
آگـهی برگـزاری مناقصـه عمـومـی 
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 :94/6/11

نوبت دوم

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

13 3 2

پسر شجاع به بازی 
مقابل سپاهان می رسد

فساد عمیق، در بخش
نظارت ساخت و ساز

جلوگیری از جذب افرادی
 از اهل سنت، به داعش
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رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه هیچ سایت 
هسته ای در کش��ور تعطیل نشده  است گفت: برنامه 

15 ساله هسته ای در حال تدوین...

 عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه بارندگی های 
اواخر سال گذشته و اوایل امسال تاثیر چشمگیری بر 

میزان تولید زعفران دارد...

معاون وزیر نیرو با تشریح جزئیات طرح جدید تولید 
برق در منازل و س��اختمان های مس��کونی، شرایط 

پرداخت وام و خرید تضمینی ...

مراس��م رونمایی از کت��اب »یکی بود، یک��ی نبود« 
مرتضی پاشایی با حضور مهدی محسنیان راد، عضو 

هیات علمی دانشگاه امام صادق...

استاندار چهارمحال و بختیاری از شهرداران شهرهای 
استان خواست برای آبیاری فضای سبز شهری از آب 

آشامیدنی استفاده نکنند...

هیچ سایت هسته ای در ایران 
تعطیل نشده است

پیش بینی تولید ۳00 تن 
زعفران در سال جاری

 طـرح خریـد بـرق
 از مـردم آغـاز شـد

آبیـاری فضـای سـبز بـا آب 
آشامیدنی انجام نشود  چرا مرتضی پاشـایی تبدیل به 

سیاوش ایرانی شد
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مسوول واحد اجتماعی موسسه  فرمند اصفهان:

اینها مافیا نیستند؛

مشکل اقتصادی دارند

پر خطرترین استان های کشور در شایع ترین انواع سرطان های 
دستگاه گوارش بر اساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان مشخص و معرفی شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان اعالم کرد: این 
تحقیق در قالب پایان نامه دانشجویی صدیقه رستاقی، کارشناس 
ارشد آمار زیستی با عنوان » بکارگیری مدل چندسطحی بیزی 
در نقشه بندی ش��ایع ترین سرطان های دس��تگاه گوارش در 
سطح استان ها و شهرستان های کشور در سال های 1384 تا 
1388 « به راهنمایی دکتر بهزاد مهکی، عضو هیات علمی این 

دانشگاه انجام شده است.
جامعه مورد مطالع��ه، تمام بیم��اران مبتال به س��رطان های 
 ش��ایع دس��تگاه گوارش )مع��ده، م��ری و روده ب��زرگ( بین 

سال های 1384 تا 1388 در ایران است.
بر اساس نتایج این تحقیق، پرخطرترین استان ها برای سرطان 
معده به ترتیب استان های اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، 

گیالن، زنجان ...

پر خطرترین استان ها، در سرطان های 
دستگاه گوارش مشخص شد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

 مجریان بومی به شبکه اصفهان  باز می گردند



ــالمى با بيان اينكه  ــپاه پاسداران انقالب اس فرمانده كل س
ــلح طبق برنامه انجام  امسال 20 رزمايش در نيروهاى مس
مى شود، اظهار داشت: متأسفانه برخى برداشت ها مى گويند 
مذاكره،  امنيت مردم را تأمين كرد؛  اين نوع برداشت حق 

مردم و مؤلفه هاى اصلى قدرت نظام نيست.
ــان اينكه  ــا بي ــى جعفرى ب ــكر محمدعل ــردار سرلش  س
ــناورى عامل بازدارنده بود،  ــكى و ش ــتاوردهاى موش دس
ــايد برخى قطعنامه هاى  تصريح كرد: قطعنامه و توافق ش
ــم قطعنامه ها هيچ گاه قدرت  قبلى را لغو كند،  اما مى داني

حمله به ايران را ايجاد نكرده است.
سرلشكر جعفرى تصريح كرد: مقامات آمريكايى به شدت 
ــالمى نگران ــتقامت و مقاومت اس ــع انقالبى و اس از مواض

 هستند.
ــپاه در ادامه گفت: نگرانى بعد از توافق اين  فرمانده كل س
ــمنى آمريكا با ما تمام يا كم  است كه كسانى فكر كنند دش

شده است.
ــور 50 هزار  ــران با حض ــش ثاراهللا در ته وى گفت: رزماي
ــدات امنيتى  ــراى مقابله با تهدي ــيجى و 250 گردان ب بس

برگزار مى شود.
ــمنى  ــپاه با بيان اينكه تنها راه مقابله با دش فرمانده كل س
ــت افزود: مولفه  ــعه اقتدار نظامى اس آمريكا، حفظ و توس
ــت؛  بلكه دفاع مردمى است كه در  اصلى قدرت سالح نيس

حال تقويت است.
ــدرت بزرگ ــروز ق ــان اينكه ام ــا بي ــپاه ب فرمانده كل س

ــپاه براى  ــتيم ادامه داد: س  منطقه اى نظامى و دفاعى هس
ــه مقاومت با  ــاى نيابتى و مخالفان جبه مقابله با جنگ ه
ــت و برنامه دارد و عالوه بر حمايت هاى  همه توان آمده اس

مستشارى و انتقال تجربيات هر نوع درخواستى هم از نظام 
داشته باشند و بتوانيم كوتاهى نمى كنيم.

سرلشكر جعفرى تصريح كرد: سپاه سال هاست بيشترين 
توان خود را براى توسعه دقت افزايى موشك هاى بالستيك 

زمين به زمين زير دو هزار كيلومتر گذاشته است.
وى گفت: هيچ گونه محدوديتى دراين حوزه كه در قطعنامه 

هم مطرح شده قابل قبول نيست.
ــتگى به غرب و اروپا كه كشورها را  وى ادامه داد: نگاه وابس
ــكل كرده، اين درس را به ما مى دهدكه متكى به  دچار مش

اقتصاد بومى و مقاومتى باشيم.
سرلشكر جعفرى گفت: بايد مراقبت كنيم جريانات سياسى 
و احزابى كه در سابقه خود با انقالب و جهت گيرى هاى آن 
ــان را در قالب احزاب و تشكل هاى  مخالف بودند،  خودش

جديد جا نزنند.
ــاى خاصى براى  ــمنان همواره برنامه ه وى ادامه داد: دش
انتخابات دارند كه عمدتا از طريق احزاب و جريانات مختلف 

صورت مى گيرد.
ــپاه در ادامه گفت: بصيرت مردم بعد از فتنه  فرمانده كل س

باال رفته، احساس نگرانى جدى نداريم ولى هوشياريم.
ــگاه نمايش ــش  پي روز  دو  داد:  ــه  ادام ــرى  جعف

 توانمندى هاى جنگال و فضاى مجازى و دفاع سايبرى برپا 
كرديم.

ــع و همه  ــه حمايت قاط ــان اينك ــپاه با بي فرمانده كل س
ــوريه را وظيفه خود  ــكان از مقاومت س ــه و در حد ام جانب
ــاده انديشى است كه فكر كنيم  مى دانيم، ادامه داد: اين س
ــت برمى دارد. وقتى  ــتيزى دس انقالب اسالمى از ظلم س
ــورش ــووالن اروپايى به ايران مى آيد و به كش يكى از مس

 برمى گردد مى گويد ايران دارد در برخى مواضعش تجديد 
نظر مى كند كه متاسفانه به دليل اظهار نظر برخى افراد در 

داخل است.
وى گفت: دشمنان قادر به تامين امنيت رژيم صهيونيستى 

نخواهند شد و روز به روز خطر آن بيشتر مى شود.
ــپاه به صورت  ــال س ــپاه با بيان اينكه امس فرمانده كل س
ــاز 15 و 16 پارس  ــا در ف ــد جايگزين خارجى ه صددرص
جنوبى شد افزود: دولت فعلى در ابتدا ابهاماتى در همكارى 

با سپاه داشت اما االن كامال اعتماد و اطمينان دارند.
ــرايط تحريم  ــى در ش ــه داد: حت ــپاه ادام فرمانده كل س
ــه جبهه مقاومت صورت گرفته  كمك هايى كه نياز بوده،  ب

است.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى پيرامون ادعاى 
ــپاه در  ــانه ها و جريان ها در خصوص دخالت س برخى رس
ــپاه اين است كه سپاه  انتخابات گفت: علت هشدارهاى س
شكل گرفته است تا از انقالب اسالمى و از دستاوردهاى آن 

طبق اصل 150 قانون اساسى حفاظت كند.
وى افزود: جنگ 8 ساله سپاه را به عرصه هاى نظامى كشاند 
در حالى كه ابتدا قرار نبود سپاه نظامى باشد. بعد از جنگ 
ــد، سپاه الزم ديد  به دليل اينكه تهديدات نظامى جدى ش
در اين عرصه هم وارد شود؛  اما نبايد فراموش كنيم فلسفه 
وجودى سپاه حفظ انقالب و دستاوردهاى انقالب اسالمى 

است.
سرلشكر جعفرى با بيان اينكه امروز انقالب اسالمى بيشتر 
ــى، فرهنگى و اقتصادى مواجه مى شود  با تهديدات سياس
ــز با حمله  ــردم و تماميت ارضى ني ــت م گفت: البته امني
خارجى تهديد مى شود؛  اما امروز انقالب اسالمى بيشتر با 

