ــال قبل را همه مردم به ياد دارن اقتصادى دو س
يازدهم تالش كرد التهاب در بازارهاى اقتصادى به ويژه در بازار 
ارز را كنترل كند و ضمن كاهش نرخ تورم به ايجاد آرامش براى 
ــزى هاى آينده  ــان آن ها به برنامه ري فعاالن اقتصادى و اطمين

كمك كرد.
نهاونديان تصريح كرد: همه فعاالن اقتصادى نياز دارند كه آينده 
ــد كه خوشبختانه اين  اقتصادى براى آن ها پيش بينى پذير باش
اميدوارى ايجاد شد و كاهش نرخ تورم 40 درصدى و باالتر به زير 
ــت كه شايد در تاريخ ايران  15 درصد از دستاوردهاى مهمى اس

سابقه نداشته باشد.
ــه غربى ها را  ــد طوفان تحريم ظالمان وى افزود: دولت موفق ش
ــته اى و برجام به  ــبختانه در مذاكرات هس ــد و خوش كنترل كن
دستاوردهاى اقتصادى خوبى هم رسيده ايم و پس از اجراى آن 
همه تحريم هاى اقتصادى مربوط به برنامه هسته اى و غيره كه از 
اول پيروزى انقالب اسالمى اعمال شده است برچيده خواهد شد.

حضور تيم اقتصادى قوى در هيات مذاكره كننده ايران
ــار  ــدى در كن ــادى قدرتمن ــم اقتص ــت: تي ــان گف نهاوندي

ــه جزئيات  ــتند و هم ــته اى حضور داش ــره كنندگان هس مذاك
تحريم هاى اقتصادى را تعيين و ارائه كردند كه خود كشورهاى 
ــزود: به آنان  ــر تعجب مى كردند. وى اف 1+5 هم از اين دقت نظ
ــته ــه تحريم هاى اقتصادى برداش ــالوه بر اينك قبوالنديم كه ع

 مى شود بايد نتايج آن براى فعاالن اقتصادى هم ملموس باشد.
ــياه  ــت : اجازه نداديم توطئه س ــس جمهور گف رييس دفتر ريي
تحريم و انزواى اقتصادى ايران و ريسك شهرت به سرانجام برسد 
ــالمى ايران به حقوق هسته اى خود  و در مقابل هم جمهورى اس

دست يافت.
وى تاكيد كرد: دستاوردهاى برجام فراتر از مسائل اقتصادى است 
و آثار فرهنگى و سياسى آن به ويژه در سياست بين الملل بسيار 
ارزشمند است و امروزه ايران نه تنها كشورى منزوى نيست بلكه 
همه كشورها به صلح آميز بودن برنامه هاى ايران اعتماد دارند و 

تنها رژيم صهيونيستى است كه از برجام نگران است.
ــان داديم كه ايران هرگز بدنبال سالح  نهاونديان تاكيد كرد: نش
ــى و  ــته اى نبوده و علت آن هم مبانى اخالقى، دينى و ارزش هس
همچنين فتواى رهبر معظم انقالب اسالمى است و همه دنيا اين 

را فهميدند.
ــود  ــتقيم در صورتى كه لغو ش ــزود : تحريم هاى غير مس وى اف
دستاوردهاى آن بيشتر از لغو تحريم هاى مستقيم خواهد بود و ما 
هم پافشارى كرديم و فصل ويژه اى در توافق برجام به اين مسائل 
اختصاص دارد و بحث هاى بسيار جدى داشتيم كه گاهى با تلخى 

همراه بود اما به نتيجه شيرين رسيديم.
برجام نشان دهنده پيروزى در تمام ابعاد است

ــان دهنده پيروزى  ــس جمهور گفت: برجام نش رييس دفتر ريي
ــت و در شرايطى كه  ــالمى اس فرهنگى، منطق و برهان ايران اس
ــن از دين  ــانى و خش تكفيرى ها تالش مى كنند چهره ضد انس
اسالم ارائه دهند ما موفق شديم عقالنيت وخرد ايران اسالمى را به 
جهانيان نمايش دهيم ودر مقابل غرب كوتاه هم نيامديم و ادعاى 
صلح آميز بودن ايران بدون عقب نشينى از حقوق هسته اى ثابت 

شد و از اين به بعد هم بايد فعاالنه برخورد كنيم.
ــمن همواره دشمنى است، اظهار  نهاونديان با بيان اينكه كار دش
ــش  ــوراى امنيت مبنى برلغو هر ش ــت: صدور قطعنامه ش داش
قطعنامه پيشين بر ضد ايران يك پيروزى بزرگ و تضمين كننده 
مذاكرات است و برنامه هسته اى ايران و غنى سازى حفظ خواهد 
ــد و آنچه كه رييس جمهورى ما به عنوان طرح جهان عارى از  ش
خشونت و افراطى گرى را در سازمان ملل مطرح كرد نمونه عينى 

آن را در مذاكرات هسته اى ديديم.
وى افزود: تحريم صنعت هوايى كشور لغو خواهد شد و نوسازى 

ناوگان مسافربرى هوايى به خوبى امكان پذير مى شود.
نهاونديان گفت: تالشهايى كه دولت كرده است مقدمه اى براى 
ــش كنيم با همراهى  ــكوفايى اقتصادى است و بايد همه كوش ش
مردم فصل جديدى از رونق اقتصادى را آغاز كنيم و خوشبختانه 
اين مزيت ها وجود دارد و ايران به كانون ترانزيت هوايى منطقه 

تبديل شده است و بايد در دوره جديد از همه ظرفيت ها به خوبى 
استفاده شود.

آنچه تاكنون در اقتصاد صورت گرفته رفع موانع است
رييس دفتر رييس جمهور در ادامه گفت: آنچه تاكنون در اقتصاد 

ايران صورت گرفته رفع موانع بوده است.
نهاونديان به برنامه هاى دولت در پساتحريم اشاره كرد و افزود: 
آنچه تا به حال رخ داده رفع موانع در اقتصاد داخلى است و تورم 
و تحريم براى سرمايه گذارى در اقتصاد ايران مانع بودند كه اين 
ــت. وى با بيان اينكه اكنون وقت رشد  ــده اس موانع برداشته ش
ــت، افزود: البته ما چالش هاى جدى پيش روى داريم وبايد  اس
ــته خود درس بگيريم. نهاونديان گفت: صرف  از تجربيات گذش
اينكه با رفع تحريم نفت بيشترى توليد كنيم و بفروشيم ودرآمد 
ارزى ما زياد شود و با افزايش اين درآمد ارزى وسوسه واردات كاال 
داشته باشيم اين افتادن به دام همان خطاهايى است كه در برخى 
از سال هاى گذشته داشته ايم. رييس دفتر رييس جمهور افزود: 
ــترين درآمد ارزى را داشتيم اما متاسفانه  برخى از سال ها بيش
ــدار زيادى نيز به  ــى ما نيز زياد بود و مق واردات كاالهاى مصرف

صورت قاچاق وارد مى شد.
وى با بيان اينكه هدف بايد افزايش توليد ملى باشد، گفت: هيچ 
ــد ميليون بيكار داريم و رقم  وقت نبايد فراموش كنيم كه ما چن
بيكارى باالى 10 درصد براى اقتصاد ايران با اين همه پتانسيل 

قابل قبول نيست.
ــت كه اين همه دانشجو  نهاونديان ادامه داد: اين قابل قبول نيس
داشته باشيم و روى سرمايه انسانى سرمايه گذارى كنيم اما بعد 

از فارغ التحصيلى شغل مناسبى نداشته باشند.
وى با بيان اينكه اگر بخواهيم بيكارى را در همين حد نگه داريم 
به يك رشد بيش از شش درصد نياز داريم، افزود: اگر هم بخواهيم 
نرخ بيكارى را به زير 10 درصد برسانيم حتما به رشد هشت و يك 

دهم درصدى نياز داريم.
ــت هاى  رييس دفتر رييس جمهور درباره اينكه آيا دولت سياس
خود را در جهت كاهش وابستگى بودجه به نفت را ادامه مى دهد 
يا خير گفت: بناى دولت بر اين است كه آنچه از درآمد اضافى نفت 
حاصل مى شود به سمت سرمايه گذارى سوق بدهد، البته دولت 
ــاختارها و زيرساخت هاى اقتصادى  وظايف خود را در تقويت س

فراموش نمى كند.
ــى از توانمندى هاى  ــزود: در بخش حمل ونقل يك نهاونديان اف
ايران ظرفيت هاى ترانزيت منطقه است كه مى تواند غرب را به 

شرق وصل كند.
رييس دفتر رييس جمهورى گفت : هنوز كه تحريم ها برداشته 
ــفر و در  ــت اما هيات هاى متنوع خارجى به ايران س ــده اس نش
ــى و زير  ــرمايه گذارى صنعت ــاركت در س ــا به مش مالقات با م
ساخت ها ابراز عالقه مى كنند البته ما بسيارى از مقررات را داريم 

كه يك بوروكراسى غير الزمى را در اقتصاد ايران ايجاد مى كند.
نهاونديان با بيان اينكه دولت عزم جدى در بهبود محيط كسب 
ــى اقتصادى و  و كار دارد افزود : عزم دولت در كاهش بوروكراس
بهبود فضاى كسب و كار جدى است و خوشبختانه در اين دو سال 
نيز در رتبه بندى كسب وكار و بويژه در سال گذشته بيش از 20 

رتبه ارتقاء داشتيم.
صرفه جويى دو ميليارد دالرى در واردات

ــخنان خود  ــور در بخش ديگرى از س ــر رييس جمه رييس دفت
ــى صرفه  گفت: باالى دو ميليارد دالر در واردات كاالهاى اساس

جويى كرديم .
ــائلى كه متاسفانه در گذشته  نهاونديان با بيان اينكه يكى از مس
ــال به سال  ــرمايه گذارى بود، افزود: س ــتيم منفى شدن س داش

سرمايه گذارى ها كمتر مى شد.
ــه ونيم  ــال 93 به س ــذارى منفى در س ــرمايه گ ــزود : س وى اف
ــاهد  ــيد و مطمئناً با اين اقبال واميدوارى ها ش درصد مثبت رس
مشاركت ها براى سرمايه گذارى خواهيم بود و فرصت هاى شغلى 

جديد و زيادى پيش رو خواهدبود.
نهاونديان با بيان اينكه مشكل ما بعد از كاهش قدرت خريد مساله 
ــال گذشته و امسال  نقدينگى بود، گفت: با تصميماتى كه در س
ــتم بانكى به  ــهيالت تخصيصى سيس ــت ميزان تس صورت گرف
صنايع رشد قابل توجهى پيدا كرد و در بسيارى از موارد نقدينگى 
تامين شد البته اين كافى نيست و بايد تجهيز منابع بيشتر شود .

رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينكه حتماً بايد بازار سرمايه ما 
توسعه پيدا كند، افزود: يكى از اشكاالت ساختارى توليد واقتصاد 
ما اين است كه بيش از حد صنعت وكشاورزى ما به منافع بانكى 
ــود را از بازار  ــركت هاى بزرگ منابع خ اتكا دارد در حالى كه ش
سرمايه تامين مى كنند. در گذشته عواملى وجود داشت كه باعث 
ــود كه با منطقى  ــده بود حباب هايى در بازار سرمايه ايجاد ش ش

شدن و عادى سازى اقتصاد آن حبابها از بين رفت.
ــيار  ــرمايه ايران حتماً آينده بس ــا بيان اينكه بازار س نهاونديان ب
مثبتى دارد، گفت : برخى عوامل در قيمت گذارى ها تاثير گذار 
ــه اصوالً بازار  ــد در حالى كه ك ــرمايه منتقل ش بود كه به بازار س
سرمايه نسبت به برخى از بازارهاى ديگر كندتر حركت مى كند و 

بازار سرمايه طبع بلند مدتى دارد.
ــيدگى  رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينكه عزم دولت در رس
ــت، افزود: مطمئنيم با رفع تحريم ها و به بازار سرمايه جدى اس

ــازى روابط اقتصادى عالوه بر اقبال داخلى و سوق پيدا   عادى س
ــا ورودى و تقاضا خواهيم  ــرمايه داخلى، از خارج نيز م كردن س

داشت.
ــگرى ايران با  ــگرى نيز ظرفيت گردش وى افزود: در بحث گردش
توجه به جاذبه هاى تاريخى ، طبيعى و فرهنگى عظيم است كه در 

ايران خيلى از ظرفيت ها كم استفاده مى كنيم.
رييس دفتر رييس جمهور گفت: تاكيدى كه در اين سياست ها 
وجود دارد تاكيد بر توليد صادرات گراست و خود سرمايه گذاران 
ــت يك  ــراى موفقيت در اقتصاد الزم اس خارجى نيز مى دانند ب
ــند.وى ادامه داد: بخش خصوصى بايد  شريك ايرانى داشته باش
ــد به ويژه اينكه دولت  ــته باش آمادگى الزم را در اين بخش داش
در اين خصوص مشوق هايى براى سرمايه گذارى در نظر گرفته 
است كه مهم ترين مشوق بهبود محيط كسب و كار داخلى است.
ــه در اولويت ــت ك ــا رويكردهاى راهبردى اس ــزود: اينه وى اف
ــتور كار ــا ابالغ و در دس ــتگاه ه ــرى بود و تمام دس  تصميم گي

 دستگاه ها قرار گرفته است.
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ــيه براى ورود هواپيماى    دور جديد از مذاكرات ايران و روس
سوخو به كشور در حالى كليد خورده است كه مسافران ايرانى 

چندان خاطره خوشى از پرواز با هواپيماهاى روسى ندارند.
در هفته هاى اخير موضوع ورود هواپيما به كشور به بحث روز 
صنعت حمل و نقل تبديل شده و اغلب ايرالين ها به دنبال 
ــال هستند تا ناوگان  خريد هواپيماهاى نو و يا كم سن و س
ــراى تامين  ــد، همچنين مذاكراتى ب ــازى كنن خود را نوس
ــده كه  قطعات و موتور هواپيماهاى زمين گير هم مطرح ش
ــازندگان  ــركت هاى ايرانى و س همكارى هايى هم مابين ش
ــت. در اين ميان، در هفته گذشته  هواپيما انجام گرفته اس
رئيس جمهور در سفرى به كشور روسيه مذاكراتى را با اين 
كشور در زمينه هاى مختلف به خصوص هوا و فضا انجام داد. 
ــور  طى اين ديدارها مذاكراتى هم براى ورود هواپيما به كش
انجام گرفت كه دراين راستا ورود هواپيماى سوخو روسى به 

ايران يكى ازموارد مذاكرات بود.
هرچند كه اين دور از گفتگوها به تازگى انجام شده اما ورود 
ــوخو به ايران موضوع تازه اى نيست، سال هاى  هواپيماى س
ــراى ورود اين هواپيماها انجام  پيش هم ايران مذاكراتى را ب
ــزاد در وزارت راه و  ــى در زمان وزارت على نيك داده بود، حت
ــازى هم گفتگوهايى براى ورود هواپيماى سوخو به  شهرس
كشور شد اما به دليل تحريم ها روسيه از فروش اين هواپيماها 

به ايران خوددارى كرد. در واقع هواپيماهاى روسى كه با ضعف 
ــتند، اغلب با تكنولوژى هاى  سيستم هاى ناوبرى روبرو هس
ــوند، به همين دليل در زمان تحريم،  ــاخته مى ش غربى س
كشور روسيه هم از فروش اين هواپيماها به ايران خوددارى 
كرد، بنابراين فقط هواپيماهايى وارد كشور شدند كه به طور 
كامل ساخت روسيه بودند.اما پس از مدتى سقوط چندين 
فروند هواپيماهاى توپولف منجر شد كه دولت وقت، پرواز اين 
هواپيماها را ممنوع اعالم كند، همچنين سقوط هواپيماى 
ــد پرواز اين نوع از  ــته باعث ش ــال گذش آنتونوف هم در س

هواپيماهاى روسى هم در كشور متوقف شود.
در فاز جديد مذاكرات ميان ايران و روسيه، ورود هواپيماهاى 
ــاى كوچك  ــت كه اين هواپيماه ــده اس ــوخو مطرح ش س
ــد، بنابراين  ــاى كوتاه برد را دارن ــره قابليت پرواز ه 100 نف
مناسب براى سفرهاى داخلى هستند اما اينكه تا چه اندازه 
ــتفاده در اين هواپيماها با شرايط ايران  تكنولوژى مورد اس
ــى در  ــتم هاى روس ــازگارى دارد و يا اينكه ضعف سيس س
ــد، موضوعى است كه بايد  اين هواپيماها وجود نداشته باش
ــى كنند. اما وضعيت بازار داخلى كشور  كارشناسان بررس
نشان مى دهد كه مسافران چندان خاطره خوشى از پرواز با 
هواپيماهاى روسى ندارند كه علت آن هم حوادث تلخى است 
كه در سال هاى گذشته براى مسافران هواپيماهاى روسى 

ــت.در اين رابطه على محمد خان محمدى  افتاده اس
ــفر اخير معاون رئيس جمهور  ــاره به اينكه در س با اش
ــان هوا و فضا هم حضور داشتند،  به روسيه كارشناس
گفت: كارشناسان هوايى در اين سفر حتما به بررسى  
ويژگى هاى اين هواپيما پرداخته اند و گزارش آن را به 
معاون رئيس جمهور ارائه كردند. وى با بيان اينكه بايد 
ــرايط كامل اين هواپيماها بررسى كارشناسى شده  ش
ــرايط مختلف از جمله وضعيت آب و هوايى ايران  و ش
هم در نظرگرفته شود، افزود: ايران شرايط آب و هوايى 
گرم با ارتفاعات زياد دارد، بنابراين هر نوع هواپيمايى 
ــت و بايد در خريد هواپيما به  براى ايران مناسب نيس
ــناس صنايع هوا و  ــود. اين كارش اين موضوع توجه ش
ــده  فضا با تاكيد بر اينكه در مورد اين هواپيما اعالم ش
كه در كشورهاى اروپايى هم استفاده مى شود، گفت: 
كارشناسان بايد با دقت اين موارد را بررسى كنند چرا كه 

شرايط آب وهوايى ايران و اروپا متفاوت است.
ــورد توجه  ــاركتى بايد م ــاخت مش خان محمدى، س
ــركت هاى  ــت: ش ــرد، اظهار داش ــووالن قرار گي مس
ــاخت اين  ــاركت در س ــده ايرانى توان مش توليدكنن
ــد در اين زمينه به  ــا را دارند و دولت مى توان هواپيماه

شركت ها كمك كند.

در هفته دولت سال 94 ، 118 پروژه در بخش آب و فاضالب در شهرهاى 
مختلف استان اصفهان به بهره بردارى رسيد .

ــتان اصفهان اعالم كرد : در هفته دولت سال  ــركت آبفا اس مديرعامل ش
ــش آب و 45 پروژه در بخش  ــامل 72 پروژه در بخ جارى 118 پروژه ش

فاضالب افتتاح شد .
مهندس هاشم امينى با بيان اينكه 680 كيلومتر حجم عمليات صورت 
گرفته در بخش آبفا بوده است خاطرنشان ساخت : 286 كيلومتر اجراى 
ــز 394 كيلومتر  ــعه ، اصالح و خطوط انتقال آب بوده و ني عمليات توس
ــعه، اصالح و احداث كلكتور در بخش فاضالب بوده  اجراى عمليات توس
است كه در مجموع هزينه اجراى اين پروژه ها بالغ بر 1669 ميليارد ريال 
ــت .  وى افزود: در هفته دولت با به بهره بردارى رسيدن  برآورد شده اس
ــعاب آب واگذار شده و نيز 24 هزار  پروژه ها آب و فاضالب 25 هزار انش

انشعاب فاضالب به متقاضيان واگذار شد .
ــيرين كن مهاباد پرداخت و  ــتگاه آب ش وى به در مدار قرار گرفتن دس
ــيرين كن مهاباد اردستان  ــتگاه آب ش تصريح كرد: در هفته دولت دس
ــيد كه به دنبال اجراى اين طرح مردم اين منطقه به  به بهره بردارى رس
طور شبانه روز از آب شرب سالم و بهداشتى بهره مند شدند اين پروژه با 

هزينه اى بالغ بر 15 ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد .
ــركت آب و  ــه تطبيقى فعاليت هاى عمرانى ش مهندس امينى به مقايس
فاضالب استان اصفهان در دوسال فعاليت در دولت تدبير و اميد با دوسال 

پايانى دولت دهم اشاره كرد و تصريح نمود: در دوسال پايانى دولت دهم 
122 پروژه با اعتبارى بالغ بر 1208 ميليارد ريال در هفته دولت سال 91 
و 92 به بهره بردارى رسيد. اين درحاليست كه در هفته دولت 93 و 94 در 
بخش آب و فاضالب 268 پروژه با هزينه اى بالغ بر 2358 ميليارد ريال 
ــد 119 درصدى از حيث تعداد  به بهره بردارى رسيد كه اين بيانگر رش
پروژه ها در دولت تدبير و اميد است. همچنين 95 درصد اعتبارات هزينه 
ــال پايانى دولت دهم افزايش  شده در دولت تدبير و اميد نسبت به دو س

يافت .

دبير انجمن صنايع خوراك دام و طيور و آبزيان از كاهش قيمت خوراك دام و طيور 
و بهبود كيفيت توليد تا پايان سال خبر داد.

پيمان ذوالفقاريان در مورد اختالف خوراك دام و طيور و آبزيان در ايران با نرخ هاى 
جهانى اظهار كرد: تفاوت موجود به دليل عوامل مختلف از جمله تحريم است و در 
زمينه نهاده ها، تكنولوژى توليد و كارشناسى در كشور تفاوت و كمبودى نسبت به 
خارج وجود ندارد اما مسائلى چون تحريم، تعرفه ها و ماليات روى قيمت تمام شده 
تاثير منفى دارد در حالى كه در ساير كشور ها تعرفه و ماليات به نفع توليد است. 
وى افزود: در شرايط مشابه بين توليد خوراك طيور و آبزيان با كشورهاى خارجى 
تفاوتى وجود ندارد اما در ايران حاشيه هايى چون نوسانات نرخ ارز بر قيمت تمام 
شده توليد تاثير گذار است البته نوسان قيمت ارز به شدت در حال كاهش است و 

مى توان گفت كه به شرايط ثبات وارد مى شويم.
دبير انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان با تاكيد بر اين كه در شرايط تحريم 
خريد مواد اوليه حدود 20 درصد برايمان گران تر تمام مى شد كه اين مساله نيز 
روى قيمت خوراك تاثير گذار است بنابراين در صورتى كه از شرايط تحريم خارج 
شويم قيمت ها كاهش مى يابد. ذوالفقاريان با انتقاد از نبود مشوق در زمينه  توليد 
گفت: در كشورهاى خارجى توليد كننده از حمايت صادراتى برخوردار است، در 
حالى كه ما نه تنها مشوقى نداريم بلكه براى دريافت هاى صادرات با مشكل مواجه 

هستيم. 
در حال حاضر ماهيت و ساختار توليد به گونه اى است كه مشكلى در رقابت نداريم 
اما هزينه هاى باال باعث افزايش قيمت تمام شده محصول شده است. وى ضمن 

اعالم كاهش قيمت خوراك دام و طيور در نيمه دوم سال اظهار كرد: اگر انتقال 
ارز با هزينه كمترى صورت گيرد و هزينه هاى حاشيه اى نداشته باشيم با كاهش 
قيمت مواجه هستيم. از سوى ديگر قيمت هاى جهانى نيز روند كاهشى دارند و 
تاثير اين موضوع از اكنون ديده مى شود؛ بنابراين در شش ماهه دوم سال كاهش 

قيمت خوراك خواهيم داشت و حذف تحريم ها نيز تاثير گذار است.
ــوراك دام، طيور  ــت ميليون تن خ ــاالنه هف ــط س در حال حاضر به طور متوس
و آبزيان توليد مى شود كه انتظار مى رود تا پايان سال 20 درصد به ميزان توليد 

افزوده شود.

در هفته دولت مورد بهره بردارى قرار گرفت :

118 پروژه آب و فاضالب در استان اصفهان
دبير انجمن صنايع خوراك دام و طيور؛

خوراك دام و طيور ارزان مى شود

رييس دفتر رييس جمهور:

تالش دولت 
براى تك رقمى 

كردن تورم
افق آينده اقتصادى كشور اميدوار كننده است

هـواپيمـاهـاى 
روسى دوبــاره 

در آسمـان ايــران 
به پــرواز 
درمى آيند؟



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1668| سه شنبه 10 شهريور 1394 | 17 ذى القعده 1436

Society,Cultural  Newspaper No.1668 |  September 1.2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

در حال انقراضدر حال انقراض
ــتى در ايران از خرداد 92 جهش خوبى  مباحث محيط زيس
ــد همواره  ــت تدبير و امي ــس دول ــورى كه ريي گرفت به ط
ــد دارد، حتى مقام معظم رهبرى  بر حفاظت از طبيعت تاكي
ــه هرگونه  ــع فعاالن اين عرص ــفندماه 93 در جم در 17 اس

دست اندازى به محيط زيست را جرم انگاشتند.
ــت نيز به عنوان  ــازمان حفاظت محيط زيس بر اين اساس س
ــور اقدامات داخلى و بين المللى  ــت كش متولى محيط زيس
سازنده اى را در راستاى كاهش آسيب به منابع طبيعى انجام 

داده است.
 كاهش آلودگى هوا به ويژه در كالن شهرها 

خروج بنزين غير استاندارد و به اصالح پتروشيمى از چرخه 
ــتاندارد يورو 4 در  توزيع و جايگزينى بنزين و گازوييل با اس
كالن شهرهاى كشور، تاثير بسيار زيادى در كاهش آلودگى 

هوا داشته است.
تهيـه برنامـه عملـى مبـارزه بـا گـرد و غبـار و 

كنترل ريزگردها 
ــدن  با توجه به اهميت مقابله با پديده گرد و غبار و درگير ش
ــوراى عالى محيط زيست در  ــور، ش ــتان كش بيش از 20 اس
ــتاد  ــاد س ــود ايج ــه خ ــن جلس ــاه 1392 در اولي ــان م آب
ــرد و پس از  ــب ك ــار را تصوي ــرد و غب ــده گ ــه با پدي مقابل
ــكل  ــت ش ــازمان حفاظت محيط زيس ــتاد در س آن اين س
ــاز ــال آغ ــان س ــاه هم ــن م ــود را از بهم ــت و كار خ گرف

 كرد.
برگزارى كنفرانـس علمى منطقه اى گـرد و غبار 

در سال آينده
ــك جامعه علمى  ــد با كم با توجه به اهميت موضوع، قرار ش
ــه دولت هاى منطقه  ــانى ب و تحقيقاتى و با هدف آگاهى رس
ــا، كنفرانس علمى منطقه اى  و اطالع از برنامه هاى دولت ه

اوايل سال 1395 برگزار مى شود.
تشكيل كميته بررسى و گواهى تثبيت كننده هاى   

خاك
ــت؛  ــاك در هوا علت اصلى بروز ريزگردها اس وجود ذرات خ
بنابراين تثبيت اين كانون ها در مهار اين پديده نقش بسزايى 
دارد از اين رو براى اولين بار كميته « بررسى و گواهى تثبيت 
كننده هاى خاك» به منظور پاسخگويى به جامعه پژوهشى 
ــازمان جنگل ها ، مراتع و  ــاركت س ــور با مش و صنعتى كش
ــازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى  ــور، س آبخيزدارى كش
ــكده  ــه تحقيقات جنگل و مرتع و پژوهش ــور و موسس كش

حفاظت خاك و آبخيزدارى شكل گرفته است.
 اصالح و تكميل اليحه هواى پاك، تصويب آن در 
دولت و ارائه به مجلس جهت بررسى و تصويب نهايى 

ــى هوا براى  ــازات هاى آاليندگ ــه جرايم و مج در اين اليح
افزايش بازدارندگى در برخى موارد تا سه برابر افزايش يافته 

است، كه بخشى از آن به تصويب رسيده است.
پيگيرى ارزيابى زيست محيطى پروژه ها   

داشتن ارزيابى زيست محيطى براى اجراى پروژه ها الزامى 

ــت، از اين رو بازنگرى دقيق اين روند با استفاده از دانش  اس
ــت كه در سازمان  روز و اطالعات علمى يكى از كارهايى اس

در حال انجام است.
 جريمه شكار جانوران وحشى به بيش از پنج برابر 

افزايش يافت 
جريمه شكار جانوران وحشى با توجه به ماده سه قانون شكار 
ــى از گونه ها  ــط حدود پنج برابر و برخ و صيد به طور متوس

تا بيش از 10 برابر افزايش يافته است. 
تدوين فصل محيط زيست در برنامه ششم توسعه   
ــت در مجمع  ــت هاى كلى نظام در حوزه محيط زيس سياس
تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيرى است و به زودى ابالغ 
مى شود، سياست هاى كلى نظام در اين حوزه نيازمند بررسى 
و روند خاصى است كه اين كار در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در حال اجرا است و بر اين اساس فصل محيط زيستى در 

برنامه ششم توسعه تدوين شده است. 
 سوخت نيروگاه ها، گاز طبيعى مى شود 

سوخت مازوت در نيروگاه ها يكى ديگر از داليل بروز آلودگى 
هوا بود كه سازمان محيط زيست در اين زمينه رايزنى هايى 
ــدن و تجارت و نيرو  ــازنده با وزارت خانه هاى صنعت مع س

انجام داده است.
همكارى با وزارت كشور در زمينه پسماندها   

حجم باالى پسماند در كالن شهرها به ويژه شهرهاى ساحلى 
ــالمت مردم را تهديد  ــت كه محيط زيست و س معضلى اس

مى كند.
سازمان محيط زيست در زمينه مديريت پسماندها با وزارت 
كشور تفاهم نامه اى امضا كرده است تا برنامه مديريتى براى 
ــهرها و استان هاى  ــور به ويژه در كالن ش پسماندهاى كش

ساحلى تدوين شود.
تدوين اليحه توقف بهره بردارى از جنگل ها   

سازمان محيط زيست در بخش محيط طبيعى و تنوع زيستى 
نيز اقداماتى اساسى در زمينه حفاظت از جنگل ها و تاالب ها 

انجام داده كه نتيجه قابل قبولى داشته است.
تخصيص اعتبار براى حفاظت از تاالب ها   

ــتم هاى آبى بسيار ارزشمندى هستند كه  تاالب ها اكوسيس
ــد و از آنجا كه  ــروز ريزگردها دارن نقش موثرى در كاهش ب
ــدن تاالب ها و تبديل آنها  چند سالى است شاهد خشك ش
به منشا ريزگرد هستيم، دولت براى اولين بار در بودجه هاى 
ــتانى، رديف اعتبارى براى حفاظت از تاالب ها تخصيص  اس

داده است.
 احياى شوراى عالى محيط زيست 

ــد از روى كار آمدن  ــن اقدامات دولت يازدهم بع يكى از اولي
ــال  ــت بعد از هفت س ــط زيس ــوراى عالى محي ــاى ش احي
ــازنده اى در زمينه  ــات س ــت كه تاكنون تصميم توقف اس
ــده  ــذ ش ــورا اخ ــن ش ــور در اي ــت كش ــط زيس محي

است.
 اجراى طرح توسعه كشاورزى پايدار در روستاهاى 

حاشيه درياچه اروميه 
ــى و اوليه دولت  ــه اروميه يكى از اقدامات اصل احياى درياچ
تدبير و اميد است كه براى اين منظور برنامه ريزى هاى علمى 

زيادى را اجرا كرده است.
توقف عمليات راه سـازى در جنگل ابر و اقدام به 

اعالم جنگل ابر به عنوان منطقه حفاظت شده 
ــازمان حفاظت  ــر گذار س ــى و تاثي ــر اقدامات اساس از ديگ
ــوان منطقه حفاظت  ــر به عن ــت اعالم جنگل اب محيط زيس
شده است كه بر اين اساس هرگونه عمليات راه سازى در اين 

جنگل متوقف شد.
 بازبينى جاده ميان گذر درياچه اروميه 

ــاى درياچه اروميه  ــتاى احي ــى از تصميماتى كه در راس يك
گرفته شد، بازنگرى جاده ميان گذر درياچه اروميه است كه 
ــد گروهى علمى نحوه چرخش آب در اين منطقه را  مقرر ش

بررسى كنند.
توزيع گازوييل با 157 قسمت گوگرد در ميليون 

گازوييل يكى از سوخت هاى آالينده در كالن شهرها است كه 
استاندارد كردن آن يكى از برنامه هاى سازمان محيط زيست 

بود كه موفق به اين كار شد. 
خودروهاى ديزلى ملزم به نصب فيلتر دوده شدند   
توليد كنندگان خودروهاى ديزلى موظف شده اند از سال 94 
فيلتر دوده نصب كنند، همچنين از سال 95 فقط موتورهاى 

انژكتورى شماره گذارى مى شوند. 
موتورسـيكلت ها از ابتداى سال 97 با استاندارد   

روز اروپا توليد مى شوند 
ــتاندارد روز اروپا جزو  ــيكلت ها مطابق با اس توليد موتورس
مصوبات هيات دولت در كاهش آلودگى هوا است كه سازمان 

محيط زيست با جديت موضوع را پيگيرى مى كند. 
راه اندازى صندوق ملى محيط زيست 

ــدام ديگر دولت  ــت اق ــدازى صندوق ملى محيط زيس راه ان
يازدهم است كه اين كار فرصت استفاده از امكانات بين المللى 

بيشترى را براى ايران فراهم كرده است. 
الزام تمام دستگاه ها به ايجاد دفتر محيط زيست   

و توسعه پايدار زير نظر باالترين مقام سازمان 
ــور و  ــت كش ــكننده بودن محيط زيس با توجه به اهميت ش
ــتى براى اجراى پروژه هاى  ــتن تاييد محيط زيس لزوم داش
ــعه پايدار  ــد دفتر محيط زيست و توس ــعه اى، مقرر ش توس

زير نظر باالترين مقام آن دستگاه ايجاد شود.

خبر

ــرات  ــه تاثي ــت ك ــد اس ــه متعه ــوالد مبارك ــركت ف ش
ــي از فعاليت ها و محصوالت خود را با  زيست محيطي ناش
ــتمر در  ــب و بهبود مس ــاي مناس ــري روش ه به كار گي
ــي همچون انطباق با قوانين  عملكردها با رعايت اصول كل
و مقررات، استقرار مؤثر و بهبود مستمر سيستم مديريت 
ــيدن به توسعه پايدار،  ــاركت در رس زيست محيطي، مش
ــب،  ــوالت، پايش و گزارش دهي مناس مديريت بر محص
ترغيب و تشويق تامين كنندگان و پيمانكاران در راستاي 
ــووليت هاي اجتماعي  حفظ محيط زيست و توجه به مس
ــتا  ــاند؛ كه در همين راس ــت محيطي به حداقل برس زيس
ــرمايه گذارى بيش از 200 ميليارد تومانى در تجهيز و  س
در مدار قرار دادن امكانات كاهش اثرات زيست محيطى از 
جمله غبارگيرها و صرف هزينه ساالنه 20 ميليارد تومان 
جهت نگهدارى و تعميرات تجهيزات فوق همراه با كاهش 
مصارف عمومى آب، برق و گاز به ازاى تن توليد را در برنامه 

خود قرار داده است.
ــت محيطي  ــام پايش هاي زيس ــد به انج ــن بين باي در اي
ــگاه هاي معتمد محيط زيست به صورت  ــط آزمايش توس
سه ماهه و ارائه گزارش به سازمان حفاظت محيط زيست ،  
ــش  ــه اى پاي ــتم هاي لحظ ــدازي سيس ــب و راه ان نص
آالينده ها (Online Monitoring) ،  حفظ و نگهداري 
ــش گياهى با مصرف  ــبز با پوش از 1600 هكتار فضاي س
ــاب كارخانه و بازچرخاني پساب هاي  آب كم و تصفيه پس
تصفيه شده در خطوط توليد و خريد پساب هاى شهرهاى 
مجاور نيز در راستاى انجام تعهدات زيست محيطى شركت

 اشاره كرد.
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ــت.  ــد از فيل اس ــكى ها، بع ــزرگ خش ــتاندار ب ــدن دومين پس كرگ
ــيا يافت. پنج گونه كرگدن وجود  كرگدن ها را مى توان در آفريقا و آس
ــد در معرض خطر انقراض  ــكار بيش از ح دارد كه همه آنها به خاطر ش
ــان مى كشند. ــاخ ش ــكارچيان، كرگدن ها را به خاطر ش قرار دارند. ش

واقعيت هايى درباره كرگدن ها
 كرگدن ها در حيات وحش بين 40-45 سال عمر مى كنند.

 معنى واژه انگليسى كرگدن (rhinoceros) شاخ دماغى 
است.

ــيار بزرگ   با وجودى كه اندازه بدن كرگدن بس
است، اما مغز بسيار كوچكى دارد.

اسب، گورخر و خوك خرطوم دراز مااليا 
ــاوندان كرگدن  نزديك ترين خويش

هستند.

  دو گونه كرگدن در آفريقا زندگى مى كنند: سفيد و سياه. كرگدن 
ــتش مايل به قهوه اى  ــت. رنگ پوس ــفيد نيس ــفيد به هيچ وجه س س

است و در مقايسه با كرگدن سياه دهان پهن ترى دارد.
پنج گونه مختلف از كرگدن ها وجود دارد، سه تاى آنها بومى جنوب 
آسيا و دو تاى ديگر بومى آفريقا هستند. اين گونه ها عبارتند از: كرگدن 
ــوان و كرگدن  ــدن ج ــدى، كرگ ــفيد، كرگدن هن ــياه، كرگدن س س

سوماترايى.
ــد كنند كه  ــد به حدى رش ــا مى توانن ــج گونه كرگدن ه  همه پن

وزن شان به بيش از 1000 كيلوگرم (2200 پوند) برسد.
ــفيد مى تواند به بيش از 3500 كيلوگرم (7700   وزن كرگدن س

پوند) برسد.
كرگدن ها جانورانى گياه خوارند (تنها از گياهان تغذيه مى كنند)؛ 

آنها علف، درختچه، برگ و شاخه مى خورند.
ــوب  ــا محس ــدن ه ــه كرگ ــن گون ــدن (Javan) نادرتري  كرگ

مى شود. 
تعداد بسيار كمى از كرگدن هاى اين گونه (50 تا از آن) در حيات وحش 
باقى مانده است. چنين به نظر مى رسد كه بدن كرگدن هاى اين گونه 
با ورقه هاى سنگينى پوشيده شده باشد. اين ورقه ها در واقع چين هاى 

پوست او هستند.
 تعداد شاخ هاى گونه هاى مختلف كرگدن ها با هم متفاوت است: 
ــاخ دارند، در حالى كه كرگدن هاى  كرگدن هاى هندى و جوان يك ش

سفيد، سياه و سوماترايى دو شاخ دارند.
ــده 132  ــاخ كرگدنى كه تاكنون اندازه گيرى ش  طوالنى ترين ش

سانتى متر بوده است.
گرچه پوست كرگدن ها كلفت است، اما نرم است و ممكن است از 
آفتاب سوختگى رنج ببرند. كرگدن ها خود را با گل و الى مى پوشانند تا 
ــاد  ــان ايج ــت ش ــر روى پوس ــا ب ــل گرم ــى در مقاب ــه محافظ الي

كنند. 
گل و الى از پوست آنها در مقابل حشرات نيز محافظت مى كند.

ــت كه ناخن ما از آن  ــاخ كرگدن ها از جنس همان ماده اى اس  ش
ساخته شده است؛ اين ماده كراتين ناميده مى شود.

ــرات ديگر را از  ــه نام آوكس پكر، كنه ها و حش  پرندگان كوچكى ب
پوست كرگدن برمى دارند.

 كرگدن سريع مى  دود؛ اين جانور مى تواند با سرعت 64 كيلومتر 
در ساعت بدود.

ــنوايى شان   كرگدن ها بينايى ضعيفى دارند، اما حس بويايى و ش
بسيار عالى است.

 كرگدن هاى سياه اغلب با يكديگر مى جنگند. در نتيجه يك جنگ 
50 درصد نرها و 30 درصد ماده ها مى ميرند.

باردارى كرگدن ها بين 14 تا 18 ماه طول مى كشد و مادر به خوبى 
از نوزادش مراقبت مى كند. 

كرگدن جوان در 2-4 سالگى مادرش را ترك مى كند.

واقعيت هايى جـالب و خواندنى 
ــد در معرض خطر انقراض دربـاره كـرگـدن ها ــكار بيش از ح دارد كه همه آنها به خاطر ش

ــان مى كشند. ــاخ ش ــكارچيان، كرگدن ها را به خاطر ش قرار دارند. ش
واقعيت هايى درباره كرگدن ها

 كرگدن ها در حيات وحش بين 40-45 سال عمر مى كنند.
 معنى واژه انگليسى كرگدن (rhinoceros) شاخ دماغى 

است.
ــيار بزرگ   با وجودى كه اندازه بدن كرگدن بس

است، اما مغز بسيار كوچكى دارد.
اسب، گورخر و خوك خرطوم دراز مااليا 
ــاوندان كرگدن  نزديك ترين خويش

هستند.

دربـاره كـرگـدن ها

عكس روز 
جـاده هاى ديـدنى

محيط زيست در دو سال گذشته

                          جاده ساحل شمالىـ  اسكاتلند بزرگراه اقيانوس بزرگـ  استراليا  جاده ساحلى كازوى در ايرلند جاده بنف به جسپرـ  كانادا
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سخنگوى كميسيون بهداشت از اعتياد برخى جوانان از طريق تنباكوى ميوه اى در 
قليانخانه ها خبر داد و گفت: قليان خانه ها جهت پيشگيرى از اعتياد جمع آورى شود.

ــائل مهمى است كه مى تواند به يك كشور  سليمان عباسى اظهار كرد: اعتياد از مس
ــه از اين روش براى ضربه به ميهن اسالمى ما  آسيب رساند؛ بنابراين دشمن هميش
استفاده كرده و قصد توطئه از اين راه را داشته است. آسيب به نيروهاى جوان، خالق 
ــانى به جامعه را از دست  و توانمند جامعه سبب شده اين افراد احساس خدمت رس

داده و سربار جامعه شوند.
وى به ضربه هاى اقتصادى و آثار شوم اعتياد در جامعه اشاره كرد و افزود: ميلياردها 
ريال پول كشور توسط معتادان جهت خريد مواد از قاچاقچيان و خرده فروشان، از 
ــرمايه را مى توان جهت بهبود امر معيشتى و  ــده؛  در حالى كه اين س ايران خارج ش
گردش در معامالت صحيح و رونق اقتصادى استفاده كرد. اين نماينده مجلس در ادامه 
به آثار روحى ناشى از اعتياد بين خانواده هاى گرفتار به اين بليه شوم اشاره كرد و گفت: 
ــال ها در ذهن افراد باقى مى ماند و بيشتر مواقع افراد معتاد  آثار روحى اعتياد نيز س
براى تامين منابع ناشى از اعتياد دست به ناهنجارى و دزدى و قتل و جنايت مى زند.