تهديدات سياسى، فرهنگى و اقتصادى مواجه است. در اينجا 
وظيفه ذاتى سپاه است كه اگر تهديدات سياسى، فرهنگى 
ــه بزند يا آن را  ــالمى ضرب و اقتصادى بخواهد به انقالب اس

منحرف كند وارد شود.
ــپاه نقش آفرينى  ــر در اين وضعيت س وى تصريح كرد: اگ
نكند ماموريت خود را درست انجام نداده است؛ حال وقتى 
ــپاه دراين عرصه ورود مى كند و هشدارهايى مى دهد و  س
يا اقداماتى انجام مى دهد، كسانى كه مى خواهند از مسير 
ــالمى انجام  ــى يا فرهنگى اقداماتى عليه انقالب اس سياس
ــازى عليه  ــت كه عمليات روانى و جوس دهند، طبيعى اس
سپاه را شروع مى كنند و سپاه را متهم به اين مى كنند كه

ــى كه امام منع كرده بودند، سپاه وارد   دخالت هاى سياس
شده در حالى كه آن فرمايش امام اين است كه سپاه از يك 

جناح خاص طرفدارى نكند.
ــالمى تصريح كرد:  ــپاه پاسداران انقالب اس فرمانده كل س
ــراه انقالب ده ها  ــاهديم در جريان اصولگراى هم امروز ش
ــپاه نمى تواند از هيچ يك از  جريان حزبى وجود دارد كه س

آنها حمايت كند.
ــپاه از انقالب اسالمى،  ــكر جعفرى تصريح كرد: س سرلش
منويات مقام معظم رهبرى و جهت گيرى هاى كلى انقالب 
اسالمى در عرصه هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى دفاع 
ــتاوردهاى  ــپاه دفاع از اصول و دس ــد و اين دفاع س مى كن

انقالب اسالمى است.
ــپاه به  ــپاه با اتهام دخالت س وى با بيان اينكه مخالفان س
دنبال فضاسازى هستند، گفت: اينان مى خواهند سپاه را در 
ــپاه هوشيارتر از اين است كه  حاشيه قرار دهند كه البته س

فريب اينها را بخورد.

يادداشت
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ــرتيپ محمدرضا نقدى،  رييس سازمان بسيج  سردار س
ــتضعفين در گفت وگو با برنامه «من طهران» شبكه  مس
ــه صورت مداوم  ــفيد ب خبرى العالم با بيان اينكه كاخ س
ــمنى  از ديكتاتورهاى جهان حمايت مى كند  افزود: دش
ــت. ــت و با گفت وگو قابل حل نيس ما با آمريكا عميق اس
ــردار نقدى پيرامون همكارى بسيج و دولت بيان كرد:   س
ــالب حمايت از  ــر معظم انق ــه كه موضع رهب همان گون
دولت ها و پشتيبانى از آنها است، ما نيز اينگونه هستيم. 
يكى از راه هاى كمك به دولت، انتقاد است.  انتقاد به معنى 
اين است كه بسيج با همه اقدام هاى دولت موافق نيست. 
اگر ملت و رهبرى احساس كنند كه اشتباهى روى داده ما 
به طور حتم انتقاد خواهيم كرد و در تمامى مراحل اينگونه 
بوديم. البته نقد ما سازنده است و با همه دولت ها اينگونه 
ــه منافع حزبى و يا زدن حزب  بوده ايم يعنى نقد ما ناظر ب

مقابل نيست.

انتشار خبرى درباره پاك كردن شعار « مرگ بر آمريكا» 
از روز ديوارهاى سفارت پيشين آمريكا، سوژه يك جدل 
ــازمان بسيج  ــد. فردانيوز نوشته است: س رسانه اى ش
ــجويى در واكنش به خبر منتشره در سايت فردا  دانش
ــر آمريكا» از روى  ــعار «مرگ ب مبنى بر پاك كردن ش
ــابق اطالعيه اى عجيب و  ديوارهاى النه جاسوسى س
قابل تأمل صادر كرد.در اين اطالعيه آمده است: صبح 
امروز خبرى مبنى بر پاك كردن شعار مرگ بر آمريكا از 
روى ديوارهاى النه جاسوسى در رسانه ها منتشر شده 
است؛ به نظر مى رسد كسانى براى عادى سازى رابطه با 
آمريكا شروع به فرافكنى كرده و در اين مسير حتى از 
تخريب چهره تشكل هاى ارزشى كه رسالت آنها مبارزه 

با مستكبرين است دريغ نمى كنند.
ــتحضار ملت شريف ايران  بسيج دانشجويى جهت اس
ــه  ــعار «مرگ بر آمريكا» براى هميش اعالم مى كند ش
ــد ماند.در  ــكان خواه ــاى اين م ــش ديواره زينت بخ
بخش پايانى اين اطالعيه خطاب به رسانه هاى خبرى 
ــانه هاى گرامى و ارزشى كشور كه  ــت: از رس آمده اس
ــار اين خبر  ــه انتش ــبت ب ــل دغدغه مندى نس به دلي
مبادرت ورزيده اند مى خواهيم پيش از رسانه اى كردن 
ــوع را از روابط  ــقم موض اين چنين اخبارى صحت و س

عمومى سازمان بسيج دانشجويى جويا شوند.

ــه هيأت دولت در جمع  ــيه جلس مجيد انصارى، در حاش
ــا اليحه برجام  ــوال كه آي ــخ به اين س خبرنگاران در پاس
ــود يا خيرگفت: همانطور كه ــتاده مى ش به مجلس فرس
ــاره برجام چيزى را امضا   رييس جمهور گفتند دولت درب
نكرده كه بخواهد در قالب اليحه به مجلس تقديم كند. وى 
افزود: ما هميشه با مجلس در همه زمينه ها تعامل داشته ايم 
و پيرامون اين مساله هم با قوه مقننه تعامل خواهيم داشت.
معاون پارلمانى رييس جمهور گفت: دولت همانند گذشته 
هرگاه مجلس الزم بداند چه در جلسه غيرسمى نمايندگان 
ــيون هاى ذى ربط و كميسيون برجام اگر  و چه در كميس
ــووالن ذى ربط به  ــى بخواهند يا دعوت كنند مس اطالعات
ــات خواهند رفت؛  اما چيزى تحت عنوان اليحه به  جلس

مجلس ارائه نمى شود.

ــاوت از  ــزى در گفت وگويى متف ــك مرك ــس كل بان ريي
ــاط بانكى خود  ــخصى دركار و وام ها و اقس دغدغه هاى ش
ــيف در گفت و گو با خبرآنالين گفت، يك بدهى  گفت. س
ــط آن ماه به ماه از حقوقم كسر  به بانك ملى دارم كه قس

مى شود.

نسخه سردار نقدى 
براى كمك به دولت

دعوا به خاطر خبر پاك كردن 
شعار مرگ بر آمريكا

معاون رييس جمهور
 تكليف همه را روشن كرد

رييس كل بانك مركزى هم 
قسط مى دهد!

شنيده ها 
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على طيب نيا،  وزير اقتصاد  در حاشيه جلسه هيأت دولت 
در جمع خبرنگاران درباره تك رقمى شدن نرخ تورم تا 
پايان دولت يازدهم اظهار داشت: طبيعى است كه وقتى 
ــروع كرديم در مراحل اوليه  از تورم باالى 40 درصد ش
ــود و هرچقدر جلوتر  ــاده ترى ب كاهش نرخ تورم كار س
مى رويم و اين نرخ كاهش مى يابد كار سخت تر مى شود.
وى افزود: مشاهده  مى كنيد كه در ماه هاى اخير كاهش 
ــت،  اما  ــرى در حال انجام اس ــرعت كمت نرخ تورم با س
طبيعى است با اين روند و برنامه اى كه در حال حركت 
هستيم،  اگر ادامه يابد مى توانيم تا پايان دولت به تورم 

تك رقمى برسيم.
وزير اقتصاد تصريح كرد: البته تورم توليدكننده كه فشار 
هزينه هاى توليد را براى واحدهاى توليدى نشان مى دهد 
تك رقمى شده و به زير شش درصد رسيده است و نرخ 
شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى نيز كماكان يك 
ــان كرد: ان شاءاهللا تا  روند نزولى دارد. طيب نيا خاطرنش

پايان دولت به تورم تك رقمى خواهيم رسيد.

وعده جديد وزير اقتصاد 
در مورد تورم

فرمانده كل سپاه :

دستاوردهاى موشكى 
عامل بازدارنده 
بود؛ نه مذاكرات

ــيعه و  ــل خوب علماى ش ــات از تعام وزير اطالع
ــت: با تعامل  ــخن گفت و اظهار داش اهل سنت س
خوبى كه با علماى اهل سنت داشته ايم، از جذب 
افرادى از اهل سنت به داعش و گروه هاى تكفيرى 

جلوگيرى شده است.
 حجت االسالم سيدمحمود علوى وزير اطالعات 
در سخنرانى پيش از دستور، با تسليت به مناسبت 
رحلت آيت اهللا امينيان نماينده فقيد مردم گيالن 
ــارزه با  ــاره به روز مب ــرگان، با اش در مجلس خب
استعمار، ياد و خاطره علما، مجاهدين و شهدا را در 

مبارزه با استعمار و استكبار گرامى داشت.
ــرد وزارت اطالعات در دولت يازدهم  وى به عملك
از تدابير اين وزارتخانه براى ايجاد امنيت و آرامش 
پايدار اشاره كرد و افزود: رويكرد وزارت اطالعات 

ــگيرى است و ما  در دولت يازدهم مبتنى بر پيش
تالش مى كنيم به جاى اينكه افراد جذب سازمان 
ها و سرويس هاى جاسوسى شوند و بعد ما پيگير 
برخورد با آن جاسوس باشيم، اجازه ندهيم زمينه 

جذب افراد به اينگونه سازمان ها فراهم شود.
وزير اطالعات در ادامه از تعامل خوب علماى شيعه 
ــخن گفت و اظهار داشت: با تعامل  و اهل سنت س
خوبى كه با علماى اهل سنت داشته ايم، از جذب 
افرادى از اهل سنت به داعش و گروه هاى تكفيرى 

جلوگيرى شده است.
حجت االسالم علوى در بخش ديگرى از سخنانش 
ــتگاه  ــاى خرابكارانه و ضد امنيتى دس از برنامه ه
ــا آرامى و  ــراى ايجاد ن ــمن ب هاى اطالعاتى دش
ــور خبر  انجام انفجارهايى در مناطق مختلف كش

ــبانه  ــداهللا با تدابير و زحمات ش داد و گفت: بحم
روزى سربازان گمنام امام زمان(عج) برنامه هاى 
ــور خنثى و تيم هاى  ــمن در كش خرابكارانه دش
عملياتى خرابكار، شناسايى و دستگير شدند و يا 

به هالكت رسيدند.

ــوريه و يمن و ديگر مناطق  ــورمان گفت: نبايد براى مردم س وزير امور خارجه كش
گرفتار در بحران براى گفت وگو و روند سياسى شرط گذاشته شود.

محمد جواد ظريف در نخستين روز از سفر به كشور تونس در ديدار با همتاى تونسى 
ــود و راهكار  ــران هاى منطقه اى بايد متوقف ش خود گفت: دخالت خارجى در بح

گفت وگو مبناى راه حل هاى منطقه اى قرار بگيرد.
ــهيل مسير  ظريف افزود: هر نوع كمكى به بحران هاى منطقه اى بايد در جهت تس

گفت وگوها باشد.
ــم،  امروزه  خطر بزرگ جامعه اسالمى است گفت:  وى با بيان اينكه افراط و تروريس
امروز نبرد اصلى بين افراط و اعتدال است و همه كشورهاى اسالمى بايد در يك جبهه 

عليه افراط گرايان متحد باشند.
ــاره به جايگاه مهم ايران و تونس در  ــخنان خود با اش ظريف در بخش ديگرى از س
ــى، فرهنگى و اقتصادى دو كشور  منطقه خواستار توسعه و تقويت مناسبات سياس
ــترش يابد و بايد از ــيار بيشتر گس ــد و گفت: روابط ميان دو كشور مى تواند بس ش

 ظرفيت هاى دو طرف در اين زمينه استفاده كرد.

وزير اطالعات مطرح كرد؛

جلوگيرى از جذب افرادى از اهل سنت به داعش
ظريف:

 نبايد براى مردم سوريه و يمن شرط گذاشت

ــته اى در كشور تعطيل نشده   رييس سازمان انرژى اتمى با بيان اينكه هيچ سايت هس
است گفت: برنامه 15 ساله هسته اى در حال تدوين است كه اين برنامه هر 5 سال مورد 

بازنگرى قرار مى گيرد.
 به گزارش فارس، على اكبر صالحى  در مراسم افتتاح جاده اختصاصى ورودى مجتمع 
شهيد عليمحمدى كه در سايت هسته اى فردو برگزار شد با اشاره به اينكه رهبرى سكان 

دار انقالب هستند، گفت: ايران امروز در شرايط حساسى به سر مى برد.
وى افزود: افتتاح اين پروژه را در سايت هسته اى فردو بسيار مبارك مى دانيم؛  زيرا فردو 
ــت و عناصر قدرت و آرمان كشور ما در  نماد مقاومت، قدرت و شعار « ما مى توانيم» اس

سايت هسته اى فردو خالصه شده است.
رييس سازمان انرژى اتمى كشورگفت: امروز صنعت هسته اى به مهندسان هسته اى و 

ظرفيت هاى ايجاد شده در كشور مى بالد.
ــود و  ــناخته مى ش ــازى در جهان ش وى تصريح كرد: فردو به عنوان يك مركز غنى س
ــدن در برابر دشمن است و از سوى ديگر سايت هسته اى فردو نماد قدرت و تسليم نش

 فعاليت هاى هسته اى ايران نشان دهنده عزم راسخ ملت است.
ــت مى خواستند سايت هسته اى فردو را  صالحى با اشاره به اينكه دشمنان از روز نخس
ــرعت ادامه خواهد يافت. سايت  تعطيل كنندگفت: فعاليت سايت هسته اى فردو با س
ــته اى با پشتكار به كار خود  هسته اى فردو در زمينه غنى سازى و پايگاه عملياتى هس
ادامه مى دهد. وى خاطرنشان كرد: سايت هسته اى فردو در مسير يك سايت تحقيقاتى 
بين المللى در جهان حركت مى كند؛ يك بار در مذاكرات هسته اى سخن از اين به ميان 
ــته اى ايران را مى شناختند؛  ولى  آمد. طرف هاى مذاكره كننده ايران پايگاه هاى هس
برخى از پايگاه هاى كشورهاى خود را نمى شناختند و اين نشان دهنده قدرت و اهميت 

پايگاه هاى هسته اى ايران است.
رييس سازمان انرژى اتمى با اشاره به اينكه سايت هسته اى فردو به يك الگو تبديل شده 
ــتاى شهيد پرور فردو  ــته اى فردو برگرفته شده از نام روس است اظهار كرد: سايت هس
ــهادت و پايبندى به اصول  ــان دهنده اين است كه اين سايت نماد ش است. اين امر نش

انقالب است.

ــيده ايم؛  ولى مسير را  وى افزود: رهبر معظم انقالب بارها گفته اند «ما هنوز به قله نرس
ــت در مسير رسيدن به قله با  همچنان ادامه داده و راه را گم نكرده ايم» البته ممكن اس

سختى هايى روبه رو شويم ولى نا اميد نمى شويم.
صالحى با اشاره به افتتاح جاده اصلى ورودى مجتمع شهيد عليمحمدى گفت: به دستور 
رهبر معظم انقالب اين پروژه آغاز به كاركرد و از همين رو بايد از افرادى كه براى ساخت 

اين پروژه زحمت كشيدند تقدير و تشكر كرد.
ــته اى خود را مى دانند؛ زيرا در  ــور قدر دانشمندان هس وى تاكيد كرد: مسووالن كش
ــى نامتوازن، ملت ايران به اعتبار شهدا و با عزم راسخ به  مذاكرات نابرابر و ميدان چالش
مبانى اعتقادى توانست در برابر زياده خواهى هاى دشمنان كه قصد داشتند به اهداف 

شوم شان برسند بايستد.
رييس سازمان انرژى اتمى افزود: در مقاله اى آمريكايى ها گفته بودند تمام سايت هاى 
ــته باشد اما امروز  ــود و ايران هيچ فعاليت هسته اى نداش هسته اى ايران بايد بسته ش
دشمنان پذيرفتند كه هزاران سانتريفيوژ در ايران ساخته شده و سايت هاى هسته اى 

ايران همچنان به فعاليت خود ادامه دهند.
ــت نمى آورد، اگر مى خواهيم از  ــان به دس ــان هيچ چيز را آس صالحى تاكيد كرد: انس
استقالل برخوردار باشيم و غالم حلقه به گوش استكبار جهانى نباشيم بايد هزينه ها و 

سختى هاى زيادى را تحمل كنيم.
وى اظهار كرد: مخالفان برجام در آمريكا تالش مى كنند كه راى مردم را نسبت به برجام 
برگردانند اين مساله به اين معنا است كه ايران در زمينه هسته اى به دستاوردهاى مهمى 
رسيده است و از سوى ديگر از آنجا كه هيچ سايت هسته اى در ايران تعطيل نشده است 
و اين سايت ها همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهند آنها نمى خواهند بگويند كه به 

جايى نرسيده اند.
رييس سازمان انرژى اتمى خاطرنشان كرد: ما بر اين عقيده ايم كه مذاكرات هسته اى 
برد – برد بوده است و در آينده نتايج درخشان مذاكرات به همگان نشان داده خواهد شد.

وى گفت: ايران هيچگاه به دنبال سالح هسته اى نبوده است و هر مسيرى كه به سمت 
سالح هسته اى باشد قطعا از سوى ايران بسته خواهد بود.