عباسى بيان كرد: آسيب ناشى از اعتياد، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است و قتل 
و سرقت نيز از جمله عواقب آن به شمار مى رود و 100 درصد، عوارض شوم اجتماعى 
اعتياد، جامعه را به مرور زمان از پاى در مى آورد. وى در ادامه اجتماعى شدن مبارزه 
با مواد مخدر را رويكردى مثبت عنوان و تصريح كرد: بايد با آموزش به خانواده ها آنها 
را از اعتياد دور ساخت و براى گام نخست، الزم است به مساله قليان و سيگار توجه 
جدى ترى داشت؛ چراكه اين دو مساله بستر ساز اعتياد است. پرداختن به اين مساله 
ــد اعتياد در جامعه شد.سخنگوى كميسيون  به صورت بنيادى مى توان مانع از رش
بهداشت با اشاره به اينكه مراكز ارائه قليان بايد جمع آورى شوند، گفت: مگر 10 سال 
پيش اين تعداد قليان خانه  وجود داشت؟! متاسفانه در حال حاضر آمار قليان خانه ها 
ــوه اى جوانان را به  ــم تنباكوى مي ــن مراكز به اس ــيارى از اي افزايش يافته و در بس
آسيب هاى مختلفى سوق مى دهند.عباسى با تاكيد بر لزوم تغيير كاربرى قليان خانه، 
ــاغل ديگر تغيير يابد كه نه تنها مشكل  تصريح كرد: جواز اين مكان ها بايد براى مش
اعتياد و اين درد اجتماعى را تسكين دهد؛  بلكه باعث رشد فكرى و ارتقاء علمى جوانان 
شود.وى با بيان اينكه اگر كسى دست به قاچاق مواد مخدر بزند، بايد به اشد مجازات 
محكوم شودگفت: ابتداى پيروزى انقالب اقدام مناسبى جهت مبارزه با اعتياد انجام 
گرفت. در آن زمان كسى جرات فروش و قاچاق مواد مخدر نداشت. به نظرم فروش 
حتى چند گرم مواد نيز بايد محكوميت سنگين داشته باشد و حتى با پول و سند اين 
افراد آزاد نشوند. قاچاقچيان آنقدر از لحاظ دارايى قدرتمند شده اند كه گذاشتن وثيقه 
براى رهايى آنها بسيار سهل است.عباسى در ادامه با تاكيد بر تكميل انسداد مرزهاى 
ــد اعتياد شويم. دستگاه هاى عمرانى  كشور، تصريح كرد: در صورتى كه مانع از رش
تقويت و به ميزان قابل توجهى اشتغال در كشور ايجاد مى شود و به توليد و ثروت ملى 
مى انجامد.اين نماينده مجلس اضافه كرد: جهت مبارزه فراگير با اعتياد، بايد وزارت 
بهداشت و درمان بيشتر پاى كار آيد و قوه قضائيه نيز با اجراى مجازات هاى سخت 
در مبارزه با اعتياد قدم گذارد. وزارت صنعت و معدن نيز با جديت وارد عمل شود و 
اشتغال بيشترى براى جوانان فراهم كند همچنين در مدارس و دانشگاه ها آموزش 
ــروى انتظامى جهت مبارزه با  و برخورد جدى انجام گيرد.وى با تاكيد بر تقويت ني
سوداگران تصريح كرد: وضعيت معيشتى مرزنشينان الزم است تقويت شود و در كنار 
اين مساله كه مجازات ها بايد سنگين باشد زمينه اشتغال براى افراد فراهم تا بتوان با 

قاچاق و خرده فروشى مقابله كرد.

سخنگوى كميسيون بهداشت:
قليان خانه ها جهت پيشگيرى

 از اعتياد جمع آورى شود

يك جامعه شناس گفت: گرفتن پول از دستفروش براى دادن اجازه كار به 
وى نظام اخالقى جامعه را از بين مى برد.

ــه نقد از  ــر دريافت وج ــا، درباره تاثي ــو با ايلن ــعيد معيدفر در گفت وگ س
ــى نظير گرفتن پول از  ــان به ازاى اجازه كار به آنان گفت: اعمال دستفروش
ــتفروش براى دادن اجازه كار به وى تبعاتى منفى داشته و زمينه ساز  دس
بى اعتمادى، بهم ريختن مناسبات اجتماعى و اختالل در يك جامعه مى شود 
و نظام هنجارى و اخالقى جامعه را از بين مى برد.وى خاطرنشان كرد: چنين 
ــى مى برد و ضرورى است؛ يك  ــمت قهقرا و فروپاش اعمالى جامعه را به س
جامعه سالم نسبت به چنين مواردى حساسيت داشته باشد. وى تاكيد كرد: 
هرچه سعى ما بر متمركز كردن و دولتى شدن امور باشد و منابع  اقتصادى 
ــه خواهد دواند.  ــد؛ به طور مسلم فساد در جامعه  ريش ما نيز غيرمولد باش
به گفته معيدفر زمانى كه زمينه  مشاركت مردم در اقتصاد فراهم نباشد و تا 
زمانى كه اقتصاد كشور، متمركز و دولتى باشد، فساد با اشكال و صورت هاى 

مختلفى بروز مى كند.
وجود زمينه  انجام برخى اعمال قانون را بى اثر مى كند

ــان  ــاره بر اهميت و تاثيرگذارى قوانين در اين خصوص خاطرنش وى با اش
كرد: متاسفانه زمينه هايى ساختارى وجود دارند كه مى توانند قانون را نيز

ــاره به اينكه امروز به دليل  ــازند. اين جامعه شناس در ادامه با اش  بى اثر س
مشكالت اقتصادى و بيكارى، دستفروشى امرى رايج شده است گفت: وقتى 
رفتارى در جامعه رايج شود،  فشار زيادى در خصوص آن رفتار ايجاد مى شود 
و در چنين شرايطى كنترل رفتار مذكور بسيار مشكل خواهد بود به همين 
دليل گاهى ممكن است؛ فشار هنجارى سختى بر افرادى كه مى خواهند با 
آن رفتار مقابله كنند، وارد شود. وى تصريح كرد: وقتى كارمند شهردارى 

مى خواهد با فرد دستفروش برخورد كند؛ از طرف جامعه با واكنش مواجه 
ــتفروش مقاومت مى كند، باقى مردم هم از اين  ــود. عالوه براينكه دس ش
ــاهد اين موضوع بوده ام كه وقتى ماموران  رفتار ناراحت مى شوند و من ش
شهردارى با يك دستفروش برخورد كردند، باقى مردم با آنان برخورد كرده و 
درخواست مى كردند كه به كار دستفروش كارى نداشته باشند.معيدفر ادامه 
داد: مردم درك مى كنند كه امروز ميزان مشكالت اقتصادى چقدر است و 
همين باعث مى شود كه مردم دستفروشى را رفتارى به هنجار تلقى كنند؛ 
زيرا افراد به دليل مضيقه هاى كارى مى توانند، از راه دستفروشى درآمدى 

براى خود كسب كنند.
بايد براى اشتغال افراد فاقد شغل چاره اى انديشيد

ــار هنجارى در جامعه وجود داشته  وى خاطرنشان كرد: وقتى چنين فش
ــه برخورد با  ــف خود در زمين ــهردارى نمى تواند به وظاي ــد، مامور ش باش
ــال دريافت مبلغى  ــت در قب ــان عمل كند؛ بنابراين ممكن اس دستفروش
پول از اين كار اجتناب كند. هرچند كه نفس اين كار يعنى گرفتن وجه از 
خرده فروشان و دستفروشان درست نيست و از مصاديق فساد است اما بايد 
ــت؟اين جامعه شناس با بيان اينكه  ديد كه زمينه هاى وقوع فساد كدام اس

بايد بررسى شود كه براى اين وضعيت بايد چه اقداماتى انجام دهيم و با افراد 
فاقد شغلى كه ناچارند، براى امرار معاش دوره گردى و دستفروشى كنند؛ چه 
بايد كنيم، تاكيد كرد:  مسلما نبايد  بى تفاوت از كنار چنين افرادى گذشت، 
اما در عين حال شرايط كشور و وضعيت اقتصاد آن بايد مدنظر قرار گيرد.وى 
گفت: اگر بخواهيم با پديده دستفروشى مقابله كنيم؛ بايد جايگزين هايى 
ــاماندهى آنان را مورد بررسى قرار داد.  را  براى آن داشته باشيم و نحوه س
ــيم تا به اين شيوه از پديده دستفروشى  مثال ايده هايى نوآورانه داشته باش
ــم كنيم.معيدفر معتقد  ــرده و زمينه فعاليت اين افراد را فراه جلوگيرى ك
است؛ در چنين مواردى نبايد اصل بر نفى باشد؛ بلكه بايد اصل برآن باشد 
كه بتوانيم اين افراد را در زمينه هاى ديگرى به كار دعوت كرده يا زمينه هاى 

نوآورانه اى را خلق كنيم كه آنها نيز از اين موضوع استقبال كنند.
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گرفتن پول از دست فروشان،
 نظام اخالقى را از بين مى برد

ــدند فردى را  ــا اصفهان موفق ش ــوران پليس فت مأم
ــدادى از دختران در  ــماره تماس تع ــار ش كه با انتش
ــزى و هتك  ــى موجبات آبروري ــبكه هاى اجتماع ش
حيثيت آن ها را فراهم كرده بود شناسايى و دستگير

 كنند.
سرهنگ سيد مرتضى مرتضوى با اعالم اين خبر اظهار 
داشت: در پى شكايت يكى از شهروندان مبنى بر اينكه 
فردى با انتشار شماره تماس وى در فضاى مجازى به 
ــات آبروريزى  ــراه درج مطالب غيراخالقى موجب هم
ــت ، موضوع در دستور كار اين  وى را فراهم آورده اس

پليس قرار گرفت.
وى افزود: مأموران با انجام يكسرى تحقيقات تخصصى 
ــايى و  ــدند متهم را شناس در فضاى مجازى موفق ش
ــتگير كنند. اين مقام انتظامى بيان داشت: متهم  دس
هنگامى كه با مدارك و مستندات پليس روبه رو شد 

لب به اعتراف گشود و به چندين فقره هتك حيثيت 
ديگر نيز اعتراف كرد.

ــزود: در بازجويى هاى رييس پليس فتاى اصفهان اف
به عمل آمده از متهم، وى عنوان داشت شماره تماس 
دختران را به بهانه اى از طريق دوستان آن ها به دست 
آورده و درخواست ازدواج به آن ها مى دادم و هنگامى 
ــدم شماره آن ها را در  كه با جواب منفى مواجه مى ش

شبكه هاى اجتماعى منتشر مى كردم.
ــرهنگ مرتضوى در پايان به تمامى افرادى كه به  س
ــت در محيط مجازى  ــك حيثي ــو اقدام به هت هر نح
ــاس قانون جرائم  ــدار داد و گفت: بر اس مى كنند هش
رايانه اى هر كس بوسيله سامانه هاى رايانه اى و فضاى 
ــهروندان را فراهم  مجازى موجبات هتك حيثيت ش
نمايد افزون بر اعاده حيثيت به حبس و جزاى نقدى 

محكوم مى شود.
ــرد: از ارائه  ــهروندان توصيه ك ــه ش همچنين وى ب
ــخصى مانند عكس، فيلم و آدرس محل  اطالعات ش
ــناس خوددارى كرده و از  سكونت و كار به افراد نا ش
اعتماد بيجا به كاربران در فضاى مجازى پرهيز كنيد.

قائم مقام وزير و رييس مركز امور بين الملل و مدارس خارج 
ــاماندهى نيروهاى اعزامى سال تحصيلى  از كشورگفت: س

جارى، چهار ماه زودتر از موعد مقرر انجام شده است.
خليل اهللا بابالو قائم اظهار داشت: سرپرستى هاى جمهورى 
ــتاى جهاد ملى  ــور در راس ــالمى ايران در خارج از كش اس
ــام داده اند  ــاى فراوانى را انج ــى تالش ه و اقتصاد مقاومت
ــه بارى از  ــال تحصيلى 94-93 با كول و به همت آن ها، س
ــه پرداخت به  ــيد كه مى توان ب تجارب موفق به پايان رس
ــاره كرد.وى در  موقع حقوق و مزاياى نيروهاى اعزامى اش
ــانى تصريح كرد: امسال  خصوص ساماندهى نيروهاى انس
ــانى 4 ماه زود تر از زمان مقرر، به  ساماندهى نيروهاى انس
ــيد. از مزاياى اين اقدام اين است كه نيرو ها زود تر  پايان رس
ــدند و با آمادگى بيشترى مى توانند  از محل اعزام مطلع ش
ــانند.وى با تأكيد بر  در محل هاى خدمت حضور به هم رس
اينكه امسال با شفاف سازى كامل ساماندهى نيرو ها را انجام 

ــان كرد: نيروهاى اعزامى به مدارس طبق  داديم، خاطرنش
ــده تا از ورود نيروهاى  نيازسنجى هاى دريافتى انتخاب ش
مازاد به مدارس جلوگيرى شود.بابالو افزود: سياست مركز 
تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان ايرانى است كه مقيم 
كشورهاى خارجى هستند و نياز به تعليم و تربيت در مدارس 
ايرانى و آموزش زبان مادرى را دارند. براى آموزش آن ها بايد 
مدارسى در شأن جمهورى اسالمى ايران و متناسب با روحيه 
و فضاى زندگى اين دانش آموزان در اين كشور ها راه اندازى 
ــاخت خانه هاى سازمانى در سرپرستى هاى  كنيم.وى از س
شبه قاره و تركيه پس از طى مراحل قانونى خبر داد.قائم مقام 
وزير در امور بين الملل و مدارس خارج از كشور در خصوص 
ــا تحريم تأكيد كرد و گفت: گسترش روابط  برنامه هاى پس
ديپلماسى خصوصاً در حوزه آموزش فصل تازه اى را ايجاد 
كرده است و گستره كار بسيار باال است و پيش بينى هايى نيز 
انجام شده است. وى با اشاره به اينكه ايجاد و تأسيس مدارس 
بين الدولى در كشور ها اولين اولويت مركز است، يادآور شد: 
ايجاد مدرسه بين الملل با برند ايرانى از اولويت هاى ديگر اين 
مركز است كه اقداماتى در اين خصوص انجام شده است كه 

اميدواريم با پيگيرى هاى مداوم به سرانجام برسد.

هتك حيثيت از دختران 
به تالفى جواب «نه»

 به خواستگارى

ايجاد مدرسه 
بين الملل با
 برند ايرانى

ــويى يا به عبارت ديگر  ــوازى خارج از چارچوب زندگى زناش برقرارى رابطه ى م
ــده است كه بنابر نظر  ــايع طالق در ايران مطرح ش خيانت، يكى از داليل ش

كارشناسان به كمك آموزش، مشاوره و ايجاد فضاى صميمى، مى توان از 
گسسته شدن زندگى جلوگيرى كرد و اعتماد از دست رفته ميان زوج 

را بازگرداند.
ــاى دادگاه خانواده  ــروى  ه ــذر از راه در گ

ــالن  ــا وكي ــت ب و صحب
دادگسترى 

و 

مراجعه كنندگان، حقيقِت تلخ افزايش جدايى به دليل خيانت هاى بعد از ازدواج آشكار 
ــترش زندگى مدرن، دامنه ى وسعت آن هم گسترش يافته است تا  مى شود كه با گس
ــهرك محالتى تهران،  ــادفر» رييس مجتمع قضايى خانواده ش آن جا كه « اباصلت ش
ــل افزايش طالق در بين ــه عنوان يكى از عوام ــى در اظهارات خود از خيانت ب به تازگ

 زوج ها ياد كرده است.
ــناس و استاد دانشگاه علوم  از نگاه صاحبنظرانى همچون «پروانه محمدخانى» روانش
ــى خارج از چارچوب روابط  ــى، هر نوع رابطه ى عاطفى يا جنس بهزيستى و توانبخش
زناشويى كه به صورت مخفيانه و به منظور رفع نيازهاى عاطفى و جنسى با جنس موافق 
يا مخالف برقرار شود، براى زندگى زناشويى و خانوادگى افراد تهديدى جدى به شمار 
ــاده بدون حضور فيزيكى فرد مورد نظر هم از موارد  مى آيد. حتى رابطه ى عاطفى س
ــق يك هنرپيشه، فوتباليست يا شخصيت معروف  خيانت به شمار مى رود. مانند عاش
ــنا بودن با روابط جنسى درست،  ــدن. محمدخانى در گفت و گو با  ايرنا گفت: نا آش ش
نداشتن سالمت روحى و روانى، داشتن مشكل هاى هذيانى، شك و بدبينى نسبت به 
شريك زندگى و انتقام از رفتارهاى نادرست طرف مقابل از علل و عوامل ايجاد رابطه ى 
موازى است.چرايى به وجود آمدن اين پديده ى ناهنجار اجتماعى و قرار گرفتن آن در 
صدر جدول علت هاى جدايى، گروه پژوهش و تحليل خبرى ايرنا را برآن داشت تا در 
گفت و گو با كارشناسان اين حوزه، به واكاوى علت هاى خيانت، شناسايى عوامل اثرگذار 

در به وجود آمدن و راهكار حل و فصل آن بپردازد.
 سكوت و ديده نشدن، زمينه ساز روابط موازى

بنا بر نظركارشناسان، دليل اصلى به وجود آمدن خيانت، مسايل عاطفى از قبيل برطرف 

نشدن نيازها و خواسته هاى 
ــت.  ــى افراد اس عاطف
ــارت ديگر  به عب
ــال  ــن احتم اي
ــردى  ــراى ف ب
ــه در محيط  ك
خانواده به خوبى 
ــى  ــر عاطف از نظ
تامين نشده، وجود 
ــراى رفع  ــه ب دارد ك
ــاى عاطفى خود  نيازه
ــمت ارتباط با افراد  به س
ــوق پيدا كند، كه  غريبه س
متاسفانه در درازمدت ادامه 
ــاد رابطه  ــن رفتار، به ايج ى اي
هاى فرازناشويى منجر مى شود 
و بر اساس عرف مرسوم در جامعه، 
ــن چرايى ايجاد  بدون در نظر گرفت
ــت  انگش ــوازى،  م ى  ــه  رابط
ــت  خيان ــوى  س ــه  ب ــرزنش  س
ــاره ــن ب ــود. در اي ــى ش ــده دراز م كنن
ــناس و ــه ش ــرى» جامع ــرداد ناظ  «مه

ــت، بازخواست   استاد دانشگاه هم معتقد اس
ــرزنش كردن فرد خطاكار بالفاصله بعد از وقوع خيانت  و س
اشتباه است؛ چرا كه پيش از اين، زمينه ى ايجاد ناهنجارى، از سوى 

شريك زندگى فراهم شده است.
ناظرى افزود: با نگاهى عميق به موضوع خيانت درمى يابيم، زمانيكه در زندگى مشترك، 
خواسته ها و نيازهاى يكى از دو نفر ناديده گرفته مى شود و گوش شنوايى براى شنيدن 
درد دل ها وجود نداشته باشد، اين زندگى به مرور، دچار روزمرگى و كليشه ها شده و 
امكان اين كه فرد براى يافتن پاسخ نيازها، به روابط موازى روى آورد، افزايش پيدا مى 
كند.بنا بر تعريف اين جامعه شناس، زندگى مشترك بر پايه ى تغيير بنا نهاده شده است 
ــترك بر تفاهم چالش برانگيز است. به اين معنا  و قرار دادن نقطه ى تعادل زندگى مش
ــخگويى به نيازهاى يكديگر بر اساس  كه وقتى شريكان زندگى هيچ تالشى براى پاس
ــت، بايد اطمينان داشت كه در  شرايط زمانى نمى كنند و زندگى آرامى در جريان اس
آينده يى نزديك، اين زندگى آرام، دچار تالطم خواهد شد.ناظرى افزود: به همين دليل 
معتقد هستم نقطه ى تعادل زن و شوهر در يك زندگى مشترك، تغيير است و زمانيكه 
ــيم، يكى از دو فرد، به اين احساس  ما تغييرى ايجاد نمى كنيم و به روزمرگى مى رس
ــته وجود ندارد و همسرش او را  ــيد كه ديگر آن نگاهى كه اول ازدواج داش خواهد رس
ــرق در افكار خود،  ــم عبور مى كنند و غ ــد عابران خيابان از كنار ه نمى بيند و همانن
ــاس نمى كنند. زمانى كه ديده نشدن تبديل به عادت و  برخوردهاى همديگر را احس
ــود و فرد به مرور احساس نياز به يك  تقويت شود، پاسخ ندادن به نيازها شروع مى ش
تازگى مى كند. در واقع خيانت زمانى اتفاق مى افتد كه ما از درك مفهوم عشق خالق 
ــرد مقابل ديگر امكان  ــود كه ف فاصله مى گيريم و مبانى ذهنى و فكرى ما اين مى ش

پاسخگويى به نيازهاى ما را ندارد.
ــاد تغيير و به  ــردن آن  بهترين راه حل ايج ــاب، و تعريف ك ديدن فيلم و خواندن كت
ــه ى كارى مهرداد  ــاس تجرب ــت كه براس وجود آمدن صميمت در فضاى خانواده اس
ــان مى گذرد و  ــترك آن ــال ها از زندگى مش ــى توان به زنان و مردانى كه س ناظرى م

ــه ى ناظرى، وقتى ــده اند توصيه كرد. بنا به گفت ــكوت ش دچار تالطم روزمرگى و س
ــنوا بودن رنگ باخته است،   گفت و گو وجود ندارد يا فرهنگ صحبت كردن و گوش ش
ــكوت مى كنيم؛ سكوتى كه در واقع سقوط ما از  بيشتر با هم مى جنگيم و در نهايت س

ارتفاع باورهاى انسانى است و ديگر چيزى نمى ماند كه آن رابطه را نگه دارد.
 كمرنگ شدن آموزه هاى عرفى و شرعى

ــته و پيروى كوركورانه از روابط  ــدن رفتارهاى اجتماعى از عرف و سنت گذش جدا ش
ــه عنوان كرد كه ــل افزايش خيانت در جامع ــوان يكى ديگر از دالي آزاد غربى را مى ت

 «طهورا نوروزى» روانشناس و مشاور خانواده به آن اشاره مى كند. به گفته ى وى، خيانت 
ــت كه هم خيانت كننده و هم خيانت شونده را دچار بحران مى  مساله يى دو سويه اس
ــكنى، افزايش روابط آزاد و خارج از عرف است. پيش از  كند. علت فراوانى اين هنجارش
اين ها بنا به عرف جامعه و سنت، حريم هايى در نوع پوشش، رفتار و بيان افراد رعايت 
مى شد اما متاسفانه، اكنون فضاى عرفى و فرهنگى، رنگ و رويى متفاوت از شرع و عرِف 
ــت تا اندازه يى كه پيروى نكردن از رفتارهاى تازه با برچسب گذشته به خود گرفته اس

 «پسرفته بودن» همراه خواهد بود.
ــن» ــن لطيبي ــريفه ى «الطيبي ــه ى ش ــه آي ــتناد ب ــا اس ــه ب ــوروزى در ادام ن

ــت) افزود: جامعه يى كه مردان پاك نداشته   (پاكان را دوستى با پاكان و خوبان سزاس
ــت. به گفته ى وى، هر چند حيا صفتى زيبا و خلقى  باشد، زنان پاك هم نخواهد داش
ــمار مى  رود و بنا بر حديثى از امام صادق (ع) كه مى فرمايند  شايسته براى زنان به ش
«حيا 10 قسم است كه 9 قسم آن در زنان است» اما اين دليلى بر توجيح رفتار مردان 
ــيوه هاى  ــت. زن پاك براى مرد پاك خواهد بود و زمانى كه مردان با ش خيانتكار نيس
ــتند و حيا از ميان آنان رخت بسته باشد، نمى توان  گوناگون درصدد تنوع طلبى هس
توقع داشت كه زنان پاكى هم براى آنان باقى بمانند.اين مشاور خانواده، فرهنگ سازى 
ــر ــايه ى زندگى آزاد غربى از س ــانه ها را يكى از راهكارهاى دور كردن س از طريق رس

 خانواده ى ايرانى عنوان كرد و گفت: افرادى، ناخواسته با پيروى از جامعه ى به اصطالح 
روشنفكر، به سوى خارج شدن از عرف و دورى از رفتارهاى پسنديده كشيده مى شوند. 

از خال قوانين حمايتى تا افزايش قوانين دست و پا گير
سخت گيرى هاى قانون براى جلوگيرى از گسسته شدن زندگى زناشويى گاهى خود، 
يكى از عوامل بروز روابط موازى در زندگى مشترك مى شود؛  زيرا زمانى كه فرد، خسته 
ــريك زندگى خود به قانون پناه مى برد و قانون با  اما و اگرهاى  از برخوردهاى سرِد ش
گوناگون دست رد به سينه ى وى مى زند؛ با مشاهده ى كوچك ترين عاليم عاطفى به 
سوى فرد ديگر كشيده مى شود كه همين امر زمينه ساز بروز خيانت در جامعه خواهد 
ــد. موضوعى كه «گيتى پورفاضل»،  حقوقدان و وكيل خانواده پس از بررسى مفاد  ش
قانون، از خال هاى قانون حمايتى براى زنان و بهادادن بيشتر به مردان در قانون جزايى 

كشور به آن اشاره مى كند.
پورفاضل مى گويد: با بررسى قانون حمايت از خانواده، مصوبه ى سال 1353، شاهد آن 
هستيم كه از خيانت به عنوان عامل طالق براى زن ياد نشده است. شايد دليل كليدى 
اين است كه خيانت تنها از سوى زنان امرى ناپسند و تابو تلقى مى شود و از سوى مردان 
ــاس قانون اجازه ى چند همسرى  ــمار نمى رود. هنگامى كه مردان بر اس خيانت به ش
ــان نتوانند حق ــت. در چنين مواردى اگر زن ــت معنايى نخواهد داش دارد، ديگر خيان

ــده و گرفتار روابط عاطفى دوستانه  ــت رفته ى خود را پس گيرند، دچار انزوا ش  از دس
مى شوند. اين در حالى است كه در ساير كشورها، خيانت كردن يكى از موارد طالق است. 
ــه ازدواج و قوانين حمايتى را به عنوان  ــازى نگرش افراد ب اين حقوقدان در ادامه، بازس
ــت كه براى ــرد و افزود: قوانين ما قوانينى اس راهكارى براى رفع اين چالش عنوان ك

 ارزش هاى انسانى هيچ بهايى قايل نيست و به ازدواج به چشم معامله يى ميان دو فرد 
ــاس عشق و عالقه ى دوجانبه پايه گذارى  نگاه مى كند؛  در حالى كه ازدواج بايد بر اس
شود. بايد نگرش جامعه در مورد پيوند زناشويى، بازسازى شود و قوانين هم از اين پيوند 

مقدس حمايت كنند و يكطرفه عمل نكنند.

 بازسازى اعتماد از دست رفته، تنها درمان پيمان شكنى
پس از افشاى يك رابطه ى موازى، نخستين راه حلى كه در ذهن زوج به خاطرمى آيد، 
ــت ؛ در حالى كه از نگاه مشاوران خانواده، اين مساله،  طالق و مرگ روابط زن و مرد اس

قابل اصالح بوده و مى توان آن را با مرور زمان و كمى صبر و حوصله، حل و فصل كرد.
ــوم از زوج هايى كه به  ــان مى دهد كه دو س ــتاوردهاى روانشناسان نش نگاهى بر دس
ــخص سوم، دچار آسيب در  دليل به وجود آمدن رابطه ى موازِى يكى از دو طرف با ش
روابط زناشويى خود شده اند، مى توانند با طى يك دوره درمان به بهبودى قابل قبولى 
دست يابند و اعتماد از دست رفته را بازگردانند. رسيدن به اين مرحله، به عواملى مانند 
نظام ارزش هاى فردى، توانايى در عفو و گذشت و تالش فرد خطاكار براى جلب اعتماد 
همسر بستگى دارد. در اين باره، طهورا نوروزى معتقد است: طالق تصميمى فردى است 
ــانحه مى گيرند. اين ممكن است از سوى مرد باشد يا  كه افراد در قبال يك اتفاق يا س
ــته  زن. اما به طور كلى مى توان گفت براى مواردى كه قابليت اصالح در آن وجود داش
باشد، طالق، غيرعاقالنه ترين راه حل است زيرا ماهيت طالق، بسترساز ناهنجارى هاى 
اجتماعى ديگرى مانند مساله ى فرزندان طالق خواهد بود.پروانه محمدخانى هم بهترين 
ــاوران و روانشناسانى ــناخت علت و عوامل ايجاد رابطه ى موازى را مش مرجع براى ش
ــت سوق دهند؛  ــالمت روانى زوج، آنان را به بازگش  مى داند كه مى توانند با ارتقاى س

مشاورانى كه افراد را به خودشناسى، تقويت نقاط قوت و پااليش روح تشويق كنند.
 عشق خالق، آموزه يى به نام مهارت زندگى

آموزش مهارت هاى زندگى و ساختن عشق در اليه هاى آن، يكى از مواردى است كه در 
زندگى زنان و مردان ايرانى كمتر ديده مى شود ؛ حال آنكه در ساير كشورهاى جهان، 

فارغ از ميزان زماِن گذشته از زندگى، همواره آموزش داده مى شود.
در همين پيوند مهرداد ناظرى معتقد است: زمانى ما مى توانيم  دو فرد را عاشقانه در كنار 
هم قرار دهيم كه به آنان فرهنگ «صميميت» را بياموزيم، يعنى آن دو  يادبگيرند كه 
حتى در گذر از نيم قرن زندگى مشترك، رابطه ى عاطفى و جنسى خوبى داشته باشند. 
ــورهاى اروپايى، با برگزارى كالس هايى، به زنان و مردان مى آموزند كه  اكنون در كش
همواره مى توان در كنار هم از زندگى لذت برد و پاسخگوى نيازها و خواسته هاى شريك 
زندگى بود اما شوربختانه در ايران به دليل نبود آموزش، زن وقتى به سن يائسگى مى 
رسد احساس ناتوانى در برقرارى ارتباط عاطفى و جنسى مى كند و گمان مى كند كه 
ديگر نمى تواند رابطه داشته باشد و لذت ببرد. درواقع مى توان گفت ما در بازتوليد روابط 

مشترك بين دو فرد ضعيف هستيم.
ــده در  ــته ش ــاى در فضايى به دور از فكرهاى انباش ــان چ ــدم زدن، صرف يك فنج ق
ــدام كار من، تو را ــتى يا ك ــوال هايى مانند اين كه از من راضى هس ــش س ذهن، پرس
ــوب بودن، از  ــنونده ى خ ــد، همدلى و تمرين مهارت هاى گوش دادن و ش  مى رنجان
توصيه هاى ناظرى براى زوج هاى ايرانى است تا از اين طريق به رشد عشق و عالقه ميان 
خود كمك كنند و مسير ورود هر نوع رابطه ى موازى را از بين برند.اين جامعه شناس در 
ادامه، كاهش دخالت هاى اطرافيان در زندگى زناشويى را زمينه ساز عشق خالق عنوان 
كرد و گفت: بارها ديده شده كه دخالت خانواده ها مشكل هاى فراوانى ايجاد مى كند كه 
با فرهنگ سازى و الگوبردارى از كشورهايى كه در آن ها، تنها تصميم گيرندگان زندگى 
زناشويى، پدر، مادر و فرزندان هستند، مى توان از ادامه ى اين روند كاست.با نگاهى به 
ــاوران خانواده مى توان دريافت كه يادگيرى و به كارگيرى  اظهارات كارشناسان و مش
اصول نه چندان دشوارى همچون توجه كردن به رفتارها و نيازهاى همسر، درك رفتارها 
و گوش فراسپردن به احساس هاى فرد مقابل، ايجاد تغيير و تنوع در مسير روابط عاطفى 
و احساسى، بيان دقيق احساس هاى خوشايند و نارضايتى ها، مطالعه و افزايش آگاهى 
ــق و عالقه، در پيش گرفتن صبر و حوصله  ــويى، ابراز عش نسبت به اصول روابط زناش
ــاور در موارد نياز، مى توان رابطه ى براى بازسازى روابط آسيب ديده و مراجعه به مش
ــيب ديده و حتى در معرض از هم پاشيده شدن   زناشويى يى را كه به دليل خيانت آس

است، نجات داد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.

ــويى يا به عبارت ديگر  ــوازى خارج از چارچوب زندگى زناش برقرارى رابطه ى م
ــده است كه بنابر نظر  ــايع طالق در ايران مطرح ش خيانت، يكى از داليل ش

كارشناسان به كمك آموزش، مشاوره و ايجاد فضاى صميمى، مى توان از 
گسسته شدن زندگى جلوگيرى كرد و اعتماد از دست رفته ميان زوج 

را بازگرداند.
ــاى دادگاه خانواده  ــروى  ه ــذر از راه در گ

ــالن  ــا وكي ــت ب و صحب
دادگسترى 

و 

نشدن نيازها و خواسته هاى 
ــت.  ــى افراد اس عاطف

تامين نشده، وجود 
ــراى رفع  ــه ب دارد ك
ــاى عاطفى خود  نيازه
ــمت ارتباط با افراد  به س
ــوق پيدا كند، كه  غريبه س
متاسفانه در درازمدت ادامه 
ــاد رابطه  ــن رفتار، به ايج ى اي
هاى فرازناشويى منجر مى شود 
و بر اساس عرف مرسوم در جامعه، 
ــن چرايى ايجاد  بدون در نظر گرفت
ــت  انگش ــوازى،  م ى  ــه  رابط
ــت  خيان ــوى  س ــه  ب ــرزنش  س
ــاره ــن ب ــود. در اي ــى ش ــده دراز م كنن
ــناس و ــه ش ــرى» جامع ــرداد ناظ  «مه

ــت، بازخواست   استاد دانشگاه هم معتقد اس
ــرزنش كردن فرد خطاكار بالفاصله بعد از وقوع خيانت  و س
اشتباه است؛ چرا كه پيش از اين، زمينه ى ايجاد ناهنجارى، از سوى 

شريك زندگى فراهم شده است.
ناظرى افزود: با نگاهى عميق به موضوع خيانت درمى يابيم، زمانيكه در زندگى مشترك، 

چـــرا 
و 

چــه بايــد كــرد؟

خيـانـت 
هـمسـران؛ 



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1668 |سه شنبه 10 شهریور 1394 | 17 ذی القعده 1436

در حالیکه رهبر انق��اب معتقدند فریض��ه وحدت مس��لمین، از حج و جهاد 
مهم تر است، مسووالن بعثه می گویند برای این مساله بر جریان های فرهیخته 

سرمایه گذاری کرده اند و در بسته فرهنگی زائر مباحث وحدت نداریم.
این روزها با آغاز عملیات حج تمتع 1436 در میانه جنگ عربستان سعودی و 
یمن و بحران های منطقه ای چون حضور گروه داعش در عراق و حوادث سوریه، 

یکی از مهم ترین نکات حج مساله وحدت اسامی و توجه به این مساله است.
چیزی که رهبر معظم انقاب اسامی در سخنان اخیر خود در جمع کارگزاران 
حج بر آن تاکید کرده و گفتند که »حج مظهر وحدت اسامی است، رنگ های 
مختلف، پوس��ت های مختلف، ملّّیت های مختلف، شناس��نامه های مختلف، 
مذاهب مختلف، سلیقه های مختلف همه در کنار هم و مثل هم. همه باهم طواف 
می کنند، باهم س��عی می کنند، باهم در عرفات و مشعر وقوف می کنند؛  این 

وحدت خیلی چیز مهّمی است.«
ایشان هر ساله بر این امر تاکید می کنند و در یکی از سخنرانی های مهم خود در 
دهه 60، چنین گفتند: درباره وحدت باید عرض کنم که یکی از فرایض و واجبات 
اس��امی در ردیف جهاد، در ردیف حج، بلکه اهم از جهاد و حج مسأله وحدت 
مسلمین است، که در چند آیه از قرآن به این فریضه مسلمان ها  امر شدند و از آنها 

وحدت و اتحاد و یکپارچگی و همدلی و همزبانی خواسته شده.
اما چه باید کرد که مسیر کاروان های حج و مسیر حرکت حجاج پیش از تنافر و 
جدایی که این روزها به واسطه برخی رفتارهای جریانات ضدوحدت در تشیع 
انگلیسی و تسنن آمریکایی شکل گرفته به سمت وحدت، برادری و همدلی برود.

بسیاری از فعاالن عرصه وحدت و تقریب و فعاالن دیپلماسی فرهنگی و صدور 
 فرهنگی انقاب اسامی معتقدند مهم ترین مس��اله در این بین، رفتار زائران

 است.
 صدور انقالب و فرهنگ مقاومت و وحدت با »ارتباطات اجتماعی«

علی کمیل��ی یک��ی از ای��ن چهره هایی اس��ت ک��ه معتق��د اس��ت » انتقال 
 فرهنگی ن��ه یک فرآین��د هوای��ی که مس��یری زمینی اس��ت که در بس��تر 

»ارتباطات اجتماعی« جوامع با یکدیگر اتفاق می افتد ...«
حج خود مظهر این »ارتباطات اجتماعی« است که می تواند در مسیر شناخت 

جوامع اسامی از انقاب و فرهنگ مقاومت و وحدت باشد.
به معنای دیگر آنجا که رهبری انقاب »اتحاد را از دیگر تجربه های قابل انتقال 
 ملت ایران به ملت های دیگر در موس��م حج برش��مردند« راه ح��ل آن دیدار

 رو در روی زائر و حاجی ایرانی با زائر و حاجی کشورهای دیگر است.
حال در این بین سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در امور حج چه 
مسیری را پیموده اند تا زائران ایرانی رشدی کیفی داشته باشند و هر کدام تبدیل 

به یک شخص موثر در تبلیغ فرهنگ وحدت و مقاومت شوند؟
نمونه این حرکت کیفی که چندین سال است ش��کل گرفته و این ایام در حج 
 جواب داده اس��ت؛ حضور زائران ایران��ی در صف های جماعت اهل س��نت در

 مسجد النبی)ص( و مسجد الحرام است.
سال ها پیش گفته می شد زائران ایرانی هنگام اذان مسجد را ترک می کردند و 
یا در بازار مشغول خرید بودند و اعتنایی به اذان نمی کردندکه موجب ناراحتی و 
نگاه بد به زائران ایرانی و شیعه می شد؛  اما در سال های اخیر دیده شده که زائران 
ایرانی برای حضور در نماز مسجدالنبی)ص( و مسجد الحرام تعجیل می کنند و 

این همان کیفی سازی زائر ایرانی است.
 در بسته فرهنگی زائر مباحث وحدت نداریم

اما این مس��یر باید با ق��درت ادام��ه پیدا کن��د و چیزی که مطرح اس��ت این 
اس��ت که آیا در جری��ان آموزش های ارائه ش��ده به حج��اج اعزام��ی از ایران 
 مس��ائل مربوط به وح��دت و رفت��ار با ب��رادران اهل س��نت گنجانده ش��ده

 یا نه؟
این س��والی اس��ت که خبرنگار فرهنگی ف��ارس از مس��عود حاجی ابراهیمی،  
 مدی��ر برنام��ه و محص��والت فرهنگ��ی بعث��ه پرس��ید و او پاس��خ داد ک��ه

 » کتاب درب��اره وحدت داریم ولی ای��ن کتاب ها به صورت عمومی در بس��ته 
فرهنگی زائر نیست، چرا که در این مباحث، مسائل تخصصی آمده است«.

وی با بیان اینکه رویک��رد محصوالتی و محصوالت فرهنگ��ی در این مدیریت 
با جنس فرهنگی وج��ود دارد می گوید: کار این مدیری��ت فرهنگی � ترویجی 
و تبلیغ��ی � ترویجی اس��ت و متمرکز ب��ر اماکن، اس��رار و معارف اس��ت و ما 
 دارای بروشورهای اماکنی و بازارگردی هس��تیم و مباحث اجتماعی را از قبل 

داشتیم.
حاجی ابراهیمی می افزاید: در بخش های خاص تر، که ما تأثیرات بیش��تری را 
از زائر می طلبیم و می خواهیم در بخ��ش فرهیخته ها و »یاوران حجاج« دنبال 
می کنیم؛ آنجا ما اصًا بحث کتابی نداریم؛  چون عموماً اینها مطالعه نمی کنند 
و رصد ما اینگونه می گوید و بحث های تخصصی با آنها داریم ؛ یعنی در حالی که 
فضای وهابیت را تبیین می کنیم،  وحدت، همدلی، مسائل اهل تسنن، تفکیک 
اهل تسنن با فضای تکفیری آنجا تبیین می شود و ما این جلسات را با مخاطب 
هدفمند که در کاروان ها هس��تند و تأثیرگذار هستند برگزار می کنیم که یک 
دوازدهم زائران ما هستند که همان یاوران حجاج، شورای فرهنگی کاروان ها و 
فرهیختگان هستند و اینها کسانی هستند که تأثیر مستقیم در رفتار زائر دارند و 

در سطح با زائر حرکت می کنند و به صورت شناور با آنها هستند.
وی ادامه می دهد: شما توجه داشته باشید هر چقدر هم که روحانی کاروان در 
این زمینه تذکر دهد،  اثر ندارد اما گاهی یک هم اتاقی و هم کاروانی تأثیر بیشتری 
در حوزه رفتاری زائر دارد،بنابراین اگر چنین مباحث تخصصی را به عموم بگوییم 
خسته کننده است اما رد بین فرهیختگان این مسائل را تبیین می کنیم؛ مثًا 
فتوای امام خمینی)ره( و رهبری درباره اقامه نماز جماعت همراه با اهل سنت را 

که تبیین می کنیم نشان از یک افق بی نظیر وحدت شیعه و سنی دارد و وقتی این 
را برای فرهیخته می گوییم، خودش اثرگذار است، این همانی است که حضرت 
آقا عنوان کردند درش��ت ها را تبیین کنید مابقی درست می شوند و این کار در 
جلسات خصوصی تبیین می شود و این کار قبًا بوده، اما به صورت متمرکز دو 
سه سال است که دارد کار می شود. حاجی ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا 
برنامه ای برای مخاطب عموم دارید و کتابی در این زمینه منتشر کرده ایدگفت: 
البته کتاب درباره وح��دت داریم به نام »وحدت و همگرایی« که در جلس��ات 
تخصصی توزیع می شود؛  ولی این کتاب ها به صورت عمومی در بسته فرهنگی 
زائر نیست؛  چرا که در این مباحث، مسائل تخصصی آمده است البته اگر همین 
االن شما یک جزوه، بروشور یا کتاب برای مخاطب عموم داشته باشید، من برای 
چاپ آن اعام آمادگی می کنم اما به نظرم وجود ندارد ؛ البته کتاب هایی در حد 
آدم های کتابخوان و باسواد و کمتر تخصصی و بیشتر عمومی داریم و نشر حج و 

پژوهشکده ما کار کرده است و وجود دارد.
 طرح مردمی کردن تقری�ب و ضرورت س�رمایه گذاری بر عموم 

حجاج
به نظر می رسد در پی طرح مساله ای با عنوان »مردمی کردن تقریب« یکی از 
راه های تقویت این پروسه توجه به عموم مردم در بحث آموزش مباحث وحدت 

و رفتار با برادران اهل سنت است.
به نظر می رس��د کس��انی که دغدغه وحدت جهان اس��ام را دارند،  باید برای 
کیفی سازی هرچه بیشتر حجاج و زائران ایرانی عازم سرزمین وحی تاش های 
گسترده ای بکنند و پژوهشگران عرصه حج و تقریب از جمله بعثه مقام معظم 
رهبری و معاونت اجتماعی مجمع تقریب مذاهب اسامی با همکاری هم، ضمن 
توجه به گروه ه��ای مرجع و فرهیخته در حج، برنامه ه��ای تربیتی برای عموم 
حجاج در نظر بگیرند و آنها را به یک عامل معرفی انقاب و فرهنگ مقاومت و 

وحدت تبدیل کنند.
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معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: نمایشگاه های داخلی و 
خارجی کتاب فرصتی برای دیپلماسی فرهنگی ایجاد می کند.

سیدعباس صالحی در نشس��ت خبری ای که به مناسبت حضور ایران به 
عنوان مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو در محل سرای اهل 
قلم برپا شد افزود: دیپلماس��ی فرهنگی از سیاست های معاونت فرهنگی 

ارشاد در دولت یازدهم است.
صالحی افزود: دیپلماس��ی فرهنگی با محور نمایش��گاه که یک شاخه آن 
 مهمان ویژه در نمایش��گاه های داخلی و خارجی اس��ت؛ ب��ه عنوان یک

 حرکت جدی در حال پیگیری اس��ت. معاون فرهنگی وزیر ارش��اد گفت: 
یک��ی از رویکردهای معاونت فرهنگی دیپلماس��ی فرهنگی اس��ت که ما 
شاخه هایی را برای آن تعیین کردیم و یکی از این شاخه ها نمایشگاه های 
کتاب بود. رییس نمایشگاه بین المللی تهران با بیان این که هم اکنون در 
شرایطی هستیم که کشورهای زیادی خواهان حضور در نمایشگاه کتاب 
 تهران هستند، یادآور شد: در دو سال گذشته کشورهای افغانستان و قطر

 مهمانان ویژه نمایشگاه کتاب تهران بوده اند و برای نمایشگاه آتی نیز با توجه 
به تعداد زیاد متقاضیان هنوز شورای سیاست گذاری به جمع بندی نهایی در 
این مورد نرسیده، چرا که هر یک از کشورها مزیت هایی دارند.صالحی تاکید 
 کرد که مهمان ویژه شدن ش��رایطی پدید می آورد که طرفین همدیگر را 
عمیق تر بشناسند. وی افزود: وقتی مهمان ویژه شدن ایران در مسکو مطرح 
شد، چند سیاست باید در نظر گرفته می شد، یکی از این مسائل این بود که 
این مهمان شدن پایان کار ما با آن کشور نباشد.معاون فرهنگی ارشاد تصریح 
کرد: مهمان ویژه شدن ایران در مسکو به عنوان یک گام مهم تلقی می شود.