ــهر براى تامين آب  ــاخت دو نيروگاه در بوش ــته اى س صالحى افزود: در مذاكرات هس
شيرين در منطقه جنوب مورد توجه است كه 250 تا 300 هزار مترمكعب آب شيرين 

توليد شود.
وى اظهار كرد: در زمينه فناورى هسته اى بايد به سمت ساخت نيروگاه هاى هسته اى 
كوچك حركت كنيم زيرا آينده درخشان در گرو ساخت نيروگاه هاى هسته اى كوچك 
ــازمان انرژى اتمى همچنين از راه اندازى يك بيمارستان هسته اى در  است. رييس س
آينده خبر داد و اظهار كرد: برنامه 15 ساله هسته اى در حال تدوين است كه اين برنامه 
ــد: يكى از برنامه هاى ما اين  هر 5 سال مورد بازنگرى قرار مى گيرد. صالحى يادآور ش
ــته اى حركت كرده و اميدواريم كه در اين عرصه  است كه در مسير تجارى سازى هس

نيز به موفقيت برسيم.

رييس سازمان انرژى اتمى كشور در فردو:

هيچ سايت هسته اى در ايران تعطيل نشده است



خبر اخبار
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 عضو شوراى ملى زعفران با بيان اينكه بارندگى هاى اواخر سال گذشته و اوايل 
امسال تاثير چشمگيرى بر ميزان توليد زعفران دارد، گفت: اميدوار هستيم 

پيش بينى توليد حدود 300 تن زعفران در كشور محقق شود.
سيد على حسينى با بيان اينكه برخى صحبت ها مبنى بر اينكه ميزان توليد 
زعفران در سال جارى ممكن است به علت گرماى شديدكاهش پيدا كند، تنها 
يك فرضيه است، اظهار داشت: به اعتقاد ما، بارندگى هايى كه در پايان سال 93 
و اوايل امسال در دو استان خراسان جنوبى و رضوى اتفاق افتاد، تاثير به سزايى 

در گلدهى محصول زعفران و افزايش توليد آن دارد.
وى اضافه كرد: البته تنش هايى گرمايى ممكن است بر توليد تاثيرگذار باشند 
اما اين مساله مشكل ساز و نگران كننده نيست.حسينى اظهاراميدوارى كرد 
كه مشكل خاصى پيش نيايد و امسال توليد حدود 300 تن زعفران كه انتظار 
آن را داريم، تحقق پيدا كند، ضمن اينكه سال گذشته ميزان توليد طالى سرخ 
در دو استان خراسان رضوى و جنوبى 210 تن بوده است.عضو شوراى ملى 
زعفران كشور با اشاره به اينكه سطح زير كشت زعفران در دو استان خراسان 
رضوى و جنوبى بيش از 80 هزار هكتار است، گفت: متوسط برداشت زعفران 
در سال هاى اخير در كشور بين 3/5 تا چهار كيلوگرم در هر هكتار بوده است.

حسينى درباره سطح زير كشت محصول زعفران در ديگر استان هاى كشور 
با بيان اينكه كشت زعفران در ساير استان ها پراكنده است، اظهار داشت: در 
ــود اما ميزان دقيق  ــتان كشور توليد زعفران انجام مى ش حدود 16 تا 17 اس
كشت در اين استان ها مشخص نيست، ضمن اينكه سطح زير كشت در ساير 

استان هاى كشور از يك هكتار تا 500 هكتار متفاوت است.
وى، نوسانات بازار اين محصول را ناشى از حضور دالالن و فرصت طلبان عنوان 
كرد و گفت: متاسفانه دالالن در كشور ما در زمينه هاى زيادى دخالت مى كنند 
ــران ادامه داد: ما  ــوراى ملى زعف ــت.عضو ش كه يكى از آنها بازار زعفران اس
مى توانيم متوسط توليد زعفران در هر هكتار را به طور متوسط تا 10 كيلوگرم 
ــت كه ما بايد  افزايش دهيم و نكته اى كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين اس
بر سر كيفيت توليد محصول با يكديگر رقابت كنيم تا در بازارهاى بين المللى 

نيز موفق باشيم.

رييس اتاق بازرگانى تهران اعالم كرد: ميزان صادرات، واردات، توليدات 
و فروش صنعتى در پنج ماه نخست امسال با كاهش روبرو شده و از سوى 
ديگر با افزايش ذخاير انبارها، اخراج برخى نيروهاى كار و بحران تقاضا 

مواجه شده ايم.
محمود خوانسارى در پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانى 
ــال اخير دولت اقداماتى انجام داده است كه  تهران اظهار كرد: در دو س
ــده است؛ به  باعث خوش بينى مردم و مديريت اقتصاد و انضباط مالى ش
نحوى كه ايجاد ثبات در بازار و نرخ ارز به وجود آمده و خبرى از هيجانات 
ارزى و نوساناتى كه پيش از اين وجود داشت، نيست.وى ادامه داد: اين 
ــود و از 40 درصد در سال 1392 به  ــد كه تورم كنترل ش اتفاق باعث ش
ــد و امروز نيز تورم 15 درصدى را تجربه  20 درصد در سال 1393 برس

مى كنيم. 
همچنين در سال گذشته رشد اقتصادى سه درصدى داشتيم و در بيشتر 
ــته ايم.رييس اتاق بازرگانى تهران  شاخص هاى اقتصادى نيز رشد داش
ــد، صادرات 18 درصد،  ــوان نمونه بودجه عمرانى 20 درص افزود: به عن
ــرمايه گذارى 3/5درصد رشد داشته است  مصرف سه درصد و بودجه س
كه اميد است با مذاكراتى كه در حال انجام است اقتصاد پر رونق ترى را 

تجربه كنيم.
ــاره به افت قيمت نفت و تاثير آن بر بخش هاى مختلف  خوانسارى با اش
ــكالت جدى در اقتصاد كشور پيدا  اضافه كرد: با كاهش قيمت نفت مش
شده است و كاهش اين درآمد ها باعث شده كه در پنج ماه ابتدايى سال، 
ــد و حد يك تا دو  ــكل مطلوبى تخصيص پيدا نكن بودجه عمرانى به ش

درصد باشد.
وى ادامه داد: در پنج ماهه ابتدايى امسال 15/8 درصد كاهش صادرات 
ــاهد بوديم. همچنين با تحليل هاى صورت  و 19/4 كاهش واردات را ش
گرفته در سه ماهه ابتدايى امسال توليدات صنعتى هشت درصد و فروش 

12 درصد كاهش را تجربه كرده است. 
ضمن اين كه چهار درصد ذخيره انبار افزايش يافته است و از سوى ديگر 
ركود باعث عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران از سوى دولت شده است.
ــارى در بخش ديگرى از صحبت هايش به قانون ماليات ها اشاره  خوانس
ــيده و براى اجرا  كرد و گفت: قانون ماليات ها در مجلس به تصويب رس
به دولت ابالغ شده و قرار است از اول فروردين  1395 نيز اجرايى شود. 
اين قانون ضمن اين كه از نقاط مثبت زيادى برخوردار است كه مى تواند 
ــود، داراى اشكاالتى است كه بايد  منجر به شفاف سازى نظام ماليات ش

برطرف شود.
ــون معطل بماند بنابراين از  وى تاكيد كرد: نبايد برخى بند هاى اين قان
دولت انتظار مى رود در تدوين آيين نامه قانون ماليات ها، اتاق بازرگانى را 
دعوت كند. همچنين اميد است با اين قانون در جهت شفافيت سازمان 

امور مالياتى گام برداشته شود.

پيش بينى توليد 300 تن زعفران 
در سال جارى

رييس اتاق بازرگانى تهران اعالم كرد؛
افت صادرات، توليد و فروش 

در پنج ماه نخست سال

 در آستانه آغاز دور جديد سفرهاى تابستانى و جهش مصرف بنزين، محموله 
بزرگ بنزين وارداتى در حالى در بندرعباس تخليه شده كه شركت پااليش و 

پخش نفتى، داليل افزايش واردات و كاهش توليد بنزين را اعالم كرد.
ــهميه بنزين 700 تومانى ذخيره سازى شده  با وجود تمديد مهلت مصرف س
ــال جارى اما با آغاز دور جديد  ــوخت تا آبان ماه س در كارت هاى هوشمند س

سفرهاى تابستانى، جهش جديد مصرف بنزين ايران كليد خورده است.
ــركت ملى پااليش و پخش  ــده توسط ش ــمى ارائه ش براساس آمارهاى رس
ــال جارى  ــهريور ماه س ــت ش فرآورده هاى نفتى ايران، در طول هفته نخس
ــور بيش از 20 ميليون ليتر در مقايسه با هفته ما  متوسط مصرف بنزين كش
قبل آن افزايش يافته است.از اين رو در هفته نخست شهريور ماه سال جارى 
بيش از 77 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده و حتى در برخى از روزها 
ــر از اين فرآورده پرطرفدار نفتى در  ركوردهاى مصرف روزانه 85 ميليون ليت
كشور به ثبت رسيده است.با اين وجود، افزايش مصرف تنها شامل حال بنزين 
نشده و با تثبيت قيمت سى. ان. جى مصرف اين انرژى پاك هم با افزايشى سه 

ــت.در كنار  درصدى به بيش از 19 ميليون متر مكعب در روز جهش يافته اس
افزايش مصرف بنزين معمولى، متوسط مصرف روزانه بنزين سوپر هم با ثبت 
رشدى قابل توجه از دو ميليون ليتر به بيش از 2/8تا سه ميليون ليتر در روز 