صالحی گفت: چند تفاهم نامه در حاشیه این نمایشگاه امضا خواهد شد.وی 
 مهمان شدن در نمایشگاه مس��کو را از آن جهت حائز اهمیت دانست که
 سال هاست مبادالت فرهنگی میان تهران و مس��کو در حال انجام است.

صالحی افزود: ارتباطات گس��ترده چاپ، فونت و زبان فارسی از طریق این 
کشور وارد ایران شده ، سه قرن است که تبادالت ادامه دارد و مهمان ویژه 
شدن ایران در این مقطع نقطه عطفی در مبادالت سه قرنه ایران و روسیه 
بر محور چاپ و نشر خواهد بود.وی با بیان این که حضور سازمان و نهادهای 
مختلف برای همکاری از نکات مهم و قابل توجه این نمایشگاه است.صالحی 
گفت: می خواهیم به عنوان جمهوری اس��امی ایران در این نمایشگاه ها 

شرکت کنیم و باید بتوانیم برای خطوط ارتباطی آتی بسترسازی کنیم.
وی به حضور ب��اغ کتاب، س��ازمان فرهنگ��ی هنری ش��هرداری تهران، 
 معاونت اجتماع��ی و دیگر نهادها اش��اره کرد و افزود: س��ازمان س��مت، 
جامعه المصطفی )ص(، مجموعه های دانشگاهی و مراکز علمی از جمله 
همکاران ما در نمایشگاه مسکو هستند.صالحی با بیان این که تاکنون 212 
کتاب به زبان روسی ترجمه ش��ده، گفت: در نمایشگاه کتاب مسکو از 12 
کتاب که برای اولین بار به روسی ترجمه ش��ده رونمایی می کنیم.معاون 
فرهنگی وزیر ارش��اد همچنین از رونمایی کتاب »روشنایی علم« به قلم 
مقام معظم رهبری به زبان روس��ی خبر داد و گفت: این کتاب نوع نگاه به 
علم و جریان جنبش علمی رهبری در یک دهه گذشته است.صالحی ادامه 
داد: حضور در نمایش��گاه فرصتی برای ارتقای تجربه های فرهنگی است 
که اصحاب رسانه در حوزه فرهنگ، اندیشه و نشر نیز می توانند بسیار در 

این جهت موثر باشند. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی به نقطه ضعف 
و پاشنه آشیل دیپلماس��ی فرهنگی بر مبنای کتاب اشاره کرد و گفت: به 
 علت اینکه در فضای بیرونی حوزه نش��ر فارسی آنطور که باید فعال نبوده،

 دست مان خالی است. وی افزود: به نظر می آید انزواگرایی کمک نمی کند 
و باید به این حوزه وارد ش��ویم؛ عاوه بر این حضور طرح تاپ را با سازمان 
فرهنگ هنر و ارتباطات در حال پیگیری هستیم.صالحی افزود: ادبیات یکی 
از نکات قابل توجه بین ایران و روسیه بوده است و ادبیات هم نقش خاصی در 
این زمینه دارد، سیاست ما این بود که روس هایی که به ایران عاقه دارند در 
این برنامه ها شرکت کنند. برای همین با موسساتی مانند ماکسیم گورکی 

و دانشگاه های روسیه ارتباط برقرار کردیم.
رییس موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران نیز در این نشست گفت: غرفه 

ایران مزین به اشعار شاهنامه شاه طهماسب و خطاطی ایرانی است.
امیرمسعود شهرام نیا افزود: مهمان ویژه ش��دن ایران در نمایشگاه کتاب 
مسکو فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباطات فرهنگی و معرفی صنعت نشر 
کشور است. وی اجرای موسیقی ایرانی در پارک ودن خواه مسکو را از دیگر 
برنامه های حضور جمهوری اسامی ایران در این نمایشگاه خواند و گفت: 
 پنج گروه برنامه در غرفه ایران را ش��اهد خواهیم بود.شهرام نیا، از حضور

 16 ناش��ر، چهار گروه هنری، حضور نمایش��ی و آیینی خیمه شب بازی 
راگا، گروه سرود سفیران صلح، حضور نویسندگان و برنامه هایی در غرفه 
نمایشگاه و خارج از نمایشگاه خبر داد.وی ادامه داد: تقدیر از ایران شناسان 
روسی و رونمایی از کتاب دو زبانه فارسی و روسی بوستان سعدی، شاهنامه 
کاترین، نظام انتخابات در ایران با مقدمه علی اکبر والیتی به زبان روسی، 
ترجمه نامه مقام معظم رهبری برای جوانان روس��یه از برنامه های غرفه 

ایران در روسیه است. 
بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ 11 تا 15 شهریورماه 
در محل پارک ودنخ��اه برگزار می ش��ود.ایران مهمان ویژه ای��ن دوره از 
نمایشگاه است. موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با شعار » ایران، مهد 
فرهنگ و تمدن« به نمایندگی از نشر جمهوری اسامی ایران در این دوره 
از نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از 300 متر شرکت می کند که این 
فضا به صورت رایگان و بر مبنای تفاهم نامه با طرف روسی در اختیار قرار 

گرفته است.

معاون وزیر ارشاد:
نمایشگاه های کتاب فرصتی برای دیپلـماسی فرهـنگی است

ش��هر ورزن��ه در اصفه��ان به زن��ان چادر س��فیدش مش��هور اس��ت؛ 
به همی��ن دلیل امس��ال همزم��ان ب��ا روز جهان��ی گردش��گری همه 
 زنان ش��هر ب��ار دیگ��ر ب��رای حفظ ای��ن آیی��ن چادر س��فید به س��ر 

می کنند.
به گ��زارش مهر، ورزنه را س��فیدترین ش��هر ای��ران نامیده ان��د؛ چرا که 
هر رهگذری که گ��ذرش بر این ش��هر می افتد، اولین چی��زی که جلب 
توج��ه می کند، زن��ان و دختران چادر س��فیدی هس��تند ک��ه به جای 
 پوش��یدن چادر س��یاه متداول، چ��ادری به رنگ کامًا س��فید به س��ر 

می کنند.
این رسمی است که از زمان های گذشته و شاید به قدمت پیدایش شهر. 

در م��ورد عل��ت آن نظ��رات گوناگونی ش��ایع اس��ت، برخ��ی معتقدند 
پوشیدن چادر س��فید به خاطر مقابله با گرمای ش��دید تابستانی در این 

نقطه کویری اس��ت.رضا خلیل��ی ورزنه،  عضو خوشه س��ار ب��وم گردی 
و مس��وول انجمن دوس��تداران ش��هر ورزنه گفت: امس��ال قرار اس��ت 
 در روز 5 مه��ر م��اه همای��ش و گردهمایی زنان چ��ادر س��فید برگزار

 شود.
وی افزود: تا سال گذشته این جشن به سخنرانی محدود می شد و امسال 
قصد داریم تا با برگزاری مراسم سنتی موسیقی بار دیگر سنت استفاده از 

چادر سفید در این شهر را یادآوری کنیم.
وی گف��ت: زن��ان ش��هر ورزن��ه از پارچ��ه ه��ای تیت��رون و کرب��اس 
ب��رای چ��ادر اس��تفاده می کردن��د؛  اما اکن��ون ب��ه اس��تفاده از پارچه 
ه��ای کارخان��ه ای روی آورده ان��د. با این ح��ال هنوز ح��دود ده تا 15 
 کارگاه س��نتی پارچه باف��ی در ش��هر وج��ود دارد که پارچ��ه چادری

 می بافد.
مالک اقامتگاه س��نتی چاپاکر)چاه پای دیوار کوتاه( بیان کرد: اس��تفاده 
از چادر سفید برای زنان ش��هر ورزنه تقدس داشته است؛  به همین دلیل 
برخی از آنها هنوز این س��نت را حفظ کرده اند و با چادر س��فید بیرون از 

منزل می روند. 
وی ادام��ه داد: ه��ر چن��د ک��ه س��نت های ای��ن ش��هر درح��ال 
فراموش��ی اس��ت و باف��ت تاریخ��ی ورزن��ه نی��ز تقریب��اً از بی��ن رفته 
اس��ت اما هن��وز بناه��ای مع��روف آن مانن��د مس��جد جام��ع و خانه 
میرمی��ران پ��ای برج��ا هس��تند تا کس��انی ک��ه قص��د دارن��د در این 
 مراس��م ش��رکت کنند را ا به ای��ن ش��هر در 105 کیلومت��ری اصفهان

 بکشاند.

امی��ر س��رتیپ ف��رزاد اس��ماعیلی س��الو محل��ه،  دومی��ن فرمان��ده 
و فرمان��ده کنون��ی ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتم االنبی��اء )ص( 
 ارت��ش جمه��وری اس��امی ای��ران، مهم��ان برنام��ه »مثب��ت 17« 

می شود.
برنامه زنده »مثبت 17«، پذیرای امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی به همراه 

همسر و فرزندان وی خواهد بود. 
نجم��ه جودکی،  مجری ای��ن برنامه زن��ده ترکیبی، گف��ت و گوی خود 
را با محوری��ت تأثی��ر عملکرد ای��ن فرمانده ج��وان در نی��روی هوایی 

 کش��ور و همچنین ناگفت��ه های��ی از زندگی ش��خصی او جل��و خواهد
 برد.

بنا بر این گزارش، امیر اسماعیلی در س��ال 1382 به گروه پدافند هوایی 
 آبدان��ان منتقل و در ای��ن گروه در مش��اغل مختلف از جمله جانش��ین

 سایت رادار، فرمانده سایت، معاون عملیات گروه و جانشین گروه منصوب 
گردید و با انتقال به معاونت عملیات نهاجا در سمت مدیر ارزیابی عهده دار 

مسوولیت شد. 
وی در س��ال 1387 ب��ه معاون��ت عملی��ات ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی 
خاتم االنبیا )ص( منتقل و در س��مت مدی��ر رادار عهده دار مس��ئولیت 
گردی��د و از س��ال 1388 ت��ا تاری��خ 89/6/16 جانش��ینی فرماندهی 
اطاعات و شناس��ایی را به عهده داش��ت. اس��ماعیلی همچنین سمت 
 فرماندهی منطقه پدافن��د هوایی مرکزی )اصفه��ان( را در کارنامه خود

 دارد. 
این فرمانده جوان نیروی هوایی، در س��ال 1389 با توجه به هوش باال و 
رتبه های باالی نظامی در دانش��گاه دافوس و اثب��ات توانایی های باالی 
خود به یکباره از درجه س��رهنگی به س��رتیپ تمام ارتقای درجه یافت 
و بنا به پیش��نهاد فرماندهی کل آجا و تصویب رهب��ری  طی حکمی به 
 س��مت فرماندهی ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء منصوب ش��ده

است. 
برنامه زنده »مثبت 17« به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی، هر روز ساعت 

17 به طور زنده از شبکه یک سیما پخش می شود.

موسیقی

عدم حضور ارکستر برلین ،
 قطع تعامالت فره�نگی با دنیا نیست 
درحالی که وزیر فرهنگ اسراییل معتقد است کنس��رت دانیل بارن بویم در ایران 
به تاش های اسراییل برای جلوگیری از توافق هسته ای ضربه زده و به تاش های 
مشروعیت زدایی علیه اسراییل کمک می کند؛ در این سوی ماجرا وزارت ارشاد نیز 
با لغو کنسرت ارکستر برلین در تهران مخالف است.به گزارش ایلنا؛ چندی پیش 
خبر حضور ارکستر فیارمونیک برلین در ایران منتشر شد و بهرام جمالی خبر از 
نهایی شدن مذاکرات با این ارکس��تر را داد؛ اما با انتشار اخباری مبنی بر اسراییلی 
بودن رهبر این ارکستر، حسین نوش آبادی رسما اعام کرد امکان حضور ارکستر 
برلین در ایران وجود ندارد و هنرمندان منتس��ب به رژیم صهیونیس��تی جایی در 
ایران ندارند. این درحالی ست که »بارنبویم« یکی از مدافعان حقوق بشر در زمینه 
حقوق فلسطینی ها به شمار می رود. وی یکی از منتقدان شدید رژیم صهیونیستی 
و سرزمین های اشغالی تحت کنترل این رژیم اس��ت که مدتی پیش در مصاحبه 
با »نرمن لبرچ« منتقد انگلیس��ی در حوزه موسیقی در س��ال 2003، اسرائیل را 
به بدرفتاری به روشی اش��تباه و ش��نیع متهم کرد به گونه ای که، موجودیت این 
 du« رژیم را به خطر می اندازد. در سال 1967 و آغاز جنگ شش روزه، بارنبویم و
Pré« برای نیروهای جنگی رژیم صهیونیس��تی در خطوط مق��دم و همین طور 
برنامه ای مشابه در جنگ »یوم کیپور« در س��ال 1973 اجرا کردند. وی به همراه 
یک ارکس��تر در دوران جنگ خلیج فارس با پوشیدن ماس��ک های گاز برنامه ای 
 در س��رزمین های اش��غالی اجرا ک��رد. بارنبویم به ص��ورت عمومی درب��اره طرح

» دو دولت مستقل« بحث کرده است. ور در نوامبر 2014 در بخش نظرات روزنامه 
گاردین نوشت که امنیت دولت اسراییل تنها در صورتی در یک دوران طوالنی مدت 
ادامه می یابدکه امنیت مردم فلس��طین نیز در خاک این مردم حفظ شود. اگر این 
اتفاق نیفتد، روند جنگ و تاریخ این منطقه به صورت مستمر تکرار می شود و این 
بن بست غیرقابل تحمل ادامه می یابد.از سوی دیگر »ریجو« وزیر فرهنگ و ورزش 
رژیم صهیونیستی در فیسبوک خود با اعتراض نسبت حضور ارکستر برلین در ایران 
می نویسد: »رهبر ارکستر، دانیل بارن بویم، شهروند اسراییل محسوب می شود؛  اما 
در ایران به همراه ارکستر س��مفونیک برلین اجرا خواهد داشت. بارن بویم موضع 
ضداسراییلی دارد. در این حال از فرهنگ به عنوان اهرمی به منظور رسیدن به عقاید 
سیاسی اش علیه موقعیت اسراییل استفاده می کند. پذیرفته شدن این موضوع از 
طرف صدراعظم آلمان آنجا مرکل یک اشتباه است«. ریجو نوشته: »کنسرت دانیل 
بارن بویم در ایران به تاش های اس��راییل برای جلوگیری از توافق هسته ای ضربه 
خواهد زد و به تاش های مشروعیت زدایی علیه اسراییل کمک خواهد کرد«.ریجو 
گفته که در نظر دارد طی نامه ای به دولت آلمان خواستار ممانعت از برگزاری این 
برنامه شود.در این سوی ماجرا اما نوش آبادی موضع ارشاد را درباره این رهبر ارکستر 
چنین عنوان کرد: ادعا هایی که درباره ی رهبر ارکستر برلین مطرح می شود ثابت 
نشده و به نظر ما ایشان شخصیت مشکوکی هستند؛ چراکه اگر او منتقد علنی دولت 
اسرائیل بود پاسپورت و ویزای اسراییل را نداشت البته وی تابعیت چند کشور را دارد.

در نگاه ارشاد هر شخصی که شائبه ی ارتباط با اسراییل را داشته باشد حق حضور 
در ایران را ندارد البته تا امروز هم جمهوری اس��امی ایران هیچ درخواستی مبنی 
بر حضور ارکستر برلین نداش��ته و همواره این ارکستر بوده که پیشنهاد دهنده ی 
حضور در ایران و پیگیر آن بوده است.عدم حضور ارکستر برلین در ایران به معنی 
قطع تعامات فرهنگی با دنیا نیست. همانطور که پیشتر ارکستر چین به ایران آمد؛ 

تعامات ما ادامه پیدا خواهد کرد. 

همزمان با روز جهانی گردشگری؛

زن��ان ورزن��ه
سفی�دپ�وش  می ش�وند

از شبکه یک پخش می شود؛

ناگفت�ه ه�ای زن��دگی
 ام�یرسرتیپ ف�رزاد اسم�اعیلی

 در »مث�بت هف�ده«

تاکیـد بر 
فـرهیختگان 
برای تقویت 

وحــدت
 در حـج



خبر خبر 

هم زمان با آخرین روز از هفته دولت مزرعه پرورش شتر مرغ شهرستان 
سامان با حضور مسئوالن استانی به بهره برداری رسید.

سیامک اردستانی صبح امروز در مراسم بهره برداری از بزرگ ترین مزرعه 
پرورش شتر مرغ در استان اظهار داشت: این مزرعه با داشتن 200 قطعه 
مولد و تولید س��االنه 3 هزار قطعه جوجه درجه یک، بزرگ ترین قطب 
پرورش شترمرغ استان است. وی افزود: این مزرعه با مساحت 12 هکتار 
و اعتبار 3 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
مدیر مزرعه پرورش شترمرغ چهارمحال ومحال وبختیاری خاطرنشان 
کرد: این مزرعه با داشتن سالن های پرورش کامال بهداشتی آماده ارائه 

جوجه از سن یک روزگی تا چندماهه به مشتریان است.
اردستانی با اش��اره به وس��عت و فضای کافی این مزرعه بیان کرد: این 
مزرعه با داشتن امکانات مجهز و استفاده از سهمیه استاندارد و محیط 
عاری از آلودگی در منطقه خوش آب و هوای س��امان توانس��ته اس��ت 
ساالنه صدها قطعه ش��ترمرغ پرواری با کیفیت تولید و روانه بازار کند.
 وی گفت: با بهره ب��رداری از این مزرعه زمینه اش��تغال زایی برای 7 نفر

 به صورت مستقیم و 10 نفر غیرمستقیم فراهم شده است.مدیر مزرعه 
پرورش مرغ گوش��تی ایل بیگی در شهرستان س��امان از افتتاح مزرعه 
پرورش مرغ گوش��تی ایل بیگی در این شهرس��تان خبر داد و تصریح 
کرد: ای��ن مرغداری در زمینی به مس��احت 2 ه��زار و 400 متر مربع و 
اعتبار یک میلیارد و 350 میلیون تومان به بهره برداری رسید.وی افزود: 
این مرغداری ظرفیت تولید 30 هزار قطعه گوش��تی دارد که عالوه بر 
تأمین نیاز استان به استان های دیگر نیز صادر می شود.موسوی گفت: 
با بهره برداری از این مزرعه برای 10 نفر در روس��تای ایل بیگی زمینه 

اشتغال زایی ایجاد شده است.

نمایشگاه آثار خوشنویسی در اتاق 
آیینه شهرکرد گشایش یافت

نمایشگاهی از آثار خوشنویسی هنرمندان استان عصر یکشنبه با حضور 
استاندار و جمعی از مسووالن در در اتاق آیینه شهرکرد گشایش یافت.

رییس انجمن خوشنویس��ان چهارمحال و بختیاری در آیین گشایش 
این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه افزون بر یکصد اثر خوشنویسی از 

هنرمندان استان به نمایش درآمده است.
جمش��ید مردانی دهکردی اف��زود: این آث��ار در زمینه خوشنویس��ی 

نستعلیق، شکسته، ثلث و دیگر رشته های این هنر است.
وی افزود: در این نمایشگاه، قرآن تاریخی خطی دست نویس مربوط به 

یکی از خطاطان استان نیز به نمایش درآمده است.
مردانی دهکردی تصریح کرد: این قرآن دست نویس خطی، بیش از 270 
سال قدمت دارد که سندی بر قدمت هنر خوشنویسی در این دیار است.

نخس��تین س��د زیرزمینی اس��تان چهارمحال و بختیاری هم زمان با 
 آخرین روز از هفته ی دولت با حضور معاون برنامه ریزی استانداری در

 شهرستان بن افتتاح شد.
 »کمال اکبری��ان«، فرماندار شهرس��تان بن در این آیی��ن اظهارکرد: 
 نخستین سد زیرزمینی اس��تان با تزریق بتن در یان چشمه با 3000

 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.
وی تقویت چش��مه ها، ذخیره آب های زیرزمینی و به حداقل رساندن 
میزان تبخیر را از مهم ترین مزیت های این سد برشمرد و تصریح کرد: 

این پروژه زمینه اشتغال 22 نفر را فراهم کرده است.
فرماندار شهرستان بن در ادامه افزود: اجرای هشت پروژه سیستم های 
آبیاری بارانی، ساخت استخر و کانال آبرس��انی، افتتاح سد زیرزمینی 
و اصالح سه راه حادثه خیز شیخ ش��بان از پروژه های شاخصی است که 

هم زمان با هفته ی دولت در شهرستان بن افتتاح شد.
اکبریان با بیان این که بیشترین میزان اشتغال زایی در بخش کشاورزی 
این شهرستان خواهد بود، تصریح کرد: پیش بینی می شود با افتتاح این 
پروژه ها در هفته ی دولت زمینه اش��تغال 146 نفر در این شهرس��تان 

فراهم شود.

شهرستان سامان صاحب اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شد

منطقه سامان در چهارمحال و بختیاری ،چند سالی پس از تبدیل شدن 
به شهرستان ،صاحب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شد.

دو بخ��ش س��امان و ب��ن در غ��رب چهارمح��ال و بختیاری ، س��ال 
91 به شهرس��تان تبدی��ل ش��دند و ادارات و دس��تگاههای اجرایی 
 اس��تان از آن پس نمایندگی ه��ای خ��ود را در ای��ن دو منطقه دایر

 کردند. 
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
شهرس��تان س��امان مهد فرهنگ، ادب و هن��ر و دارای ظرفیت های 
مهمی از جمله شعر، موسیقی و فرهنگی هنری است . جواد کارگران  
اف��زود:اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان س��امان نهمین 
 شهرستانی اس��ت که اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی کار خود را آغاز 

کرده است.
 وی افزود:ب��ا اس��تقرار اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان 
 س��امان،برنامه ه��ای فرهنگی هنری ب��ا جدیدت بیش��تری فعالیت 
مرک��ز  20کیلومت��ری  در  س��امان  شهرس��تان  کن��د.   م��ی 
چهارمحال و بختیاری قرار دارد و عمان و دهقان سامانی دو شاعر نامی 

کشور از این منطقه بوده اند.

بهره برداری  بزرگ ترین مزرعه تولید 
شترمرغ درسامان

افتتاح نخستین سد زیرزمینی 
چهارمحال و بختیاری

بس��یاری از گردش��گران منطق��ه س��امان ب��ه صورت 
 خانوادگ��ی از خردس��ال ت��ا س��المند وارد رودخان��ه 
زاینده رود می شوند و در حالی خطر غرق شدن در یک 
قدمی آن هاست سعی به رفتن به وسط رودخانه را دارند.
بختی��اری و  چهارمح��ال  س��امان   شهرس��تان 

 شهرستان گردش��گری اس��تان است که مس��افران و 
گردشگران در بدو ورود به استان بیشتر شهرستان سامان 

را برای گردش و تفریح انتخاب می کنند.
این شهرس��تان به واس��طه عبور رودخانه زاینده رود و 
داش��تن باغ های گس��ترده میوه و روس��تاهای تاریخی 
کوچک توانس��ته ش��هرت کش��وری و جهانی درحوزه 

گردشگری کسب کند.
وجود پل های تاریخی همچون پل زمانخان، پل هوره و... 
زیبایی گردشگری این منطقه را چندین برابر کرده است 
که به طوری که مسافران بسیاری از استان های خوزستان 

و استان اصفهان به این منطقه سفر می کنند.
زیبایی رودخانه زاینده رود را فقط می توان در شهرستان 
سامان دید چرا مشاهده شفافی آب و خروشان بودن آن 

فقط در این شهرستان می تواند محقق شود.
رودخانه زاین��ده رود از س��د زاینده رود درمرز اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری با اس��تان اصفه��ان جریان پیدا

 می کند که پس از عبور از پیچ و خم دره های شهرستان 
بن این استان وارد شهرستان سامان می شود و از داخل 

باغات گسترده میوه می گذرد.
آب این رودخانه در این منطقه از دبی بس��یاری باالیی 
برخوردار اس��ت  و دارای حجم آب بس��یار زیاد اس��ت. 
خروش��ان بودن رودخانه ب��ه علت حجم ب��االی آب از 
مهمترین ویژگی هایی است که مسافران و گردشگران را 

به سمت شهرستان سامان می کشاند.
با توجه به اینکه آخرین روزهای تاببستان در حال تمام 
شدن است و فصل تحصیل و بازگشایی مدارس نزدیک 
است، ورود مس��افران به شهرس��تان روز به روز در حال 

افزایش است.
مس��افران در مناطق مختل��ف این شهرس��تان در کنار 
رودخانه زاینده رود چادر می زنن��د و یا برای مدتی یک 
حصیر در قس��متی در کنار رودخانه په��ن می کنند و 
ساعاتی را در کنار خانواده از زیبایی های رودخانه لذت 
می برند. اکثر بچه ها مس��افران و گردشگران در ساحل 
رودخانه مشغول به بازی می شوند و گاهی اوقات نیز در 

کنار روخانه اقدام به بازی با آب رودخانه می کنند.
این در حالی اس��ت که با گرم ش��دن ه��وا در طول روز 
بسیاری از اعضای خانواده به ویژه جوانان وارد رودخانه 
می ش��وند و در رودخانه اقدام به راه رفتن، بازی کردن 

و آب تنی می کنند که این اقدام بسیار خطرناک است.
رودخانه به واس��ط داش��تن جریان های ش��دید و سرد 
بودن آب و همچنین دارای کف ش��نی برای شنا کردن 
بسیاری خطرناک است و این مسافران بدون آگاهی وارد 
 حریم رودخانه می شوند و غرق شدن و مرگ را به جان

 می خرند. همیشه خطرات شنا در رودخانه زاینده رود 
اطالع رس��انی می شود اما بس��یاری از خانواده ها بدون 
توجه به هش��دارها و تابلو ها وارد حری��م و آب رودخانه 
می ش��وند و این در حالی است که بس��یاری خانوادگی 
از خردسال تا س��المند خانواده وارد آب می شوند و  در 
جالی که دس��ت هم را گرفته اند سعی به رفتن به وسط 

رودخانه را دارند.
آمار غرق شدگی مسافران در رودخانه زاینده رود 

بسیار باال است
مع��اون ام��داد و نج��ات جمعی��ت ه��الل احم��ر 
 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره ب��ه اینکه 
رودخانه زاین��د رود خطرناک ترین رودخانه برای ش��نا 
اس��ت، عنوان کرد: آمار غرق شدگی مس��افران در این 

رودخانه بسیار باال است.
برومند جهانگیری عنوان کرد: شرایط فیزیکی رودخانه 
 احتمال غرق شدگی برای کس��انی که به رودخانه وارد 
می ش��وند باال را ب��رده اس��ت.وی عن��وان کرد: ش��نا 
ک��ردن در رودخان��ه ب��ا توج��ه ب��ه وج��ود جری��ان 
ش��دید آب و س��نگالخی ب��ودن ک��ف رودخان��ه نیاز 
به مه��ارت وی��ژه دارد ک��ه خ��ود جوانان روس��تاهای 
 منطق��ه نی��ز از ورود ب��ه ای��ن رودخان��ه ب��رای ش��نا 
پر هیز می کنند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: متاسفانه بسیاری 
از مسافرانی که از اس��تان های دیگر وارد این شهرستان 
می شوند اطالعی از خطرات ش��نا در رودخانه ها ندارند 
و بسیاری از این افراد معتقد هس��تند که دارای مهارت 
 شنا هستند و این مهارت ها را در استخرهای شنا کسب 
کرده اند و ترس��ی از وارد ش��دن به رودخانه ندارند.وی 
گفت: ش��نا کردن در رودخانه نیاز به مهارت خاص خود 
دارد و همچنین ش��نا کردن در رودخانه با وجود داشتن 

مهارت بسیارباال در رودخانه باز هم بسیار خطرناک است، 
به عنوان مثال، جریان شدید آب احتمال برخورد شناگر 
با یکی از س��نگ های داخ��ل رودخانه را ب��اال می برد و 
 برخورد شناگر با یکی از سنگ های مانند یک شوک عمل 
می کند و شاید باعث شکس��تگی یکی از اعضای شناگر 
شود که واکنش را از شناگر می گیرد و موجب خفگی و 

غرق شدن آن شود.
جهانگیری بیان کرد: از مسافران درخواست داریم که به 
هیچ وجه به داخل رودخانه زایند رود برای شنا و آب تنی 
و... وارد نشوند و همچنین مواظب بچه هایی که در کنار 

رودخانه بازی می کنند باشند.
غرق ش�دگی چهار نفر در س�الجاری در رودخانه 

زاینده رود
فرماندار شهرستان سامان نیز در خصوص به خبرنگار مهر 
گفت: به علت بی توجهی و ورود به رودخانه، تاکنون افراد 

بسیاری در رودخانه زاینده رود غرق شده اند.
س��عید صالحی گفت: ش��نا کردن در رودخانه نیازمند 
مهارت اس��ت که اکثر مس��افران منطقه بدون داشتن 
مهارت در شنا وارد رودخانه می شوند.وی گفت: مسافران 
و گردشگران نباید به واس��طه داشتن عمق کم رودخانه 
وارد رودخانه شوند و خطر غرق شدگی در این رودخانه 
بسیار باال است.فرماندار سامان بیان کرد:در سال 93 شش 
نفر در این رودخانه غرق ش��ده اند و امسال نیز تاکنون 
 چهار نفر غرق ش��ده اند. با توجه به آمار غرق شدگی در

 زاینده رود، خانواده ها باید نسبت به شنا در این رودخانه 
پر هیز کنند و گرم ش��دن هوا در ط��ول روز دلیلی برای 
شنا کردن در رودخانه تبدیل نشود. ضرورت دارد اطالع 
رسانی ها به خانواده گردشگران در این خصوص توسط 
مسووالن شهرستان مورد توجه جدی قرار بگیرد و تابلو 

شنا ممنوع در نقاط مختلف رودخانه نصب شود.
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اخطار اجرایی
6/94 شماره کالسه 93-1843 ش7 به موجب رای شماره 244-94/2/10 حوزه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد حسین 
طغیانی دولت آبادی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 92/8/15 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محک��وم له محمد امین جهانگیری فرزند 
آقاگل با وکالت حمید جهانگیری به نشانی اصفهان، خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت 
غربی مجتمع فردوس��ی، طبقه اول واحد یک و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 15266 دفتر شعبه هفتم 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/93 شماره 93-2133 ش7 به موجب رای شماره 234-94/2/10 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد تقی دره جانی حصار 
فرزند عباسعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و پرداخت هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت  تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 73/4/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا سورانی 
به نشانی خیابان کاشانی جنوبی کوی جوزدان پالک 71 با وکالت بهرام مالکی و مرضیه 
سورانی فرزند علی به نشانی خیابان نیکبخت ضلع شمالی ساختمان دادگستری مجتمع 
اداری- نیکبخت طبقه 5 واحد 214 و پرداخت نیم عش��ر اجرای��ی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا معالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع  دارایی خود را به 
قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15265 دفتر شعبه 

هفتم شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/91 شماره 93-1723 ش7 به موجب رای شماره 2125-93/11/29 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیها 1- امیر خس��رو 
محمدی 2- احمد مظاهری تهرانی هر دو مجهول المکان محکوم است به :متضامنا پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 93/10/5 لغایت 
اجرا با احتساب نیم عشر اجرایی در حق محکوم له محسن نظری پور به نشانی اصفهان، 
رهنان، جنب مس��جد صاحب الزمان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا معالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر  مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15261 دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائی
6/92 شماره 93-1842 ش7 به موجب رای شماره 2269-93/12/21 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید طغیانی دولت 
آبادی فرزند محمدحس��ین  مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک 92/8/28 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محک��وم له محمد امین جهانگیری فرزند 
آقا گل با وکالت حمید جهانگیری با نش��انی خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی 

مجتمع فردوس��ی طبقه اول واحد 1 و پرداخت نیم عش��ر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا معالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع  دارایی خود را به 
قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15264 دفتر شعبه 

هفتم شورای حل اختالف اصفهان 
تاسیس

مکانی��زه:  ش��ماره   14005186465 مل��ی  شناس��ه   641  : ثب��ت  ش��ماره 
139430414444001729 تاسیس موسس غیر تجاری نسیم شاهد شهرکرد در تاریخ 
1394/06/07 به شماره ثبت 641  به شناسنامه ملی 14005186465 ثبت و امضاء ذیل  
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  موضوع 
موسسه: انجام امور  غیر تجاری ش��امل داوری میان اصحاب دعاوی مالی، اختالفات 
ملکی، خودرویی، اختالفات فی مابین  پیمانکاران و کارفرمایان و مش��اوران اختالفات 
بیمه، تقسیم ارث بین وراث و اختالفات چک و س��فته و  برات و ضمانت نامه های مالی. 
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: شهرکرد بلوار رهبر 
خیابان بهاران. سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می  باشد. اولین مدیران موسسه: 
خانم ش��بنم عزیزی گشنیگانی به س��مت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 
6339867431 ساکن اشکفتک- بلوار رهبر- کوچه 3 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه. 
آقای سید احمد علوی اشکفتکی به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
4622029235 س��اکن ش��هرکرد بلوار رهبر  خیابان بهاران کوچه 3 دارنده 400/000 
ریال سهم الشرکه آقای محسن نظری به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
4623519007 ساکن ش��هرکرد فرهنگیان 55 متری س��وم دارنده 300000 ریال سهم 
الش��رکه.دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل 
چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسالمی با امضاء سید احمد علوی اشکفتکی به سمت 

مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان چهارمحال و بختیاری مرجع ثبت ش��رکت ها و 

موسسات غیر تجاری شهرکرد 
آگهی ابالغ

6/101 شماره ابالغیه: 9410100351005120 شماره پرونده: 9409980351000331 
شماره بایگانی شعبه: 940372 خواهان روح اله حیدری خوزانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده ابراهیم کبیری سدهی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی در 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه  10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و 
به کالسه 9409980351000331 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/7/26 و ساعت 
13:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 16004 منشی دادگاه شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

6/102 شماره ابالغیه: 9410100350605920 شماره پرونده: 9309980350601183 
شماره بایگانی شعبه: 931358 خواهان بانک ملت به مدیریت محمد رضا ساروخانی با 
وکالت خانم مهناز روحانی دادخواستی به طرفیت خواندگان عبدالرضا قاسمی و فروزان 
دهقانی و حمید امیر حاجیلو به خواس��ته مطالبه خس��ارت تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  6 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 430 ارجاع و به کالسه 9309980350601183 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/7/27 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در 
وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16003 منشی دادگاه شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

6/100 شماره ابالغیه: 9410100351005006 شماره پرونده: 9309980351000007 
شماره بایگانی ش��عبه: 930012 خواهان مهدی عبدالهی دادخواستی به طرفیت خوانده 
میالد فرمان چی به خواسته خلع ید دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 223 ارجاع و به کالس��ه 9309980351000007 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/08/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 16005 منشی دادگاه شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/112 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-834 خواهان آقای س��روش داودی با وکالت 
آقای جهانگیری دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال س��ند اتومبیل  پژو به طرفیت نجمه 
س��الم زاده فرزند یاراله – حسن کاشفی فرد فرزند ابوالقاس��م تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای دوشنبه مورخه 94/07/20 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف15248 مدیر دفتر شعبه 12 شورای 

حل اختالف اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1394/04/80144 نظ��ر ب��ه اینک��ه ب��ه موج��ب رای ش��ماره  5 ش��ماره: /382
139460302033000005-1394/01/17 هی��ات قان��ون تعیی��ن تکلی��ف اراض��ی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تمامی ششدانگ 
یکدرب باغ پالک 824  فرعی از یک اصلی واقع در اوره بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی در سهم خانم  زهرا جراح اوره فرزند حبیب اله برقرار گردیده است  و بنامش 
در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز 1394/07/22 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار1394/06/10 : 

م الف: 141 عباسعلی عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

6/53 شماره آگهی: 139403902004000125 شماره پرونده: 139304002004000279 
آگهی  مزایده پرونده اجرایی کالس��ه 9301090 ش��ش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
4895/1 )قطعه دوم تفکیکی( مجزی شده از ش��ماره 4895 اصلی واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان ابن س��ینا، کوچه مشیر فاطمی، پالک 1/219 دارای 
کد پستی شماره 8148898751 که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 319 و 328 دفاتر 70 
و 86 امالک ذیل ثبت شماره 7220 و 10218 با ش��ماره های چاپی 406354 و 971464 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به دیوار اشتراکی با پالک 4892 به طول 11 متر 
شرقًا خط مستقیم  مفروض اس��ت به قطعه س��وم پالک باقیمانده 4895 به طول 27/5 

جنوبًا دیواریست به شارع به طول 11 متر غربًا خط مستقیم مفروض است به قطعه اول 
تفکیکی به طول 27 متر که طبق  نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک ساختمان سه طبقه 
با مس��احت عرصه حدود 299/75 متر مربع و زیر بنا حدود 459 متر مربع دارای س��ه 
خواب، آشپزخانه کاشی سرامیک با کابینت فلزی و درب و پنجره بیرونی فلزی و داخلی 
چوبی، و نمای داخلی رنگ و بیرونی سنگ و کف موزاییک، سیستم سرمایش کولر آبی و 
گرمایش بخاری و انشعابات آب و برق و گاز و قدمت ساخت باالی 20 سال و سقف تیر 
آهن )طاق ضربی( و اسکلت دیوار باربر و ستون می باشد. ملکی آقای اهلل یار کامرانی و 
مکانی که طبق اسناد رهنی شماره 162344 و 162702 و 164166 تنظیمی در دفترخانه 
15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین اصفهان )شعبه بزرگمهر( واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک  مدت بیمه نامه س��ند رهنی فوق تا تاریخ 1394/11/26 می باشد و از ساعت 
9 الی 12 روز شنبه مورخ 1394/6/28 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهش��ت ش��رقی، چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 6/300/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت  هزینه های فوق  از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1394/06/10 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت ش��رکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از 
پایه مزایده طی فیش خصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبرالزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک س��پرده نماید. م الف 15515 اداره 

ثبت اسناد  و امالک اصفهان
ابالغ

6/103 شماره ابالغنامه: 9410100350104618 شماره پرونده: 9409980350100209  
شماره بایگانی شعبه: 940139 مش��خصات ابالغ شونده حقیقی: هادی حصاری فرزند 
محمد اس��ماعیل مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/07/29 چهارشنبه ساعت 11:15 
محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 علت حضور: در خصوص دعوی علی خدادادی پاوائی 
به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت در  وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید. م الف 16001 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ

6/104  شماره ابالغنامه: 9410100350104645 شماره پرونده: 9409980350100437 
شماره بایگانی شعبه: 940512  ابالغ شونده حقیقی مجید حسینی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1394/09/23 دوشنبه س��اعت: 8:30 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید  نیکبخت،  ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 علت 
حضور: در خصوص دعوی مجتبی براتی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 486/923/800 
ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این ش��عبه حاضر شوید. م الف 15998 دفتر 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ

6/105 شماره ابالغنامه: 9410100351302338 شماره پرونده: 9309980351300387 
شماره بایگانی شعبه: 930428 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- منیژه کفایت فرزند 
جعفر کد ملی 0043676154 به نشانی خ نظر غربی، ک سعدی، بن بست سعدی، پ 4، ط 
دوم 2- اکبر مظفری مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای جعفر محبتی 
بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 3016 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی حسب ماده 346 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از رویت  اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به  دادگاه تحویل دهید. 
واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسالی می گردد. م الف15993 دفتر شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

گردشگرانی که مرگ در زاینده رود را به جان می خرند 



يادداشت

خبر 
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دوچرخه هوشمند با اين گجت 

رشد علمى جمهورى اسالمى ايران در سال هاى اخير موجب 
شده كه كشورمان از گردونه رقابت با كشورهاى كمتر توسعه 
يافته كه روزى رقيب محسوب مى شدند عبور كرده و به ميدان 

رقابت با مدعيان اصلى علم و فناورى در جهان وارد شود.
ــدات علمى،  ــار تولي ــون آم ــددى همچ ــاخص هاى متع ش
دستاوردهاى فناورانه و دانش بنيان و زيرساخت هاى پژوهش 
و فناورى از پايگاه هاى معتبر بين المللى و منطقه اى نشانگر 

تداوم رشد علمى ايران در دهه هاى اخير است.
ــى از  ــه يك ــى ك ــى و كيف ــاظ كم ــه لح ــى ب ــه علم رتب
ــر  ــى ه ــگاه علم ــرد و جاي ــى عملك ــاى اصل ــاخص ه ش
ــال هاى  ــران در س ــراى اي ــد ب ــى آي ــمار م ــه ش ــور ب كش
ــه رتبه  ــورى ك ــوده به ط ــد ب ــه رش ــواره رو ب ــته هم گذش
ــر از 48 به 16  ــال اخي بين المللى توليد علم ايران در 15 س
رسيده است كه در سال 2014 اين رتبه نسبت به سال هاى 

2011 و 2012 يك پله ارتقاء يافته است.
دستيابى به رتبه اول در توليد علم جهان اسالم و كشورهاى 
عضو اوپك و رتبه دومى توليد علم ايران در جمع كشورهاى 
عضو صنعتى و تثبيت اين موقعيت، عدم تعهد نشانگر سبقت 
گرفتن جمهورى اسالمى ايران از بسيارى كشورها نه تنها در 
سطح منطقه بلكه در سراسر جهان در زمينه رشد علمى است.
مديركل كميسيون انجمن هاى علمى ايران درباره وضعيت 
علمى كشور در دولت يازدهم اظهار داشت: در دو سالى كه از 
فعاليت دولت يازدهم مى گذرد وضعيت علمى كشور جهان 
نه تنها كاهش نداشته بلكه با رشد قابل مالحظه اى نيز همراه 
ــت.دكتر محمود صادقى تاكيد كرد: با توجه به رشد  بوده اس
ــور در دو دهه اخير رقباى فعلى علمى كشورمان،  علمى كش
كشورهاى توسعه يافته از نظر علمى و فناورى هستند بنابراين 
ــطحى از رقابت،  ــت كه در چنين س به طور كامل طبيعى اس
ــرفت علمى ماليم تر ولى كيفى تر باشد.وى به  ــيب پيش ش
تاكيدات جدى و صريح مقام معظم رهبرى مبنى بر ضرورت 
تداوم شتاب پيشرفت علمى كشور اشاره كرد و گفت: همانطور 
كه رهبرى معظم تصريح كردند، بديهى است كه «هرچه جلوتر 
ــتاب كمتر خواهد شد؛ يعنى وقتى خيلى  برويم، طبعاً اين ش
عقب هستيم، ظرفيت هاى استفاده نشده بيشترى وجود دارد 

كه هرچه جلوتر بياييم، اين ظرفيت ها طبعاً كمتر مى شود.»
ــگاه تربيت مدرس همچنين از عوامل ديگرى  ــتاد دانش اس

ــگران  ــى پژوهش ــطح دسترس ــدن س ــون محدود ش همچ
ــديد نرخ  ــبكه ها و پايگاه هاى علمى، كاهش ش داخلى به ش
ــى، محدوديت مبادالت  ــاى خارج ــول ملى با ارزه برابرى پ
ــه كم رنگ  ــن المللى و در نتيج ــش تعامالت بي بانكى، كاه
ــگران ايرانى در كنفرانس هاى علمى  ــدن حضور پژوهش ش
ــد  ــر را در كاهش رش ــاى اخي ــال ه ــور در س ــارج از كش خ
ــد كرد: با  ــن حال تاكي ــر خواند.وى درعي ــور موث علمى كش
ــه رقابت يا  ــدن عرص ــود، ما نبايد به بهانه تنگ تر ش اين وج
ــراى صعود به ــكالت و محدوديت ها از تالش و اهتمام ب مش
ــه رهبر معظم انقالب  ــر بكاهيم و همانطور ك  رتبه هاى باالت
هشدار داده اند بايد مراقب بود كه آن شتاب الزم و متناسب در 

پيشرفت علمى كم نشود.
ــال هاى نيمه اول اين  صادقى افزود: البته رتبه كشور طى س
دوره، يعنى سال هاى 2000 تا 2007 ، شتاب بيشترى نسبت 
به سال هاى نيمه دوم داشته است به گونه اى كه در سال هاى 
ــبت به سال قبل شاهد  ــال نس 2001 ، 2002 و 2005 هرس

چهار رتبه و در سال 2007 شاهد پنج رتبه افزايش بوديم.
صادقى يادآور شد: اما از سال 2008 از شتاب اين رشد كاسته 
ــال 2009 و رتبه سال  ــال 2008 نسبت به س شده و رتبه س
ــال 2011 ثابت مانده و رتبه سال 2010  2012 نسبت به س
ــال 2009 تنها يك پله افزايش داشته و حتى  ــبت به س نس
رتبه سال 2013 نسبت به سال 2012 يك پله تنزل يافته و 
خوشبختانه در سال 2014 اين افت يك پله اى جبران شده و 
ظرف يك سال رتبه كشور دو پله باال رفته و به رتبه شانزدهم 
رسيده و گزارش هاى مربوط به سه ماه نخست سال 2015 نيز 

حاكى از تداوم اين رشد است. 
 رتبه ارجاعات بين المللى بـه توليدات علمى ايران به 

22 رسيد 
ــتنادات و ارجاعات به  ــه اس ــاس آمارهاى موجود، رتب براس
ــه باالترين مرز خود  ــال 1393 ب توليدات علمى ايران در س
ــاخص كيفى مهم  ــيده است كه اين يك ش (22 در دنيا) رس
ــود.درباره رتبه  در توليدات علمى هر كشور محسوب مى ش
ــورهاى جهان اسالم، بين آمار  توليد علم ايران در سطح كش
ــود دارد  ــالف وج ــاى ISI و SCOPUS اخت ــگاه ه پاي
ــور اول  ــكوپوس، ايران كش ــه در رتبه بندى اس به طورى ك
ــت  ــال 2010 تاكنون اس ــد علم از س ــالم در تولي جهان اس

ــرار  ــه دوم ق ــران را در رتب ــدى آى اس آى، اي ــه بن ــا رتب ام
ــورهاى  ــران در كش ــم اي ــد عل ــت.رتبه دوم تولي داده اس
ــى ــز ط ــگاه ISI ني ــد در پاي ــدم تعه ــى ع ــو صنعت عض

ــده و بعد از كشور هند  ــال هاى 2010 تا 2015 حفظ ش س
قرار دارد.