افزايش يافته است.
ــاى هوا در اكثر  ــود با كاهش چند درجه اى دم در اين بين پيش بينى مى ش
استان هاى كشور در طول هفته هاى پيش رو تا آغاز فصل بازگشايى مدارس 
متوسط مصرف روزانه بنزين كشور با افزايش چند ميليون ليترى به بيش از 

90 ميليون ليتر در روز افزايش يابد.
از سوى ديگر، افزايش مصرف بنزين صرفا در هفته اول شهريور ماه سال جارى 
نبوده به طورى كه شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران گزارش داده 
است، در 160 روز گذشته (اول فروردين تا هفتم شهريور ماه) به طور ميانگين 
ــبت به مدت مشابه سال  ــده كه نس روزانه 72 ميليون ليتر بنزين مصرف ش

گذشته سه درصد رشد داشته است.
داليل افزايش واردات و كاهش توليد بنزين

ــاى نفتى ايران از  ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده ه ــاس گزارش ش براس
ابتداى سال جارى تاكنون متوسط توليد بنزين ايران تا سطح 56 ميليون ليتر 
در روز كاهش يافته است.مهم ترين داليل كاهش توليد بنزين ايران در سال 
جارى طوالنى شدن تعميرات اساسى و دوره اى پااليشگاه نفت شازند اراك 
اعالم شده به طورى كه در گزارش اين شركت نفتى آمده است: كاهش توليد 
ــور به دليل از سرويس خارج كردن واحد  اين فرآورده نفتى(بنزين پايه) كش

كت كراكر پااليشگاه امام خمينى (ره) شازند و تعميرات اساسى بوده است.
ــدن مدت زمان تعميرات اساسى پااليشگاه نفت شازند  همزمان با طوالنى ش
حجم واردات بنزين كشور هم از ابتداى سال جارى با افزايش روبرو شده است.

ــط روزانه 4/5 تا 5 ميليون ليتر بنزين وارد  ــته به طور متوس ايران سال گذش
كرده است كه از ابتداى سال جارى تاكنون حجم واردات بنزين به بيش از 6/5 
ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.شاهرخ خسروانى معاون شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اشاره به واردات روزانه 6/5 ميليون 
ــهريور ماه امسال  ــال جارى تاكنون، گفت: ششم ش ليتر بنزين از ابتداى س

محموله بزرگ بنزين 39 ميليون ليترى وارد كشور شده است.
توصيه جديد بنزينى به مردم

ــتانى مردم و جهش مصرف بنزين در  ــفرهاى تابس در آستانه موج جديد س
كشور، مسووالن شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خواستار انتخاب ساعت 

مناسب براى سوخت گيرى در جايگاه ها توسط مردم شده اند.
ــهميه بندى و  ــازى قيمت بنزين، توقف س ــر، پس از آزادس به عبارت ديگ
ــوخت جايگاه داران به جاى كارت هاى شخصى  جايگزين كردن كارت س
بنزين توسط مردم، زمان سوخت گيرى در جايگاه ها به دليل محدود بودن 
ــوخت جايگاه داران افزايش يافته است.محمدرضا  تعداد كارت هاى س
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران  مظلومى مدير بازرگانى ش
ضمن عذرخواهى از رانندگان خودرو به دليل معطلى هاى موجود در 
ساعات پيك مصرف، گفت: پيش بينى مى شود با توسعه جايگاه ها و 
اجراى برنامه هاى در دست اجرا اين مشكل را برطرف شود.اين مقام 
مسوول با اعالم اينكه در روزهاى پايانى تابستان و به طور معمول 
ــتيم، تصريح كرد: از اين رو، اميدواريم مردم  تعدد سفر مواجه هس
ــك ترافيك برخورد  ــورى تنظيم كنند كه به پي زمان حركت را ط
ــوخت گيرى را طورى تنظيم كنند كه با  نكنند و از سويى، زمان س
ساعات پيك مصرف مواجه نشوند و با مديريت زمان سوخت گيرى از 

معطلى در جايگاه ها بپرهيزند.
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ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.شاهرخ خسروانى معاون شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اشاره به واردات روزانه 

ــهريور ماه امسال  ــال جارى تاكنون، گفت: ششم ش ليتر بنزين از ابتداى س
محموله بزرگ بنزين 

توصيه جديد بنزينى به مردم
ــتانى مردم و جهش مصرف بنزين در  ــفرهاى تابس در آستانه موج جديد س
كشور، مسووالن شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خواستار انتخاب ساعت 

مناسب براى سوخت گيرى در جايگاه ها توسط مردم شده اند.
ــهميه بندى و  ــازى قيمت بنزين، توقف س ــر، پس از آزادس به عبارت ديگ
ــوخت جايگاه داران به جاى كارت هاى شخصى  جايگزين كردن كارت س
بنزين توسط مردم، زمان سوخت گيرى در جايگاه ها به دليل محدود بودن 
ــوخت جايگاه داران افزايش يافته است.محمدرضا  تعداد كارت هاى س
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران  مظلومى مدير بازرگانى ش

ساعات پيك مصرف مواجه نشوند و با مديريت زمان سوخت گيرى از 
معطلى در جايگاه ها بپرهيزند.

 طـرح خريـد بـرق
 از مـردم آغـاز شـد

فساد عميق در بخش نظارت 
ساخت و ساز

معاون وزير نيرو با تشريح جزئيات طرح جديد توليد برق در منازل و ساختمان هاى 
مسكونى، شرايط پرداخت وام و خريد تضمينى برق از مردم را اعالم كرد.

ــعه  ــت اجراى توس ــريح مهم ترين برنامه هاى در دس ــنگ فالحتيان در تش هوش
نيروگاه هاى مقياس كوچك برق خانگى و منازل، گفت: يكى از سياست هاى كالن 
صنعت برق كاهش وابستگى به برق نيروگاه هاى حرارتى و توسعه سهم انرژى هاى 
ــت.معاون وزير نيرو در امور برق و  تجديد پذير و پاك در سبد برق و انرژى كشور اس
ــتفاده از فعاليت  ــور با اس انرژى با اعالم اينكه هم اكنون بيش از 95 درصد برق كش
نيروگاه هاى حرارتى و مصرف سوخت هاى فسيلى همچون گاز طبيعى، گازوئيل و 
نفت كوره تامين مى شود، تصريح كرد: بر اين اساس به دنبال افزايش سهم توليد برق 
نيروگاه هاى برق آبى، بادى، خورشيدى و زمين گرمايى در سبد انرژى كشور هستيم.

اين مقام مسوول با بيان اينكه هم اكنون يك طرح ويژه به منظور حمايت از طرح هاى 
توليد برق خورشيدى به ويژه توسط مشتركان خانگى، تجارى و صنعتى در دستور كار 
وزارت نيرو قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اين اساس نصب و راه اندازى نيروگاه هاى 
مقياس كوچك خورشيدى به ويژه بر روى پشت بام منازل و ساختمان هاى ادارى و 
تجارى در اولويت كارى صنعت برق قرار گرفته است.وى با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو 
آمادگى دارد تا 50 درصد سرمايه گذارى نصب و راه اندازى سلول هاى خورشيدى در 
ساختمان هاى مسكونى، تجارى و ادارى را به مشتركان پرداخت كند، بيان كرد: اين 
كمك به صورت بالعوض به مشتركان پرداخت خواهد شد و حتى مازاد برق توليدى 
هم از مشتركان به صورت تضمينى خريدارى مى شود.فالحتيان با يادآورى اينكه 50 

درصد از هزينه نصب و راه اندازى سلول هاى خورشيدى در منازل توسط وزارت نيرو 
به مشتركان پرداخت مى شود، تبيين كرد: عالوه بر هر كيلووات ساعت برق توليدى 
ــط اين واحدهاى مقياس كوچك نيروگاهى به قيمت 970 تومان از مشتركان  توس

خريدارى مى شود.
ــاعت برق خريدارى از دولت  معاون وزير نيروتاكيد كرد: مردم براى هر كيلووات س
50 تومان پرداخت مى كنند ولى برق توليدى نيروگاه خورشيدى خود را به ازاى هر 
كيلو وات ساعت 970 تومان به مدت 20 سال به دولت خواهند فروخت.فالحتيان در 
پايان با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلى تمامى ادارات و شركت هاى توزيع برق در كل 
كشور آماده پاسخگويى به مردم درباره تشريح جزئيات نصب و راه اندازى نيروگاه هاى 
مقياس كوچك خورشيدى در منازل هستند، خاطرنشان كرد: امكان اتصال برق اين 

سلول هاى خورشيدى به شبكه برق كشور هم وجود دارد.