  ارتقاى چشمگير رتبه علمى ايران در رشته هاى فنى 
مهندسى و فناورى هاى نوين 

ــى  ــاى مختلف مهندس ــته ه ــران در رش ــى اي ــه علم رتب
ــو تكنولوژى و  ــلول هاى بنيادى، نان ــيمى، كامپيوتر، س ش
ــود قابل ــال اخير بهب ــى 15 س ــز ط ــك ني ميكروالكتروني

 مالحظه اى داشته است.به عنوان مثال، رتبه توليد علم ايران 
ــيمى با يك جهش چشمگير از 29 در  در رشته مهندسى ش
ــال 2014 ارتقا يافته  ــوم جهان در س سال 2000 به رتبه س
ــته مهندسى  و در اين مدت، رتبه 41 توليد علم ايران در رش
ــت.رتبه كمى توليد علم  كامپيوتر نيز به رتبه 14 رسيده اس
كشورمان در رشته ميكروالكترونيك از 48 در سال 2000 به 
18 در سال 2014 رسيده و اين موفقيت در شرايطى به دست 
ــاى جدى در اين  ــا تحريم ها و محدوديت ه آمده كه ايران ب
رشته كليدى و مهم روبه رو بوده است.در زمينه نانوتكنولوژى 
نيز توفيقات چشمگيرى به دست آمده به طورى كه طى 15 
ــال اخير، رتبه توليد علم ايران در اين رشته از 64 به هفت  س

ارتقا يافته است.
 توسعه زيرساخت هاى پژوهشى در شش سال اخير

ــته به وزارت علوم در فاصله  ــى وابس زيرساخت هاى پژوهش
زمانى سال هاى 1389 تا 1394 توسعه كمى و كيفى بااليى 
داشته است كه براى نمونه، تعداد نشريات علمى پژوهشى و 
ــزار و 109 و آمار قطب هاى علمى  ترويجى از 591 به يك ه
ــت.از آنجا كه اولويت وزارت  از 113 به 154 افزايش يافته اس
ــاخت هاى پژوهشى  علوم در دولت يازدهم در موضوع زيرس
ــته  بر مبناى افزايش كيفيت به جاى كميت گرايى قرار داش

است، به همين دليل، مجوزهاى جديد براساس شاخص هاى 
ــده اند و در ديگر زيرساخت ها نيز  ــطح باال صادر ش كيفى س

ارزيابى هاى علمى دقيق صورت گرفته است.
در زمينه شاخص هاى فناورى كشور در شش سال اخير رشد 
قابل قبولى صورت گرفته به گونه اى كه تعداد پارك هاى علم 
ــد علم و  ــن مدت از 28 به 36 و آمار مراكز رش و فناورى در اي

فناورى نيز از 98 به 156 رسيده است.
ــتقر در پارك ها و مراكز رشد علم  تعداد واحدهاى فناور مس
ــزار و 169 به چهار هزار و 400  و فناورى در اين مدت از دو ه
و تعداد شركت هاى دانش بنيان مستقر در پارك ها و مراكز 
ــد علم و فناورى نيز از صفر به 586 رسيده است.در حالى  رش
كه تا سال 1389 هيچ شركت دانش بنيانى خارج از پارك ها 
و مراكز رشد علم و فناورى كشور وجود نداشت درحال حاضر 
930 شركت دانش بنيان در خارج از اين مراكز علمى و فناورى 
در سراسر كشور ايجاد شده و تعداد مراكز كارآفرينى و نوآورى 
نيز در فاصله زمانى سال 1391 تاكنون بيش از پنج برابر شده 
ــت. تا شش سال قبل، تعداد  و از 21 به 112 مركز رسيده اس
16 هزار و 139 شغل در پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى 
ــال جارى از مرز 25 هزار نفر  ايجاد شده بود كه اين رقم در س
گذشته است و جالب آنكه، ميانگين سرمايه گذارى انجام شده 
براى ايجاد هر يك شغل در كشور بيش از 200 ميليون تومان 
ــت درحالى كه اين ميزان سرمايه در پارك ها  برآورد شده اس
بين 40 تا 50 ميليون تومان است.آمار ثبتى اداره گمرك نيز 
ــان مى دهد از 31 پارك علم و فناورى كشور، حدود 24  نش
ميليون دالر صادرات دانش بنيان انجام گرفته است.ارزيابى 
عملكرد دو ساله وزارت علوم و آمارهاى استخراج شده از آن، 
نشانگر سير صعودى رشد علمى كشور در شاخص هاى كمى 
ــت اما با اين وجود، چالش هايى نيز در اين حوزه  و كيفى اس
وجود دارد كه با مرتفع كردن آنها مى توان به افزايش شتاب 

رشد علمى ايران اميد بيشترى داشت.
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ــپتامبر  ــركت گوگل به منظور افزايش كارايى قصد دارد از اول س ش
ــش در مرورگر كروم را متوقف  اجراى خودكار برخى از محتواهاى فل
ــت و همچنان به طور  كند. فلش از محصوالت شركت Adobe اس
گسترده براى محتواهاى چند رسانه اى استفاده مى شود؛ اما مسائل 
امنيتى و عملكردى موجود در اين نرم افزار سبب شده تا اكثر شركت ها

 از آن دورى كنند. مسائل امنيتى زيادى وجود دارد كه گوگل به آنها 
توجه نمى كند. آسيب پذيرى هاى موجود در فلش يكى از رايج ترين 
راه هايى است كه باعث گسترش بدافزار مى شود و توقف استفاده از آن 

مى تواند مخاطرات را تا حدى كاهش دهد.
با وجود آنكه شركت Adobe در سال هاى اخير سعى كرده است تا با 
انتشار به روز رسانى هاى سريع و مرور كد، امنيت فلش را بهبود بخشد 
ــك بردار حمله به صورت  اما هم چنان مهاجمان از ادوب به عنوان ي
ــركت گوگل اعالم كرد كه اين تغيير از  گسترده استفاده مى كنند. ش

ــپتامبر اجرايى مى  اول س
ــود و اين نرم افزار تنها  ش
ــران اجرا مى  با اجازه كارب
شود در صورتيكه كاربران 
ــه طور خودكار  بخواهند ب
ــود  ــرم افزار اجرا ش اين ن
بايد در تنظيمات مرورگر 
ــودكار پالگين  اجراى خ

فلش را فعال كنند.

چهارمين دوره مسابقات رباتيك آزاد شريف كاپ و دومين دوره جشنواره 
موبايل شريف، به همت كانون علمى فرهنگى رسانا در دانشكده مهندسى 

برق دانشگاه شريف برگزار مى شود.
ــگاه صنعتى شريف،  ــابقات آزاد رباتيك دانش ثبت نام چهارمين دوره مس
«شريف كاپ» از هفتم شهريور ماه آغاز شده و تا 20 شهريور ماه ادامه دارد.

ــزا و در بخش هاى  ــريف كاپ در 10 ليگ مج ــابقات ش ــن دوره از مس اي
دانش آموزى و دانشجويى برگزار مى شود و شركت كنندگان در ليگ هاى 
ــيرياب، كنترل ترافيك، ربات كاوشگر، ربات  ربات هاى همكار، ربات مس
ــمند و فوتباليست با يكديگر  آتش نشان، ربات هاى پرنده، رانندگى هوش

رقابت خواهند كرد.
ــگاه با برگزارى ليگ هاى خاص مرتبط با  ــدن صنعت و دانش نزديك تر ش
نيازهاى روز صنعت كشور، حركت به سمت برگزارى ليگ هاى كاربردى تر 
ــكوفايى ايده هاى جديد و  ــابقات عادى رباتيك، ش و فاصله گرفتن از مس
حركت به سمت مسابقات خالقانه رباتيك، ايجاد نشاط جمعى و افزايش 
روحيه رقابت در دانش آموزان و دانشجويان، افزايش روحيه كار گروهى، 
ــنايى  ــابقات، آش ــور در مس ــركت ها و مراكز صنعتى فعال كش حضور ش
دانشجويان با زمينه فعاليت آن ها و ايجاد محيطى براى جذب افراد فعال در 
اين عرصه توسط شركت ها و سازمان هاى مختلف از جمله اهداف برگزارى 

مسابقات رباتيك آزاد شريف «شريف كاپ» عنوان شده است.
ــتر به ــب اطالعات بيش ــام و كس ــد جهت ثبت ن ــدان مى توانن عالقه من

 وب سايت sharifcup.sharif.ir مراجعه كرده و يا با پست الكترونيكى 
info@sharifcup.sharif.ir مكاتبه كنند.

ــه دنبال ارائه  ــى آمريكا (دارپا) ب ــرفته تحقيقات آژانس پروژه هاى پيش
ــمان، قابل آرايش و  ــامانه هاى هوايى است كه در ميان آس ارتشى از س
ــند.آمريكا داراى تعدادى از پيشرفته ترين هواپيماهاى  جمع آورى باش
چندماموريتى در دنياست و هر يك از اين هواپيماها مى توانند بيش از 
ــكادران كامل متعلق به چند دهه پيش عمل كنند؛ با اين حال  يك اس
اين هواپيماها بسيار گران و فوق العاده پيچيده بوده و نمى توان عمر آن ها 
را به طور دقيق تمديد كرد.به همين خاطر دارپا برنامه Gremlins را 
آغاز كرده كه هدف از آن ارائه ارتشى از سامانه هاى هوايى هوشمندتر و 
ارزان تر است كه وسط هوا آرايش و جمع  شوند.پروژه گرملين به دنبال 
ــت بلكه آن ها را  جايگزين كردن هواپيماهاى چندمنظوره كنونى نيس
ــاده تر تكميل مى كند به طورى  با پهپادهاى تخصصى تر، ارزان تر و س
ــوند.هدف از اين پروژه، ارائه  ــار آرايش و بازيابى ش كه بتوانند چندين ب
ــت كه از هوش، نظارت و شناسايى (ISR) در شيوه اى  سامانه هايى اس
كاربردى و واكنشى قدرتمند استفاده كنند. بر اساس اعالم ناسا، استفاده 
ــورت مى گيرد.دارپا  ــانى ص از اين پهپادها با يكديگر و با مديريت انس
اميدوار است از فناورى هاى جديد استفاده كرده و آن ها را با سيستم هاى 
ــين و همچنين سوخت رسانى  بازيابى سامانه هاى هوايى بدون سرنش
ــت  ــدف نهايى، ايجاد توانايى نوينى اس هوايى خودكار تركيب كند.ه
ــايط انتقال، امكان پايين انداختن  كه به جنگنده ها، بمب افكن ها يا وس
ــت از فاصله اى ايمن را مى دهد؛ اين  گرملين هاى كوچك داراى بال ثاب
گرملين ها سپس توسط سامانه هوايى انتقال براى بازگشت به پايگاه و 

بازيابى به مدت 24 ساعت، دوباره جمع آورى مى شوند.

ــت اما حاال شيشه اى   شيشه به تردى و شكنندگى اش معروف اس
توليد شده كه به طور كامل تا مى شود.

اگرچه در سال هاى گذشته ابداعاتى در صنعت شيشه صورت گرفته 
ــه انعطاف پذير (با قابليت به كارگيرى در  و محصوالتى نظير شيش
توليد نمايشگرهاى منحنى و تلفن هاى همراه هوشمند) و همچنين 
ــيار باريك (با ضخامت حدود 0/1 ميليمتر) ارايه  ــه هاى بس شيش
شده اما توليد شيشه با قابليت تا شدن به طور كامل در حد يك رويا 
ــت.به طور معمول هر چه وسايل و دستگاه هايى كه ساخته  بوده اس
مى شود ضخامت كمترى داشته باشد، انعطاف پذيرى آنها نيز بيشتر 
ــتر محققان در زمينه تجهيزات الكترونيكى انعطاف  مى شود. پيش
پذير پيشرفت هايى داشته اند كه از آن جمله مى توان به تجهيزات 
الكترونيكى گرافنى قابل تاشدن، سلول هاى خورشيدى قابل تاشدن 

بر مبناى اريگامى و باترى هاى ليتيوم يونى تاشدنى اشاره كرد.
ــه  ــگاه پلت فورمهاى زيراليه اى از شيش اكنون محققان اين دانش
ــا در هم  ــص مكانيكى ي ــاخته اند كه خبرى از نق ــتيك س و پالس
ــى در عملكرد قطعات و  ــدگى در آنها نبوده و در نتيجه خلل خردش
ــود ايجاد نمى كنند. آنها زير مدارهايى كه بر روى آنها سوار مى ش

ــى  ــه ريزبخش هاى متعددى مهندس ــان را ب اليه هاى مورد نظرش
ــدن آنها بدون وارد آمدن لطمه اى به ساختار  كرده اند تا امكان تاش
ــه اى كه بدين ترتيب ساخته مى شود  اصلى محقق شود.اليه شيش
به راحتى تا شده و جالب اينكه در اين فرآيند نيازى به فناورى هايى 

نظير نانولوله ها، نانوسيم ها و گرافن نيست.

توقف خـودكار برخـى از محتواهاى 
فلش در كروم 

آخريـن مهلت ثبت نام در مسـابقات 
رباتيك آزاد شريف كاپ

پروژه جديد دارپا براى ماموريت هاى 
هوايى آينده

شيشه كامال تاشو 
ساخته شد

ــه براى نصب  ــتيد، با ابزار جديدى ك ــوارى هس اگر اهل دوچرخه س
ــده مى توانيد راحت تر و حرفه اى تر از قبل  روى دوچرخه اختراع ش

مسيريابى كنيد.
 روش هاى متعددى براى هدايت و مسيريابى دوچرخه از طريق تلفن 
همراه و ساعت هوشمند وجود دارد كه براى استفاده از آن الزم است، 
حتما به صفحه گوشى يا ساعت خود خيره شويد كه اين كار خطرناك 

است؛ به ويژه در مسيرهايى كه شيب دار هستند.
ــكل را حل مى كند و با  ــت كه اين مش  «SmartHalo» ابزارى اس
ــت به تلفن همراه خود نگاه كنيد. فقط  استفاده از آن ديگر الزم نيس
ــويد و  ــى خود را فعال و با بلوتوث به آن متصل ش بايد نرم افزار گوش
بعد با خيال راحت گوشى را درون جيب خود قرار دهيد. اين ابزار كه 
بسيار ساده طراحى شده، درست جلوى دوچرخه شما قرار مى گيرد
ــت يابى كمك ــما را در جه ــتان را پرت كند، ش  و بدون اينكه حواس
ــير درست را با رنگ سبز  ــن كردن، اين ابزار مس  مى كند. بعد از روش
نشان مى دهد و هنگامى كه مسير را اشتباه برويد، با يك چراغ چشمك 
 «SmartHalo» ــدار مى دهد. عالوه بر اين، با اتصال زن قرمز هش
ــده،  ــافت طى ش به تلفن همراه، مى توانيد اطالعاتى مثل ميزان مس
ميانگين سرعت و كالرى سوزانده شده را هم دريافت كنيد.زمانى هم 
ــويد، مى توانيد با تلفن همراه  كه اين ابزار را گم كنيد يا از آن دور ش
ــتگاه عالوه بر اينكه  ــه راحتى پيدا كنيد. اين دس آن را مكان يابى و ب
ــت، از سيستم ضدسرقتى  ــرايط جوى مختلف مقاوم اس نسبت به ش
ــارقان را ناكام  ــت كه مانند دزدگير عمل كرده و س قوى برخوردار اس
ــخيص تاريك شدن هوا را هم  مى كند.در نهايت اين ابزار قابليت تش
دارد و به صورت خودكار چراغ جلوى دوچرخه را روشن مى كند. اين 
چراغ همچنين هنگامى كه شما دوچرخه را متوقف كنيد و از آن پياده 

شويد، به صورت خودكار خاموش مى شود.
ــايد به نظر مى رسد كه اين وسيله نياز به شارژ   با تمام اين امكانات ش
كردن روزانه دارد؛ اما سازندگان آن ادعا مى كنند كه باترى آن تا سه 

هفته دوام مى آورد.

گـزارش پيشرفت علم و فنـاورى كشور؛

رقابت ايـران با مدعيان اصلى 
علم و فناورى  در جهان

ــوق العاده قوى  جوراب FYF از پارچه اى ف
ــاخته شده كه به طور معمول در  به نام داينيما س
ــمه صخره نوردان مورد استفاده قرار  طناب و تس

مى گيرد و 15 برابر قوى تر از فوالد است.
ــتر مردم از جوراب به عنوان گزينه اى براى  بيش
راحتى پا در كفش استفاده مى كنند اما شركتى 
ــت كه  ــى كرده اس ــى را معرف ــى جوراب سوئيس
ــز عمل كند. جوراب  مى تواند به عنوان كفش ني
FYF كه مخفف «Free Your Feet» (پاهاى 
خود را آزاد كنيد) است به عنوان محصولى كه هم 
ــش كفش را ايفا  مى تواند نقش جوراب و هم نق

كند، طراحى شده است.
ــده كه در برابر  جوراب FYF به گونه اى توليد ش
ــد و كف آن با دانه هاى الستيكى  آب مقاوم باش
ــده تا حركت و حفظ تعادل روى هر  ــيده ش پوش
ــطحى به خوبى صورت بگيرد. اين جوراب ها  س
ــكاران در  ــت از پاى ورزش براى كمك به حفاظ
ــترده اى از ورزش ها مانند دو ميدانى،  طيف گس
ــاده روى ــى پي ــيرجه و حت ــوارى، ش ــوج س م

 طراحى شده است.
ــيا  با اين وجود، جوراب FYF از پاها در برابر اش
نوك تيز و برنده مانند سوزن يا خارپشت دريايى 

نمى تواند محافظت كند.
ــس شركت سوئيس    به گفته «ديتر هش»، موس
ــن جوراب ــده FYF، اي ــعه دهن ــوت و توس برف
ــا دهد و  ــكاران را ارتق ــد عملكرد ورزش  مى توان
ــا ايجاد كند. ــت را در آنه ــدى از امني حس جدي

 ورزش هاى مختلفى وجود دارند كه ورزشكاران 
ــا را انجام  ــا پاهاى برهنه آنه ترجيح مى دهند ب
ــروز جراحت از  ــطه خطر باالى ب دهند اما به واس
ــد.  بنابر ادعاى  انجام اين كار خوددارى مى كنن
ــازنده، ماده داينيما جوراب ها را در  ــركت س ش
برابر پارگى و جذب مايعات بسيار مقاوم مى كند، 
ــا را تامين  ــرايطى كه همچنان راحتى پاه در ش
مى كند. همچنين در توليد جوراب FYF از ماده 
آبگريز استفاده شده تا به دفع آب و خشك شدن 
 FYF ــت جوراب ــريع آنها كمك كند. هر جف س

برچسب قيمت 52 پوند را يدك مى كشد.

جـوراب هـايى
 كه جايگزين 

كفـش 
مى شـوند!
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گشتى در اخبار

مردم ساكن در مسكن مهر در استشهادي محلي به فرماندارى شهرستان دهاقان 
اعتراض خود را با همسايگى 10 گاوداري آن حوالي مطرح كردند.

ــه و گاهي بوى بد علوفه از مواردى بود كه  زياد شدن حشرات به ويژه مگس و پش
مهرنشينان از چند واحد گاوداري مطرح نموده اند.

گفتني است؛ در جلسه كميته بهداشت و سالمت شهرستان دهاقان كه چند روز 
قبل در فرماندارى شهرستان برگزار شد، اين موضوع مطرح شده و پرونده مسووالن 
گاوداري به دادگسترى دهاقان ارجاع شده است بر همين اساس انتظار مى رود اين 

مشكل تا دوماه آينده رفع شود.
اما نكته قابل تامل اينجاست كه قبل از كلنگ زني مسكن مهر شهرستان چندين 
ــده بودند، اكنون نيز اگر تصميم بر جابجايي اين  گاوداري در اين ناحيه مستقر ش

واحدها توسط مسووالن اتخاذ شود خسارت مالي زيادي به آن ها وارد خواهد شد.

ــش ماه حبس  ــه دليل فعاليت آالينده به ش ــوره چاه ذغالى ب صاحب يك ك
تعزيرى محكوم شد.

 رييس اداره محيط زيست شهرستان ضمن اعالم اين خبر گفت: يك واحد 
ــى فاضالب محكوم به پرداخت ده ميليون  صنعتى نيز به دليل دفع غيراصول

تومان جريمه نقدى شد.
ــد رنگرزى و  ــراى دو واح ــده قضايى ب ــكيل پرون ــى همچنين از تش  خادم
ــر داد  ــى، در مردادماه خب ــت غيرقانون ــر فعالي ــه خاط ــى ب ــاه ذغال دو چ
ــه فاضالبش  ــه دليل تخلي ــاى صنعتى كه ب ــر از واحده و افزود: يكى ديگ
ــود،  ــده ب ــوم ش ــاورزى محك ــاى كش ــن ه ــى زمي ــى در نزديك در چاه
ــه نموده ــويه خان ــداث تس ــه اح ــدام ب ــراى محكوميت اق ــر اج ــالوه ب ع

 است.
رييس اداره محيط زيست در ادامه از امضاى تفاهم نامه ميان محيط زيست 
ــتى با رييس اداره  ــتان با اداره كتابخانه ها خبر داد و گفت: در نشس شهرس
كتابخانه ها به همراه 15 نفر از كتابدارها مقرر شد كه در تمامى كتابخانه ها 
تابلوى اعالناتى تحت عنوان «زمين پاك» نصب گردد و اخبار و مطالبى در 

زمينه محيط زيست در معرض ديد مراجعان قرار گيرد.
ــو در حال حاضر در 12  ــز در اينباره گفت: اين تابل  رييس اداره كتابخانه ني
كتابخانه نهادى شهرستان نصب گرديده و قفسه مخصوص كتاب هاى محيط 
ــت نيز به زودى در كتابخانه الغدير راه اندازى خواهد شد. اميدى فر در  زيس
اينباره افزود: رييس اداره محيط زيست حدود 60 عنوان كتاب با اين موضوع 
در اختيار ما گذاشت كه به زودى به همراه منابع موجود در كتابخانه در قفسه 

اى جداگانه در معرض ديد عالقمندان قرار خواهد گرفت.

ــت هفته دولت وزارت ورزش و جوانان جشنواره بزرگ  ــبت گراميداش به مناس
خانوادگى «ورزش براى همه»همراه با برنامه هاى مفرح ورزشى و فرهنگى را در 

مجموعه آزادى برگزار كرده است.
ــكاران  ورزش و  ــيون  فدراس  48 ــور  حض ــا  ب ــنواره  جش ــن  اي
ــت. ــرده اس ــاز ك ــود را آغ ــهريور كار خ ــور از دوم ش ــتان كش 30 اس
ــوان دارالقران ــه بان ــه خيري ــعه ورزش همگانى موسس ــكارى دفتر توس با هم
ــركت كرده و در غرفه اى  ــن مجتبى(ع) ميمه نيز در اين جشنواره ش  امام حس
ــه را در معرض ديد  ــتى بانوان ميم جداگانه محصوالت ارگانيك و هنرهاى دس
ــروش محصوالت نيز صرف  ــرار داده اند كه عوايد حاصل از ف بازديد كنندگان ق

نيازمندان خواهد شد.
محمدرضا اسد مدير كل دفتر توسعه ورزش همگانى وزارت ورزش و جوانان در 
گفتگويى هدف از برگزارى اين جشنواره را توسعه ورزش همگانى با برنامه هاى 
مفرح ورزشى براى عموم مردم عنوان كرد و افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم 
رهبرى به دسترسى آسان و ارزان مردم به ورزش و افزايش نشاط و شادابى در بين 
ــعى در ايجاد اين فضا در جشنواره شده است. آحاد مردم به خصوص جوانان، س
جشنواره بزرگ خانوادگى ورزش براى همه كه از دوم شهريور شروع شده  به مدت 
10 شب تا 12 شهريوراز ساعت 19 تا 24 پذيراى خانواده هاى ورزش دوست در 

مجموعه ورزشى آزادى است.

ــى با حضور معاون  ــرح در حوزه باغبانى و دام همزمان با هفته دولت دو ط
فرماندار فالورجان، نماينده ولى فقيه در شهرستان و جمعى ديگر از مسوولين 

شهرستان، در فالورجان افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
گلخانه گل رز شاخه بريده با پايه هاى خارجى هلندى به روش هيدروپونيك 
با پوشش پلى كربنات با اعتبار 20 ميليارد و 500 ميليون ريال و در زمينى 
ــگان از توابع بخش مركزى  ــاحت 3 هزار متر مربع در روستاى كرس به مس

فالورجان افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
با افتتاح اين گلخانه زمينه اشتغال 10 نفر (3 نفر كارشناس و 7 نفر كارگر فنى 

و ساده) در شهرستان فراهم شد.
همچنين يك گاودارى با 19 رأس گاو شيرى در شهر ايمان شهر شهرستان 
فالورجان با اعتبارى بالغ بر 10 ميليارد ريال در زمينى به مساحت 5 هزار متر 

مربع افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
ــتغال 3 نفر (كارگر) در شهرستان  با بهره بردارى از اين گاودارى زمينه اش

فراهم شده است.

در استشهادي محلي به فرمانداري؛

نارضايتي مسكن مهرنشينان 
دهاقان از وجود گاوداري ها

رييس اداره محيط زيست شهرستان خمينى شهر:

محكوميت صاحب يك واحد آالينده 
محيط زيست به شش ماه زندان

محصوالت ارگانيك ميمه در جشنواره 

براى همه عرضه شد

همزمان با هفته دولت،

گلخانه گل رز در فالورجان افتتاح شد

ــورج حاجى  ــر ت ــار نظراخي ــق اظه طب زاينده رود
ــتان  ــان  مدير كل ثبت احوال اس رحيمي
ــال 3 هزار و  اصفهان در چهار ماهه امس
ــده است و اين درحالى است  271 مورد واقعه طالق ثبت ش
ــته 2 هزار و 154 مورد  ــال گذش كه در اين بازه زمانى در س
ــترين فراوانى طالق استان  ــت كه بيش طالق ثبت شده اس
اصفهان نسبت به جمعيت در شهرستان اصفهان وجود دارد 
ــالق را به  ــترين آمار ط ــاد بيش ــس از اصفهان، نجف آب و پ

خوداختصاص داده است.
نجف آباد، شهرستانى در سى كيلومترى مركز استان واقع در 
غرب اصفهان ،شهرستانى با بيش از سيصدوپنجاه هزار نفر 
جمعيت،شهرستانى با بيش ازدوهزاروپانصد شهيد و بيست 
وهشت شهيد سردار، شهرستانى كه به علم ايثار شهره است، 
شهرستان علما و طالب ،شهرستانى كه همگان از دير باز به 
ــده و چه بر  مذهبى بودن مردمانش ايمان دارند. حال چه ش
سر مردمان شهرمان آمده كه اينگونه صدر آمار طالق ، اين 

واقعه شوم و ناپسند را به خود اختصاص مى دهند.
براى درك و فهم بهتر موضوع و عمق اين فاجعه اجتماعى و 
ــدا عوامل و علل گرايش به  در جهت بهبود اوضاع بايد در ابت
اين واقعه را شناسايى و سپس با برنامه ريزى دقيق و اصولى 
در جهت رفع اين موانع قدم برداريم كه با توجه به شعار سال 
ــيج  يعنى همدلى و همزبانى دولت وملت مى طلبد كه با بس

ــه هاى اجتماعى ،  ــوولين و مردم در همه زمين همگانى مس
فرهنگى،سياسى،اقتصادى و.....

همدل و همصدا در صدد كاهش اين قضيه برآييم.
ــد اجتماعى با  ــن واح ــوان كوچكتري ــواده به عن نقش خان
ــوان كانون  ــف آن درجنبه مثبت به عن ــاى مختل كاركرده
ــاى اجتماعى  ــيب ه آرامش و در جنبه منفى در ايجاد آس
ــت روانى جامعه در گرو  ــيار مهم و اثرگذار است. بهداش بس
ــت و هر گونه آسيبى به  ــت روانى خانواده اس تامين بهداش
ــت  ــوء آن مصون نخواهد گذاش ــل آينده را از آثار س آن،نس
ــاز  ــل زمينه س ــل و عوام ــف دالي ــاب كش ــق در ب و تحقي
ــى و تعميق شناخت  ــت. بررس ــيار حايز اهميت اس آن بس
ــطح فرهنگ  ــبب ارتقاى س ــذار در خانواده س عوامل اثر گ
ــده و همچنين به  ــويى ش ــايل زناش ــه در زمينه مس جامع
ــالم سازى محيط  ــب در جهت س تدوين برنامه هاى مناس
ــا را يارى  ــالق م ــار ط ــان ب ــاى زي ــرى از پيامده و جلوگي

مى رساند.
ــه مراجع  ــان ب ــل مراجع ــر خي ــر روز ب ــه ه ــى ك از آنجاي
ــوى  ــژه از س ــه وي ــت ب ــه درخواس ــراى ارائ ــى ب قضاي
ــزوده مى  ــات خانواگى اف ــالق و اختالف ــر ط زنان،مبنى ب
ــش دهنده  ــاز و گراي ــى عوامل زمينه س ــود،لزوم بررس ش
ــد از آن غافل ــه نباي ــت ك ــرورى اس ــيار ض ــالق بس به ط

 شد.

ــدن از قيد نكاح  طالق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها ش
ــت و به بيان برخى رها شدن از قيد  و رهايى از زناشويى اس

نكاح است.
طالق را از مهمترين پديده هاى حيات انسان تلقى مى كنند. 
نخست ، يك پديده روانى است ، زيرا بر تعادل روانى نه تنها 
دو انسان ، بلكه فرزندان ، بستگان ، دوستان و نزديكان آنها 
ــت اقتصادى كه به  ــذارد. دوم آنكه پديده اى اس تأثير مى گ
ــت خانواده به عنوان يك واحد اقتصادى كوچك مى  گسس
ــوم آنكه ،  ــانها را به هم مى زند.س انجامد و تعادل روانى انس
ــع مختلف ديده ــت فرهنگى و در جوام طالق پديده اى اس

ــود و به نوعى رنگ جامعه اى را مى پذيرد كه در آن   مى ش
ــان مى توان گفت جامعه اى كه  تكوين يافته است. بدين س
ــت  ــد متعارف تجاوز كند ، هرگز ازبهداش در آن طالق از ح

وسالمت روانى برخوردار نخواهد بود.
مسووالن محترم پس توجه به طالق نه تنها از ديدگاه فرد به 
عنوان انسان و فرزندانش مهم است ، بلكه از ديدگاه جامعه ، 

فرهنگ و اقتصاد نيز مهم وقابل تفكر مى باشد.
آمار طالق يا بهتر ، نسبت طالق به ازدواج در مناطق مختلف 
ــهر هاى در حال توسعه به طور منظم  ايران در روستاها و ش
ــت و براى علل  ــتثنايى رو به افزايش مداوم اس و بى هيچ اس

وعوامل طالق گزاره هاى اساسى وجود دارد.
ــل دارند ،  ــد يا چندين عام ــده هاى اجتماعى چن همه پدي
طالق نيز در اين مجموعه مستثنى نبوده و نيست. عوامل به 
تنهايى معنايى ندارند ، آنان در مجموعه يا شبكه عوامل، معنا

 مى يابند. بنابراين ، به جاى ، شناخت انتزاعى يا جداسازى 
عوامل ، بايد هر عامل رادر متن و مجموعه شناخت. بدينسان 
، عوامل يك پديده اجتماعى با يكديگر مى آميزند ، تركيب 
مى شوند واز آن آميزه اى خاص و منحصر به فرد و پديده اى 

شوم به نام طالق را پديدمى آورند.
ــناخت عوامل ،  ــر فراموش نكنيم كه در حوزه ش متوليان ام
مرزهاى كالسيك دانش انسانى فرو مى ريزد. به بيان ديگر، 
بايد در عين حال هم عوامل روانى ،اقتصادى ، سياسى و هم 
ــرح كرده ومورد  ــى ، حقوقى و ... را با هم مط عوامل اجتماع
ــادش مطرح و  ــت در همه ابع ــناخت قرار دهيم تا واقعي ش
ــتى مى توان گفت ، طالق عواملى  كارشناسى شود.به درس
ــدن  ــدن جامعه، كم رنگ ش اجتماعى دارد از نظر مادى ش
ارزشهاى معنوى در جوامع و ... بنابراين ، سلسله عوامل روانى 
نيز در كار طالق تاثيرگذارند از جانب ديگر، هرگز نمى توان 
ــرايط اقتصادى جامعه بى تاثير بر جريان  تصويب كرد كه ش
ــانها در همين جوامع دست  طالق باشند هرچند « همه انس

به طالق نمى زنند.»
ــايل مهم وجدى است كه تاثيرات  مساله طالق يكى از مس
ــران ودرصورتى كه خانواده ها داراى  زيادى را بر روى همس
ــدى روى فرزندان  ــيار ج ــند،تاثيرات منفى وبس فرزند باش
ــت كه اگربررسى دقيقى صورت  مى گذارد.اين در حالى اس
گيرد اين نكته مشخص خواهدشدكه بسيارى از افرادى كه 
امروزمدعى طالق وجدايى از همسرخودهستند،خودروزى 
جزو فرزندان طالق شمرده مى شدند كه اين امر به واقع يكى 
از آثار مخرب و مزمن پديده طالق مى تواند باشد وبا توجه به 

آمارامروزى طالق زنگ خطرى براى آينده اين شهر.
ــا و بخصوص در  ــيارى از جاه ــالق در بس ــش آمارط افزاي
شهرستان نجف آبادعلل متعددى دارد وكمتر مى توان براى 

آن علل محدودومشخصى را در نظر گرفت.
طالق از آن دسته پديده هاى اجتماعى است كه داراى علل 
متعدد ودراكثرمواقع پيچيده است اما يكى ازمعماهايى كه 
ــورد با زندگى افراد گوناگون  امروزه براى متخصصان دربرخ
ــيارى از زوج هابا وجود  ــت كه بس ــود،اين اس مطرح مى ش
ــى دهند ودر مقابل  نارضايتى به زندگى در كنارهم ادامه م
ــاگاه ازيكديگر جدا  عده اى ديگر با وجود رضايت كامل به ن

مى شوند.
ــف اظهارنظر  ــه درموردپديده هاى مختل  برخى افرادى ك
ــورد برخى علل  ــى ندارند.در م ــگاه جامع ومانع مى كنند،ن
ــورد برخى  ــاده گويى ودرم ــى افراد،زي ــا آگاه اقتصادى ي
ــخن مى گويند.اين درحالى است  ــياركم س ديگرازعلل بس
كه به جاى مطرح كردن اين آمار در جلسات محرمانه ادارى 
ــتان بايد برخى از پديده ها را و على الخصوص پديده  شهرس
ــكافى  نامبارك طالق را چگونگى بروز و ظهور آنها را باموش

ودقت زيادى بررسى كرد.
كارشناسان و صاحبان نظر در اين شهرستان علل فراوانى را 
براى طالق  متصورهستند اما شايد اين چند مورد مهم ترين 

علت ها باشند:
ــر قبل  ــنخيت هاى پيش از ازدواج(روابط دختر و پس 1-س

از ازدواج)
2- عوامل فردى وشخصيتى(روابط نامشروع)

ــطح  ــناخت كافى(اختالف س ــل مهارتى و عدم ش 3- عوام
طبقاتى خانواده ها)

4- عوامل اجتماعى(بيكارى،اعتياد،فقر و.....)
ــدن ارزش هاى  ــه به كم رنگ ش ــف فرهنگى با توج 5-ضع

معنوى
ــم و هم  6-عوامل اقتصادى و تجمل گرايى خانواده ها(چش

چشمى خانواده ها)
ــده در اين زمينه عوامل  البته با توجه به تحقيقات انجام ش
فردى و اجتماعى از داليل پر رنگ و اثر گذار بر افزايش اين 
آمار در شهرستان نجف آباد مى باشند،كه اگر بصورت جزيى و 
موشكافانه به اين عوامل بنگريم بسيارى ازمشكالت شناسايى 
ــد كه بطور قطع نمى توان در چنين  ــكافى خواهد ش و موش
متن كوتاهى به آن پرداخت به همين خاطربه ذكر كليات آن 
ــب ازدواج ، تشكيل زندگى  بسنده مى كنيم. شرايط نامناس
مشترك بر اساس موارد غيرمعقول وغيرمنطقى از آغاز طالق 
ــوع آن از همان ابتدا  ــوى كه وق ــن خود دارد به نح را در بط
ــت و حتى اگر به عللى زندگى زناشويى  قابل پيش بينى اس
تداوم يابد وبه انحالل خانواده منجر نشود ، مصداق اصطالح

ــاى  ــرا معياره ــردارد زي ــوختن » را در ب ــاختن و س  « س
همسرگزينى و شرايط تحقيق ازدواج در اكثر موارد عقاليى 
نبوده و انتخاب همسر مبتنى بر تحميل پدر و مادر، مصلحت 
ــى زودگذر  ــناختهاى ابتدايى نه عميق و كاف ــى ، ش انديش
ــش وكنترل طالق  ــت ، از اين رو گام اول براى كاه بوده اس

سالم سازى شرايط تشكيل خانواده است.

نجف آباد در صدرآمار طالق 
در استان اصفهان

مركز بهداشتي درماني خيرساز شهر 
تودشك بخش كوهپايه افتتاح شد

كاشان در زمره 6 كشور برتر تكنولوژى 
كوره هاى ذوب قرار گرفت

بازديد معاون نظارت بر بهره بردارى شركت 
مهندسى و معاون عمرانى استاندارى

ــتي و درماني خيرساز شهر تودشك بخش  همزمان با هفته دولت، مركز بهداش
كوهپايه با حضور فرماندار اصفهان ،جمعي از مسوولين شهرستان ،بخش و اهالي 

منطقه افتتاح و راه اندازي شد.
فرماندار اصفهان با ابراز خرسندي از همراهمي و مشاركت جامعه خيرين در احداث 
ــت و درمان گفت: وجود خيرين در  پروژه هاي عام المنفعه بويژه در حوزه بهداش
منطقه بركت بزرگي است كه خدمات اين بزرگواران سالها براي مردم منشا خير 
و سالمتي است.كفيل همدلي و همزباني دولت و ملت را موجب پيشرفت در امور 
ــت و اظهار اميدواري نمود:  ــب موفقيت ها و گام هاي مؤثر در كشور دانس و كس
با مشاركت خيرين در اجراي پروژه هاي عمراني و ديگر عرصه هاي خدمت رساني 

به مردم ،شاهد رشد و توسعه منطقه باشيم.
ايشان مشاركت خيرين در حوزه بهداشت و درمان و اجراي طرح تحول بهداشت و 
درمان را موجب ارتقاي شاخص هاي بهداشتي و درماني در سطح كشور و منطقه 
ــردن دغدغه هاي  ــدان و تالش براي برطرف ك ــت و افزود :كمك به نيازمن دانس
سالمت و درمان مردم بويژه در مناطق محروم پيش زمينه اي براي تعالي مادي 

و معنوي جامعه است.
قابل ذكر است مركز بهداشتي درماني حضرت حجت ابن الحسن (ع) شهر تودشك 
ــا هزينه اي بالغ بر  ــع در دو طبقه وظرفيت 18 تخت ب با زيربناي 1500 مترمرب

9ميليارد ريال توسط خيرمحترم احداث گرديده است.

سرپرست فرماندارى ويژه كاشان، از قرار گرفتن اين شهرستان در زمره 6 كشور 
برتر تكنولوژى كوره هاى ذوب خبر داد.

حميدرضا مومنيان در جمع خبرنگاران، با تقدير و تشكر از حضور رسول زرگرپور 
ــتاندار اصفهان در افتتاحيه و بهره بردارى از پروژه هاى هفته دولت در كاشان  اس
ــتفاده از  ــتاى اس ــتاوردهاى دولت و بخش خصوصى در راس ــى از دس گفت: يك
تكنولوژى هاى نوين، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى منطقه افتتاح كارخانه آلياژ 
گسترهامون در كاشان است.وى، با اشاره به اينكه تكنولوژى قوس الكتريكى در 
كوره هاى ذوب تنها در كشورهاى چين، روسيه، آمريكا، برزيل و آفريقاى جنوبى 
استفاده مى شود، افزود: يكى ديگر از قابليت اين تكنولوژى اين است كه سيليكن 

توليدى را در دماى باال توليد مى كند.
ــمى اين كارخانه را بيش از 5000  سرپرست فرماندارى ويژه كاشان، ظرفيت اس
ــرمايه گذارى 300 ميليارد ريال و اشتغالزايى 90 نفر به صورت  تن در سال، با س
مستقيم در 12 هكتار مساحت ذكر كرد.مومنيان خاطرنشان كرد: راه اندازى اين 
كارخانه در كاشان در زمره ششمين كشور توسعه يافته در استفاده از كوره ذوب با 
استفاده از تكنولوژى قوس الكتريكى قرار مى گيرد كه از توان كوره هايى كه اكنون 

مورد استفاده است، خارج مي باشد.
وى تاكيد كرد: كارگروه ويژه اى براى برطرف كردن موانع سرمايه گذارى و ايجاد 
اشتغال در فرماندارى كاشان تشكيل شده است تا با معرفى فرصت هاى سرمايه 
ــكالت و موانع را برطرف كرده و تسهيالت دولتى را در اين  گذارى در كاشان مش

خصوص جهت دهى كند.

 همزمان با هفته دولت معاون نظارت بر بهره بردارى شركت مهندسى آب و فاضالب 
كشور  به همراه معاون عمرانى استاندارى از پروژه آبرسانى به گلپايگان و احداث تصفيه 
خانه آب گلپايگان كه يكى از پروژه هاى ويژه آبفا استان اصفهان مى باشد بازديد كردند .
مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان در اين بازديد با تاكيد بر سه شيفت شدن اجراى 
اين پروژه اعالم نمود : پروژه آبرسانى به گلپايگان و احداث تصفيه خانه گلپايگان كه از 
سرچشمه سد كوچرى مشروب شود يكى از مهمترين پروژه هاى آبفا استان اصفهان 
است چراكه بعد از تصفيه خانه باباشيخعلى تصفيه خانه گلپايگان دومين تصفيه خانه 

مجزا در استان اصفهان به شمار مى آيد .
ــرب ــن اين تصفيه خانه آب ش ــدار قرار گرفت ــم امينى افزود : با در م مهندس هاش
ــهر كه 25 هزار انشعاب را شامل   تصفيه شده براى شهرهاى گلپايگان ، گوگد و گلش
مى شود تامين مى گردد همچنين روستاييان شهرستان نيز با اجراى خط انتقال گلشهر 
- گلپايگان از آب شرب سالم و بهداشتى بهره مند مى شوند .وى افزود : هم اكنون خط 
ــده و در گلشهر نيز  انتقال و لوله گذارى گلپايگان و گوگد به طور 100 درصد انجام ش
حدود 50 درصد لوله گذارى صورت گرفته كه از مخزن ذخيره آب در ميدان كارگر در 

گلپايگان تا ورودى گلشهر به طول 20 كيلومتر در برنامه آبفا قرار دارد .
ــرا و  ــه اج ــه هزين ــان اينك ــا بي ــان ب ــتان اصفه ــا اس ــركت آبف ــل ش مديرعام
ــت  ــده اس ــرآورد گردي ــال ب ــارد ري ــدود 120 ميلي ــه ح ــه خان ــل تصفي تكمي
ــص  ــون تخصي ــال آن تاكن ــارد ري ــدود 48 ميلي ــاخت : ح ــان س خاطرنش
ــورد نياز ــزات م ــال تجهي ــراى انتق ــارد ديگر ب ــى 50 ميلي ــدود 40 ال ــه و ح يافت

 است .

از گوشه وكنار استان

ــهروندان مهمترازايجاداشتغال  زاينده رود - سالمت ش
است ماباكارخانه هاي آالينده برخوردخواهيم كرد اين 
مطلب رامهندس محسن گالبي فرماندارشهرضادرجمع 
ــايى واحدهاى  ــت وافزود: شناس خبرنگاران بيان داش
آالينده صنعتى شهرضا در دستور كار قرار گرفته و آلوده 
ــهرك صنعتي  ــى از كارخانه هايى كه در ش بودن بعض
رازى هستند مشهود است و همين امر سبب باال رفتن 
ــرطان و بيمارى هاى خاص مى شودوي درادامه  آمار س
ــرطان ، ام اس  افزود: آياباالرفتن درصدبيماري هاي س

وبيماريهاي خاص براي مامهمتراست ياايجاداشتغال .
فرماندار شهرضا با اشاره به ايجادآاليندگي دركارخانجات 
ــتان گفت:  ــن شهرس ــهرك صنعتي اي ــي درش صنعت
ــا موافقت هاي  ــى كه منطبق ب ــايي كارخانه هاي شناس
اصولي و مجوزات نيست وكارهاي خارج ازموافقت انجام 
ــتوركاراين فرمانداري ــاي دردس مي دهندازاولويت ه

ــتان به  ــت شهرس ــدكه ازطريق محيط زيس ــي باش  م
هرقيمتي كه باشدباآنهاشديدا برخوردخواهيم نمود.وي 
بااشاره به وجودشهرك هاي صنعتي دراين شهرستان 
ــدكه 3 شهرك صنعتي  گفت: مابايدافتخارمان اين باش
ــالم داريم وباوجوداين شهركها آماربيكارانمان پايين  س
ــكالتي  ــهركهادراين منطقه مش ــتقراراين ش باشدواس

رابدنبال نداشته باشد.
ــروژه فاضالب اين  ــرفت پ ــاره به روندپيش گالبي بااش
ــه درگيراين  ــت ك ــال اس ــتان گفت: ما 35 س شهرس
ــرفت ــتيم ودرطي اين مدت 35 درصدپيش پروژه هس

 داشته ايم كه اگرخوش بينانه به اين طرح فكركنيم طي 
ــاهدبه اتمام رسيدن اين  ــال آينده ش مدت زمان 65 س
پروژه مي باشيم.    فرماندارشهرضا با تاكيدبراشتباه بودن 
جانمايى فاضالب شهرستان در منطقه جرم افشار گفت: 
ــت واهالي  دربعضي ازمواقع هواي آنجاقابل تحمل نيس
اين محل حق اعتراض به بوى بدپراكنده شده از فاضالب 
رادارندكه اكنون دو تيم تحقيقاتى علمى ازپارك فناوري 

مامور شده اند در اين زمينه تحقيق و بررسى كنند.
ــاى فاضالب  ــه جابجايى الگن ه ــان اينك ــي با بي گالب
ــيارزيادمي باشد كه در  شهرستان احتياج به هزينه بس
ــت وي خاطرنشان ساخت:  حال حاضر در توان ما نيس
ازطريق فايناس بدنبال اصالح اين سيستم هستيم كه 
ــآب آن درجهت توزيع بين  سرمايه گذاربااستفاده ازپس
ــاورزان يابخش صنعتي اقدام نمايد.شهرستان مي  كش
باشدوي درادامه افزود: اين شهرستان بادارابودن بزرگان 
علمي وسابقه فرهنگى درخشان نيازبه ايجاديك شهرك 

فرهنگي مي باشد.

هفدهمين جشنواره نمايش  هاى آيينى و سنتى –بخش 
ــهريور تا 3 روز ادامه داشت، ديشب به  كاشان- كه از 6 ش
ــم افتتاحيه اين جشنواره با  كار خود خاتمه داد.اول مراس
اجراى نمايش هايى در سالن شهردارى شهر قمصر كليد 
خورد و ساير اجراها در تعدادى از خانه  هاى تاريخى كاشان 
ادامه يافت.فتحعلى بيگى، دبير جشنواره نمايش هاى سنتى 
ــتان كاشان را با  و آيينى در اين باره گفت: مى  توان شهرس
ــت نمايش آيينى  ــه ظرفيت  هايى كه دارد، پايتخ توجه ب

دانست.
ــنواره نيز در حاشيه  ــوول كميته روابط عمومى جش مس
ــاد و موزيكال  اين رخداد هنرى و پس از پايان نمايش ش
«صندوق بازى غولچه و زعفرون باجى» ضمن بيان اينكه 
ــنتى اولين بار است كه  جشنواره نمايش هاى آيينى و س
ــان به لطف وجود حياط  مهمان كاشان شده افزود: كاش
ــينيه  ها، نيازى به سالن نمايش  خانه  هاى تاريخى و حس
ــنتى در فضاى سنتى و تاريخى  ندارد و اجراى نمايش س

بهتر در جان و دل تماشاگر مى  نشيند.
ــنواره مبنى بر  اكبر رضوانيان با تاكيد بر جمله دبير جش
پايتختى كاشان براى نمايش آيينى، ابراز اميدوارى كرد: 
ــنواره به طور كامل به كاشان  ــال آينده دبيرخانه جش س

انتقال يابد.

ــن قدردانى از  ــه تاريخى «نُقلى» در پايان ضم مالك خان
ــاد و فرماندارى در برگزارى جشنواره  همكارى اداره ارش
ــتيبانى مالى براى برگزارى جشنواره بر  تصريح كرد: پش

عهده بخش خصوصى بود.
ــت طى اين 3 روز، 9  نمايش «خيمه شب  الزم به ذكر اس
ــازى غولچه و  ــاره خانم» و «صندوق ب بازى مبارك و طي
زعفرون باجى» از تهران، «راز عروسك»، «خيمه شب بازى 
ــروناز» و «نقالى اميركبير» از كاشان،  «آيين  مبارك و س
باران خواهى» و «شبيه خوانى نبوت موسى (ع)» از تفرش 
و «خيمه شب بازى عروسى مبارك» و «شبيه خوانى سوگ 

سياوش» از اصفهان به اجرا درآمد.

دبيرخانه يك جشنواره تئاتر ديگر در كاشانيك قرن انتظاربراي پايان پروژه فاضالب شهرضا

فروش منحصر به فرد زمين 1300 مترى داخل خود روستاى تاريخى 
ياسه چاه با ساحل خصوصى، لب رودخانه، با درختان 30 ساله آماده 
ويالسازى به شرط مجوز ساخت با دسترسى به آب، برق، گاز و تلفن

09133338626   -     09122051377

فروش زمين
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ــت، درمان و  رييس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداش
ــيوع بيمارى كرونا در عربستان به ويژه در  آموزش پزشكى گفت: ش

شهر رياض، جدى است.
ــران  ــكى اي ــاى پزش ــم ه ــزود: تي ــه اف ــا در ادام ــد گوي محم
ــاش  ــاده ب ــران آم ــه اي ــارى ب ــن بيم ــگيرى از ورود اي ــراى پيش ب

هستند.
ــت افزود:  ــرى در وزارت بهداش ــت خب ــد مهدى گويا در نشس محم
ــمگيرى از بيمارى كرونا در عربستان شكل گرفته و  همه گيرى چش
ــيوع باالى اين بيمارى مواجه  ــهر رياض در اين كشور با ش به ويژه ش

است.
ــتان از  ــهرهاى عربس ــيارى از ش ــه داد: اين بيمارى در بس وى ادام
ــر وجود  ــيوع پايين ت ــا ش ــه ب ــده البت ــه و ج ــه، مك ــه مدين جمل

دارد.
گويا گفت: موارد اوليه اين بيمارى در عربستان در سال 2012 ميالدى 
بر اثر تماس با شتر يا مصرف لبنيات شتر، عامل بروز آن بود؛ اما عمده 
ــتان در بيمارستان صورت گرفته موارد انتقال اين بيمارى در عربس

 است.
ــت  ــر وزارت بهداش ــاى واگي ــارى ه ــت بيم ــز مديري ــس مرك ريي
ــد،  ــى رون ــتان م ــه عربس ــران ب ــه از اي ــرادى ك ــام اف ــزود: تم اف
ــارى را دريافت  ــن بيم ــگيرى از اي ــاى الزم را براى پيش آموزش ه
ــه تحت نظر  ــا دو هفت ــور نيز ت ــت به كش ــد و بعد از بازگش مى كنن

هستند.
ــت  ــر وزارت بهداش ــاى واگي ــارى ه ــت بيم ــز مديري ــس مرك ريي
ــكى  ــرف هيات پزش ــز از ط ــى ني ــوق تخصص ــم ف ــك تي گفت: ي
ــده وزارت  ــوان نماين ــه عن ــه و ب ــتان رفت ــه عربس ــران ب ــج اي ح
ــد  ــان رص ــن ايراني ــارى را در بي ــن بيم ــت اي ــت، وضعي بهداش

مى كند.
وى گفت: در ايران فقط سال گذشته شش مورد ابتال به ويروس كرونا 
ــتيم كه چهار مورد آن انتقال بيمارستانى  ــتان كرمان داش را در اس
ــده  ــور گزارش نش ــن بيمارى در كش ــوردى از اي ــود و بعد از آن م ب

است.
ــى بيمارى ها  ــه كن ــورد آخرين وضعيت ريش ــن در م گويا همچني
ــه  ــون ريش ــا تاكن ــه در دني ــارى ك ــا بيم ــزود: تنه ــان اف در جه
ــود  ــاه وج ــان، دام و گي ــارى از آن در انس ــچ آث ــده و هي ــن ش ك
ــده  ــه كن نش ــرى ريش ــارى ديگ ــچ بيم ــت و هي ــه اس ــدارد، آبل ن

است.
ــت افزود:  ــاى واگير وزارت بهداش ــز مديريت بيمارى ه رييس مرك
ــت، فلج اطفال است كه  ــرف ريشه كنى اس بيمارى ديگرى كه در ش
ــورهاى همسايه شرقى ايران وجود  هنوز مواردى از آن در برخى كش

دارد.

شيـوع ويـروس كـرونـا 
در عـربستان

ــا مواد مخدر  ــتاد مبارزه ب ــرك اعتياد مطابق اعالم س امير عابـد: توزيع داروهاى ت
ــامل حال  ــت؛ و اين ممنوعيت ش ــر از مراكز ترك اعتياد ممنوع اس در مراكزى به غي

داروخانه ها نيز مى شود.
ــروش داروهاى ترك  ــدر بارها داروخانه ها را از ف ــتاد مبارزه با مواد مخ در حالى كه س
ــنامه اى كه به امضاى  ــازمان غذا و دارو در بخش ــت، اما اخيرا س اعتياد منع كرده اس
مدير كل نظارت و ارزيابى دارو و مواد مخدر اين سازمان رسيده، اجازه توزيع داروى هاى 

بوپرونورفين، نالوكسان و «اُكسى ِكدون» را به داروخانه ها داده است.
ــد از متادون  ــود كه بع ــوب مى ش داروى بوپرونورفين يك داروى ترك اعتياد محس
ــمار مى رود. توزيع اين دارو به عنوان  ــور به ش پرمصرف ترين داروى ترك اعتياد كش
ــا مواد مخدر  ــتاد مبارزه ب ــاد در داروخانه ها بر خالف اعالم س ــك داروى ترك اعتي ي
صورت مى گيرد؛ مگر اينكه اين ستاد نظر خود را در مورد توزيع داروهاى ترك اعتياد 

در داروخانه ها تغيير داده باشد.
ــى ِكدون» نيز به عنوان يك مسكن حاوى مخدر در  ــكن «اُكس در كنار اين دارو، مس

داروخانه ها توزيع خواهد شد، دارويى كه كاركردى مشابه كودئين و ترامادول دارد.
ــوءمصرف مواد  ــور يكى از معضالت جدى در س هنوز معضل مصرف ترامادول در كش
مخدر محسوب مى شود. اين مشكل به حدى جدى شد كه ستاد مبارزه با موادمخدر 
با همكارى وزارت بهداشت، جلوى توزيع ترامادول در داروخانه ها را گرفت تا ديگر هيچ 

داروخانه اى مجاز به فروش ترامادول نباشد.
ــدر در مصاحبه هاى متعددى اين  ــتاد مبارزه با مواد مخ عليرضا جزينى، قائم مقام س
ــدوارى كرده كه  ــتاد معرفى كرده و اظهار امي ــى از اقدامات موثر اين س موضوع را يك

با نظارت دقيق بر توزيع ريتالين،  سوءمصرف اين دارو نيز به معضل تبديل نشود.
ــتاد مبارزه با مواد مخدر  ــت و در مقام باالتر س ــخت وزارت بهداش نظارت سفت و س
ــكونت و كپى  ــك، درج آدرس محل س ــده تا فروش ريتالين با نسخه پزش موجب ش
ــرف ريتالين در  ــووالن، مص ــنامه صورت بگيرد؛ اما با اين حال طبق اعالم مس شناس

شب هاى امتحان در ميان دانشجويان به شدت افزايش مى يابد.
ــه در فروش  ــت ك ــا توصيه اكيد كرده اس ــذا و دارو به داروخانه ه ــازمان غ اكنون س
ــتفاده از دارو نشود.  ــى ِكدون» تمام جوانب احتياط را داشته باشند، تا سوءاس «اُكس

اگر چه تجربه ريتالين نشان داده است كه نظارت ها چندان موثر نيست.
البته با توجه به بخشنامه اى در اين زمينه، جاى اميدوارى است كه اين داروها فعال تنها 

در داروخانه هاى بيمارستانى توزيع خواهند شد.
ــنامه  ــت هايى كه از اين بخش ــه با توجه به رونوش ــت ك نكته قابل توجه ديگر اين اس
ــتاد مبارزه با مواد مخدر انجام نشده و اين ستاد  صادر شده است، هيچ هماهنگى با س
به عنوان متولى اصلى مبارزه، درمان و پيشگيرى در حوزه اعتياد خبرى از اين بخشنامه 

نداشته است.
اعتياد شيك داروخانه اى

ــى درمانگران اعتياد  ــرى انجمن هاى صنف محمد هادى پناهى، رييس كانون سراس
ــى كدون گفت: اين دارو ابتدا  براى دردهاى متوسط و شديد  در خصوص مخدر اكس
ساخته شد، ولى در امريكا به سرعت تبديل به يكى از داروهاى مورد سوء مصرف  شد و 

سپس در كشورهاى مختلف دنيا اين روند ادامه يافت.
وى افزود: تركيبات اين دارو به خاطر سرخوشى شبيه به هروئين خيلى زود مورد توجه  

ــانى قرار گرفت كه در معرض خطر اعتياد بودند. اين دارو، از نظر كنوانسيون هاى  كس
ــود كه ايران هم آن را پذيرفته است و  بين المللى داروى تحت كنترل محسوب مى ش
با توجه به وجهه منفى هروئين در كشور مى تواند به سرعت جايگزين شيكى براى اين 
ماده مخدر در كشور شود و سونامى خطرناكى از اعتياد شيك داروخانه اى را رقم بزند.

به گفته وى، اين در حالى است كه تجربه اپيدمى اين دارو در كشورهاى ديگر موجود 
است و ضرورتى ندارد وزارت بهداشت مردم را گرفتار ماده اعتيادى جديد كند.

ــال پيش رخ داد؛ يعنى  ــور بيش از 10 س ــبيه اين تجربه در مورد ترامادول در كش ش
ــورهاى غربى درباره عوارض  در همان مقطع هم مقاالت و هشدارهاى زيادى در كش
ــدارها توزيع  ــت، اما بدون توجه به اين هش ترامادول و خطرات اعتياد آن وجود داش
ترامادول به  داروخانه ها سپرده شد كه به نظر بسيارى كارشناسان شروع كننده اعتياد 
ــاالنه ده ها ميليون ترامادول در كشور مصرف  ــده و س در سال هاى اخير در كشور ش

مى شود كه بيشتر جوانان نوجوانان دانشجويان و دختران جوان گرفتار آن شده اند.
ــى از مراجعين كلينيك هاى درمانى  به گفته پناهى در حال حاضر بخش قابل توجه

در سراسر كشور مرتبط به ترامادول و عوارض ويرانگر آن از جمله پرخاشگرى است.
ــنجى توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر از  وى ادامه داد: در واقع بر اساس يك نمونه س
ــوء مصرف آنها استامينوفن كدئين و  گروهى از دانشجويان، بيشترين داروى مورد س

ترامادول بوده است.
بوپرونورفين داروى ترك اعتيادى كه نياز به نظارت دقيق درمانى دارد

ــاد كاربرد دارد؛  ــراى درمان اعتي ــت كه ب ــان هم ضد دردى اس بوپرونورفين نالوكس
ــا توجه به  ــى، همچنين ب ــم درمان ــق تي ــارت دقي ــد نظ ــتفاده از آن نيازمن ــا اس ام
ابعاد روان شناختى اعتياد، بخش عمده مداخالت درمانى از جمله روانشناسى بايد در 

كلينيك ها به بيمار ارائه شود.

ــواع آنتى بيوتيك ها  ــت ان ــورد اين دارو نيز گفت: اما با توجه به تجربه نش پناهى در م
ــود و همچنين تجربه ــور صاحب رتبه مقاومت آنتى بيوتيكى ش ــده كش كه باعث ش
 نشت ترامادول كه بخش عمده آن به خاطر عدم آشنايى همكاران فعال در داروخانه ها 
با جنبه هاى مختلف رفتار اعتيادى و شناخت بيماران با زمينه هاى اعتيادى ترامادول 
تبديل به دارويى در دسترس در داروخانه هاى كشور شده و همين تجربه درباره داروى 

سبكسان و اكسى كدون نيز تكرار خواهد شد.
ــاختارى توزيع  ــن بيان مى كند: چه از نظر زمينه هاى س وى دليل اين امر را اين چني
ــت در  ــت، عدم موفقيت وزارت بهداش دارو در داروخانه ها و چه نظارت وزارت بهداش
ــت. البته روند صدور اين مجوز نيز با توجه  ــده اس كنترل اين وضعيت بارها آشكار ش
به تحت كنترل بودن هر دو دارو و بدون اطالع ستاد مبارزه با مواد مخدر خالف قانون 
ــمى ابالغى درمان با داروى بوپرونورفين  محسوب شده همچنين خالف پروتكل رس

در كشور است.
تمام آنچه در مورد «اُكسى ِكدون» بايد بدانيد

ــگاه بقيه اهللا(عج) در مورد  ــازى دانش ــكده داروس عبدالمجيد چراغعلى، رييس دانش
داروى «اُكسى ِكدون» گفت: اين دارو يك مسكن مخدر به مانند داروهاى كودئين و 

مورفين است.
ــت تأكيد كرد:  ــاز هروئين اس ــن دارو پيشس ــود اي ــه گفته مى ش ــورد اينك وى در م
تمامى داروهاى مخدر موجود از لحاظ شيميايى قابليت تبديل به هروئين را دارند و اين 

مختص تنها «اُكسى ِكدون» نمى شود.
ــن دارو در  ــگاه بقيه اهللا(عج) از موافقان توزيع اي ــازى دانش ــكده داروس رييس دانش
ــد: در ايران ميزان  ــمار مى رود و در مورد علت موافقت خود مى گوي داروخانه ها به ش
ــت كه  مصرف داروهاى مخدر ضد درد وضعيت مطلوبى ندارد و دليل اين امر اين اس
ــع اين دارو حاكم  ــه نگاه احتياط آميزى بر توزي به علت پيامدهاى اين داروها هميش

بوده است.
ــكين درد تعدادى از  ــت كه اين نوع داروها براى تس وى ادامه مى دهد واقعيت اين اس

بيماران الزم و ضرورى هستند، البته در توزيع آنها بايد جوانب احتياط را رعايت كرد.
به گفته چراغعلى، «اُكسى ِكدون» هم به مانند مورفين و كودئين بايد تحت نظر پزشك 
مصرف شود؛ چرا كه مصرف خودسرانه آن موجب مى شود كه بيمارى كه ريسك اعتياد 

را پيدا كرده، به ورطه اعتياد بيفتد.
ــازى تاكيد مى كند، عوارض «اُكسى ِكدون» به مانند  اما آنچنان كه اين استاد داروس

كودئين و ترامادول است و البته داروى موثرترى از كودئين به شمار مى رود.
ــد تحت  ــاد آورى اين دارو گفت: اگر قرار باش چراغعلى همچنين در مورد خطر اعتي
ــد همان آسيبى كه ترامادول داشت را  كنترل توزيع نشود و خودسرانه به مصرف برس
ــا مصرف مداوم،  ــت، ام ــدت اعتياد آن در حد هروئين نيس ــذارد، البته ش بر جا مى گ

نا به جا و غير ضرورى، اعتياد ايجاد مى كند.
ــختى اين داروها تامين و  ــته براى كاهش درد بيماران خيلى به س وى افزود: در گذش
به دنبال آن، رنج و عذاب اين افراد زياد مى شد، اين دارو را در بيمارانى استفاده مى كنيم 
ــتيم؛ مثال بيمار سرطانى كه  كه شرايط خيلى جدى دارند و ما نگران اعتياد آنها نيس
ــپرى مى كند،  ــد و لحظات آخر زندگى را س ــد اين دارو را مصرف كن براى آرامش باي

زياد معتاد شدنش به اين دارو محلى ندارد.

احتمال وقوع يك فاجعه ؛

هاى بيمارستانى فـروش داروهاى تـرك اعـتياد در داروخـانه 

زبان خوراكى ها

در اينجا نكاتى را خواهيد خواند كه آرزو مى كنيد كاش زودتر مى دانستيد.
1 - مراقب مسواك تان باشيد

ــه ماه يك بار مسواك تان را دور  ــه توصيه مى كنند هر س دندان پزشكان هميش
ــواكى نو را جايگزين آن كنيد. دليل اين اقدام احتياطى تشكيل  بيندازيد و مس

باكترى هاى خاص در مسواك و تجمع آن ها در درازمدت است.
2 - مراقب دريل مخصوص دندانپزشكى باشيد

ــريع تر از هر ماشين مسابقه ايست كه  جالب است بدانيد اين دريل 15 برابر س
ــت؛ بنابراين اجازه بدهيد تا دندان پزشك تان با آرامش  تاكنون وجود داشته اس
ــما گذاشته  كارش را انجام بدهد. لوله كوچك آبى كه در حين دريل دردهان ش
مى شود، از سوختن دهان تان در اثر گرماى توليدشده توسط دريل جلوگيرى 

مى كند.
3 -گوش به زنگ هر نشانه ى جديد در وضعيت دهان تان باشيد

اگر در هنگام مسواك زدن دچار خونريزى لثه شديد، بالفاصله به پزشك مراجعه 
كنيد؛ چراكه از نشانه هاى بيمارى لثه است.

4 - مراقب ابزار دندانپزشكى بى كيفيت باشيد
ــكان از ابزار  ــكى برخى دندان پزش ــاى دندانپزش ــتن از هزينه ه به منظور كاس
ــتفاده مى كنند؛ از مطب دندانپزشكى كه  بى كيفيت ساخت تايوان و چين اس

مى رويد مطمئن باشيد.
5 - نقره اى كه با آن دندان را پر مى كنند حاوى جيوه است

ــه دندان را با نقره كه حاوى جيوه است، پر مى كنند. اين ماده  حفره هاى و ريش
ــود.  ــديد مى ش ــاييده و با جويدن آدامس تش با مرور زمان و تماس دندان ها س
ــوه) دردهان تان  ــى از وجود يكى از خطرناك ترين مواد دنيا (جي صدمات ناش
جبران ناپذير است. اثرات بسيار منفى اين ماده بر روى دهان به مرورزمان آشكار 

مى شود.
6 - در مصرف فلورايد اعتدال را رعايت كنيد

ــالمت بدن كمك مى كند، اما در تازه ترين تحقيق  هرچند مصرف فلورايد به س
ــت كه مصرف بى رويه فلورايد باعث اختالل در توليدمثل، پايين  ثابت شده اس
رفتن سطح آى كيو (IQ)، صدمه مغزى، آرتروز و شكستگى استخوان مى شود.

7 - قبل از رفتن به دندانپزشكى از مصرف آسپيرين خوددارى كنيد
آسپرين باعث رقيق شدن و عدم انعقاد خون مى شود. حتى اگر قرار ويزيت شما 
ــيه لثه هاى تان است، هرگز پيش از آن  براى كار ساده اى مثل پاك كردن حاش

آسپرين مصرف نكنيد؛ چراكه تا 24 ساعت بعد هر نوع خون ريزى بند نمى آيد.
8 -  مسواك بزنيد

ــت كه باكترى هاى درون دهان تان منتظر وعده غذاى  آنچه نمى دانيد اين اس
ــراغ خوردن دندان ها  بعدى تان نخواهند شد و براى تغذيه خود بالفاصله به س

مى روند تا جايى كه ديگر دندانى براى تان باقى نمى ماند.
9 -  سرطان دهان در كمين افرادى كه بهداشت دهان و دندان را رعايت 

نمى كنند
در جديدترين تحقيقات دانشمندان دريافته اند كه مراقبت ضعيف از دندان ها 

خطر ابتال به سرطان حفره دهان را باال مى برد.
10 -  ذات الريه

ــرده و آن را از مايعات لبريز  در اين بيمارى مرگبار باكترى ها به ريه ها حمله ك
مى كنند به گونه اى كه با هر بار سرفه به بيرون ريخته مى شوند. آنچه نمى دانيد 
ــاى درون دهان تان  ــت كه اگر نظافت دندان را ناديده بگيريد باكترى ه اين اس
ــينه پهلو را باال  ــى به ريه مى روند و احتمال ابتال به س ــتم تنفس از طريق سيس

مى برند.

10 نكته درباره دندان و دندانپزشكى

نكته ها 

ــاوى ارزش غذايى بااليى  ــان ح ــاى كنجد با آن قد و قواره ى ريزش دانه ه
ــار از فيبر،  ــد، سرش ــر مى كنن ــم غذاها را بهت ــن دانه ها طع ــتند. اي هس
ــتند و روغن آن براى مصرف ساالد بسيار خوب  منيزيم، روى و آهن هس

است.
ــود.  ــت كه دانه هاى آن مصرف خوراكى مى ش كنجد يك گياه روغنى اس
ــبوس دار يعنى پوست  ــت. مى توان از كنجد س زادگاه اين دانه ها آسياس
نكنده، كنجد بو داده يا روغن آن استفاده كرد. توجه داشته باشيد كه كنجد 

سبوس دار سرشار از مواد معدنى مى باشد.
 كنجد سرشار از آنتى اكسيدان ها

آنتى اكسيدان ها تركيباتى هستند كه سلول هاى ما را در برابر آسيب هاى 
ــاى آزاد مولكول هاى  ــد. راديكال ه ــاى آزاد محافظت مى كنن راديكال ه
ــتند كه بدن ما را در معرض بيمارى هاى قلبى عروقى،  ــيار موذى هس بس
ــرى قرار مى دهند.  ــرطان ها و بيمارى هاى ديگر مربوط به پي برخى از س
اگر مى خواهيد خودتان را از اين بيمارى ها و پيرى دور نگه داريد بهتر است 
ــيدان ها غافل نشويد. كنجد هم يكى از  از مواد غذايى سرشار از آنتى اكس
اين مواد غذايى مفيد است. به غذاهاى تان از اين دانه هاى ريز اضافه كنيد. 
ــان قوى تر و  ــا بدن ت ــل كنيد ت ــو داده مي ــت از اين دانه هاى ب يك مش

جوان تر شود.
E كنجد و ويتامين 

ــد  ــه نام توكوفرول ها مى باش ــيدانى ب ــاوى تركيبات آنتى اكس كنجد ح
كه سازنده ى ويتامين E هستند. نتايج پژوهش ها نشان مى دهد اگر روزانه 
ــرم) يا پودر (50  ــورت دانه ( 11 گرم)، روغن (22/5 گ كنجد را چه به ص
ــيدان هاى خون تان را  گرم) به غذاهاى تان اضافه كنيد، ميزان آنتى اكس

باال مى برد. زمانى كه به اندازه ى كافى از اين آنتى اكسيدان ها جذب كنيد 
ــى ايمن كرده ايد.  ــرطان و بيمارى هاى قلبى عروق بدن تان را در برابر س
ــان را در وضعيت  ــت ت ــيد جذب ويتامين E باال پوس ــته باش توجه داش
ــما دور  ــتى را از ش ــكالت پوس ــى دارد؛ يعنى آكنه و مش ــه م بهترى نگ

مى كند.
 كنجد و ليگنان ها

ــترين  ــه حاوى بيش ــتند ك ــزو خوراكى هايى هس ــد ج ــاى كنج دانه ه
ــتند كه  ــا تركيبات گياهى هس ــند. ليگنان ه ــا مى باش ــزان ليگنان ه مي
ــه آن ها لقب  ــد، براى همين ب ــتروژن عمل مى كنن ــد هورمون اس همانن
ــد به خصوص كنجد  ــتروژن داده اند. ليگنان هاى موجود در كنج فيتواس
ــان جذب بدن  ــده همانند ليگنان هاى موجود در دانه ى كت ــياب نش آس
ــوب  ــى كنجد محس ــاى اصل ــى از ليگنان ه ــزامين» يك ــوند. «س مى ش

مى شود.
ــرد؛ عالوه  ــاال مى ب ــان را ب ــيدان هاى خون ت ــزان آنتى اكس ــد مي كنج
ــند:  ــرى هم مى باش ــواص ديگ ــيدانى داراى خ ــى اكس ــواص آنت بر خ
ــى دارند  ــون باالي ــترول خ ــه كلس ــرادى ك ــراى اف ــد ب ــرف كنج مص
ــى  ــود در آن برخ ــاى موج ــه ليگنان ه ــر اينك ــه خاط ــت؛ ب ــوب اس خ
ــش  LDL) را كاه ــد( ــترول ب ــد كلس ــون مانن ــاى خ از چربى ه

مى دهند.
ــراى افرادى كه از  ــان مى دهد مصرف روغن كنجد ب نتايج پژوهش ها نش
فشار خون باال رنج مى برند و همچنين مصرف پودر كنجد براى زنان يائسه 
ــار خون و  ــت؛ چون اين دانه هاى مفيد باعث كاهش فش ــيار مفيد اس بس

چربى خون مى شود.

طب سنتى

ــت يك ساله و داراي  ــود، گياهي اس بادمجان كه به عربي بادنجان ناميده مي ش
ساقه نسبتا ضخيم و پوشيده از كرك. ارتفاع ساقه آن تا 70 سانتي متر مي رسد .

برگ هاي آن بيضي شكل با نوك باريك و گل هاي آن بنفش رنگ است. ميوه اين 
گياه دراز و باريك و يا گرد، برنگ هاي بنفش، سياه ، زرد و سفيد ديده مي شود. 

خواص بادمجان از ديدگاه طب سنتى
بادمجان از ديدگاه طب سنتى داراى خواص متعددى است كه مى توان به برخى 

از آن ها اشاره كرد.
ــارى  ــاى مج ــدادها و گرفتگى ه ــده ى انس ــده، بازكنن ــوى مع ــان مق بادمج
ــول (ادرار) و با  ــدر ب ــكم، م ــض ش ــركه قاب ــا س ــرف آن ب ــوده و مص ــروق ب ع
ــبوكننده  ــرم، خوش ــكن دردهاى گ ــان مس ــت. بادمج ــع اس ــن ملين طب روغ
عرق و برطرف كننده بدبويى زير بغل و كنج ران بوده، پاشيدن دنباله هاى خشك 
بادمجان بر موضع بواسير و ساير امراض مقعد كه با روغن بادام تلخ يا روغن بنفشه و 

يا بابونه چرب شده باشد مفيد است.
شستشوى دست و پا با آب سياه حاصل از خيساندن بادمجان براى رفع و خشك 
ــوخته با سركه  ــتر بادمجان س ــت و پا مفيد بوده و مصرف خاكس كردن عرق دس

به صورت خمير، در زدودن زگيل موثر است.
ــده، همراه با موم و روغن  ــيده و كامال پخته ش ماليدن تخم ساييده بادمجان رس

ــيار موثر بوده و برطرف كننده فورى اين  ــتان پا و پاشنه پا بس بر شقاق ميان انگش
عارضه است.

 عوارض مصرف طوالنى
 از ديدگاه طب سنتى طبيعت بادمجان گرم و خشك در درجه 

ــت و مصرف مداوم آن بدون به كار بردن  دوم يا سوم اس
مصلحات آن، به سبب غلبه ى خشكى باعث ايجاد 
ــود، و پوست را  ــودايى مى ش ــودا و بيمارى س س

بدرنگ، سياه و يا زرد مى كند.
ــارس) باعث  ــان كوچك (ن  بادمج

ايجاد لكه هاى سياه صورت، سردرد و 
ــود. وجود  ــاى دهان مى ش جوش ه
آلكالوئيد سوالنين حتى مقادير كم 
آن در معده هاى ضعيف ممكن است 

اختالالت مسموميتى ضعيفى ايجاد 
كند.

 مصرف زياد و به تنهايى بادمجان امكان ايجاد 
ــوداوى را در پى خواهد داشت.  درد پهلو، زهار، بواسير و درد چشم س
به همين علت پخت آن با گوشت و روغن و گاهى با سركه يا آب انار ترش 

و شيرين توصيه شده است.
ــره را تيره مى كند، همچنين   مصرف بيش از حد بادمجان رنگ چه

توليد سودا در بدن را زياد كرده و موجب بواسير مى شود.
ــوان مى كند:  ــنتى ايران عن ــات طب س انجمن تحقيق
براى دفع و يا كاهش عوارض بادمجان طبق 
گفته حكيمان طب سنتى، بهتر است 
ــل از مصرف  بادمجان قب
ــده و تمام  ــرش داده ش ب
ــمت هاى آن نمك ماليده  قس
ــپس 2 تا 3 ساعت در  شود، س
ــرد قرار داده شده تا آب  آب س
ــود،  ــياه يا زرد آن خارج ش س
و اين امر تكرار شود تا ديگر آب 
ــياهى خارج نشود، سپس  س
بادمجان ها را كامال شسته و 
ــت بره و بزغاله جوان  با گوش
يا مرغ جوان فربه و روغن گاو 
ــا در روغن  تازه طبخ كنند، ي
ــپس با  ــرخ كرده و بپزند س س
سركه يا آب انار يا آب غوره كه 
مصلح و دافع ُسده (گرفتگى) 

هستند مصرف شود.

بــادمجــان

كـنــــجـد؛
دانـه دانـه سالمتى

ــيار موثر بوده و برطرف كننده فورى اين  ــتان پا و پاشنه پا بس بر شقاق ميان انگش

 از ديدگاه طب سنتى طبيعت بادمجان گرم و خشك در درجه 
ــت و مصرف مداوم آن بدون به كار بردن  دوم يا سوم اس

مصلحات آن، به سبب غلبه ى خشكى باعث ايجاد 
ــود، و پوست را  ــودايى مى ش ــودا و بيمارى س س

ــارس) باعث  ــان كوچك (ن  بادمج
ايجاد لكه هاى سياه صورت، سردرد و 
ــود. وجود  ــاى دهان مى ش جوش ه
آلكالوئيد سوالنين حتى مقادير كم 
آن در معده هاى ضعيف ممكن است 

اختالالت مسموميتى ضعيفى ايجاد 

 مصرف زياد و به تنهايى بادمجان امكان ايجاد 
ــوداوى را در پى خواهد داشت.  درد پهلو، زهار، بواسير و درد چشم س
به همين علت پخت آن با گوشت و روغن و گاهى با سركه يا آب انار ترش 

ــره را تيره مى كند، همچنين   مصرف بيش از حد بادمجان رنگ چه

توليد سودا در بدن را زياد كرده و موجب بواسير مى شود.
ــوان مى كند:  ــنتى ايران عن ــات طب س انجمن تحقيق
براى دفع و يا كاهش عوارض بادمجان طبق 
گفته حكيمان طب سنتى، بهتر است 
ــل از مصرف  بادمجان قب
ــده و تمام  ــرش داده ش ب
ــمت هاى آن نمك ماليده  قس

ــپس  شود، س
ــرد قرار داده شده تا آب  آب س
ــود،  ــياه يا زرد آن خارج ش س
و اين امر تكرار شود تا ديگر آب 
ــياهى خارج نشود، سپس  س
بادمجان ها را كامال شسته و 
ــت بره و بزغاله جوان  با گوش
يا مرغ جوان فربه و روغن گاو 
ــا در روغن  تازه طبخ كنند، ي
ــپس با  ــرخ كرده و بپزند س س
سركه يا آب انار يا آب غوره كه 
مصلح و دافع ُسده (گرفتگى) 

هستند مصرف شود.



دومين  جنگ  فراگير جهانى، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد و اوت 1945 پايان يافت.  
اين جنگ عالوه  بر اروپا، در بخش هاى  گسترده اى  از قاره  آسيا و آفريقا تأثيرات  مخرب  

عمده اى  برجاى  گذاشت  و كشورهاى  اسالمى ، از جمله  ايران را درگير خود كرد .
علل  اصلى  جنگ  جهانى  دوم  عبارت  بود از اشتباهات  عهدنامه  ورساى (7 مه  1919) كه  
ظاهرا به  جنگ  جهانى  اول  پايان  داد، همچنين پيامدهاى  بحران  اقتصادى سال  1929 و 
از همه  مهم تر رقابت  سياسى  فاشيسم  و دموكراسى هاى  غربى  و ماركسيسم . عامل  اخير 
چنان  مؤثر بود كه  نبرد ميان  كشورهاى  درگير، به  شكل  بى سابقه اى ، عموم  مردم  را به  
قلمرو جنگ  كشاند، به  طورى  كه  در پايان  جنگ  تعداد كشته شدگان  نظامى  و غيرنظامى  

تقريبا با هم  برابرى  مى كرد.
اين  جنگ ، كه  بين  دو بلوك  متحدين  (آلمان و ايتاليا و ژاپن ) و متفقين  (انگليس  و فرانسه  
ــتردگى  جغرافيايى  و قدرت  تخريب  منابع   و آمريكا و شوروى ) درگرفت ، به  لحاظ  گس
انسانى  و طبيعى ، بى همتا بوده  است .  وضع  اسفبار زندگى  مردم  آلمان  به  دنبال  شكست  
در جنگ  جهانى  اول  و الزام  دولت  آلمان  به  پرداخت  غرامت  جنگى  سنگين ، ظهور آدولف  

هيتلر را كه  عامل  اصلى  شروع  جنگ  جهانى  دوم  بود، تسهيل  كرد.
وى  كه  شكست  آلمان  را نتيجه  توطئه  يهوديان  و كمونيست ها مى دانست ، نه  تنها خواستار 

تجديدنظر در عهدنامه  ورساى  شد، بلكه  با طرح  شعار«پان  ژرمنيسم»  و با اعالم  برترى  
كامل  نژاد ژرمن ، حق  گسترش  قلمرو آلمان  تا سرزمين  ملت هاى  اسالو در اروپاى  مركزى  
و شرقى  را مسلم  انگاشت  و تبعيض  نژادى  را اساس  جهان بينى  خود قرار داد و به  همين  
شكل  در صدد گسترش  نفوذ خود در ديگر نقاط  جهان  برآمد.  از سوى  ديگر جامعه  ملل، 
ايتاليا را به  سبب  اشغال  اتيوپى  در سال 1935، تحريم  اقتصادى  كرد و اين  امر به  ايجاد 

محور ُرم ـ  برلين  در سال 1936 انجاميد.
پس  از جنگ  جهانى  اول ، بريتانيا، روسيه ، فرانسه  و آمريكا، حدود 78 ميليون  كيلومتر 
ــتند.  ــكى هاى  جهان ) را در اختيار داش مربع  از خاك  كره  زمين  (بيش  از نيمى  از خش
ــرزمين هاى  متعلق  به  آلمان ، ايتاليا و ژاپن  مجموعا به  حدود 2/6 ميليون   در مقابل ، س
ــيد. اين  تفاوت ها بيانگر چرايى  عزم  كشورهاى  كامياب  (بريتانيا،  كيلومتر مربع  مى رس
روسيه ، فرانسه  و آمريكا) در حفظ  مرزهاى  موجود و اجتناب  آنها از جنگ و در عين  حال  
دليل  تداوم  ناخرسندى  فزاينده  آلمان ، ايتاليا و ژاپن  بود. اين  امر 3 كشور اخير را در طول  
20 سال  ترك  مخاصمه  (1919ـ 1939)، به  سوى  توسعه  ابزارهاى  جنگى  كشاند و آنها 
را به  گسترش  سرزمين هاى شان  واداشت  و ستيزه جويى هاى  آنها اسباب  جنگ  جهانى  

دوم  را فراهم  آورد.

اشغال  پراگ ، پايتخت  لهستان ، به  دست  ارتش  آلمان  براى  متفقين  تحمل پذير نبود. اتحاد 
جماهير شوروى ، كه  به  قدرت  مقاومت  دولت هاى  غربى  در برابر آلمان  اطمينان  نداشت ، 
ترجيح  داد به  آلمان  نزديك  شود. پيمان  عدم  تعرض  آلمان  و شوروى  در 23 اوت  1939، 

نگرانى  هيتلر را از جنگ  در دو جبهه  زدود.