ــركت  ــك را مانند مغازه، ش ــس كوچ ــك بيزين وقتى ي
ــدان  ــد كارمن ــى كني ــتوران و... اداره م ــى، رس خصوص
ــى گيرد كه  ــان قرار م ــادى جلوى راه ت و پروژه هاى زي
ــه كنيد.  ــه آنها توج ــت بگذاريد و ب ــراى آن ها وق بايد ب
ــد و خود را  ــت كه بتوانيد اولويت بندى كني ــخت اس س
ــانى مى  ــاس به آس به يك كار متمركز كنيد و بر اين اس
ــود منحرف ــويد و از راه اصلى خ ــتپاچه ش ــد دس تواني

 شويد.
ــما مى تواند در مصمم شدن  اما فعاليت هاى شخصى ش
كارتان كمك كند. پس مهم اين است كه شما در كار خود 

محكم  و براى ديگران موثر باشيد.
 برنامه ماهانه را به 80-20 آناليز كنيد

اين روش را تيم فريس هنگامى كه مدير شركت كوچك 
ــراى افزايش دادن فروش  به نام brainquicken بود ب

شركت خود و از بين بردن زمان تلف شده  استفاده كرد.
ــم و كار  ــه كار هاى مه ــت ك نكته روش 80-20 اين اس
ــرد را جدا كنيد و  ــتر به آن ها تمركز ك هايى كه بايد بيش
ــيد. اول 20 درصد فعاليت خود را كه 80 درصد از  بشناس
ــما را تكميل مى كند را پيدا كرده و سپس  هدف و كار ش
20 درصد فعاليت هايتان را كه 80 در صد وقت شما را مى 
ــما را  گيرد را بيابيد. در آخر  كار هايى را كه فقط وقت ش
مى گيرد و به هدف تعيين شده شما را نزديك نمى كند را 

مى شناسيد و مى توانيد آن ها را حذف كنيد.

ليسـت اولويت بنـدى هايتان را محـدود نگه 
داريد.

ــاس ــتيد احس ــوول يك بيزينس كوچك هس وقتى مس
ــت و هيچ  ــت كار ها مهم تان بى نهايت اس  مى كنيد ليس
ــه يك اندازه  ــه كار هاى تان ب ــود و هم وقت تمام نمى ش

مهم است.
 ايميل هاى غير ضرورى را كنار بگذاريد

ــركت هاى كوچك بسيار مهم است كه  براى موسسان ش
ــند و از كار شركت هاى  از خبر هاى اطراف خود آگاه باش
ــند. اما بايد در نظر داشته باشند خبرها و  ديگر باخبر باش
ــت  را كنار  ــان از بقيه كم تر اس ــه ارزشش ايميل هايى ك

بگذارند و وقتشان صرف اين ها نكنند.
جلسه ها را به نيم ساعت مختصر كنيد

ــت كه حتى مهم ترين مسائل را در  جف هايدن گفته اس
ــه مى توان در 30 دقيقه و يا كم تر مطرح كرد.پس  جلس
ــات خود را در 30 دقيقه مختصر كنيد و وقت هاى  جلس

اضافه را براى كار هاى ديگر بگذاريد.
 حداقل يك روز در ماه را براى دور انديشى به 

كارهاى تان بگذاريد
رومان استانك اعالم كرده است كه تفكرات اصلى افراد در 
بين كار ها و جلسات آن ها گم مى شود و نمى توانند براى 
آن ها وقت بگذارند. وى به مديران اقتصادى توسعه كرد كه 
به پياده روى بروند يا كارى را انجام بدهند كه به آزاد كردن 

ذهن آن ها كمك كند و بتوانند با خيال آسوده و با آرامش 
به آينده و كار هاى موثر براى شركت فكر كنند.

 برنامه هرروز خود را بر اساس انرژى و حال آن 
روز تعيين كنيد 

بايد به حال خود در آن روز توجه كنيد و بر اساس آن برنامه 
ــر مى بينيد صبح  ــش ببريد. به طور مثال اگ روزتان را پي

انرژى زياد ترى داريد به كار هاى سخت ترتان بپردازيد.
 تقسيم كار كنيد

تمام فشار و سختى شركت را تنهايى به عهده نگيريد و هر 
كارمند را مسوول قسمتى از كار قرار بدهيد.

 مكان راحتى براى كار كردن فراهم كنيد
ــور مثال المپ  ــود اهميت بدهيد. به ط به تزيين دفتر خ
ــراى جدا كردن و ــبدى ب رو ميزى براى خود بگذاريد، س

ــود در دفتر فراهم كنيد.    جمع كردن كاغذ هاى كارى خ
اين به پيش رفت كار شما كمك مى كند.

 يك روز را براى جلسه گذاشتن ممنوع كنيد
ــيد نمى توانيد به كار تمركز  اگر هر روز جلسه داشته باش
ــد كه هيچ  ــه را تعيين كني ــك روز در هفت كنيد. پس ي
ــه گرفتن  ــذارد. آن روز جلس ــه بگ كارمندى نتواند جلس
قدغن مى باشد. اين كار موجب مى شود كه بتوانيد بدون 

مزاحمتى به كار خود بپردازيد.
 با آناليز زياد از كار اصلى عقب نمانيد

جيمز واتر كه در كاخ سفيد برنامه ريزى مى كرد مى گويد: 

كار هاى مهم را بايد آناليز كنيد و به آن ها خوب فكر كنيد 
ولى نبايد اين كار موجب به تاخير افتادن تصميم شما در 

كار بشود.
  سالمت خود را در اولين اولويت قرار بدهيد

سالمت خود و كارمندان را هميشه در اولويت قرار دهيد 
زيرا اگر كارمندى مريض شود آن كارى كه وى مسوول آن 
مى باشد نيز عقب مى ماند و اين اتفاق پيش رفت شركت 

را كند مى كند. پس به سالمتى بايد توجه زيادى شود. 

 معاون وزير راه و شهرسازى گفت: فساد در بخش نظارت ساخت و ساز به اندازه اى 
ــازمان هاى نظام  ــت كه برخى نمايندگان مجلس، موضوع انحالل س رسيده اس

مهندسى را هم مطرح كرده اند..
ــازى استان هاى سراسر  حامد مظاهريان در گردهمايى مديران كل راه و شهرس
ــدت معيوب است و تضاد منافع آشكار  كشور، گفت: نظام كنترل ساختمان به ش
در اين بخش وجود دارد، همچنين نظام كنترل ساختمان در بخش شهرسازى و 
ساختمان و معمارى هم نامشخص است و همه نهادها مشكالت را به گردن ديگر 
ــهردارى سيستم كنترل را با نظامات مهندسى  مى اندازند.وى با اشاره به اينكه ش
ــتم كنار  ــهردارى ها به راحتى از اين سيس ــت، افزود: ش ــپارى كرده اس برون س
ــفته در شهرسازى و ساختمان سازى  كشيده اند، به همين دليل شاهد وضع آش
هستيم.معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه سازمان ها هم با فساد ناشى از اين 
ساختار غلط روبرو هستند، اظهار داشت: فساد در بخش نظارت ساخت و ساز به 
اندازه اى رسيده است كه برخى نمايندگان مجلس، موضوع انحالل سازمان هاى 
ــاره به اينكه براى حل اين  ــى را هم مطرح كرده اند.مظاهريان با اش نظام مهندس
مشكالت در سه سطح اقدام مى كنيم، افزود: در سطح اول تغيير قانون را در دستور 
كار قرار مى دهيم، متاسفانه اصالح قانون در مجلس از دستور كار خارج شد اما به 
دنبال اين هستيم تا با اصالحيه هاى جديد، تغييراتى را در قانون نظام مهندسى 
ساختمان به وجود بياوريم.وى با بيان اينكه مرحله بعد اصالح آئين نامه است، گفت: 
جدى ترين كار در وزارت راه و شهرسازى اصالح آئين نامه ها است. يكى از تغييرات 

ــاختمانى صادر شود؛ اول براى مالك و دوم براى  اساسى اين است كه دو پروانه س
پيمانكار. در اين روش ماده 33 هم كه به متولى صاحب صالحيت در ساخت و ساز 
مى پردازد، اجرايى مى شود.معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره به اينكه به زودى 
اين اصالحات از سوى دولت اعالم مى شود، افزود: سطح سوم تغييرات مربوط به 
اصالح رفتارها است، زيرا در خيلى موارد ما مقهور شهردارى ها و سازمان ها شديم. 
ــاز شهرها را رها كند و آن  در دولت گذشته هم تصور اين بود كه بايد ساخت و س
ــكن مهر بسازد اما ما اين سياست را  را به سازمان هاى ديگر بسپارد و خودش مس
نداريم.مظاهريان با تاكيد براينكه سياست ما نظارت مستمر بر همه اين فرآيندها 
است، گفت: پرونده هايى از تخلف ساخت و ساز از سال 1389 در شوراى انتظامى 
نظام مهندسى بالتكليف مانده است، بنابراين اين پيام را مى دهد كه دستگاه ناظر 

اهميتى نمى دهد.