ــتان  حمله  برد و در 3 سپتامبر انگليس  و  در اول  سپتامبر 1939، ارتش  آلمان  به  لهس
فرانسه  به  رايش  آلمان  اعالم  جنگ  كردند. لهستان  در كمتر از يك  ماه  از ارتش هاى  آلمان  

و شوروى  شكست  خورد و زمينه  براى  حمله  به  ديگر مناطق  فراهم  آمد.
ــا و خاورميانه  و  ــرق  اروپ ــان  و متحدانش  در تمام  جبهه هاى  مغرب  و مش در آغاز، آلم
ــت  يافتند. از پاييز 1942، اوضاع  تغيير كرد و  خاور دور به  پيروزى هاى  گسترده اى دس

اولين  نشانه هاى  شكست  متحدين  پديدار شد.
اشغال  سرزمين هاى  شوروى  باعث  اتحاد متفقين  با اين  كشور شد و زمينه  را براى  تصرف  
سرزمين هاى  از دست  رفته  فراهم  كرد. در اواخر نوامبر 1942، ارتش  سرخ  شوروى  در 
جبهه هاى  مشرق ، ضدحمله  گسترده  خود را در حوضه  ولگا در شمال  و استالينگراد در 

جنوب  آغاز كرد و تا 2 فوريه  1943، كليه  قواى  آلمان  را سركوب  كرد.
ارتش  سرخ  شوروى ، توانست  همه  سرزمين هاى  تصرف  شده  را پس  بگيرد. بدين  ترتيب  
در اوايل سال  1943، دولت هاى  محور، ابتكار عمل  را در كليه  جبهه ها از دست  داده  بودند. 
پس از گردهمايى  سران  انگليس  و آمريكا و شوروى  در اجالس  تهران (28 نوامبرـ  اول  
دسامبر 1943)، آمريكا و انگليس  مشغول  تدارك  حمله اى  شدند كه  بزرگ ترين  عمليات  

نظامى  جنگ  جهانى  دوم  به  شمار مى رفت .
ــترك  آمريكا و انگليس  در  ــار 1944 ، همز مان  با حمله  نيروهاى  مش روس ها نيز در به
شمال  نورماندى، تهاجم  بزرگ  خود را در حوضه  دنيپر آغاز كردند و از آنجا به  رومانى  و 

بلغارستان  و سپس  آلمان  حمله ور شدند. در جبهه  غرب ، سپاه  مشترك  آمريكا و انگليس  
ــوى  مرزهاى  آلمان  پيشروى  كرد و به  اين   پس  از پس  گرفتن  پاريس  در 25 اوت ، به  س
ترتيب ، از فوريه  1945 از مشرق  و مغرب  به  خاك  آلمان  هجوم  بردند. هيتلر كه  از قرارگاه  
ــه  به  مقاومت  ادامه  مى داد، وقتى  خبر  زيرزمينى  خود در برليِن تحت  محاصره ، نااميدان
ــى  كرد و دولت  جديد آلمان  را دونيتس،  فرمانده   ــنيد، خودكش مرگ  موسولينى  را ش
نيروى  دريايى ، در ايالت  شلسويگ  تشكيل  داد و از متفقين  تقاضاى  ترك  مخاصمه  كرد. 
در 8 مه  ، سند قطعى  تسليم  بى قيد و شرط  آلمان  در برلين  امضا شد و براساس  تصميماتى  
ــور  ــتالين  و چرچيل  در اجالس  يالتا در فوريه  1945 گرفتند، اين  كش كه  روزولت ، اس
ــد. اما جنگ  در خاور دور تا چند ماه  ديگر ادامه  داشت .  ــيم  ش ــغالى  تقس به  مناطق  اش
ژاپن  كه  هنوز اندونزى ، هندوچين ، بخش  مهمى  از خاك  چين و تعداد زيادى  از جزاير 
ــت ، با مقاومت  سرسختانه  خود، موجب  ترس  متفقين  از  اقيانوس  آرام  را در اشغال  داش
ــووليت  پرتاب  2 بمب  اتمى  را  ــده  بود. از همين رو، آمريكا مس ادامه  جنگى  طوالنى  ش
ــيما و ناگازاكى  (به  ترتيب  در 6 و 9 اوت  1945)، پذيرفت  و به  اين   بر شهرهاى  هيروش
ترتيب  سند تسليم  بى قيد و شرط  نيروهاى  مسلح  ژاپن  در 2 سپتامبر همان  سال  بر عرشه  

رزم ناو آمريكايى  ميسورى  به  امضا رسيد و جنگ  كامال خاتمه  يافت .

11يادداشت يادداشت

دريچه 

داستان

ــده بود. در صدر ميز  ــن و مهمانى تزيين ش ميز كنفرانس براى جش
ــته بودند.  ــرش ماگدا نشس ــراون، مارتين بورگان، گوبلز و همس اوا ب
ــاى معمولى  ــاده در ج ــره ى گش ــى و چه ــا يونيفرم نظام ــر ب هيتل
ــخنان  ــرار گرفت و س ــه ق ــس در برابر نقش ــالن كنفران ــود در س خ
ــت  ــه با شكس ــه جنگى ك ــرد ك ــاز ك ــن مقدمه آغ ــا اي ــود را ب خ
ــتمدارانى  ــت او نبوده و سياس ــت خواس ــرف پايان اس آلمان در ش
ــتن  ــراى عقيم گذاش ــان بوده اند ب ــع يهودي ــت مناف ــه در خدم ك
ــه راه  ــن جنگ را ب ــاد اي ــه ى فس ــن ريش ــع اي ــالش او در راه قط ت

انداخته اند.
ــينان خود چند ثانيه سكوت اختيار كرد  هيتلر پس از معرفى جانش
ــتم تا زمانى كه مسووليت سنگين  ــپس گفت «من تصميم داش و س
ــى اكنون كه  ــده دارم ازدواج نكنم، ول ــان را به عه رهبرى ملت آلم
ماموريت من در روى زمين به پايان رسيده، پيش از آنكه به جهان باقى 
بشتابم مى خواهم رسما با اوا براون، دختر وفادار و فداكارى كه ساليان 
دراز با من به سر برده و در اين روزهاى سخت هم داوطلبانه و به ميل 
ــت ازدواج  ــت خود را به من پيوند داده اس و اراده ى خويش سرنوش

كنم ...».
ــدارك ازدواج  ــته و كف زدند. م ــحالى از جا برخاس حاضران با خوش

فورا آماده و امضا شد.
ــده و آماده  ــخه ماشين ش ــه نس هيتلر وصيتنامه ى خود را كه در س
ــخه ى آن را به عنوان  ــه نس بود امضا كرد و گوبلز و بورمان هم هر س
ــپس خطاب به هر دو آن ها گفت كه در  شهود امضا كردند. هيتلر س
ــه خواهد  ــود خاتم ــات خ ــه حي ــاعت آينده ب ــار س ــت و چه بيس
ــا  ــت روس ه ــه دس ــرده ب ــا م ــده ي ــد زن ــرا نمى خواه داد؛زي

بيفتد. 
ــورى  ــرش را ط ــد او و همس ــه جس ــرد ك ــد ك ــا تاكي ــر باره هيتل
ــزى باقى بماند  ــوزانند كه اثرى از آن بر جاى نماند، زيرا اگر چي بس
ــرار خواهند  ــتفاده ق ــورد اس ــود م ــاى خ ــا آن را در موزه ه روس ه

داد.
ساعت سه بعداز ظهر هيتلر و اوا از اطاق خود بيرون آمدند و به عنوان 

خداحافظى با همه دست دادند.
هيتلر براى اوا براون مرگ آسان ترى را انتخاب كرد. او با خوردن يك 
ــه و نيم بعداز ظهر روز سى ام آوريل  كپسول حاوى زهر در ساعت س
در برابر هيتلر جان داد و لحظه اى بعد هيتلر با گلوله اى كه با اسلحه ى 
كمرى «والتر» به مغز خود شليك كرد، در دم جان سپرد. با شنيدن 
ــر و اوا را در كنار هم نقش بر زمين  صداى گلوله گوبلز و بورمان، هيتل

يافتند.
ــوزاندند و  ــط باغ س جنازه هيتلر و اوا براون را طبق وصيت او در وس
سپس خاكستر اجساد و استخوان هاى سوخته را در كرباسى پيچيدند 
ــل گودالى كه  ــه ى دورى در نزديكى خروجى كاخ در داخ و در نقط
ــرده و روى آن را با خاك  ــود دفن ك ــده ب بر اثر اصابت بمب ايجاد ش

پوشاندند.

كاله گيس از دوران باستان مورد استفاده قرار مى گرفت. در آن زمان اولين 
كسانى كه به كاله گيس روى آوردند يا بهتر است بگوييم آن را ابداع كردند، 
ــرايط نامساعد  مصريان بودند. مردم مصر بنا به داليل مختلف از جمله ش
ــپش مجبور بودند موهاى  ــيوع ش جوى و گرماى بيش از اندازه هوا و ش

سرشان را برخالف ميل باطنى شان بتراشند.
ــران جوان كه در تمام طول تاريخ به  ــد دختران و پس اين مساله باعث ش
ــيار اهميت مى دادند، به فكر جايگزين كردن  ــش خود بس زيبايى و پوش
چيزى باشند كه جاى خالى موى سرشان را پركند؛ بنابراين كاله گيسى را 
طراحى كردند كه عالوه بر دارا بودن محاسنى براى زيبايى ظاهرى شان، 
ــان را بگيرد و در ضمن  مى توانست جلوى آفتاب سوختگى پوست سرش
ــان و بروز بيمارى هاى قارچى  ــت سرش ــدن و گرگرفتگى پوس از گرم ش

جلوگيرى  كند.
كاله گيس ابتدا از الياف گياهى توليد مى شد و مورد استفاده قرار مى گرفت، 
زيرا الياف گياهى كم ترين آسيب و حساسيت پوستى را به وجود مى آورند. 
به تدريج كاله گيس جزءالينفك پوشش مصريان شد و تغيير و تحوالت 
ــه در برهه اى از تاريخ مصر  زيادى در نحوه توليد آن پديد آمد. تا جايى ك
ــان و جايگاه اجتماعى  ــتان، نوع و مدل كاله گيس ها، نشان دهنده  ش باس
ــراف كاله گيس هايى با  مردم محسوب مى شد. به همين خاطر طبقه اش
موى طبيعى و استانداردهاى بهداشتى آن زمان بر سر مى گذاشتند و طبقه 
متوسط كاله گيس هايى تهيه شده از پشم گوسفند و طبقه فقير از الياف 

گياهى استفاده مى كردند.
ــان را با  ــه كاله گيس هاى ش ــه هميش ــه باالى جامع ــان مصرى طبق زن
ــد،  ــته تارهاى طال، قيطان و نيز مهره هايى كه از عاج فيل تهيه مى ش رش
تزئين مى كردند. نكته جالب اين بود كه كم كم طرح و مدل كاله گيس هاى 
ــازه در آن زمان  ــه اى پرطرفدار و ت ــرد و پيش ــد و تكامل پيدا ك زنانه رش
پا به عرصه گذاشت. زيبايى اين كاله گيس ها اندك اندك اقوام ديگر را نيز 

مجذوب خود كرد.
ــا، روميان،  ــش كاله گيس در بين يونانى ه ــتان پوش پس از مصريان باس
ــوريان و فينيقى ها نيز رواج پيدا كرد. روميان باستان كاله گيس هاى  آش
ــد مى كردند.  ــار خود تولي ــردگان تحت اختي ــود را از موى ب طبيعى خ
زنان يونانى نيز در بسط و گسترش مدل هاى مختلف كاله گيس هاى زنانه 
ــته به زيورآالت زمان خود از زنان مصر باستان عقب نماندند؛ و بازار  آراس
مدگرايى ميان آنها نيز گرم و پر رونق شد. زنان طبقه مرفه در يونان باستان 
هميشه الگو و مدل زنان طبقه متوسط و پايين جامعه بودند به همين علت 
ــتند الگويى براى ديگر اقشار جامعه بود.  كاله گيسى كه بر سر مى گذاش
البته با توجه به اين كه زنان طبقات ديگر جامعه قدرت مالى مناسب براى 
ــتند، به مدل هايى از پشم  برخوردارى از كاله گيس با موى طبيعى نداش

گوسفندان بسنده مى كردند كه زيبايى و جذابيت نوع طبيعى را نداشت.
ــطى نيز كاله گيس ها وجه تمايز بزرگان كشور از ديگر اقشار  در قرون وس

جامعه بود.
ــى كه به خاطر مدل هاى خاص كاله گيسى كه  يكى از ملكه هاى انگليس
بر سر مى گذاشت شهره عام و خاص شده بود، اليزابت اول است. عالقه وافر 
او به كاله گيس هاى آراسته به زيورآالت گران بهاى دورانش، او را از ساير 

بزرگان زمان خود متفاوت كرده بود.

شـام آخـر هيتلــر

چه كسانى كاله  گيس 
را اختراع كردند

تبعيد امام موسي كاظم(ع) 
از مدينه به عراق

(179 ق)

عمليـات مشتـرك 
شـهيد رجـايي و بـاهنر

(1360ش)

تشكيل كميته استفاده از 
نيروي اتم در ايران 

(1344 ش)

ترور «ناصرالدين شاه قاجار» 
توسط ميـرزا  رضاكرماني

(1313ق)

ــواي  ــم(ع) هفتمين پيش ــي كاظ حضرت امام موس
ــتور هارون الرشيد، خليفه ي ستمكار  معصوم، به دس
ــد.  ــه بصره تبعيد ش ــتگير و ب ــي درمدينه دس عباس
ــال  ــم ذي الحجه ي س ــرت در هفت ــد آن حض گوين
ــتاده  ــدان فرس ــه زن ــد و ب ــهر ش 179 ق وارد آن ش

شد.
ــي بن جعفر، حاكم بصره،   امام، مدتي در زندان عيس
بود؛ اما وي به هارون نامه اي نوشت و درخواست كرد 
ــرادر تمام اين  ــپارد، زي ــام رابه فردي ديگر بس كه ام
ــت. هارون نيز امام  مدت، سندي بر ضد او نيافته اس
ــود فضل بن ربيع  ــد كرد و از وزير خ را به بغداد تبعي
ــهادت برساند، اما او  ــت كه آن حضرت را به ش خواس

نپذيرفت. 
ــتور ي ــاِهك» به دس ــن ش ــْندي ب ــرانجام «ِس س
حيي بن خالد برمكي، وزير دربار عباسي و به خواست 

هارون، امام كاظم(ع) را به شهادت رساند.

ــت  ــى كل قوا و رياس ــدر از فرمانده ــزل بنى ص پس از ع
ــپاه و ارتش با همكارى يكديگر براى اجراى  جمهورى، س
چند عمليات بزرگ جهت بيرون راندن عراق از خاك ايران 
ــدند . اما انفجار دفتر نخست وزيرى و شهادت  آماده مى ش
ــادى در جبهه دشمن به همراه  رجايى و باهنر، موجى از ش
ــرى از تضعيف روحيه  ــت و فرماندهان جهت جلوگي داش
نيروهاى ايران مصمم به اتخاذ هرچه سريع تر شيوه تهاجم 
شدند. در همين راستا دو عمليات به طور همزمان در جنوب 
ــهيدان رجايى و  ــرپل ذهاب با نام ش سوسنگرد و غرب س

باهنر اجرا شد . 
ــد هرچند  ــنگرد اجرا ش ــوب سوس ــه در جن ــى ك عمليات
ــراى نيروهاى  ــتراتژيك خوبى ب محدود بود ، موقعيت اس
ــا عمليات غرب  ــور فراهم كرد . ام ايران در جبهه كرخه ك
ــرپل ذهاب با هدف تكميل اهداف عمليات بازى دراز و  س
همچنين آزادسازى ارتفاعات در شمال غرب سرپل ذهاب 
اجرا شد كه با وجود موفقيت اوليه با مقاومت عراق و اجراى 

پاتك هاى سنگين حفظ ارتفاعات آزاد شده ميسر نشد .

ــت، ايجاد  ــي وق ــوراي مل ــال 1335، مجلس ش س
ــب  ــران» را تصوي ــگاه ته ــي دانش ــز اتم «مرك
ــج  پن ــور  راكت  ،1344 ــاه  آذرم در  و  ــرد  ك
ــه از  ــران، ك ــي اي ــي و تحقيقات ــي آموزش مگاوات
ــت  ــاده فعالي ــود آم ــده ب ــداري ش ــكا خري آمري

شد.
ــته اي اميرآباد  ــال 1345، مركز تحقيقات هس در س
ــد و تاكنون نيز فعاليتش ادامه  تهران به كار گرفته ش

دارد.
ــي آژانس  ــورد بررس ــور منظم م ــور به ط اين راكت
ــواردي كه  ــرار دارد و از م ــي انرژي اتمي ق بين الملل
ــتفاده  ــت اس ــده اس ــد آن اورانيوم غني ش 93 درص

مي كند.
سال 1352 سازمان انرژي اتمي تشكيل شد و سريعا 
ــته اي وارد  ــدرت هس ــداث مجتمع هاي ق ــراي اح ب

مذاكره شد.

ــاه،  ــاه قاجار كه پس از مرگ محمدش ناصرالدين ش
ــيده بود،  ــلطنت رس ــالگي به س ــانزده س در سن ش
ــران قرار  ــاهي اي ــال در مقام پادش به مدت پنجاه س
ــدت وي تحوالت  ــلطنِت بلند م گرفت و در دوران س
ــود  ــه وج ــور ب ــون در كش ــي گوناگ ــت و منف مثب

آمد. 
ــاز  ــتانه ي آغ ــي در آس ــا كرمان ــرانجام ميرزارض س
ــاهي ناصرالدين  ــالگرد پادش ــن پنجاهمين س جش
ــد آبادي، با  ــيد جمال الدين اس ــارت س ــاه، با اش ش
ــليك چند گلوله در زيارتگاه حضرت عبدالعظيم  ش
ــار پايان  ــاله ي قاج ــاه 66 س ــني(ع) به عمر ش حس

داد. 
ــل  ــر چه ــار، پس ــاه قاج ــس از نـاصرالـدين ش پ
ــل  ــه چه ــاه ك ــن ش ــاله اش مظفـرالـدي ــج س و پن
ــلطنت  ــود، به س ــاه ب ــد ناصرالدين ش ــال وليعه س

رسيد.
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در چنين روزى 
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استخاره چاره ساز آخوند مظفرالدين شاه
بعضى تاريخ نويسان داستان هاى عجيبى را از اين روحانى نقل كرده اند كه 
تشخيص درستى از نادرستى اين روايات تاريخى مبرهن نيست. اينكه آيا 
ــت بوده كه توانسته دل از شاه ببرد  واقعا اين مرد يك روحانى نماى زبردس
ــوت مقدس روحانيت براى خود دكان درست كرده و ثروتى به هم  و از كس

زند؛ و يا اينكه مورد حسد ديگران قرار گرفته است كامال مشخص نيست.
شايد خواندنى ترين بخش از نقش سيد بحرينى در دربار مظفرالدين شاه، 
ــيد در بازگرداندن امين السلطان از تبعيد قم و  حكايت استخاره معروف س

تعيين دوباره او به عنوان صدراعظم است.
امين السلطان پس از بركنارى به حالت تبعيد و تحت الحفظ رهسپار قم شد. 
اما شاه يك سال و نيم پس از بركنارى امين السلطان، امين الدوله  را بى كفايت 
ــخيص داد و در تعيين صدراعظم جديد مستاصل شد. او ميان  و نااليق تش
حاج محسن خان مشيرالدوله سفير سابق ايران در عثمانى كه مدتى رياست 
شوراى وزيران را بر عهده داشت،  ميرزا عبدالوهاب نظام الملك والى فارس و 
وزير عدليه بعدى و همچنين ميرزاعلى اصغر خان امين السلطان صدراعظم 

بركنار شده و تبعيدى در شك و ترديد بود كه كدام يك اليق ترند.
ــان نيز از آن  ــيارى از درباري ــلطان كه بس در اين ميان طرفداران امين الس
ــرده و بازگرداندن  ــاه را به گزينش نامب ــد به تالش افتادند تا ش جمله بودن
ــاه پذيرفت كه ميان نظام الملك،  مشيرالدوله  ــازند. ش وى از قم متقاعد س

ــوند. او تاكيد كرد كه طبق رفتار پدرش  ــلطان، يكى گزينش ش و امين الس
(ناصرالدين شاه) بايد  به استخاره متوسل شود و هيچ كس را براى انجام اين 

مسووليت دينى اليق تر از «سيدعلى اكبر بحرينى» نمى دانست.
اطرافيان شاه به سرعت با بحرينى تماس گرفته و موضوع درخواست شاه را 
ــو و  ــك تبانى با بحرينى از يكس ــپس در ي ــاندند. آنان س به اطالع وى رس
همچنين با تشريفاتچى هايى كه همواره پشت سر شاه مى ايستادند از جانب 

ديگر، تالش كردند تا نقشه خود را در جريان استخاره به پيش ببرند.
ــت صندلى شاه  ــد كه «حكيم الملك» پش ــتخاره چنين داده ش ترتيب اس
ــاه داخل قرآن مى گذارد، ببيند. سيد بحرينى  ــمى  را كه ش ــتد، تا اس بايس
هم حين انجام تشريفات استخاره،  به باال بنگرد و از اشاره ى  مثبت و يا منفى 

حكيم الملك تكليف را بداند.
روز موعود فرا رسيد و مجلس استخاره در نارنجستان بلور كه بنايى مستقل 
و زيبا در جنوب غربى ديوانخانه واقع بود، منعقد گرديد...؛ شاه باالى صندلى 
قرار گرفت و گفت تا آقاى بحرينى را به حضور بخوانند. او مردى كوتاه قد و 
چاق بود و چشمانى ريز و درخشان و چهره اى سبزه متمايل به زرد داشت. 
او بسم اهللا گويان و ذكركنان با ترتيبى خاص به حضور آمد. شاه به او گفت: 
ــينيد كه امر مهمى  در پيش است و از خداوند  آقا، بياييد روبه روى من بنش

راه مى خواهيم.

ــت. شاه نام يكى از افراد  سيد بحرينى برابر شاه روى قاليچه به زمين نشس
مورد نظر را كه بر ورق هاى جداگانه نوشته و به پشت روى ميز گذاشته شده 

بود برداشته،  ميان اوراق قرآن قرار داد و به دست آقا سپرد.
سيدبحرينى با آداب تمام قرآن را بوسيده،  به خواندن دعاى الزم پرداخت و 
ــك  ــوى حكيم المل ــرد،  س ــد ك ــمان بلن ــه آس ــر را ب ــر، س ــان ذك در پاي
ــود  ــرآن را گش ــرد. آقا ق ــاال ب ــت منفى ب ــا عالم ــر را ب ــت و او س نگريس
ــت و راه ــى اس ــه  نه ــرد: آي ــرض ك ــربرآورده،  ع ــه س ــس از مطالع و پ

 نمى دهد.
ــاره  حكيم الملك كار خود را  ــاه ورقه ى دوم را الى كالم اهللا نهاد و باز اش ش
كرده، آيه نهى آمد. بار سوم كه نام امين السلطان ميان اوراق مقدس رفت، 
سر حكيم الملك به عالمت اثبات به زير آمد و سيدبحرينى گفت: قربان،  آيه 

 امر است و بهتر از اين نمى شود.
شاه بدون اينكه سخن گويد اوراق را درهم ريخت و بار ديگر نام امين السلطان 
ــته،  الى قرآن نهاد. اين مرتبه نيز اشاره  حكيم الملك  را از ميان آنها برداش

فهماند كه بايد آيه ى امير بيايد و چنين شد.
ــد و گفت: معلوم مى شود كه خداوند  شاه نفسى برآورده خيالش راحت ش
اين طور خواسته كه باز او بيايد. فى المجلس امر كرد تا صدراعظم معزول را 

از گوشه ى عزلت قم بار ديگر به صدارت بخوانند.

جـنگ جـهانى دوم 
(1945-1939)



خبر 

ــتان اصفهان، شهردارى  ــاد اسالمى اس به گفته مديركل فرهنگ و ارش
ــنواره بين المللى فيلم نوجوانان به همدان راضى  اصفهان از انتقال جش

نيست.
ــنبه در اولين  ــلمين حبيب رضا ارزانى روز يكش ــالم والمس حجت االس
نشست مجمع نمايندگان اصحاب جوان فرهنگ و هنركشوراظهار كرد: 
ــنواره گفته اند كه بايد  ــووالن هم در رابطه با برگزارى جش بعضى از مس
بصورت دوساالنه برگزار شود و عده اى هم اعتقاد دارند كه برگزارى اين 

جشنواره در اصفهان ضرورتى ندارد.
وى افزود:جشنواره بين المللى فيلم نوجوانان مهر ماه امسال به ميزبانى 
استان همدان وجشنواره بين المللى فيلم كودك مهرماه سال آينده در 

شهراصفهان برگزارخواهد شد.
وى با بيان اينكه جشنواره همدان نخستين جشنواره تخصصى نوجوانان 
ــى خواهد بود، تصريح كرد: با توجه به  ــن المپياد فيلمنامه نويس وجش
ــنواره اختصاصى ومجزا براى نوجوانان، نخستين  ضرورت تاسيس جش
ــال جارى به ميزبانى  جشنواره بين المللى نوجوانان و جشن المپياد س

استان همدان برگزارمى شود.
ــتان اصفهان با بيان اينكه در حوزه  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــت ،افزود: هنوزهم در  فرهنگ ارايه راهكار از اهميت بااليى برخورداراس
ــهردار اصفهان به نتايج مثبتى در اين  ــتاندار و ش ــتيم تا با اس صدد هس

زمينه برسيم.
وى خاطرنشان كرد:تخصصى شدن اين جشنواره راه بسيار مناسبى براى 
ارتقاى سينماى كودك است و فيلم سازان كودك و نوجوان از اين پس دو 
سال فرصت دارند كه فيلم هاى خوب و فاخرى را براى ارايه به جشنواره 

فيلم هاى كودك و نوجوان ارايه نمايند.
ــووليت فرهنگ و ارشاد  ــت كه مس ارزانى با بيان اينكه 4 ماه و 6 روز اس
استان اصفهان را بر عهده گرفته است ، افزود: اگرمى خواهيد به سوواالت 
در زمينه فرهنگ وارشاد پاسخ دهم بايد جلسه اى جداگانه برگزار شود.

ــن و باز از اهميت  ــتن نگاه روش وى تصريح كرد : در حوزه فرهنگ داش
ــت و بهتر جواب مى دهد ، در جامعه خيلى نگاه ها و بااليى برخوردار اس

 فرهنگ هاى بسته داريم كه بايد اصالح شود.
ــتفاده از شبكه هاى مجازى  حجت االسالم ارزانى با بيان اينكه براى اس
ــال و نيم ديگر تمام ــازى شود گفت : تا يك س و ماهواره بايد فرهنگ س
ــبكه هاى ماهواره اى دنيا بر روى موبايل ها قابل دريافت است و مى   ش

توان به راحتى مشاهده كرد.
وى برفرهنگ سازى براى استفاده از شبكه هاى مجازى و ماهواره تاكيد 
ــيار ناچيز است و تنها راه مقابله و  كردوگفت: بودجه نهادهاى دولتى بس

رويارويى با ماهواره و شبكه هاى اجتماعى ، تنها از راه فرهنگى است.
ــا عنوان ــرازى ب ــين خ ــاج حس ــهيد ح ــردار ش ــتند س ــه مس در ادام

« سردار بى دست » با حضور مادر اين شهيد بزرگوار رونمايى شد .
و در پايان بيانيه نشست در 7 بند به دو زبان فارسى و انگليسى قرائت شد .

تجديد ميثاق كاركنان آبفا استان اصفهان با 
شهدا و آرمان هاى آنان در اولين روز هفته 

دولت
مسووالن استان اصفهان در آغاز هفته دولت با حضور در گلستان شهداى 
ــال دفاع مقدس و انقالب اسالمى تجديد پيمان  اصفهان با شهداى 8 س

كردند .
ــتان اصفهان به همراه استاندار و ساير مديران  مديرعامل شركت آبفا اس
ــتانى در آغاز هفته دولت با حضور در گلستان شهداى اصفهان ضمن  اس
تجديد ميثاق با آرمانهاى شهداى دفاع مقدس اولين روز از هفته دولت 
را گرامى داشتند .در اين مراسم در ابتدا مسووالن دين خود را به شهداى 
ــين خرازى و احمد  ــهيد حس ــر مزار ش ــپس بر س گمنام ادا كرده و س
كاظمى رفتند . سپس باحضور بر مزار شهداى عمليات خيبر و كربالى 5 

و گذاردن گل بر مزارشان آنان را تكريم كردند .
ــا  ــركت آبف ــل ش ــى مديرعام ــم امين ــدس هاش ــن مهن همچني
ــركت با  ــران و كاركنان ش ــى از مدي ــا جمع ــز ب ــان ني ــتان اصفه اس
ــا و ايثارگرى  ــادت ه ــا رش ــركت آبف ــهداى ش ــور ش ــر قب ــور ب حض
ــى  ــالمى گرام ــالب اس ــاى انق ــق آرمانه ــان را در راه تحق ــاى آن ه

داشتند .

ارزانى :

شهردارى اصفهان از انتقال جشنواره فيلم 
نوجوان به همدان راضى نيست
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ــى وزير آموزش و پرورش گفت: اعمال ساليق  معاون فرهنگى و پرورش
سياسى در آموزش و پرورش كشور جايى ندارد و بايد براى جلوگيرى از 

دخالت ساليق سياسى در اين نهاد مهم و آينده ساز تالش كنيم.
حميدرضا كفاش روز يكشنبه در نشست با مسووالن آموزش و پرورش 
استان اصفهان تصريح كرد: تصميم گيرى ها در آموزش و پرورش بايد 
ــاس منطق و صالح نظام انجام گيرد و از اعمال ساليق سياسى در  بر اس
ــمند خوددارى كنيم زيرا آموزش و  تصميم گيرى براى اين نهاد ارزش
ــت.وى بيان انتقادات سازنده و  پرورش، فضايى فرهنگى و آموزشى اس
ــت و در عين حال  ــرفت جامعه دانس بدون غرض ورزى را موجب پيش
گفت: انتقادهاى بى جا، بى منطق و منفى گرا، بازدارنده هستند و موجب 
ياس مردم در پشتيبانى از نظام مى شود.معاون فرهنگى و پرورشى وزير 
ــى مورد، فعاليت هاى مثبت انجام  آموزش و پرورش افزود: انتقادهاى ب
شده را از بين مى برد.وى با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد وارد سومين 
سال فعاليت خود شده است، گفت: آموزش و پرورش به عنوان دستگاه 
ــت حرف منطقى و اصولى بزند و براى تحقق  تعليم و تربيت موظف اس
برنامه هاى دولت در نظام آموزش و پرورش بكوشد.كفاش با بيان اينكه 
همدلى و همزبانى تنها از طريق ترويج مثبت انديشى كاركنان و معلمان 

آموزش و پرورش نهادينه مى شود، گفت: مثبت انديشى، نشاط و اميد 
را در جامعه گسترش مى دهد.وى با اشاره به موفقيت هاى دولت تدبير 
و اميد در عرصه ديپلماسى كشور اظهاركرد: باال بردن سطح ديپلماسى 
ــت مى آيد و حاصل ــت كه با تالش زياد به دس ــور يك افتخار اس كش

 مثبت انديشى است.
ــاره به اينكه نياز است رويكرد مثبت  معاون وزير آموزش و پرورش با اش
ــاس اصول نظام  ــه دار و بر اس ــى بصورت منطقى، مستمر، ريش انديش
ــتا مديران  ــالمى ايران ترويج يابد،اضافه كرد: در اين راس جمهورى اس
آموزش و پرورش موظفند از كارشناسان خبره علمى، سياسى و فرهنگى 
ــرى چهار هزار ميليارد تومانى وزارت  استفاده كنند.وى با اشاره به كس
ــته، افزود: از اين ميزان سه هزار  آموزش و پرورش در طى دو سال گذش

ميليارد تامين شده است.
ــكالت متعدد و  ــد برخالف  مش ــر و امي ــه داد: دولت تدبي كفاش ادام
ــكالت آموزش و پرورش نگاه  ــدن مش تنگناهاى مالى براى برطرف ش

ويژه اى دارد.
وى بااشاره به اينكه نوسازى مدارس فرسوده كشور به بودجه زيادى نياز 
ــت با تامين اعتبارات الزم ، اين مدارس را نوسازى  است، گفت: اميد اس

كنيم.اين مقام مسوول آموزش و پرورش به تعداد مدارس فرسوده كشور 
و ميزان اعتبار مورد نياز اشاره اى نكرد.

معاون پرورشى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه بودجه 
ــته دوبرابر شده است در عين حال  اين وزارتخانه در طى دو سال گذش
تصريح كرد: براى بهبود خدمات و باال بردن هرچه بيشتر كيفيت آموزش 
نيازمند مشاركت مردم براى تامين هزينه هاى آموزش و پروش هستيم.

ــاره به  ــى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش در ادامه با اش معاون پرورش
برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى اظهاركرد: 
وظيفه فرهنگيان و دست اندركاران آموزش و پرورش تشويق مردم به 

حضور در انتخابات است.
ــت از  ــووالن ادارات كل آموزش و پرورش خواس وى از فرهنگيان و مس

طرفدارى نامزدهاى انتخابات و جريان هاى سياسى خوددارى كنند
كفاش افزود: وظيفه فرهنگيان حمايت از الف و ب نيست بلكه تشويق و 
توجيه مردم براى حضور در انتخابات است.وى همچنين به مصادف شدن 
هفته اول مهر با هفته دفاع مقدس اشاره كرد و گفت: هفته دفاع مقدس 
يك جشن ملى و تاريخى براى ملت ايران است و همزمانى آن با جشن 

آغاز سال تحصيلى باعث خرسندى و خوشحالى است.

معاون وزير:

اعمال سـاليق سيـاسى در آمـوزش و پـرورش جايى نـدارد
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ــهر اصفهان گفت: تفريغ   سخنگوى شوراى اسالمى ش
بودجه سازمان هاى فرهنگى، تفريحى و خدمات موتورى 
شهردارى اصفهان در صد و يكمين جلسه علنى شوراى 

اسالمى شهر اصفهان به تصويب رسيد.
ــان اينكه در  ــيانى پور در جمع خبرنگاران با بي ندا واش
صد و يكمين جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان

 چهار بند مورد بررسى قرار گرفت، اظهار داشت: اليحه اى 
ــازرس قانونى و  ــات ب ــغ بودجه و گزارش به همراه تفري
ــته سازمان  ــال گذش ــابرس منتخب از عملكرد س حس
فرهنگى و تفريحى شهردارى اصفهان كه در كميسيون 
فرهنگى، اجتماعى و ورزش شوراى شهر مورد بحث واقع 
شده بود و سپس با قيد تاكيداتى به صحن علنى شورا آمد 

و مصوب شد از جمله اين بندها بود.
ــه تفريغ  ــدات مصوب ــى از تاكي ــه برخ ــاره ب ــا اش وى ب
ــهردارى  ــى ش ــى، تفريح ــازمان فرهنگ ــه س بودج
ــدات لحاظ  ــه اين تاكي ــت: از جمل ــراز داش اصفهان اب
ــالب در رديف  ــه انق ــه خان ــارى مربوط ب ــف اعتب ردي
ــهردارى  ــى ش ــى، اجتماع ــت فرهنگ ــارى معاون اعتب

بوده است.
ــه  ــان ادام ــهر اصفه ــالمى ش ــوراى اس ــخنگوى ش س
ــذارى  ــه واگ ــه ب ــا توج ــد ب ــد ش ــن تاكي داد: همچني
ــازمان فرهنگى،  ــه س ــهروندى ب ــگ ش ــه فرهن كميت
ــن  ــارات اي ــازى اعتب ــور شفا  ف س ــه منظ ــى ب تفريح
ــى،  ــازمان فرهنگ ــارى س ــال ج ــه س ــه، بودج كميت
ــه  ي را ــفاف ا ــورت ش ــه ص ــهردارى ب ــى ش تفريح

شود.
ساماندهى به كارگيرى نيروهاى حق الساعتى 

در سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى
ــاعتى در  ــاماندهى به كارگيرى نيروهاى حق الس وى س
ــهردارى اصفهان را نيز از  ــازمان فرهنگى تفريحى ش س
ديگر تاكيدات شوراى اسالمى شهر اصفهان براى تصويب 
اليحه تفريغ بودجه اين سازمان اعالم كرد و بيان داشت: 
ــازمان با  ــاعتى س همچنين در زمينه اخراج نيروهاى س
توجه به مدت زمان اشتغال آنها و جذب نيروهاى جديد 
در فاصله زمانى كوتاهى از اين امر و همچنين كمبود نيرو 

در مراكز سازمان بايد بررسى الزم صورت بگيرد.
واشيانى پور همچنين با اشاره به ارايه اليحه تفريغ بودجه 
سازمان خدمات موتورى شهردارى همراه با بازنگرى در 
تخصيص اعتبارات به روابط عمومى اين سازمان با توجه 
به انحراف 50 درصدى بودجه آن بر اساس سال 94 ادامه 
ــت، سالمت  ــيون بهداس داد: اين اليحه قبال در كميس
ــهر اصفهان مورد بررسى  ــوراى اسالمى ش و خدمات ش
قرار گرفت و در اين جلسه علنى مصوبه شورا را دريافت 

كرد.

طى دو سـال گذشـته 356 اليحـه به صحن 
علنى شوراى شهر ارسال شد

ــالمى  ــوراى اس وى در ادامه با ارايه گزارش عملكرد ش
ــا 29 مرداد  ــال 92 ت ــهريور س ــهر اصفهان از 15 ش ش
ــت: در اين بازه زمانى 356 اليحه به ــال 94 ابراز داش س

ــهر اصفهان ارسال شده   صحن علنى شوراى اسالمى ش
كه تنها 12 مورد از اين مصوبات موفق به دريافت مصوبه 

شورا نشده است.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان با تاكيد بر اينكه 

ــه اليحه با قيد  19 مورد از اين لوايح با قيد دو فوريت، س
ــت، گفت:  ــت و 334 اليحه نيز عادى بوده اس يك فوري
تعداد كل مصوبات به عالوه طرح ها و احكام نمايندگى ها 

در دو سال گذشته 666 مصوبه بوده است.
ــات برگزار شده، تصريح كرد:  وى با اشاره به تعداد جلس
ــهريور ماه سال  ــات برگزار شده تا هشتم ش تعداد جلس
ــه بوده و 124 جلسه تلفيق نيز برگزار  جارى 101 جلس

شده است.
ــهر اصفهان با بيان اينكه  ــوراى اسالمى ش سخنگوى ش
ــهيل و تسريع  ــيون هاى تخصصى شورا براى تس كميس
در كار مردم به صورت پيوسته و مكرر فعال بوده و نتايج 
ــورا قرار  ــار كل اعضاى ش ــى خود را در اختي كارشناس
ــيون حقوقى، گردشگرى و  داده است، ادامه داد: كميس
اقتصادى شوراى شهر 74 جلسه داشته و تعداد جلسات 
كميسيون عمران، شهر سازى و معمارى شوراى اسالمى 

شهر اصفهان نيز 73 جلسه بوده است.
ــل و نقل، محيط  ــيون حم ــاره به اينكه كميس وى با اش
زيست و فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر 77 جلسه 
و كميسيون فرهنگى، اجتماعى و ورزش شوراى اسالمى 
ــى برگزار كرده  ــهر اصفهان نيز 90 جلسه كارشناس ش
است، تاكيد كرد: همچنين كميسيون بهداشت، سالمت 
ــهر اصفهان نيز 80  و خدمات شهرى شوراى اسالمى ش
ــه تخصصى پيرامون موضوعات و مسائل مختلف  جلس

برگزار كرده است.
جلسـه كميتـه نظارتـى در مناطـق15 گانه    

شهردارى برگزار شد
ــات  ــنبه جلس ــر اينكه هر ش ــا تاكيد ب ــيانى پور ب واش
كميته هاى نظارتى در تعدادى از مناطق شهردارى براى 
ــهروندان برگزار مى شود كه طى دو  بررسى مشكالت ش
ــه كميته نظارتى در مناطق 15  سال گذشته 340 جلس
ــت، افزود: البته  گانه شهردارى اصفهان برگزار شده اس
تعدادى از آنها بازديد از روند پيشرفت پروژه هاى منطقه 
ــط اعضاى شوراى شهر بوده  و بررسى وضعيت آنها توس

است.
ــهردارى  ــى از پروژه هاى مهم ش ــوص برخ وى در خص
ــت: افتتاح  ــته نيز بيان داش اصفهان طى دو سال گذش
ــى (ع)، آغاز عمليات  ــهر رويا ها، ميدان امام عل پرو ژه ش
ــين (ع)  ــتگاه هاى مترو در ميدان امام حس احداث ايس
ــرو براى  ــى به پروژه مت ــالب، سرعت بخش و ميدان انق
ــريع تر مردم و بهره بردارى از خط  بهره بردارى هر چه س
ــه مهم ترين اين پروژه ها بوده دوم تله كابين صفه از جمل

 است.

مشاور توسعه تجارت نمايشگاه اگرى تكنيكاى آلمان با مديرعامل شركت 
ــتان اصفهان ديدار و گفت و گو كرد.، «جنز  نمايشگاه هاى بين المللى اس
ــگاه هاى بين المللى استان اصفهان  ــركت نمايش كرمر» كه به دعوت ش
ــود، در اين ديدار اطالعاتى  ــفر كرده ب براى اولين بار به ايران و اصفهان س
ــده در اصفهان  ــاى برگزار ش ــگاه ه ــداد و كيفيت نمايش در خصوص تع
ــگاه اگرى تكنيكاى آلمان، بزرگ  دريافت كرد. وى با اعالم اين كه نمايش
ــت: ما تصميم داريم ــت، اظهار داش ــگاه كشاورزى جهان اس ترين نمايش

ــگاه و حضور در  ــاورزى آلمانى را براى برگزارى نمايش ــركت هاى كش  ش
ــور بياوريم.وى اظهار داشت: هدف من از  نمايشگاه هاى ايرانى به اين كش
اين سفر، بررسى بازار ايران و استان اصفهان در زمينه صنعت و نمايشگاه 
ها است و تصور نمى كردم در شهر اصفهان، نمايشگاه هايى در اين سطح 
و تعداد برگزار شود. مشاور توسعه تجارت نمايشگاه اگرى تكنيكاى آلمان 
 (DLG) ــته به انجمن كشاورزى آلمان با بيان اين كه اين نمايشگاه وابس
ــت، اضافه كرد:  ــركت ها و كشاورزان آلمانى اس با 8 هزار عضو از ميان ش
ــاركت كننده از 47 كشور جهان،  اين نمايشگاه ساالنه ميزبان 2900 مش
ــور و 200 همايش تخصصى است و در  450 هزار بازديدكننده از 88 كش
ــگاهى و 25 سالن در شهر هانوفر برگزار  400 هزار متر مربع فضاى نمايش
مى شود.«جنز كرمر» همچنين اطالعات پروژه نمايشگاه بزرگ اصفهان 
ــط دكتر ظريف، وزير امور خارجه كشورمان  كه روز قبل از اين ديدار توس
در اصفهان كلنگ زنى شده بود را دريافت كرد و در اين خصوص گفت: اين 
ــيار كاربردى خواهد بود و الهام گرفتن اين  سايت جديد براى اصفهان بس

پروژه از نمايشگاه هاى آلمان و ايتاليا براى من بسيار جالب است و مطمئناً 
براى بازديدكنندگان و غرفه داران اين مليت ها نيز جذاب خواهد بود. 

ــگاه هاى بين المللى استان  ــركت نمايش رسول محققيان، مديرعامل ش
ــت هاى اين  ــه اطالعاتى از فعالي ــن اراي ــز در اين ديدار، ضم اصفهان ني
ــن فعاليت  ــان و آخري ــگاه بزرگ اصفه ــروژه نمايش ــركت، جزييات پ ش
ــتار  ــركت، خواس ــن ش ــى اي ــن الملل ــى و بي ــگاهى داخل ــاى نمايش ه
ــده و همچنين  ــادل اطالعات و تجارب ش ــك تر جهت تب ارتباطات نزدي
ــى ــالم آمادگ ــل، اع ــگاهى متقاب ــاى نمايش ــكارى ه ــوص هم در خص

كرد.

ديدار مشاور توسعه تجارت نمايشگاه «اگرى تكنيكاى آلمان» با مديرعامل شركت نمايشگاه هاى اصفهان

 ابراز تمايل شركت هاى آلمانى براى حضور در ايران 

با گذشت و ايثار خانواده دو بيمار مرگ مغزى در اصفهان، شش بيمار نيازمند 
پيوند عضو، فرصتى دوباره براى زندگى يافتند.