چند توصيه براى راحت پول درآوردن

جهـش بـزرگ 
مصـرف بنزين

 كليد خورد
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در حال انقراض

معاون آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست از تهيه گزارش وضعيت محيط زيست كشور 
ــت به دو زبان  ــر داد و گفت: تا دو ماه آينده گزارش وضعيت محيط زيس بعد از يك دهه خب
ــتگاه هاى اجرايى، نمايندگان مجلس و حتى  ــى تهيه و در اختيار همه دس فارسى و انگليس

دانشجويان دانشگاه هاى محيط زيست قرار مى گيرد.
ــت يا SOE در اكثر كشورها  مهناز مظاهرى با اشاره به اينكه گزارش وضعيت محيط زيس
به صورت دوساالنه تهيه و چاپ مى شود،  گفت:  در ايران اولين گزارش وضعيت محيط زيست 
در سال 1383 و دومين آن در سال 1384 تهيه شد. اين امر در حدود يك دهه قبل در دوره 
اول رياست خانم ابتكار در سازمان حفاظت محيط زيست اتفاق افتاد. سپس در هشت سال 
دولت نهم و دهم گزارش هاى پراكنده اى تهيه شد ولى انتشار نيافت؛ اما با آغاز دولت يازدهم 

تدوين گزارش وضعيت محيط زيست آغاز شد و در آينده نزديك به چاپ مى رسد.
وى با تاكيد بر اينكه چارچوب گزارش دهى جامع وضعيت محيط زيستى يك فرايند ارزيابى 
ــت محيطى در قالب يك مدل مفهومى با  ــت، اظهاركرد: اطالعات زيس زيست محيطى اس
ــوان تعميمى از مدل  ــت. اين مدل را مى ت ــده اس عنوان DPSIRO گردآورى و تحليل ش
DPSIR دانست كه با هدف ترسيم چشم اندازهاى آينده پيشنهاد شده است. در اين مدل 
ــتقيم، ــتقيم و غيرمس ــد آن و عوامل مس ــت، رون ــط زيس ــه وضعيت محي ــالوه بر اينك ع
فشار بر محيط زيست به همراه اثرات و پيامدهاى وضعيت موجود محيط زيست بر انسان و 
محيط طبيعى مورد بررسى قرار مى گيرد، در كنار آن پاسخ هاى ملى و محلى براى چگونگى 
ــت محيطى نيز مورد توجه قرار  ــت محيطى و چشم اندازهاى زيس برخورد با معضالت زيس

مى گيرد.
ــش  ــه پرس ــه س ــى ب ــى و پژوهش ــروژه  تحقيقات ــن پ ــه در اي ــان اينك ــا بي ــرى ب مظاه
ــرا و  ــت و چ ــده اس ــه آم ــت چ ــط زيس ــر محي ــر س ــه ب ــه اينك ــى در زمين اساس
ــوده،  ــه ب ــاق چ ــن اتف ــى از اي ــوارض ناش ــا و ع ــاده و پيامده ــاق افت ــن اتف ــه اي چگون
ــاله  ــن مس ــى، اي ــواالت اساس ــه س ــخ ب ــد از پاس ــت: بع ــت، گف ــده اس ــه ش  پرداخت

كه چطور مى توان بر مشكالت زيست محيطى فائق آمد، نيز مطرح مى شود.
ــت افزود: در بحث گزارش وضعيت  معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيس

ــگاه هاى مختلف كشور از جمله دانشگاه تهران،   محيط زيست كشور طى يك پروژه از دانش
ــتعالم كرده ايم و در پايان  ــت و برخى بخش هاى خصوصى اس شهيد بهشتى،  محيط زيس

دكتر ذكايى در دانشگاه بهشتى مسووليت ارائه اين گزارش را برعهده گرفتند.
ــاره كرد و گفت:  ــت اش وى در ادامه به مولفه هاى منتخب در گزارش وضعيت محيط زيس
ــتى و زيستگاه  ــفر، هوا، زمين، خاك، آب، تنوع زيس مولفه هاى اين گزارش عبارت از اتمس
ــه بخش اصلى نماى ايران، منابع و مديريت زيست محيطى و اقتصاد  انسانى است كه از س

محيط زيست و معضالت اصلى زيست محيطى كشور تشكيل مى شود.
افزايش 14 درصدى جمعيت كشور طى دهه اخير

ــت و گفت:   ــت پرداخ ــى از گزارش وضعيت محيط زيس ــه ارائه بخش ــرى در ادامه ب مظاه
طى دوره 10 ساله از سال هاى 83 تا 92 بيش از 14 درصد افزايش جمعيت داشته ايم كه در 
بحث گسترش شهرنشينى و عدم برنامه ريزى اصولى در توزيع مناسب جمعيت اتفاق افتاده 
است. اين امر بدين دليل است كه اصول آمايش سرزمينى جدى گرفته نشده و وضعيت كشور 

در اين زمينه ساماندهى نشده است.
وى با بيان اينكه در حوزه سواد و آموزش طى سال هاى 80 تا 91 ايران شاهد رشد جهشى 
در توليد علم بوده است، گفت: شاخص هاى مربوط به رشد علم زمانى جهش خواهد داشت 
ــت، بلكه بايد به ميزان  ــود؛ جهش علمى فقط مقاله نيس ــطح زندگى ش كه باعث ارتقاى س

تاثيرگذارى مقاالت در محيط زيست، اقتصاد و فرهنگ كشور نيز توجه كرد.
توقف فعاليت سمن هاى محيط زيستى در سال 88

ــازمان هاى مردم نهاد زيست محيطى طى سال هاى 76 تا 99 گفت:  وى با اشاره به تعداد س
ــت كه در سال 81 روند  ــمن هاى محيط زيستى آمده اس در اين گزارش در مورد تعداد س
ــترين تعداد  ــال 84 با تعداد 630 سمن با بيش ــته ايم. در س ــمن ها را داش افزايش تعداد س
تشكل هاى مردم نهاد مواجه بوده ايم. تعداد سمن ها در سال هاى 85 تا 87 كاهش يافته است،  
به طورى كه تعداد سمن هادرسال 85 (484)، سال 86 (295 ) و درسال 88 به (330) سمن 
ــاره به اينكه در سال 88 سمن  رسيد. معاون آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست با اش
ــال هاى 89 تا 92 تعداد سمن  هاى محيط زيستى  محيط زيست نداشتيم، اظهاركرد: در س

بين 431 تا 443 بوده است. بيشترين تعداد در سال 84 بوده و بعد از آن روند كاهشى يافته 
است. در حال حاضر نيز 750 سمن زيست محيطى در كشور وجود دارد كه سازمان حفاظت 

محيط زيست بايد به عنوان تسهيل گر اين سمن ها عمل و آن ها را جهت دهى كند.
وى با بيان اينكه طى سال هاى 84 تا 92 با كاهش 30 درصدى تشكل هاى مردم نهاد مواجه 
بوده ايم، گفت:  اين مسأله بيانگر كمرنگ تر شدن حضور تشكل ها و جريان هاى اجتماعى و 
سهم كم مشاركت هاى جمعى در رفع يا كاهش مشكالت و تهديدات زيست محيطى است؛ از 
ابتداى سال 92 اين حضور مجددا پررنگ شده و در كنار افزايش نرخ با سوادى زنان و افزايش 
ــب براى آگاهى بخشى و مشاركت هاى  ــته هاى محيط زيست، زمينه مناس دانشجويان رش

مردمى در بهبود كيفيت محيط زيست فراهم شده است.
افزايش سرانه مصرف انرژى در ايران

وى در ادامه با اشاره به سرانه مصرف انژرى در كشور طى سال هاى 83 تا 88 گفت: مصرف 
ــال هاى 89 و 90 با نرخ اندكى اين روند  ــى داشته و در س انرژى در اين سال ها روند افزايش
كاهش يافته؛ اما سرانه مصرف در طول اين مدت در ايران بيش از مصرف جهانى بوده است 
و حتى نسبت مصرف در ايران در مقايسه با كشورهاى خاورميانه و كشورهاى با درآمدهاى 

متوسط نيز باالتر بوده است.
سقوط ايران در زمينه بهره ورى انرژى

ــال هاى 69 تا 90 افزود: در سال  مظاهرى در ادامه در مورد بهره ورى انرژى در ايران طى س
90 شاخص بهره ورى سقوط زيادى داشته و نسبت به متوسط جهانى و كشورهاى خاورميانه 
ــط و پايين در وضعيت نامناسبى قرار  ــورهاى داراى درآمدهاى متوس و شمال آفريقا و كش

داشته است.
ــال هاى 83 تا 92 نسبت به كل انرژى  وى با بيان اينكه سهم انژرى هاى تجديدپذير طى س
ــد ميزان مصرف  ــت، گفت: هرچن ــد 71 صدم درصد بوده اس ــور ثابت و در ح مصرفى كش
انرژى هاى تجديدپذير در سال 85 به باالترين ميزان خود رسيده و به عدد1/1 درصد از كل 
مصرف اوليه انرژى دست يافته؛ اما سياست هاى سال هاى بعد منجر به افت مجدد اين شاخص 
در كشور شده است. بنابراين با توجه به پتانسيل باالى كشور در اين زمينه بايد برنامه ريزى 

مدون و مديريت اصولى به منظور افزايش سهم انرژى هاى تجديدپذير ايجاد شود.
ايران يك و نيم برابر از ظرفيت كره زمين استفاده مى كند

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه از نظر ظرفيت زيستى، 
كره زمين ظرفيت مشخصى براى بهره بردارى دارد و درطول يك سال بايد به اندازه ظرفيت 
ــتفاده كرد، گفت:  در حال حاضر در دنيا يك و نيم برابر از ظرفيت كره زمين استفاده  آن اس
مى شود. ايران نيز به اندازه يك و نيم كره استفاده كرده است. بايد بگوييم اگرچه وضعيت ما 
ــتان نيست؛ اما به خوبى هندوستان كه نيم كره مصرف  در اين زمينه به بدى آمريكا و عربس

مى كند هم نيست.
تعلق رتبه 107 جهان به ايران در حوزه مديريت منابع آب

ــا توجه به رتبه بندى  ــاره به رتبه جهانى ايران در مورد مديريت منابع آب گفت:  ب وى با اش
سال 2014، ايران در مديريت منابع آب از امتياز 100، 2,77 و رتبه 107 جهانى را دريافت 
كرده است ودر شدت مصرف انرژى نيز رتبه خوبى نداشتيم. ايران در دايره مصرف كنندگان 
ــورما يك كشور صنعتى  ــت. اين در حالى است كه كش انرژى داراى رتبه هشت جهانى اس

محسوب نمى شود. 
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست در پايان با بيان اينكه بخش اعظم 
گزارش هاى سال هاى 83 تا 92 در شاخص هاى كالن كشور نشان از افول و تنزل وضعيت در 
اين شاخص ها دارد، گفت: افزايش رد پاى اكولوژيكى و شدت مصرف انرژى، كاهش بهره ورى 
ــهم ناچيز ايران از اكوتوريزم، افزايش تراز منفى ميان هزينه و درآمد خالص ملى،  انرژى، س
ــازمان هاى مردم نهاد  ــه س ــه ب ــدم توج ــى و ع ــت محيط ــرد زيس ــاخص عملك ــت ش اف
ــده ــرح ش ــزارش مط ــن گ ــه در اي ــت ك ــى اس ــم نكات ــى و ... از اه ــت محيط زيس

 است.