ــوول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى مركز آموزشى درمانى الزهرا(س)  مس
اصفهان در اين باره گفت: يكى از بيماران مرگ مغزى به نام محسن يادگارى 
ــى درمانى آيت اهللا كاشانى اصفهان  ــاله بر اثر تصادف در مركز آموزش 36 س
ــلطانى افزود: اين بيمار پس از اخذ رضايت از  بسترى شده بود.مريم خليفه س
ــى درمانى الزهرا (س) انتقال يافت و بعد از انجام  خانواده اش به مركز آموزش
ــهريور ماه تحت عمل جراحى  ــنبه هفتم ش مراحل تائيد مرگ مغزى، روز ش
ــت عضو قرار گرفت.دو كليه و كبد اين مرد جوان براى پيوند به بيماران  برداش
نيازمند اهدا شد.همچنين حميدرضا نادرى 45 ساله كه بر اثر تصادف در مركز 
ــترى و دچار مرگ مغزى شده بود، پس از  آموزشى درمانى امين اصفهان بس
رضايت خانواده اش به بيمارستان الزهرا(س) انتقال يافت و بعد از انجام مراحل 
ــت اعضا قرار گرفت.دو  مربوط به تائيد مرگ مغزى، تحت عمل جراحى برداش
ــه بيمار پيوند شد.از سال 1388 تا  كليه و كبد اين بيمار مرگ مغزى نيز به س
ــتان اصفهان با رضايت و  ــدود 200 نفر مبتال به مرگ مغزى در اس به امروز ح
ايثار خانواده هايشان، تحت برداشت عضو جهت پيوند به بيماران نيازمند قرار 
گرفتند و فرصتى دوباره به بيش از 360 بيمار نيازمند پيوند دادند.امسال نيز تا 
كنون 22 نفر مرگ مغزى، اهداى عضو داشته اند.اعضاى قابل اهدا از فرد مرگ 
مغزى شامل قلب، ريه ها، كبد ، روده ها، لوزالمعده و كليه هاست. عالوه بر اين 
اعضا، برخى از بافتهاى بدن از جمله پوست، قرنيه، تاندون، غضروف، استخوان و 
دريچه قلب نيز قابل پيوند است.بهترين آمار اهداى عضو در دنيا مربوط به كشور 
اسپانيا با 35 در ميليون نفر است كه اين آمار در ايران 8,7 در ميليون نفر است.

اهداى عضو در اصفهان به شش نفر 
زندگى دوباره بخشيد

روزنامه زاينـده رود جهت تكميـل كادر ادارى 
واجرايى خود استخدام مى نمايد.

1-طـراح مسـلط بـه اينديزاين و فتوشـاپ به 
صورت تمام وقت

2- 15 نفر موتور سـوار با انگيـزه جهت توزيع 
مطبوعات  بـه صورت نيمه وقت بـا حقوق ثابت 

وبيمه تامين اجتماعى
3-خدمه خانم

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

مراجعه نمايند.
نشـانى:اصفهان،بلوار ارتش،جنب پل حسـين 
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آگهى  استخدام

روابط عمومى روزنامه زاينده رود 
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سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان:

تفريـغ بودجـه سـازمان فرهـنگى 
موتـورى  خدمـات  و  تفريـحى  و 

شهـردارى  تصويـب شـد



تكرار قهرمانى 
جهان كار 

بسيار سختى است

كى روش 
به جوانان 

اعتماد دارد

دارنده 7 مدال طالى جهان و المپيك خواستار توجه بيشتر مسووالن به 
رشته كشتى در آستانه حضور در المپيك شد.

ــن مرحله اردوى  ــر در آخري ــوريان اظهار كرد: در حال حاض حميد س
آماده سازى تيم ملى براى حضور در مسابقه هاى جهانى هستيم و كمتر 
ــابقه هاى جهانى ــد. مس از يك هفته ديگر عازم اين رقابت ها خواهيم ش

 رقابت هاى بسيار مهمى است و مسابقه هاى امسال مهم تر از سال هاى 
گذشته است چرا كه حكم كسب سهميه المپيك را براى كشتى گيران 

نيز دارد .
ــهميه حضور در رقابت هاى المپيك  وى افزود: اميدوارم بتوانيم هر 6 س
2016 را كسب كنيم و همچنين افتخار قهرمانى سال گذشته كه براى 

نخستين بار در تاريخ اتفاق افتاد را دوباره تكرار كنيم.
ــيار سختى است گفت: از  وى با بيان اينكه تكرار عنوان قهرمانى كار بس
آنجا كه مسابقه هاى جهانى امسال، يك سال قبل از المپيك است همه 
تيم ها با نفرات اصلى خود و آمادگى بسيار زياد به اين مسابقه ها مى آيند .

ــال راه آهن گفت: كى روش به جوانان اعتماد  بازيكن ملى پوش تيم فوتب
ــده كه همه جوانان حاضر در ليگ به تيم ملى  كرده و همين امر سبب ش

فكر كنند.
ــن مطلب، افزود:  ــم ملى با بيان اي ــيه تمرين تي ميالد محمدى در حاش
ــته در دو  ــت، اين تيم توانس ــكلى را مقابل گوام خواهيم داش ديدار مش
ــن فكر مى كند  ــد و حتما به اي ــب كن ــش امتيازات الزم را كس بازى اول
ــت ــت داده و 3 امتياز ديگر را به دس ــد در تهران ما را هم شكس كه بتوان

 آورد.
ــان كرد: خوشحال هستم كه  مدافع - هافبك تيم ملى در ادامه خاطرنش
ــرمربى تيم ملى به جوانان اعتماد كرده ما هم تالش مى كنيم اعتماد  س

كى روش را به خوبى پاسخ داده و براى او و كشورمان مثمرثمر باشيم.
وى در پايان و در پاسخ به اين سوال كه آيا مى توانيد در اين پست حساس 
عملكرد خوبى داشته باشيد، گفت: من تمام تالش خود را خواهم كرد تا 

بتوانم پا جاى بزرگان فوتبال ايران بگذارم .

ــاره به آخرين وضعيت اين تيم  ــپوليس با اش سرمربى تيم فوتبال پرس
ــت آورديم شرايط تيم ما نسبت به  گفت: با پيروزى كه برابر فوالد بدس
ــراى بازيكنان و هواداران  ــت. اين پيروزى بهترين جايزه ب قبل بهتر اس

پرسپوليس بود.
ــى بود كه بعد از  ــن بيان اين مطلب افزود: طبيع برانكو ايوانكوويچ ضم
ــرحال تر هستيم. اين  ــرايط بهتر شود و ما هم س پيروزى برابر فوالد ش
ــختى را  ــزه براى من و هواداران بود كه روزهاى س پيروزى بهترين جاي

پشت سرگذاشتيم.
ــحال مى كند اين است كه مى توانيم با  وى افزود: چيزى كه ما را خوش
كمك همديگر به رده هاى باالتر هم برسيم. اين پيروزى نشان داد كه ما 
بايد در جايگاه بهترى باشيم و در اين راه به كمك هواداران هم نياز داريم. 
بايد از اين هواداران هم تشكر كنم كه با وجود باخت هايى كه داشتيم از 

ما حمايت كردند تا به اولين بردمان برسيم.
ــد تا  برانكو ادامه داد: اين پيروزى مى تواند براى ما يك پوئن مثبت باش
ــيار خوب را ارائه داديم و از نظر تاكتيكى هم  بازى بعد. ما يك بازى بس
ــت و در بيست دقيقه اول  عالى بوديم. حريف ما هم نمايش خوبى داش
كيفيت بااليى داشت. فوالد تيم قدرى بود كه در دو فصل پيش قهرمان 
شده بودند و ما توانستيم بعد از پنج سال از اين تيم در اهواز امتياز بگيريم.
ــپوليس در مورد جذب بازيكن عراقى گفت:  سرمربى تيم فوتبال پرس
ــورد او بحث نكرده ايم.  من اين بازيكن را ديده ام اما به طور جدى در م
دليلش هم مسايل مالى است كه باشگاه دارد. االن اولويت ما حل مشكل 
ــم بازيكن جديد  ــت كه در اختيار داريم تا اينكه بخواهي بازيكنانى اس

اضافه كنيم.
وى در مورد ديدار با سايپا گفت: بازى سختى خواهيم داشت. براى همين 
ــه بازى تداركاتى  تمرينات ويژه اى را در نظر گرفته ايم. ضمن اينكه س
هم خواهيم داشت تا بازيكنانى كه هستند آمادگى شان را حفظ كنند. 
با توجه به اينكه جام شهدا لغو شد ما اين بازى هاى تداركاتى را در نظر 
گرفته ايم كه يكى امروز و يكى چهارشنبه و يكى هم شنبه آينده برگزار 

خواهد شد.
برانكو در مورد اشتباهات داورى كه به تيمش ضربه زد، خاطرنشان كرد: 
ــويم دليل نمى شود كه ديگران بيايند و به ما  اگر ما نمى توانيم برنده ش
ضربه بزنند. البته وقتى برنده نمى شويم اول خودمان مقصر هستيم. قبال 
هم گفته ام كه ما هيچ كس را مقصر نمى دانيم. اما واقعيت اين است كه 

داور به ما لطمه زد.
ــدن ضربات پنالتى اين تيم  سرمربى تيم پرسپوليس در مورد خراب ش
ــوالد ضربه پنالتى را زدند كه  گفت: بازيكنانى در ديدار با ذوب آهن و ف
جزوه بهترين هاى ما هستند. رضاييان و عاليشاه و نوروزى در تمرينات 
ــابقه فرق مى كند و نمى شود كسى را  ما پنالتى مى زنند اما شرايط مس

مقصر دانست.
ــورت  برانكو ايوانكوويچ با تاكيد بر اينكه با كادر فنى و كمك هايش مش
مى كند و كارها بين آنها تقسيم مى شود، گفت: كمك ها افرادى هستند 
كه طبيعتا بايد پيرو سياست و فلسفه كارى من باشند نه شخصى ديگر. 
كسى كه نتواند فلسفه كارى بنده را دنبال كند طبيعتا در تيم ما نيست. 

در اين شرايط مى توانيم بنشينم و در مورد همه مسايل صحبت كنيم.
ــد ما ، تالش بازيكنان  وى افزود: قبل از بازى با فوالد گفتم كه دليل رش
ــت. همان موقع هم كه ته جدول بوديم ،گفتم كه هدف ما اين است  اس
كه برويم و قهرمان شويم. ما االن بايد 13 امتياز مى داشتيم اما متاسفانه 
بدشانسى و عوامل ديگر اين اجازه را به ما نداد. حريفان ما شانسى براى 
ــانس داشت كه گل نكردند. آنها  گلزنى نداشتند. البته سپاهان چند ش
روى اشتباهات ما به گل رسيدند. اين هم فوتبال است و روز به روز شرايط 

بهتر مى شود.
ــفم كه االن در كنار هم  ــان كرد: متاس سرمربى سرخ پوشان خاطرنش
ــتيم و نمى توانيم از اين تعطيلى استفاده كنيم. برخى بازيكنان در  نيس

اردوى تيم ملى هستند و برخى هم با تيم اميد.
برانكو بازهم بر نبودن بازيكنانش در ابتداى فصل تاكيد كرد و گفت: در 
بازى با سپاهان از شش بازيكن دفاعى ما پنج نفر بازيكنان جديد بودند 
كه اين كار را براى ما سخت مى كرد. ضمن اينكه برخى بازيكنان هم در 

تمرينات ابتداى فصل همراه ما نبودند.
ــلمان گفت: چرا از ميالد  برانكو در مورد استفاده نكردن از محسن مس
ــيد؟ طبيعتا ما  ــلمان مى پرس ــيد و همه اش از مس كمندانى نمى پرس
بازيكنان ديگرى داريم كه زودتر از ايشان در تمرينات شركت كرده اند. 
مسلمان آخرين نفرى بود كه به تمرينات ما اضافه شد و بايد تمرين كند 

و خودش را به تيم تحميل كند.
وى در مورد نتيجه نگرفتن تيمش در ابتداى فصل گفت: طبيعتا ما هم 
ــاد كنيم. آنها ــته بوديم هوادارانمان را ش ناراحت بوديم از اينكه نتوانس
 مهم ترين بخش كار ما هستند. ما تمام تالشمان را مى كنيم كه لب آنها 
ــويم تا آنها لذت ببرند از بازى. چيزى كه آنها  را خندان كنيم و باعث ش
ديدند اين بود كه ما بحران در بازى نداشتيم و بحران در نتيجه داشتيم. 
هواداران اين شرايط را درك كردند و حمايت بسيار خوبى از تيم داشتند.
ــه خواهيم داد.  ــازى هاى با كيفيت ادام برانكو ادامه داد: ما به همين ب
اميدوارم غيبت بازيكنانى كه االن به تيم ملى رفته اند احساس نشود. ما 

در هر بازى به دنبال برد و بازى زيبا هستيم.
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سرخابى ها

على كريمى با انتشار پستى از لوييز فيگو به عنوان بازيكن مورد عالقه اش 
نام برد. كريمى و فيگو در ديدار ستارگان ايران و جهان برابر هم به ميدان 

رفتند و در پايان پيراهن هاى خود را با هم عوض كردند.

از دريچه دوربين

على كريمى و بازيكن مورد عالقه اش!

هدف پرسپوليس قهرمانى در ليگ است

13

Society,Cultural  Newspaper No.1668|  September1،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

ــپوليس با 9 و 8 گل زده در پنج بازى تيم هاى سپاهان و پرس
 انجام شده، قوى ترين خطوط حمله ليگ برتر را تا هفته پنجم 
از آن خود كرده  و در صدر جدول بهترين خط حمله ليگ قرار 
گرفته اند، تيم هاى سياه جامگان و استقالل اهواز نيز در قعر 

اين جدول به سر مى برند.
سپاهان، گلزنى با همه خطوط

ــين هستند، در  ــپاهانى ها كه در ليگ برتر نيز صدرنش -  س
ــته اند 9 بار دروازه حريفان را باز  پنج بازى خود تاكنون توانس
ــازى را براى خود ثبت  ــن 1/8 گل به ازاى هر ب كنند و ميانگي

كنند.
-  آنها 9 گل خود را در اين رقابت ها را  توسط 6 گلزن متفاوت 
به ثمر رساندند  و يك بار نيز به اشتباه مدافع حريف توانستند به 
گل برسند. در ميان گلزنان تيم سپاهان از هر خط، دو بازيكن
ــوان دو مدافع، كريمى و ــد، عقيلى و كرمى به عن  حضور دارن
 حاج صفى به عنوان دو هافبك و شريفى و خلعتبرى به عنوان

 دو مهاجم، گلزنان اين تيم را تشكيل مى دهند.
-  حاج صفى تازه جداشده از اين تيم با 3 گل به عنوان آقاى گل 

سپاهانى ها در اين ليست حضور دارد.
ــپوليس از روى نقطه  ــم و در بازى برابر پرس - يك گل اين تي

پنالتى و يك گل ديگر در همان بازى توسط مدافع حريف يعنى
 مايكل اومانا به ثمر رسيد.

-  سپاهانى ها در سه بازى خانگى خود 6 گل و در دوبازى خارج 
از خانه نيز 3 گل توانستند به ثمر برسانند.

پرسپوليس، گلزنى فقط با عناصر هجومى
ــان كه در جدول رده بندى ليگ برتر از وضعيت  -  سرخ پوش
ــه ليگ از  ــتند، در جدول خط حمل ــبى برخوردار نيس مناس
وضعيت مناسبى بهره مى برند، آنها در 5 بازى خود 8 گل به ثمر 
رساندند و توانستند تاكنون ميانگين 1/6 را از خود برجا گذارند.
ــم  ــام دو مهاج ــان، ن ــرخ پوش ــان س ــن گلزن - در بي
ــورد،  خ ــى  م ــم  چش ــه  ب ــى  هجوم ــك  هافب دو  و 
ــوان عن ــه  ب ــور  عليپ ــى  عل و  ــى  طارم ــدى  مه

ــز به عنوان دو  ــاه ني  دو مهاجم و هادى نوروزى و اميد عاليش
هافبك كه  اين 8 گل را براى سرخ پوشان به ثمر رساندند.

ــهم عمده در گل هاى اين تيم  -  مهدى طارمى با چهار گل س
داشته است و در حال حاضر نيز يكى از آقاى گل هاى ليگ برتر 

محسوب مى شود.
ــتند از روى ــان در 5 بازى خود دو بار مى توانس ــرخ پوش - س

 دو ضربه پنالتى، گلزنى كنند اما اين دو پنالتى توسط عاليشاه 
ــت رفت تا تمام گل هاى آنها در جريان بازى  و رضاييان از دس

به ثمر رسيده باشد.
- پرسپوليسى ها در دو بازى داخل خانه خود تاكنون توانستند 
3 گل و در سه بازى خارج از خانه نيز 5 گل به ثمر برسانند و از 
ــترين گل را به نام  نظر گلزنى در بازى هاى خارج از خانه بيش

خود كردند.
استقالل، سوم، هم در جدول ليگ و هم در جدول گلزنى
-  آبى پوشان همان طور كه در جدول رده بندى ليگ برتر در

 رتبه سوم جدول قرار دارند در جدول گلزنى در ليگ برتر نيز 

در همين رتبه حضور دارند. آنها كه به همراه نفتى ها يك بازى 
كمتر از باقى تيم هاى ليگ برترى انجام داده اند در چهار بازى 
ــانند و ميانگين 1/5 گل را به  خود توانستند 6 گل به ثمر برس

ازاى هر بازى به نام خود ثبت كنند.
ــن محدود ــه چهار بازيك ــتقالل ب ــوع گلزنان در تيم اس - تن
 مى شود، يك مهاجم، دو هافبك و يك مدافع گلزنان استقالل 
ــجاد شهباززاده،  ــكيل مى دهند. س را در اين چهار بازى تش
محسن كريمى، اميد ابراهيمى و ميثم مجيدى چهار بازيكن 

استقالل در اين بازى ها هستند.
ــهباززاده و اميد ابراهيمى با دو گل زده ،بهترين  ــجاد ش -  س
گلزن استقاللى ها در بازى هاى ليگ پانزدهم هستند. دو نكته 
جالب در مورد اين دو بازيكن اين است كه هر دو ، گل هايشان 
را در يك بازى به ثمر رساندند و نكته دوم هم اينكه شهباززاده 
ــت و از آن به بعد،   ــان حضور داش تنها در يك بازى آبى پوش

مصدوميت گريبان وى را گرفت.
-  آبى پوشان نيز مى توانستند از روى نقطه پنالتى گلزنى كنند 
ــتقالل اهواز يك پنالتى  كه اين اتفاق نيفتاد، در بازى برابر اس

توسط اميد ابراهيمى به ضرر اين تيم از دست رفت.
ــرخ پوش خود در بازى هاى  - استقاللى ها به مانند رقيب س

خارج از خانه از نظر تعداد گلزنى موفق تر بودند، آنها در دوبازى 
ــارج از خانه خود 4 گل به  خانگى خود 2 گل و در دو بازى خ

ثمر رساندند .
ملوان، قوى هجومى سپيد

ــتند تاكنون رتبه چهارم  - ملوانان از نظر قواى هجومى توانس
ــازى اين تيم  ــت كنند. آنها در پنج ب جدول را به نام  خود ثب
توانستند 6 گل به ثمر برسانند و متوسط 1/2 گل زده را به نام 

خود ثبت كردند.
- 6 گل ملوانى ها نيز توسط 4 بازيكن به ثمر رسيد، دو مهاجم 
و يك هافبك و يك مدافع، بازيكنانى هستند كه براى تيم شان 
به گلزنى پرداختند و آرش افشين، فرزاد حاتمى، مازيار زارع و 

عزت پورقاز نيز گلزنان اين تيم هستند.
- آرش افشين با دو گل به ثمر رسانده را مى توان بهترين گلزن 

انزلى چى ها در ليگ پانزدهم دانست.
- ملوانى ها يكى از گل هاى خود در برابر نفتى ها را از روى نقطه 
پنالتى به ثمر رساندند و البته در بازى برابر ذوب آهن نيز گل 

افشين از روى توپ برگشتى يك ضربه پنالتى به ثمر رسيد.
انزلى چى ها در بازى هاى داخل و خارج از خانه به يك اندازه 
توانستند گل زنى كنند، آنها در سه بازى داخل از خانه و در دو 

بازى خارج از خانه توانستند سه گل به ثمر برسانند.
نفتى ها و ناكامان خارج از خانه

- تيم نفت تهران يكى از چهار تيمى است كه ميانگين يك گل 
ــته است، آنها كه يك بازى  در هر بازى را از خود برجاى گذاش
كمتر از تيم هاى ديگر(به جزء استقالل) انجام داده اند در چهار 

بازى خود توانستند 4 گل به ثمر برسانند.
ــم يعنى  ــن اين تي ــه بازيك ــط س ــاى نفتى ها توس - گل ه
عباس بوعذار، وحيد اميرى و سيدجالل حسينى به ثمر رسيد 
و به عبارتى ديگر مى توان گفت يك مهاجم، يك هافبك و يك 

مدافع گلزنان اين تيم را تشكيل مى دهند.
- عباس بوعذار با دو گل زده نه تنها به عنوان بهترين گلزن اين 
تيم شناخته مى شود كه بدون شك يكى از موثرترين بازيكنان 
ليگ برتر نيز محسوب مى شود، چرا كه وى با 46 دقيقه بازى 
در مجموع چهار ديدار نفتى ها توانسته دو بار دروازه حريفان 

اين تيم را باز كند.
ــك پنالتى آن هم در برابر تيم  - نفتى ها در چهار بازى خود ي
سياه جامگان نصيب شان شد كه آن را نيز توسط حمدى نژاد 

از دست دادند.
- نكته جالب توجه در گل هاى زده نفتى ها اين است كه آنها 
هر چهار گل خود را در بازى هاى خانگى به ثمر رساندند و در 
ــده اندكه  دروازه  دو بازى خارج از خانه خود تاكنون موفق نش

حريفان را باز كنند.
راه آهن، تناسب در بازى هاى داخل و خارج از خانه

- راه آهنى ها در پنج بازى خود توانستند 5 بار دروازه حريفان را 
باز كنند و متوسط يگ گل زده در هر بازى را از آن خود كردند.
اين تيم از نظر تعداد گلزنان پراكندگى چندانى ندارد و گل هاى 
اين تيم تنها توسط دو بازيكن به ثمر رسيد كه هر دويشان نيز از 
مهاجمان اين تيم هستند. مهرداد محمدى و امين منوچهرى

 دو گلزن لوكوموتيورانان هستند.
مهرداد محمدى، پديده بى چون و چراى اين تيم تا هفته پنجم 
مسابقات بوده است كه با چهار گل زده نه تنها در راه آهن كه 

در ليگ برتر نيز مشتركا به عنوان آقاى گل مطرح مى شود.
اين تيم نيز موفق نشده تاكنون از روى ضربه پنالتى گلزنى كند 
ــان شد توسط آقاى گل  و يك بار نيز كه يك پنالتى نصيب ش

اين تيم از دست رفت.
راه آهنى در بازى داخل و خارج از خانه خود تناسب را رعايت 
كرده اند، آنها در دو بازى داخل خانه دو گل و در سه بازى خارج 

از خانه نيز سه گل به ثمر رساندند.
استقالل خوزستان، هم در خانه و هم خارج از خانه

ــتانى نيز از پنج بازى خود توانستند 5 بار  ــان خوزس آبى پوش
دروازه حريفان را باز كنند و ميانگين يك گل زده در هر بازى 

را به نام خود بزنند.
تاكنون سه بازيكن براى اين تيم گلزنى كردند كه يك مدافع 
ــن بيت سعيد،  ــود، حس و دو هافبك در بين آنها ديده مى ش

روح اله سيف الهى و فرشاد جانفزا اين سه بازيكن هستند.
ــته است هم به عنوان  حسن بيت سعيد، با سه گل زده توانس
بهترين گلزن اين تيم و هم به عنوان يكى از پديده هاى ليگ 

برتر نام خود را مطرح كند.
ــته است گل  ــايپا توانس اين تيم در يك بازى و در برابر تيم س

خود را از روى نقطه پنالتى و توسط سيف الهى به ثمر برساند.
ــه بازى  ــازى ميزبانى خود 3 بار و در س ــتقاللى ها در دو ب اس

ميهمانى خود 2 بار دروازه حريفان را باز كرده اند.
پديده، چهار گلزن يك گله

- اين تيم مشهدى نيز پنج بار در 5 بازى خود توانست گلزنى 
كند و مانند سه تيم بااليى به طور متوسط در هر بازى يك گل 

به ثمر برساند.

ــيده و  ــط چهار بازيكن به ثمر رس -پنج گل پديده اى ها توس
ــين مرادمند، يك گل نيز گل به خود حريف بود. محمدحس
 حسين بادامكى، محسن يوسفى و يونس شاكرى چهار بازيكن 
گلزن اين تيم هستند كه در بين آنها يك مدافع، دو هافبك و 

يك مهاجم ديده مى شود.
-به دليل اينكه هر يك از گلزنان اين تيم تنها يك گل به ثمر 
ــاندند نمى توان بازيكن خاصى را به عنوان بهترين گلزن  رس

تيم انتخاب كرد.
- پديده اى ها تاكنون در بازى هاى خود ضربه پنالتى به دست 
نياوردند اما يك بار و در بازى برابر سايپا بر اثر مدافع حريف به 

گل رسيدند.
- اين تيم در دو بازى خانگى خود دو گل و در سه بازى خارج از 

خانه نيز سه گل به ثمر رسانده اند.
6 تيم چهار گله در سراشيبى پايين جدول

ــايپا، ذوب آهن و  ــترش فوالد، صبا، س - تيم هاى فوالد، گس
ــتند كه در بازى هاى خود در  تراكتورسازى شش تيمى هس
ــتند چهار بار دروازه حريفان را باز كنند و  ليگ، تاكنون توانس

متوسط 0/8 گل زده را براى هر بازى به جا بگذارند.
ــط هافبك هاى اين تيم به ثمر  - هر چهارگل فوالدى ها توس

رسيد، انصارى، بدرلو، ابراهيمى و چاگو گلزنان اين تيم هستند. 
ــت و ــترش فوالد متفاوت اس ــوع در تيم گس البته اين موض
ــم يعنى داريوش  ــط دو مهاجم اين تي  گل هاى اين تيم توس
شجاعيان و شهرام گودرزى به ثمر رسيده است. صبايى ها نيز 
با كمك يكى از بازيكنان تيم حريف و دو هافبك و يك مدافع 
گل هاى خود را به ثمر رساندند. عليمحمدى، اوسانى و ابراهيم 

نيز گلزن هاى صبا هستند.
ــايپا، دو مهاجم و يك هافبك را در ليست گلزنان خود  تيم س
ــتند،  ــداودى و نكونام گلزنان اين تيم هس ــى، مي دارد، رضاي
ــكيل  ــه مهاجم و يك هافبك همه گلزنان ذوب آهن را تش س
مى دهد، رضايى، حسن زاده، تبريزى و پهلوان چهار گلزن اين 
تيم هستند و در تراكتورسازى نيز يك مدافع يعنى خليل زاده 
و دو هافبك يعنى نريمان جهان و رفيعى تاكنون گلزنى كردند.
ــوالد و پس از  ــترش ف ــه گل و از تيم گس ــجاعيان با س - ش
ــن گلزنان ــل زاده بهتري ــجاع خلي وى غالمرضا رضايى و ش

 تيم هايشان محسوب مى شوند.
- در بين اين تيم ها تنها صبا در بازى برابر گسترشى ها توسط 
مدافع حريف به گل رسيد و ذوب آهنى ها و گسترشى ها نيز 

يكى از گل هاى خود را از روى نقطه پنالتى به ثمر رساندند.
ضعيف ترين خطوط حمله ليگ

ــتقالل اهواز را مى توان ضعيف  ــياه جامگان و اس - دو تيم س
ــهدى ها با 3 گل زده و ترين خطوط حمله ليگ دانست، مش

 اهوازى ها نيز با 2 گل زده در اين رتبه قرار گرفتند و ميانگين 
0/6 و 0/4 گل زده به ازاى هر بازى را به نام خود ثبت كردند.

ــتند،  ــهدى ها هس ــك هافبك، گلزنان مش ــم و ي - دو مهاج
ــتند گل هاى اين  ــران و نقى زاده تاكنون توانس عنايتى، زامه
تيم را به ثمر برسانند و محمد غالمى و طالب ريكانى نيز براى

 استقاللى هاى اهواز گلزنى كردند.

آناليز گل ها و گلزن هاى ليگ برتر

54 گلـزن و
 77 گـل زده 

در 5 هـفته
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دانستنی هارازهای موفقیت

راز دهم
اگر طرحی در عمل مشكل تر از آن شد كه فكر می كردی،

دلسرد نشو.همه چیز این دنیا همین طور است،
خصوصاً اگر ارزشمند باشد.

الجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا اما توخالی.
راز یازدهم

مشكالت ما را قوی و به سمت
پیروزی های بزرگ تر هدایت می كنند.

كوهنوردی آسان نیست، اما منظره ای هم كه
از قله كوه دیده می شود، بسیار زیباست.

راز دوازدهم
اراده ات را قوی كن.

خود را وارد به انجام كارهایی كن كه برایت مشكل اند.
سپس آنها را با جدیت انجام بده.

بعد از مدتی خواهی دید كه اراده ات همانند
گرزی فوالدی سخت و درخشان شده است.

راز سیزدهم
با انرژی كامل روی كارهایت تمركز كن.

شیشه های رنگی كلیسا، هنگام عبور نور از آنها
بسیار زیبا و درخشان می شوند.

كارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی،
شفاف و زیبا خواهند شد.

راز چهاردهم
هنگامی كه قصد انجام كاری را داری، از خود نپرس :

دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟
بلكه بپرس : چگونه می توانم آن را درست و به بهتـرین وجه ممكن انجام 

دهم.
این را بدان كه همواره حقیقتی تازه در انتظار كشف شدن است.

بدون احساس وجود این حقایق، كریستف كلمب
هرگز به آمریكا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی كرد.

راز پانزدهم
هر كاری را با جان و دل انجام بده.

اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی كه نور خورشید را متمركز می كند،
روی موانع تمركز دهی،

هر مانعی كه سر راهت باشد خواهد سوخت.
راز شانزدهم

امروز را آغازی تازه بدان.
چرا به چیزی كه دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فكر می كنی؟

زندگی رودخانه ای است كه مدام به سمت آینده در جریان است.
هیچ قطره ای از آن دوبار از زیر یك پل رد نمی شود.

كار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.
راز هفدهم

افكار و رویاهایت را بسط بده.
هنگامی كه در بیرون چمنزاری پهناور است

كه از هر سو تا افق امتداد دارد.
چرا خود را در آغل حبس كنی.

آیا می دانستید که اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند ؟
آیا می دانس��تید که زرافه ایس��تاده وضع حمل می کند و نوزادش از 

فاصله 180 سانتی متری به زمین می افتد ؟
آیا می دانس��تید ک��ه 1300 کره زمین در س��یاره مش��تری جای 

می گیرد ؟
آیا می دانستید که اولین تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به 

چاپ رسید ؟
آیا می دانستید که اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران 

کرد ؟
آیا می دانس��تید که قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت دید انس��ان

 است ؟
آیا می دانستید که خفاش ها 19 ساعت و شیر ها 17 ساعت در روز 

می خوابند ؟
آیا می دانستید که در زبان عربی،رای کلمه شمشیر ، هشتصد و پنجاه 

واژه مختلف وجود دارد ؟
آیا می دانستید که عسل تنها غذایی است که فاسد نمی شود ؟

آیا می دانس��تید که بلند قدترین مرد جهان جان پل آونوو، دو متر و 
چهل و نه سانتیمتر قد دارد ؟

آیا می دانستید که پول از کاغذ درست نش��ده بلکه از کتان ساخته
 شده ؟

آیا می دانس��تید که روزانه بطور متوس��ط 12 نوزاد به پ��در و مادر 
اشتباهی تحویل داده می شوند ؟

آیا می دانستید که شکالت بر روی سیستم عصبی سگ تاثیر مخربی 
می گذارد، بوسیله چند اونس شکالت براحتی می توان سگ متوسطی را 

از پای درآورد ؟
آیا میدانستید که اغلب، روژ خانمها از پولک ماهی درست شده اند ؟

آیا می دانستید که که طوالنی ترین دوره بیهوشی در تاریخ پزشکی 
 مرب��وط ب��ه »ال��ن اس��پوریتو«یک دخت��ر هف��ت س��اله امریکای��ی

 است؟
 او پس از عمل جراحی آپاندیس در س��ال 1942 میالدی به حالت اغماء 

رفت و پانزده سال بعد به هوش آمد ؟
آیا می دانس��تید که یک المپ در یک ایس��تگاه آتش نش��انی ایالت 
کالیفرنیای آمریکا وجود دارد که بیش از 100 س��ال عمر دارد و در طول 
این مدت روشن است ؟ این المپ در طول این مدت طوالنی به  طور 24 

ساعته و هفت روز هفته روشن مانده است.
 این المپ برق به قدرت چهار وات از سال 1901، در ایستگاه آتش نشانی 
ناحیه الیومور به  طور دائم روش��ن بوده و اکنون 108 س��ال از آن زمان 

می گذرد.
 فرضیه ه��ای زی��ادی در م��ورد ط��ول عم��ر ای��ن الم��پ 100 س��اله 
 که اکن��ون ش��هرت زی��ادی در کالیفرنیا به  دس��ت آورده مطرح ش��ده 

است. 
کارکن��ان بازنشس��ته ای��ن ایس��تگاه آتش نش��انی عقی��ده دارن��د 
این الم��پ ک��ه توس��ط ش��رکت ش��لبی الکتریک کو س��اخته ش��ده 
 از ی��ک کیفی��ت عال��ی برخ��وردار ب��وده و ب��ه  خوب��ی وکی��وم ش��ده 

است .

31 راز موفقیت در زندگی
)بخش دوم(
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کاریکاتور )تشویق به افزایش جمعیت(

داستان کوتاه

ــی)idiom( گروه  ــان انگلیس ــات در زب اصطالح
ــا دارای درک  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...

امروز صف نیست..
ماهم  کلی کی��ف میکردیم وخوش��حال میرفتیم 

سرکالس..

اخه من نمیدونم ش��ادی های های راه مدرسه که 
میگن یعنی چی؟

واال ما که یا کتک میخوردیم یا کتک میزدیم
شادی مادی هم در کار نبود فقط گریه و لباس پاره

که البته بعداز اون هم م��ادر گرامی از خجالتمون 
حسابی درمیومدن

یادش بخیر اوج خوشحالیمون این بود که شیفت 
صب��ح بودی��م و پنجش��نبه س��اعت 12 تعطیل 
میش��دیم ، ش��نبه هم چون بعد از ظهری بودیم 
 س��اعت 12 میرفتی��م ؛ اوج ناراحتیمونم میش��د 

عکسش !!!

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری چهارم(:

 EYE  »با »چشم
Mind your eye ! 
مواظب باش!
چشمت رو باز كن!

To cry one's eyes out
زار زار گریستن

Feast one's eyes on sb/sth
از تماشای كسی/چیزی لذت بردن،
حظ بصر بردن

دود چراغ خورده
در این عب��ارت بحث بر س��ر دود چراغ اس��ت ک��ه باید 
دید در ای��ن اصطالح و عبارت چه نقش��ی دارد و ریش��ۀ 
تاریخی آن چیس��ت. اگر به تاریخچۀ طرز تحصیل علما 
و دانش��مندان در قدیم مراجعه کنیم مالحظه می شود 
که: همه در کوره ده خود نه مدرس داش��تند و نه محضر 
و نه کتابخان��ۀ مرکزی به ج��ای خود، حتی ن��ان و قوت 
اولی��ه هم نب��ود. مجموع ذخی��رۀ آنها لقمۀ ن��ان بیات و 
 خشکه ای بود که پر ش��ال خود می بس��تند و به مکتب

 می رفتند.طلبۀ فقیر و بی بضاعت، که البته دنیایی استغنا 
داش��ت،برای آنکه روغن مختصر چراغش در طول شب 
تمام نش��ود و چراغ خاموش نگردد فتیل��ه اش را پس از 
روش��ن کردن پایین نمی کش��ید تا حرارت فتیله، روغن 
یا نفت مخ��زن را زیاد باال نکش��د و مص��رف نکند، بلکه 
 فتیل��ه را در همان باال و وضع اولیه ک��ه اصطالحا تاجری 

می گفته ان��د نگاه می داش��ت و با آن نور ضعیف، ش��ب 
را به صبح م��ی رس��انید.نور تاج��ری در چ��راغ اگرچه 
ک��م مصرف و متناس��ب ب��ا وضع مال��ی طلبه ب��ود ولی 
این عیب ب��زرگ را داش��ت که چ��ون روغن ی��ا نفت به 
قدر کفای��ت از مخزن به فتیله نمی رس��ید ل��ذا دودمی 
 زد و در و دی��وار و س��قف و فض��ای حج��ره را آل��وده 
می کرد و طلبۀ بی چی��ز آن دود چراغ را م��ی خورد و به 
تحصیل و مطالعه ادامه می داد تا به مقصد کمال رس��د و 
شاهد مقصود را در آغوش گیرد.دود چراغ خوردن تا قبل 
از اختراع و نورافش��انی برق، در حجرات طلبگی مبتال به 
عمومی بود و همه در پرتو نور بی فروغ چراغهای کم سوز و 
کورسو که دودش تا اعماق سینه و ریتین آنها فرو می رفت 
به مطالعه می پرداختند تا رفته رفته پلکها سنگین شوند و 

چشمان دودآلودشان لحظاتی به خواب روند.

 جواب معمای 1667
ــت و حسن و رضا  علی پرتقال برداش

سیب برداشتند.

ش��ما 8 توپ تقریبا مش��ابه در اختیار دارید. 
یکی از این ت��وپ ها کمی از بقیه س��بک تر 
اس��ت. ش��ما این تفاوت را با گرفتن توپ در 
دست نمی توانید احساس کنید اما با مقایسه 
دو توپ با دو دست متوجه سبک تر بودن یکی 
شان می شوید. چطور می توان توپ سبک تر 

را تنها با دو بار مقایسه پیدا کرد؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

ــارا دخترک  ــی س وقت
ــاله ای بود ،  ــت س هش
شنید كه پدر و مادرش 
درباره برادر كوچكترش 
ــد.  می كنن ــت  صحب
ــرادرش  ــد كه ب فهمی
سخت بیمار است و آنها 
ــداوای او  پولی برای م

ندارند.
ــی كارش  پدر به تازگ
ــت داده بود و  را از دس
ــه  ــت هزین نمی توانس
ــرج برادر  جراحی پرخ
ــارا شنید  را بپردازد. س
كه پدر آهسته به مادر 
ــط معجزه  ــت : فق گف
ــرمان را  ــد پس می توان

نجات دهد.
ــارا با ناراحتی به اتاق خوابش رفت و از زیر تخت قلك كوچكش را در آورد.  س

قلك را شكست، سكه ها را روی تخت ریخت و آنها را شمرد، فقط پنج دالر!
ــد و چند كوچه باالتر به داروخانه رفت.  بعد آهسته از در عقبی خانه خارج ش
ــاز به او توجه كند ولی داروساز سرش  جلوی پیشخوان انتظار كشید تا داروس

شلوغ تر از آن بودكه متوجه بچه ای هشت ساله شود.
دخترک پاهایش را به هم می زد و سرفه می كرد ولی داروساز توجهی نمی كرد. 
ــه پیشخوان  ــكه ها را محكم روی شیش ــر رفت و س ــارا س باالخره حوصله س

ریخت…..
داروساز جا خورد، رو به دخترک كرد و گفت: چه می خواهی؟ دخترک جواب 
ــاز با تعجب  ــم معجزه بخرم. داروس ــت، میخواه داد:  برادرم خیلی مریض اس

پرسید: ببخشید؟!
ــه و بابایم  ــرش چیزی رفت ــح داد: برادر كوچك من، داخل س دخترک توضی

ــط  ــه فق ــد ك می گوی
ــد او  ــی توان معجزه م
ــن  ــد. م ــات ده را نج
ــزه  معج ــم  میخواه
ــش چند  بخرم، قیمت
است؟! داروساز گفت: 
ــفم دختر جان،  متأس
ــا معجزه  ــی ما اینج ول

نمی فروشیم.
ــمان دخترک پر  چش
ــد و گفت:  ــك ش از اش
شما را به خدا، او خیلی 
ــت، بابایم  ــض اس مری
ــا معجزه  ــدارد ت پول ن
ــم تمام  ــن ه بخرد ای
ــت، من  ــن اس پول م
ــم معجزه  كجا می توان

 بخرم؟
ــت، از دخترک  ــز و مرتبی داش ــاس تمی ــتاده بود و لب ــه ایس مردی كه گوش
ــید چقدر پول داری؟ دخترک پولها را كف دستش ریخت و به مرد نشان  پرس

 داد. 
مرد لبخندی زد و گفت: آه چه جالب، فكر می كنم این پول برای خرید معجزه 

برادرت كافی باشد!
بعد به آرامی دست او را گرفت و گفت:  من میخواهم برادر و والدینت را ببینم، 
ــترانگ فوق  ــد. آن مرد دكتر آرمس فكر می كنم معجزه برادرت پیش من باش
ــردای آن روز عمل جراحی روی مغز  ــیكاگو بود ف تخصص مغز و اعصاب در ش

پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت.
ــما متشكرم، نجات پسرم یك  پس از جراحی، پدر نزد دكتر رفت و گفت: از ش
معجزه واقعی بود. می خواهم بدانم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت 

كنم؟ دكتر لبخندی زد و گفت:  فقط پنج دالر!

داستان کوتاه خرید معجزه

من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو
درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان
تورییس هر كجــایی پول جــــان

با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند
پارسایـــان دزد ماهر می شونــد

ظلم بـر بیـچــاره ومسكیــن كننـــد
هر غلــط از كینه و از كیــن كنند

گوئیا كه نــــه خــدایی هست ونـــه
چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه

راستی اسمـــت دهــــان پر میــكند
هر كسی را او زبــان برمیـــكند

پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان
دختــران مــاه روی و هم زنــان

پیش تــــو انهــــا همه كـــم آورنـد
نازهــــا بهرت به منت می خرند

بازگو جیــــب مـــــن مسكین چــــرا
گشته خــالی از تو ای پول وپال

نكنـــد كه جــیب من بـــو می دهــد
كز نبود تو هیا هـــو می دهــد

البتــه چــرک كـف دستی تو پـــــول
پول جان فرما دعایم را قبـــول

من كثیـــف و چــرک آلوده شـــــوم
از تو مشكی گردم و دوده شوم

عزتــم آنگــه فــــــراوان می شـود
زنــدگی ام به چه اسان می شود

مسجد و میخــانه هر دوجـای مـــن
زاهـــد و ساقی به پیش پای من

میكنم لعنـــت به شیـــطان ای خــدا
من نخواهم ظلـم بر خلـــق تــو را

پول اگرچــه نــاز و نعمت می دهــد
آدمیـت را نـه ثـــروت می دهـــد
جان به تن داده شرف سیروس جان
نـــی لباس و تیــپ های انچنـــان



15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1668 |سه شنبه 10 شهريور 1394 | 17 ذى القعده 1436

آگهى ابالغ
6/106 شماره ابالغيه: 9410100352902818 شماره پرونده: 9409980365500365 
شماره بايگانى شــعبه: 940567 چون شاكى عذرى جعفرى شــكايتى عليه متهم غالم 
جعفرى فرزند محمد با موضوع ترك انفاق فرزندان تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه  103 دادگاه كيفرى دو  شهر اصفهان (103 
جزايى سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به كالسه 9409980365500365 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/07/11 و ســاعت 11:30 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان و به تجويــز ماده 74 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور  دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت  مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م الف 15991 مدير دفتر شعبه 3 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 

(103 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

6/107 در خصوص پرونده  كالسه 94-457 خواهان حامد كارآموز و غيره دادخواستى 
مبنى بر الزام به انتقال شــش دانگ پــالك 202 جمله 6 از شــماره 2187 اصلى بخش 6 
اصفهان به طرفيت 1- ســلطان محمد غريب دوركى 2- امراله گوهرى اناركى 3- فضل 
اله جوانمرد تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/07/13 ساعت 9/30  
تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب  
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد اول 
ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ 
شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف15967 مدير دفتر شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/108 در خصوص پرونده  كالسه 94-886 خواهان محمد هاديان با وكالت آقاى سعيد 
حاجى هاشمى مبنى بر مطالبه چك به طرفيت سعيد اكبرى قهدريجانى فرزند محمدرضا 
تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى روز يك شــنبه مورخه 94/07/26 ساعت 8/15 
صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف15954مدير دفتر 

شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ  اخطاريه تبادل لوايح

6/109 شماره ابالغيه: 9410100351005156 شماره پرونده: 9109980351001495 
شــماره بايگانى شــعبه: 911507 در پرونده كالسه 911507 ح 10 شــعبه  دهم دادگاه 
عمومــى حقوقى اصفهــان آقاى جــواد داورى فرزند اكبر نســبت به دادنامه شــماره 
9409970351000246 مــورخ 94/2/2 تجديدنظرخواهى نموده اســت و از آنجايى كه 
تجديد نظرخواه در دادخواســت تجديدنظر خواهى تقديمى، تجديدنظر خوانده عليرضا 
قربانى جزينى فرزند پرويز را مجهول المكان اعالم نموده  اســت و تقاضاى نشر  آگهى 
نموده است لذا دفتر شعبه با تجويز  ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب را در يكى از 
جرايد منتشر مى كند تا تجديد نظر خوانده مذكور ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى 
در ر وزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست تجديد 
نظر خواهى و ضمائم آن را تحويل بگيرد در غير  اين صورت پس از انقضاى مهلت اعالم 
شده پرونده با كيفيت موجود به دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان ارسال خواهد 

شد. م الف 16011مدير دفتر شعبه دهم  دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
پرونــده:  شــماره   139403902004000103 آگهــى:  شــماره   5 /192
139304002004000190 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالســه9300865 شش دانگ 
زمين قطعه بيست و دو تفكيكى به مساحت 522/5 متر مربع شماره شصت فرعى مجزى 
شــده از پالك هاى شــماره هاى 4607 و 4638/1 و 4638 و 4619 واقع در بخش چهار 
اصفهان به آدرس: اصفهان،  خيابان منوچهرى، بن بســت قيام، بن بســت شهيد اصغر 
كفعمى، پالك 33، كد پستى 8143764171 كه اسناد مالكيت آن در صفحات 154 و 226 
دفاتر 128 و 182 امالك  با شــماره هاى ثبت 19456 و 39862 و با شــماره هاى چاپى 
255560  و 504867 ثبت و صادر شــده است با حدود: شــماال به طول 15 متر پى است 
به پى قطعه 19 تفكيكى شرقا اول  به طول 30 متر پى است به پى قطعه 21 تفكيكى دوم به  
طول 5 متر پى اســت به خيابان 10 مترى جنوبا به طول 15 متر پى است به  پى قطعه 23 
تفكيكى غربا اول در دو قسمت به طول هاى 7/10 متر و 0/60 متر كه قسمت دوم شمالى 
محسوب است  ديوارى است به ديوار پالك 4632 دوم به طول 27/60 متر پى است به پى 
قطعه 18 تفكيكى طبق نظر كارشناس رسمى ساختمان موجود در ملك  به صورت 2 طبقه 
به انضمام يك زيرزمين در زير بخشى از آن و با قدمت حدود 30 سال است. ساختمان به 
مساحت حدود 720 متر مربع با اسكلت ديوار آجرى و ستون آهنى و سقف تيرآهن و طاق 
ضربى است. طبقه زيرزمين شامل موتورخانه و يك سوئيت (سالن و آشپزخانه، بدون 
اتاق خواب) است كه در ســوئيت ديوارها آجر نما و كفسازى سراميك، كابينت ها فلزى 
مى باشد. طبقه همكف به صورت يك واحد مســكونى با 3 اتاق خواب، سالن،  آشپزخانه 
و سرويس هاى بهداشتى بوده و داراى كفســازى سراميك، بدنه ها گچ و رنگ، گچ برى، 
كابينت  ام دى اف  و بدنه آشپزخانه و سرويس ها كاشى اســت. طبقه اول نيز يك واحد 
مســكونى 2 خوابه با كفسازى موزائيك و ساير مشــخصات همانند واحد همكف است. 
سيستم گرمايش ساختمان موتورخانه مركزى و شوفاژ، سيستم سرمايش كولر آبى، 
نماى ساختمان سنگ و كفسازى حياط موزائيك است. انشعابات شهرى موجود مى باشد. 
ملكى محسن بطالنى اصفهانى (چهاردانگ) و خانم مهشيد شفائى (دو دانگ) كه طبق سند 
رهنى شماره 136990 مورخ 1389/10/7 دفترخانه 12 اصفهان  در رهن بانك صادرات 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانك فاقد بيمه مى باشد. از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 
94/7/11 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى، 
چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده  مى شود. مزايده از مبلغ پايه سى و هشت 
ميليارد و ششصد و هفتاد ميليون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود . الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى 
آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است  ضمن آنكه پس 
از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابــت هزينه  هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد مى گردد ضمنا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان مورخ 94/6/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت  تعطيلى روز مزايده به 
روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه 
مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت  شناســايى 
معتبر الزامى اســت ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان 
روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد. م الف 13112 

اداره ثبت اسنادو امالك اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/113 شماره ابالغيه: 9410100351005143 شماره پرونده: 9409980351000486 
شماره بايگانى شعبه: 940546 خواهان بيژن فكارى ســيچانى دادخواستى به طرفيت 
خوانده على اكبر قائنى به خواسته مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه و مطالبه 
خسارت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  
10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 223 ارجاع و به كالسه 
9409980351000486 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/08/18 و ساعت 12:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 

ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور  دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست  و ضمائم را دريافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 

16007 منشى دادگاه شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/114 شماره ابالغيه: 9410100351005075 شــماره پرونده: 940998035100016 
شماره بايگانى شــعبه: 940142 خواهان سيد عباس حســينى دادخواستى به طرفيت 
خوانده امير حسين قاسمى مطلق به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و تامين خواسته 
و مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگســترى كل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به كالســه 940998035100016 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/07/18 و ساعت 13:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور  دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت  و ضمائم را دريافت و در وقت  مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الف 16006 منشى دادگاه شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/115 در خصوص پرونده  كالسه 94-573 خواهان كمال كريمى كردآبادى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
به طرفيت احمدرضا خداپرست تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/07/30 
ســاعت 9/30  تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پستى 
8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف15964 مدير دفتر شعبه 

32 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/116 در خصوص پرونده  كالسه 94-827 خواهان محسن كريمى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه بخشــى از چك به مبلغ پنجاه ميليون ريال به طرفيت كريم مير دريكوند تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/07/19 ساعت 10/30 تعيين گرديده با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه 
نيلى پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، 
شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود. م الف15965 مدير دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/117 در خصوص پرونده  كالسه 94-828 خواهان محسن كريمى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه بخشى از چك به مبلغ پنجاه ميليون ريال به طرفيت كريم مير دريكوند تقديم نموده 
است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/07/19 ساعت 11 صبح تعيين گرديده با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه 
نيلى پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، 
شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود. م الف15966 مدير دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
6/118 در خصوص پرونده  كالسه 94-663 خواهان عباس صادقى قمرانى دادخواستى  
مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفيت مجيدخانى حبيب آبادى تقديم نموده است. وقت 
رسيدگى براى روز يك سه شنبه مورخه 94/07/14 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است. با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ 
شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف15981 مدير دفتر شعبه 14 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/119 در خصوص پرونده  كالســه 94-954 ش14 خواهان مهدى عباســى با وكالت 
محمديان و عرب زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه فاكتور به طرفيت مهدى پرويزى تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى روز يك شنبه مورخه 94/07/15 ساعت 11/30 صبح 
تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف15980 مدير دفتر شعبه 

14 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/120 در خصوص پرونده  كالسه 94-1013 خواهان منصور تركى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه چك به طرفيت مهدى توكلى فرزند كريم تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى 
براى روز يك شنبه مورخه 94/07/27 ســاعت 8 صبح تعيين گرديده است. با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ 
شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف15977مدير دفتر شعبه 5 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

6/121 در خصوص پرونده  كالسه 94-442 خواهان حفيظ اله رمضانى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفيت محمد عيسى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه 
مورخه 94/08/6 ســاعت 3/20 تعيين گرديده با توجه به مجهــول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، پالك 
57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه 22 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف15948مدير دفتر 

شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

6/122 شــماره صــادره: 1394/03/88513 نظر با اينكه تحديد حدود ششــدانگ پالك 
شماره 3296 واقع در كوى باب الرحى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نام عباســعلى باشى اردســتانى فرزند عزيزاله در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
1394/6/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهى 
به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشــار: 1394/6/10 م الف 709 

رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 

اخبار كوتاهخبر 

مرد جوان كه پس از قتل برادر معتادش، با همدستى پدرش جسد 
ــات كارآگاهان پليس  ــيده بود، در جريان تحقيق او را به آتش كش

آگاهى دستگير شد.
 چهارشنبه هفتم مرداد امسال راننده يك خودروى عبورى با مركز 
فوريت هاى پليس 110 تماس گرفت و با حالتى سراسيمه از كشف 
ــوخته اى خبر داد. ماموران پليس آگاهى سمنان به  جسد نيمه س
ــف جسد در جاده  محض اطالع از اين موضوع، خود را به محل كش
خاكى منطقه گيوتنگه در محور دامغانـ  سمنان رسانده و با جسد 

نيمه سوخته يك مرد مواجه شدند.
ــرنخى از قاتل اشاره  راننده خودروى عبورى در اظهارات خود به س
ــف جسد رسيدم، يك خودروى  كرد و گفت: زمانى كه به محل كش
سوارى 405 در منطقه بود و پس از مشاهده من، با سرعت از محل 
دور شد. كارآگاهان با بررسى منطقه گيوتنگه بجز اظهارات راننده، 
سرنخ ديگرى پيدا نكردند و نكته مهم تر آن بود كه در اين مدت هيچ 
ــوخته همخوانى داشته  گزارش مفقودى كه با مشخصات جسد س

باشد، به پليس اعالم نشده بود.
ــمنان درباره اين پرونده گفت: ماموران  فرمانده انتظامى استان س
ــى هاى محلى متوجه شدند جسد نيمه  با تكميل تحقيقات و بررس
ــت كه بشدت به مواد مخدر  سوخته متعلق به مرد 36 ساله اى اس

صنعتى شيشه اعتياد داشت.
ــردار محمدرضا ميرزايى همچنين ادامه داد: ماموران با شناخت  س
هويت مقتول و تحقيقات محلى درباره وى متوجه شدند روز حادثه 
مرد 36 ساله با برادر خود درگيرى داشته و از آن روز به بعد، كسى 
ــه برادر مقتول  ــن موارد، كارآگاهان ب او را نديده بود. با توجه به اي

مشكوك شده و او را دستگير كردند.
 برادر مقتول در بازجويى هاى اوليه بدون هيچ مقاومتى قتل را قبول 
و به جرم خود اعتراف كرد. او درباره قتل برادرش گفت: روز حادثه با 
برادرم درگير شدم و طى درگيرى شديدى كه پيدا كرديم، كنترل 
خودم را از دست دادم و با چاقو يك ضربه به او زدم. برادرم به دليل 
خونريزى شديد سريع جان باخت. من كه بسيار ترسيده بودم، پدرم 
ــد را به بيابان هاى  ــرار دادم و با كمك او، جس را در جريان ماجرا ق

اطراف شهر برديم و سوزانديم.

ــف 200 تن گياه دارويي قاچاق از نوع  فرمانده مرزباني استان اردبيل از كش
كاپاريس در سطح حوزه مرزي هنگ پارس آباد خبر داد. 

سرهنگ طاهري فرمانده مرزباني استان اردبيل اظهار كرد: ماموران هنگ 
مرزي پارس آباد در پي كسب خبري مبني بر انبار مقادير زيادي گياه دارويي 
ــط قاچاقچيان و قصد آنان جهت انتقال اين محموله به خارج از كشور  توس

بالفاصله وارد عمل شدند.
وي افزود: ماموران با اخذ مجوز قضايي و طي هماهنگي با عوامل اداره منابع 
طبيعي پارس آباد به محل اختفاي اين محموله عزيمت و در بازرسي از اين 
محل دو هزار و 586 بشكه معادل 200 تن گياه دارويي «كاپاريس» به ارزش 

دو ميليارد ريال را كه به صورت ماهرانه جاسازي شده بود، را كشف كردند.
فرمانده مرزباني استان اردبيل گفت: در پي اين عمليات يك نفر دستگير و با 

تشكيل پرونده راهي مراجع قضايي شد.
گفتني است،  گياه دارويي «كاپاريس» اغلب به كشورهاي اروپايي براي تهيه 

داروهاي تركيبي فرستاده مي شود.

ــان را براى پيدا كردن گوشى  ــت 17 ساله ش سه دختر جوان وقتى دوس
ــتند به اتهام آدم  ربايى دستگير  گران قيمت شكنجه مى كردند، نمى دانس
ــكنجه هاى دوستانش در حال  مى شوند. دختر 17ساله اى كه هنوز از ش
ــكايت از سه دختر جوان وارد شعبه ششم  گريه بود، همراه پدرش براى ش

دادسراى امور جنايى شد. 
مريم در شكايتش به بازپرس پرونده گفت: دوماه قبل با دختر جوانى به نام 
ليدا كه در مجتمعى تجارى در شرق تهران فروشنده بود، آشنا شدم. بعد 
از مدتى، رفت و آمد من به خانه دختر جوان آغاز شد و در آنجا با دو دختر 

ديگر آشنا شدم.
وقتى به خانه او رفتم سيما و شيما هم آنجا بودند. آن روز رفتار آنها تغيير 
كرده بود و با من سر سنگين بودند تا اين كه آنها به بهانه سرقت گوشى ليدا، 
مرا با طناب به تخت بستند. شيما مرا با چاقو تهديد مى كرد و ادعا كرد ديگر 
خانواده ام را نمى بينم. آنها با تهديد چاقو از صحنه شكنجه من فيلم گرفتند 
و سيما ابروهاى من را با تيغ زد. من در آنجا زندانى بودم تا اين كه هفت صبح 
ديروز وقتى آنها خواب بودند با تلفن شيما موضوع ربوده شدنم را به پدرم 
گفتم و او همراه ماموران پليس به خانه ليدا در افسريه آمدند و هر سه دختر 
دستگير شدند.  در ادامه ليداى 20 ساله در بازجويى ها ادعا كرد: چند وقتى 
بود مريم به خانه ام مى آمد تا اين كه متوجه شدم گوشى آيفونم سرقت شده 
است. وقتى موضوع را به سيما و شيما گفتم، متوجه شديم سرقت توسط 
مريم انجام شده است. يك هفته بعد وقتى او به خانه ام آمد شيما و سيما 
ادعا كردند با تهديد از او اعتراف بگيريم. من كار را به آنها سپردم و در اذيت 
كردن مريم دخالت نكردم. با اعترافات دختران جوان و اظهار پشيمانى آنها، 
پدر مريم اعالم رضايت كرد و سه دختر جوان پس از تعهد كتبى با دستور 
محسن مديرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسراى امور جنايى آزاد و تحويل 

خانواده هاى شان شدند.

كشف 200 تن گياه دارويي قاچاق مرد معتاد، قربانى جنايت خانوادگى

اعتراف  گيرى از سارق تلفن همراه

سه دختر و پسر كه براى فرار از گرماى هوا در يكى 
ــوش وارد رودخانه دز  از روستاهاى شهرستان ش

شده بودند قربانى امواج شدند.
ــنبه دو دختر و يك پسر كه از گرماى   عصر روز ش
هوا كالفه شده بودند تصميم گرفتند براى شنا وارد 
ــنا و آب بازى شده  ــوند. مشغول ش رودخانه دز ش
ــده و هر چه  بودند كه ناگهان گرفتار امواج آب ش
تالش كردند نتوانستند خود را به خشكى برسانند 

و ناگهان به زير آب كشيده شدند.
ــاق بودند،  ــن اتف ــاهد اي ــه ش ــودك ك ــد ك چن
ــه اهالى  ــانده و موضوع را ب ــتا رس خود را به روس
ــيمه خود را  ــادران آنها سراس ــدران و م گفتند. پ
ــرى از آنها  ــاندند، اما هيچ اث به كنار رودخانه رس
ــن فرزندان  ــراى يافت ــر ب ــه همين خاط ــود، ب نب
خود از امدادگران آتش نشانى و هالل احمر كمك 

خواستند.
معاون امداد و نجات هالل احمر خوزستان در اين 
رابطه به جام گفت: پس از اطالع ماجرا پنج نفر از 
ــه محل حادثه در  امدادگران هالل احمر خود را ب
ــاندند مشخص شدكه محمد  روستاى ابولقفه رس
12 ساله، كبرى 11 ساله و مريم 14ساله با تعدادى 
ديگر از كودكان روستا در رودخانه دز مشغول شنا 

كردن بودند در آب غرق شده اند.

ــت هولناك  ــه جناي ــرد و يك زن قربانى س دو م
ــدند. پليس با  ــور ش ــمال كش در پايان هفته ش
رديابى هاى خود معماى دو جنايت را حل كرده 

است.
ــتين پرونده جنايى پس از كشته شدن يك  نخس
زن و زخمى شدن شوهرش در مقابل خانه شان 

در شهرستان بهنمير تشكيل شد.
ششم شهريور مردى رهگذر در حال عبور از يكى 
ــا پيكر غرق در خون زن و  از محله هاى بهنمير، ب
ــد و موضوع را به پليس گزارش  مردى روبه رو ش
ــس و امدادگران  ــا حضور پلي داد. دقايقى بعد ب
ــتان منتقل شدند  اورژانس زن و مرد به بيمارس
ــكان زن جوان به دليل  كه با توجه به تالش پزش
ــد و شوهرش  ــدت خونريزى تسليم مرگ ش ش
ــترى بوده و هنوز به  همچنان در بيمارستان بس

هوش نيامده است.
قتل پسر نوجوان در آمل

ــرى 17  دومين پرونده جنايى مربوط به قتل پس

ــت. پنجشنبه هفته  ــاله در شهرستان آمل اس س
ــهر آمل  ــته رهگذرانى كه به طرف بازار ش گذش
ــر نوجوانى كه بى  مى رفتند با مشاهده پيكر پس
حركت روى زمين افتاده بود با مركز فوريت هاى 
ــى110 تماس گرفتند و موضوع را گزارش  پليس
دادند.  دقايقى بعد ماموران انتظامى كالنترى11 
ــى موضوع به محل حادثه اعزام  آمل براى بررس
ــر 17 ساله  ــدند. ماموران مشاهده كردند پس ش
ــرش جان باخته  بر اثر اصابت جسم سخت به س

است.
هويت مقتول توسط اهالى شناسايى و مشخص 
شد پسر نوجوان با دو مرد افغان در ارتباط بود كه 

دو روز پيش اين دو نفر دستگير شدند.
ــتگيرى اين دو مرد افغان، عامل اصلى اين  با دس
ــت تعقيب  ــرد ايرانى بود، تح ــت كه يك م جناي
ــا انتقال  ــد. او ب ــتگير ش پليس قرار گرفت و دس
ــده و اعتراف كرد  ــى بازجويى ش به پليس آگاه
ــه تفريح به  ــت بوده و او را به بهان با مقتول دوس

ــته وى را مورد  ــانده و قصد داش سمت بازار كش
آزار و اذيت قراردهد كه با مقاومت پسر 17 ساله

ــده و وى را با ضربه هاى ميله آهنى به   روبه رو ش
قتل رسانده است.

قتل مرد تنها
سومين پرونده به قتل مرد تنهايى در خانه وياليى 
ــتان فريدونكنار مربوط بود كه شامگاه  در شهرس
ــهريور رخ داد. همسايه ها با شنيدن سر  هفتم ش
ــى موضوع مقابل خانه اين مرد  و صدا براى بررس
ــاهده كردند در خانه وياليى او نيمه  رفتند و مش

باز است.
ــخى  ــد و زمانى كه پاس ــش زدن ــار صداي چند ب
ــدند و مرد تنها  نشنيدند، وارد ساختمان ويال ش
ــت و  ــيده و دس را در حالى يافتند كه به قتل رس
پايش با پارچه و طناب بسته شده بود. پليس يك 
ــتگير كرده  مظنون را در رابطه با اين جنايت دس
كه شواهد نشان مى دهد زمان حادثه در حوالى 

خانه مقتول ديده شده است.

قتل سه زن و مرد در جنايت هاى پايان هفته

مرگ غم انگيز 3 نوجوان 
در  رودخانه



امام صادق عليه  السالم :
 مردم، بيش��تر از آن كه با عمر خود زندگى 
 كنند، با احس��ان و نيك��وكارى خود زندگى
 مى  كنن��د و بيش��تر از آن كه ب��ا اجل خود 

بميرند، بر اثر گناهان خود مى  ميرند.
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جی پی اس ها ب��ه تازگی مش��خص کرده اند که نص��ف النهار 
گرینویچ 102 متر به ش��رق متمایل است و بر روی نقطه صفر 
قرار ندارد. نصف النهار مبدا که محققان طبیعت آن را در سال 
1884 در محله گرینویچ لندن معین کردند، خطی فرضی است 
که از قطب ش��مال به قطب جنوب کشیده می شود و به عنوان 

نقطه مبدا در جهت یابی روی کره زمین به شمار می رود.
نصف النهار مبدا، ش��رق و غرب را از هم جدا می کند و پایه ای 
برای اندازه گیری زمان محسوب می شود و تمام مناطق زمانی 

بر اساس نقطه صفر طول جغرافیایی بنیان گذاشته شده اند.
 اما جی پی اس ها به تازگی مش��خص کرده اند که نصف النهار 
گرینویچ 102 متر به ش��رق متمایل است و بر روی نقطه صفر 
قرار ندارد. آژانس ملی اطالعات مکانی دلیل این اشتباه را تاثیر 
توده های درون هس��ته زمین بر روی روش های اندازه گیری 

قدیمی معرفی کرده است.

 بر اس��اس آخرین گزارش ها در تلگرام روزان��ه 10 میلیارد پیام
 رد و بدل می شود. تلگرام که یک پروژه ی متن  باز است خیلی زود 
توانست به یکی از اپلیکیشن های محبوب کاربران تبدیل شود و 
این محبوبیت تا حدی رسیده که تلگرام در وبالگش اعالم کرد 

که بیش از ۵0 میلیون کاربر فعال دارد.
نیک��والی و پاول دوراو توس��عه دهن��دگان و پایه گ��ذاران این 
اپلیکیش��ن امروز اعالم کرده اند که ترافیک روزانه ی تلگرام به 
10 میلیارد پیام رسیده است. این رقم بسیار جالب توجه است 
چرا که تا 8 ماه پیش روزان��ه اندکی بیش از یک میلیارد پیام در 
سرورهای این اپلیکیشن پیام رسان رد  و  بدل می شد. با عرضه ی 
تلگرام سیل عظیمی از کاربران فیسبوک، واتس اَپ و وایبر به این 
اپلیکیش��ن کوچ کردند که این نیز عاملی برای افزایش کاربران 
 و ترافیک تلگرام است. اپلیکیش��ن واتس اَپ تا ماه ژانویه روزانه 

۳0 میلیارد پیام رد و بدل می کرد.

بازیکن کامرونی تیم دس��ته دومی دینامو دوآال در حین انجام 
بازی جان خود را از دست داد.لئوپولد آنگونگ اوبن در بازی با 
کولومبه دو دیا-ات-لوبو در لیگ دس��ته دوم فوتبال کامرون 
جان خود را از دس��ت داد. وی در محوط��ه جریمه تیم حریف 
سرنگون شد و داور یک ضربه پنالتی به سود تیم آنها اعالم کرد. 
اوبن پس از آس��یب دیدگی در محوطه جریمه به کمک کادر 
پزشکی به بازی برگش��ت اما تنها یک دقیقه بعد، دوباره نقش 
بر زمین شد و درگذشت. بر پایه گزارش بی بی سی، هنوز علت 
مرگ این بازیکن 2۶ ساله اعالم نشده است.اوبن دومین بازیکن 

تیم دینامو دوآال است که ظرف سه هفته فوت می شود.
دروازه بان 2۷ س��اله این تیم به نام فردیناند امبونگ سه هفته 

قبل بر اثر یک بیماری ناشناخته جان خود را از دست داد.
مارک ویوین فو معروف ترین بازیکن فوتبال جهان اس��ت که 

در زمین درگذشت.

پژوهشگران برای نخستین بار موفق شدند بزرگ ترین قلب دنیا 
را در محیط آزمایشگاه مورد بررسی قرار دهند.

نهنگ آبی بزرگ ترین موجود زنده در دنیا محس��وب می شود 
که ابعاد آن تا ۳۳ متر و وزن آن تا 200 تن می رسد.پژوهشگران 
موفق ش��دند تا قلب ای��ن موجود زن��ده را برای بررس��ی در 

آزمایشگاه قرار دهند.
گفته می شود دریچه آئورت این قلب به حدی بزرگ است که 
یک انسان زنده می تواند از آن عبور کند.به دلیل جثه بزرگ این 
حیوان و شکار سخت آن، پژوهش��گران به ندرت توانستند بر 

روی این عضو از بدن نهنگ آبی تحقیق کنند.
پیش از این، محققان توانس��تند بر روی قلب یک نهنگ مرده 
در سواحل کانادا تحقیق کنند.به نظر می رسد علت مرگ این 
نهنگ، برخورد با یک تکه یخ بزرگ و یا ماندن در زیر یک قطعه 

یخ بزرگ است که نتوانسته نفس بکشد.

مرگ بازیکن فوتبال در زمین فوتبال درآمد میلیاردی تلگرام!نصف النهار مبدا کج است!قلب بزرگ ترین موجود روی زمین به اندازه یک خودرو 

استفاده از کرم ضد آفتاب در کودکی، جلوی ابتال به چین و چروک در 
بزرگسالی را می گیرد. آیا می دانید آفتاب سوختگی در دوران کودکی، 
 خطر ابتال به بدترین نوع سرطان پوست یا همان مالنوما در بزرگسالی
  را دوبراب��ر می کن��د. محقق��ان آمریکایی ب��ه تمام والدی��ن توصیه

 می کنند برای پیش��گیری از ابتال به س��رطان پوس��ت در کودکان، 
اس��تفاده از کرم های ضدآفتاب برای آنها را پش��ت گ��وش نیندازند. 
 اس��تفاده از ک��رم ضد آفت��اب در س��نین کودک��ی، جل��وی ابتال به

 چی��ن و چ��روک و خطره��ای ناش��ی از آفت��اب س��وختگی در 
دوران بزرگس��الی را هم م��ی گیرد. اما ب��رای این منظور باید ش��یوه 
 اس��تفاده از ای��ن اب��زار محافظت��ی را نیز به ک��ودک آم��وزش داد و

 روش های جلوگیری از آفتاب سوختگی را به او آموخت و گوشزد کرد. 
از آنجا که معموال بچه ها در فصل های گرم تر سال،

 لباس های بازتری می پوش��ند و پوست شان با وس��عت بیشتری در 
 معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار می گیرد، بهتر است تمام صورت 
)جز اطراف چش��م ه��ا(، پش��ت زانوه��ا، گوش ه��ا و گ��ردن آنها را 
ضدآفت��اب بزنید. ضدآفت��اب بچه ه��ا را باید ح��دود 30-15 دقیقه 
پیش از خ��روج آنها از من��زل بزنید و هر 2 س��اعت یک ب��ار هم آن را 
تمدید کنید. اگر فرزندتان قصد ش��نا در اس��تخرهای روب��از را دارد، 
 باید هر 1/5 س��اعت، ضدآفتاب را تمدید و از ضدآفتاب های مقاوم در

 برابر آب استفاده کنید. به فرزندان باالی 6 سال خود هم نحوه استفاده 
از ضدآفتاب را آموزش دهید تا بتوانند هنگام ورزش و بازی، خودشان 
ضدآفتاب را تمدید کنند.  به بچه ها بگویید امکان آسیب دیدن پوست 
نازک و حساس آنها در برابر نور آفتاب، بیشتر از بزرگساالن است و باید 
برای حفاظت از پوست خود، استفاده مداوم از کرم ضدآفتاب را فراموش 
نکنند.  اولین نکته ای که باید هن��گام خرید ضدآفتاب برای بچه ها به 
آن توجه داشته باشید، این است که محصول مناسب پوست کودکان 
برای آنها بخرید. بهتر است ضدآفتاب بچه ها، حاوی ترکیب هایی   مانند 
زینک اکساید یا دی اکساید تیتانیوم باشد. چون این ترکیب ها، کمترین 
تحریک پوستی را برای پوست حساس و لطیف بچه ها ایجاد می کنند و 
جذب پوست آنها هم نمی شوند. محققان آمریکایی به صراحت اعالم 
کرده ان��د در حال حاضر، ای��ن دو ترکیب، ایمن تری��ن ترکیب های 
موجود در ضدآفتاب های مختلف موجود در بازار برای بچهها هستند.

   

حواس تان به پوست
 بچه های تان باشد 

غربت قصه گوی خوب 
بچه های خوب 

کتاب ه��ای زنده یاد »مهدی آذری�زدی« در قفس��ه های 
کتابخانه بیشتر مدارس موجود است. هشت جلد کتاب که 
در رنگ های صورتی، آبی، نارنجی و سبز پسته ای پشت سر 
هم قطار شده و کودکان را به سمت خودشان می کشانند. 
 ح��دود ۶0 س��ال از تول��د اولی��ن جل��د کت��اب ه��ای

»قصه ه��ای خوب برای بچ��ه های خوب« م��ی گذرد و 
این داس��تان ها هنوز ب��رای کودکان جذابی��ت و تازگی 
دارند. آذر یزدی با قلم ش��یوایش کت��اب هایی با عناوین 
 قص��ه های ش��یخ عط��ار، قص��ه ه��ای کلیل��ه و دمنه،

  قص��ه ه��ای ق��رآن، قص��ه ه��ای چه��ارده معص��وم، 
قصه های مرزب��ان نامه و... نوش��ت و بچه ه��ای دیروز و 
ام��روز را با ای��ن مناب��ع ارزش��مند آش��نا کرد.هرچند 
اس��تاد مه��دی آذری��زدی بی��ش از ۳0 کتاب نوش��ته، 
ام��ا هم��گان بیش��تر او را ب��ا ن��ام دوره هش��ت جلدی 
 قصه های خ��وب برای بچ��ه های خ��وب ک��ه از اولین 
س��ال از  وی  م��ی شناس��ند؛  اوس��ت   کاره��ای 
  1۳۳۵ ش��روع ب��ه نوش��تن آنه��ا ک��رد و در هم��ان

  س��ال ه��ا باب��ت نوش��تن ای��ن کت��اب ه��ا جای��زه 
سازمان جهانی یونسکو را برد.

گالیه از هياهوی مطبوعات تجاری
برای آن که در حال و هوای نسخه های قدیمی کتاب قرار 
بگیریم، به سراغ چاپ هفتم یکی از کتاب های آذریزدی 
رفتیم. این کتاب در س��ال 1۳4۳ منتش��ر شده و قیمت 
آن 1۳۵ ریال اس��ت.روی جلد چند دختربچه و پسربچه 
را می بینیم که موی زردرنگ دارند و و دور هم نشسته و 
کتاب می خوانند. طراحی روی جلد کتاب بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی تغییر پیدا کرد. در نسخه های فعلی چند 
کودک دختر و پسر را می بینیم که به سمت مخاطب خیره 
 شده اند.در این کتاب قصه هایی چون شیر بی یال و دم، 
بق��ال و طوط��ی، اخت��الف انگ��وری و فی��ل شناس��ی 
در تاریک��ی به چش��م م��ی خ��ورد. در نس��خه قدیمی 
 انتش��ارات امیرکبی��ر، فهرس��ت کت��اب های منتش��ر

 شده اش را معرفی کرده و نوشته است: »دوستداران کتاب 
می توانند به نشانی... نامه بنویس��ند تا فهرست ساالنه را 

برای ایشان رایگان ارسال نماییم.«
نویسنده در ابتدای کتاب یک صفحه رنگی قرار داده که 
در آن چهار مستطیل خالی به چش��م می خورد. دو تا در 
باال و دو ت��ا در پایین. آذریزدی در مقدم��ه کتاب راز این 
صفحه رنگی را گشوده اس��ت.بچه هایی که می خواهند 
کتاب را به دوست شان هدیه بدهند، می توانند عکس آن 
دوست را در باال بچسبانند و زیرش در جای خالی بنویسند 

 تقدیم به دوس��ت عزیزم. در مس��تطیل های پایین هم 
م��ی توانن��د عک��س خودش��ان را بزنن��د و جمل��ه ای 
 ب��ه ی��ادگار بنویس��ند. آذری��زدی در تم��ام مجموع��ه 
کتاب هایش بخش��ی با عنوان »س��خنی با بچ��ه ها« را 
گنجان��ده اس��ت. او در ای��ن بخ��ش ب��ا زبانی س��اده و 
روان توضی��ح داده ک��ه هدف��ش از نوش��تن کت��اب 
 چ��ه ب��وده و کت��اب مرجع چ��ه ویژگ��ی های��ی دارد.

 دغدغه ه��ای فرهنگی ای��ن نویس��نده را می ت��وان از 
البه الی جمالت��ش درک کرد. او س��عی ک��رده بچه ها 
را به خواندن کت��اب مرجع ه��م عالقه من��د کند. مثال 
در مقدمه کت��اب »قصه ه��ای مثنوی مول��وی« آورده 
اس��ت: من از میان هم��ه حکایت های مثن��وی معنوی، 
 24 قص��ه را انتخ��اب ک��رده ام و ب��ا تغییرات��ی که الزم

 می دانستم به زبان ساده تر برای شما نوشتم. به گمان من 
در کتاب کلیله و دمنه یا سندبادنامه قصه هایی خوب تر 
 از آنچه انتخاب کردم نبود؛ ام��ا در مثنوی معنوی باز هم

 قص��ه ه��ای خ��وب هس��ت و م��ن ب��ه آنچ��ه در 
قناع��ت  گرف��ت  م��ی  ج��ا  چه��ارم  جل��د  ای��ن 
 ک��ردم. آذری��زدی در اواس��ط ن��گارش مجموع��ه

 کتاب های »قصه های خوب برای بچه های خوب« برای 
گردآوری ده جلد کت��اب برنامه ریزی کرده اس��ت.او در 
مقدمه یک��ی از کتاب ها توضیح داده که انتش��ار ده جلد 
کتاب قطعی ش��ده و هم اکنون مش��غول نوشتن کتاب 
بعدی اس��ت. اما در نهایت فقط موفق به نگارش 8 جلد از 
این کتب شد. آذریزدی در انتهای این کتاب چند کلمه ای 
هم با بزرگ ترها سخن گفته است.او از هیاهوی مطبوعات 
تجاری گالیه کرده و نوشته است: این مطبوعات نه برای 
هدایت کودکان بلکه به قصد سودبردن و فروختن تولید 
می ش��ود و گاهی زیان های معنوی و روح��ی آنها برای 

کودکان بیشتر از فایده اش است.
آذریزدی همچنان در مظلوميت

مظلومیت، بارزترین ویژگی زنده یاد آذریزدی بود. او تمام 
عمرش را صرف نویسندگی و کارهای فرهنگ کرد و اصال 
به فکر کسب مقام و تجربه لذت های دنیوی نبود.زمانی 
که این نویسنده در 8۷ سالگی درگذشت، خبرگزاری مهر 
با این تیتر سوزناک خبر رفتنش را اعالم کرد: »غربت راوی 
قصه های خوب ابدی ش��د«. نکته تاسف بار این است که 
مظلومیت آذریزدی در س��ال های پ��س از هجرانش هم 
ادامه پیدا کرد.او در مکانی متروکه به خاک سپرده شده 
 و هیچ مقب��ره ای ندارد. افرادی که ب��رای خواندن فاتحه

 س��ر مزارش می روند فقط و فقط با یک سنگ قبر، یک 

سکو و یک تیر چراغ بلند مواجه می شوند. این نویسنده 
در حسینیه خرمشاه دفن شده که در آن اکثر مواقع قفل 
است. مسووالنی که در روز تش��ییع پیکر آذریزدی وعده 
ساخت »بنای یادبود« را برای پدر ادبیات کودک و نوجوان 
دادند، چند روز بعد از خاک سپاری قول و قرارهایشان را 

فراموش کردند.
ای��ن نویس��نده ی��زدی در زم��ان حیات��ش ه��م مورد 
حمایت مس��ووالن قرار نگرف��ت. او هرگز ب��ه کار دولتی 
 هم مش��غول نش��د و اف��زون ب��ر نویس��ندگی ب��ه امور 
ت��ا  نویس��ی  َع��الم  ا فهرس��ت  و  گی��ری  غل��ط 
داد. ادام��ه  اش  زندگ��ی  آخ��ر  ه��ای  س��ال 
 آذری��زدی مدت��ی پی��ش از مرگ��ش گفت��ه ب��ود ک��ه

 نوشته های دیگری هم دارد که به دلیل عدم صدور مجوز 
انتشار از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی انگیزه 
تکمیل شان را از دست داده و آنها را ناتمام گذاشته است.

آذریزدی وقتی برای انتشار کتاب »گربه تنبل« با در بسته 
مواجه شد، دلش گرفت و گفت: »هنگامی که وزارت ارشاد، 
اجازه چاپ این کتاب را نداد، اصال فلج شدم و هر چه کار 
برای کودکان، نیمه کاره هم داشتم، کنار گذاشتم؛ برای 
این که وقتی چاپ نشود، نوشتن او کاری بی نتیجه است«
مجبور می شوم کتاب های مورد عالقه ام را بفروشم

در الب��ه الی گفته ه��ای آذریزدی می ت��وان ردپای فقر 
را در زندگی اش یاف��ت. او تا آخرین روزه��ای زندگی با 
فقر و نداری دس��ت و پنجه ن��رم می ک��رد. آذریزدی در 
ای��ن رابط��ه گفته اس��ت: »م��ادرم ب��ه من م��ی گفت 
 این همه ک��ه ش��ب و روز م��ی خوان��ی و می نویس��ی 

پول هایش کو؟ مادرم تقریبا درست می گفت.
اگ��ر از اول به همان کار رعیتی چس��بیده ب��ودم، خیلی 
بهتر زندگی م��ی کردم. ول��ی حاال وضع زندگ��ی من با 
کودک��ی ام هیچ فرق��ی نکرده. ش��ما می گویی��د فقیر. 
ول��ی در ی��زد، فقیر ح��رف خوبی نیس��ت و ی��ک جور 
 متل��ک اس��ت. م��ن چ��ه، آن روز و چ��ه ام��روز، ن��دار 
هستم.اش��کالی هم ندارد. ولی وقتی نم��ی توانم کتاب 
بخرم یا مجبور می ش��وم کتاب هایی را که دوستش��ان 
دارم، بفروش��م، خیلی ناراح��ت می ش��وم. االن زندگی 
من نباید این طور باش��د که پ��ول دا رو درمان نداش��ته 
باش��م. در این س��ن و س��ال و با این وضع باید پرس��تار 
 داشته باش��م.به همه گفته ام کتاب بخوانید؛ اما حاال فکر

 می کن��م کتاب خوان��دن ب��رای من الاق��ل چیزی جز 
سرگردانی نداش��ته اس��ت. اگر به جای نویسنده شدن، 
 س��بزی ف��روش م��ی ش��دم، االن آرام��ش و آس��ایش 

کودک

خانه داریآشپزی

مواد الزم: 
کراکر یا بیس��کوئیت خرد ش��ده نصف پیمانه, کره آب ش��ده دو قاشق 
غذاخ��وری, ژالتین یک ورق, ش��یر کم چرب ¾ پیمان��ه, پنیر خامه ای 
 کم چ��رب نرم ش��ده ۵۵0 گ��رم, پنیر خام��ه ای بدون چربی نرم ش��ده

 22۵ گرم, خامه ت��رش کم چرب 22۵ گرم, ش��کر 1/۳ پیمانه, وانیل دو 

قاشق چای خوری, شکالت تلخ آب شده 110 گرم, تمشک یا توت فرنگی 
تازه مقداری برای تزیین

 طرز تهيه:
 برای تهیه کیک زیر چیزکیک، در یک کاس��ه متوسط، بیسکوئیت های 
خرد ش��ده و کره آب ش��ده را با یکدیگر مخلوط کنید تا نرم شوند. آن را 
کف یک قالب گرد فش��ار دهید تا ش��کل ظرف را به خود بگیرد. روی آن 
را بپوش��انید و کنار بگذارید تا مواد روی کیک آماده شوند. برای قسمت 
پنیری، در یک قابلمه کوچک، ژالتین را در ش��یر بریزید و ۵ دقیقه کنار 
بگذارید. سپس قابلمه را روی حرارت مالیم قرار دهید و هم بزنید تا ژالتین 
کامال حل شود. سپس آن را 1۵ دقیقه کنار بگذارید. در یک کاسه بزرگ، 
پنیرهای خامه ای را با همزن برقی هم بزنید تا کامال نرم شوند. خامه ترش، 
شکر و وانیل را به آنها اضافه کنید و خوب هم بزنید. سپس مخلوط شیر و 
ژالتین را بیفزایید و هم بزنید. مخلوط را دو نیم کنید. شکالت آب شده را 
روی نیمی از آن بریزید و هم بزنید. نیمی از مخلوط شکالتی را روی کیک 
بریزید و کامال روی سطح آن پخش کنید. نیمی از مخلوط سفید را روی 
آن بریزید و با قاشق باریکی آنها را به صورت دایره ای هم بزنید تا فرم ابروباد 
 به خود بگیرند. دوباره همین مراحل را تکرار کنید. چیز کیک را به مدت

 ۶ ساعت یا بیش��تر در یخچال بگذارید تا کامال خودش را بگیرد و سفت 
شود. برای سرو، خیلی با احتیاط چیزکیک را از درون قالب خارج کنید. 

روی آنها را با تمشک یا توت فرنگی تازه تزیین و سرو کنید.

 اگر شما از آن دس��ته افرادی هس��تید که به محض کثیف شدن ظرف ها آنها 
را می ش��ویند این یادداش��ت را نخوانید  اما اگر برایتان پیش می آید که گاهی 
بی حوصله باش��ید و آن وقت مجبور باش��ید ب��ه کوه ظرف ه��ای کثیف توی 
آش��پزخانه فکر کنید و حال یا وقت شستن آنها را نداش��ته باشید این مطلب 

را بخوانید:
ظرف ه�ا را مرت�ب بچيني�د: آش��پزخانه ب��ه هم ریخت��ه، کالفه کنن��ده 
اس��ت. ممک��ن اس��ت آش��پزخانه کم��ي نامرتب باش��د ول��ي با ج��دا جدا 
 چی��دن و دس��ته بندي ظرف ه��اي کثیف، اوض��اع ب��ه ظاهر بهت��ري پیدا 
 می کند؛ یعني اگر روزي ح��ال ندارید بالفاصله ظرف ها را بش��ویید حداقل 
 آنها را دس��ته بندي کنید، ب��ا این کار رغبت ت��ان براي رفتن به آش��پزخانه و 

مرتب کردن آن بیشتر خواهد شد. 
نگذارید ظرف ها خشك ش�وند: اگر چربي و کثیفي و غذاي باقیمانده به 
ظرف ها خشک شوند، براي شستن آنها باید وقت و انرژي بیشتري صرف کنید؛ 
بنابراین اگر قصد دارید ظرف ها را با تاخیر بشویید، بهتر است مطمئن شوید 
که خشک نمي شوند. مي توانید ظرف ها را در سینک بگذارید و روي آنها کمي 
آب بریزید. الزم نیست حتما س��ینک را پر از آب کنید. حواستان به مصرف و 

صرفه جویي در آب هم باشد.
بعضي وقت ها تاخير ممنوع است: بعضي ظرف ها را حتما باید همان وقت 
بشویید وگرنه اضافه غذاها به آنها مي چس��بد و به این سادگي جدا نمي شود. 

مثال رنده از این دسته ظرف هاست. 
 بعض�ي ظرف ها بای�د ب�ا تاخير شس�ته ش�وند: الزم نیس��ت ب��ه زور

 ته قابلم��ه اي را که ته دیگ به آن چس��بیده تمی��ز کنید، یا مث��ال اگر غذا را 

س��وزانده اید، نباید همان لحظه قابلمه را تمیز کنید زی��را دارید انرژي و وقت 
خود را هدر مي دهید. کمي در این ظرف ها آب بریزید و کنار بگذارید براي بعد. 
زی�ادي طول�ش ندهيد: اگ��ر ظرف ه��ا را خی��س کرده اید تا س��ر فرصت 
به سراغشان بروید، فقط یادتان نرود که شما یک سري ظرف کثیف توي آب 

دارید. فضاي نمناک فضاي مناسبي براي کپک زدن است. 

راه و رسم ظرفشوییچيزکيك شکالتی بدون پخت 
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