خبردر حال انقراض

ــت روى جمعيت هاى مختلف  ــال هاس محققانى كه س
ــيرهاى  ــيرها تحقيق مى كنند معتقدند جمعيت ش ش
آفريقايى از سال 1980 ميالدى تا امروز عمال نصف شده 
است. اين فاجعه در مورد شيرهاى آفريقايى ناحيه شرق 

حتى جدى تر هم هست. 
شرق آفريقا را به عنوان پرتراكم ترين زيستگاه شيرهاى 
ــرعت تحليل  ــفانه س ــند، اما متاس آفريقايى مى شناس

جمعيت در آنجا نسبتا بيشتر است. 
ــه ها و داده هاى اطالعاتى، به  واقعيت اين است كه نقش
ــامانه اطالعات جغرافيايى  ــه هاى حاصل از س ويژه نقش
ــيرها  ــتگاه ش ــان مى دهند زيس ــه وضوح نش (GIS) ب
ــت.  ــدن اس ــا روز به روز در حال كوچك تر ش در آفريق
ــه تعداد  ــت ك ــواهد حاكى از آن اس ــن، ش ــالوه بر اي ع
ــز مدام  ــان ها ني ــط انس ــده توس ــيرهاى معدوم ش ش
ــاله را بايد در تعارض ــه اين مس ــود و ريش بيشتر مى ش
ــيرها و جوامع دامدار و كشاورز جستجو  آشكار ميان ش

كرد.
محققان مى گويند سال هاست وضع شيرها بدين منوال 
بوده است. مشكل اينجاست كه وقتى بحث تعارض ميان 
ــود، اغلب اين شيرها هستند  انسان و شير مطرح مى ش
ــد. چنانچه نمونه  كه ميدان را به حريف واگذار مى كنن
ــتر هم در مورد شيرهاى ايرانى  آشكار اين نابرابرى پيش

تجربه شده است.
ــته پراكندگى وسيعى در  ــيرهاى ايرانى كه در گذش ش
ــتم ميالدى از اين  بين النهرين داشتند، اوايل قرن بيس
ــدند. اين گونه منحصربه فرد امروز در  منطقه ناپديد ش
ــده و تنها اعقاب شير  كشور ما به طور كامل منقرض ش
ايرانى را امروزه فقط و فقط مى توان در جنگل هاى گير 
ــور هندوستان سراغ  ــمال غربى كش واقع در كتياور، ش

گرفت.
ــان مطالعه درباره  ــى از متخصص ــر هانس باوئر، يك دكت
شيرهاى آفريقايى مى گويد: «وضعيت شيرها به حدى 
بحرانى است كه ما بايد واقعا نگران باشيم. تعداد شيرها 
ــت و تحليل جمعيت هاى مختلف  ــده اس ــيار كم ش بس

واقعيتى ملموس است. 
متاسفانه با وجود استفاده از فناورى هاى روز نظير رديابى 
ــامانه تعيين موقعيت جهانى، شاهد  ــيرها از طريق س ش
حوادثى مهارناپذير از جانب عوامل انسانى هستيم و اين 
ــف دارد كه قرار است، دفتر حيات  مساله واقعا جاى تاس

شيرها را براى هميشه ببنديم».

سرنوشت شيـر ايرانى 
در انتظار شيـرهاى آفريقايى
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در اعماق فضا

ــطح سياره سرخ بگذاريم. با وجود  باالخره آن روز خواهد آمد كه پا بر س
ــت هاى  ــينى كه ربات هاى فضانورد ما به دوردس ــفر بى سرنش ده ها س
ــاى فضايى مان فعال فقط  ــى انجام داده اند، كف كفش ه منظومه شمس

گردى از خاك ماه رويش نشسته است. با امكانات امروزى مان كه شامل 
فضاپيماهايى مى شود كه با سرعت سرسام آور 30 هزار كيلومتر بر ساعت 
به پيش مى روند، باز هم سفر به مريخ دست كم قريب به هشت ماه زمان 

خواهد برد.
 اگر قرار باشد به زمين بازگرديم بايد حدود دو سال صبر كنيم و باز هم 
ــيم. طوالنى بودن اين سفر معضل مهمى است كه  هشت ماه در راه باش
انجام آن را براى روزگار فعلى ما به ماموريتى غيرممكن بدل كرده است. 
اما فقط مسائل فنى و تكنيكى و هزينه هاى هنگفت نيست كه تا به حال 

مانع از دستيابى به سياره سرخ شده است.
ــت  ــد يك فضانورد به اين ماموريت برود، اين يعنى قرار اس اگر قرار باش
غيرمستقيم او را در اتاقكى كوچك به مدت بيش از دو سال حبس كنيم 
ــى انفرادى و  ــرايط روحى و روانى زندگ ــت تكليف ما با ش و در اين حال
ــك برايش رخ دهد  ــه از نظر پزش ــكل احتمالى ناگهانى ك هرگونه مش
ــد چند فضانورد با هم به چنين سفرى بروند،  چيست. اگر هم قرار باش
باز هم تحمل شرايط دشوار و پراسترس در زندگى با افرادى در محيطى 
ــاعته به مدت بيش از دو سال،  كوچك و محبوس، آن هم به طور 24 س

خود كابوس دهشتناك ديگرى است.
ــير تا به حال آزمايش هاى زيادى انجام شده كه مارس500 در اين مس

ــاى غيرواقعى و  ــا طرح ه ــه اين روزه ــت، البت ــروف ترين آنهاس از مع
خيال پردازانه اى نظير مارس وان نيز با مطرح كردن ايده سفر يك طرفه 

و بى بازگشت به مريخ، توجه افكار عمومى را به خود جلب كرده اند.

ــى چالش هاى روحىـ  روانى، انسان براى آغاز عملى چنين  براى بررس
سفرى، ناسا گروه شش نفره اى از پژوهشگران ماجراجو را استخدام كرده 
تا زندگى در انزوا در اتاقك گنبدى شكل مخصوصى در هاوايى كه نزديك 

به يك آتشفشان غيرفعال است را تجربه كنند.
ــمندان مى خواهند در طول انجام آزمايش زندگى آنها را از طريق  دانش
دوربين ها و ديگر سنجشگرها زير نظر بگيرند تا با پيدا كردن مشكالت 

احتمالى، راه حل هايى براى آن را ارائه دهند.
ــدند و  ــره از روز جمعه وارد اين مأموريت ش ــش نف اعضاى اين گروه ش
ــرايطى ايزوله كنار هم زندگى كنند. اگر اين  ــال در ش قرار است يك س
ــش رود در اين صورت اين طوالنى ترين  مأموريت تا انتها با موفقيت پي
ــود خواهد ــازى زندگى در مريخ در نوع خ ــبيه س ــر براى ش تالش بش

 بود. 
ناسا پيش تر شرايط دشوار شبيه سازى براى سفرهاى طوالنى فضايى را 

در دو دوره چهار و هشت ماهه آزموده بود.
محققان داوطلب براى حضور در اين ماموريت در فضاى بسته و محدود 
ــاع دارد هيچ گونه  ــر ارتف ــش مت ــكلى كه 11 متر قطر و ش گنبدى ش
دسترسى به هواى بيرون و غذاى تازه نخواهند داشت تا شرايط زندگى 

مشابه سفر به مريخ را در عمل تجربه كنند.
ــكل خود خارج شوند، بايد لباس  اگر هم بخواهند از كانكس گنبدى ش
ــرايط چندان خوشايندى را  فضايى مخصوص را به تن كنند كه البته ش

هم ندارد.

ــود در طول  ــاى محدود كانكس خ ــك از آنها در اين فض به عالوه هر ي
ــى از نوع پنير و  ــال، يك تخت و ميز كوچك به همراه مواد غذاي يك س

كنسرو همراه دارند.
در مورد تفاوت شخصيت ها و تجربيات افراد اين گروه شش نفره جالب 
ــى دارند كه عبارت  ــت بدانيد كه هريك از آنها تخصص هاى متنوع اس
ــت شناسى، معمارى، خاك شناسى، خلبانى  است از فيزيك، اختر زيس

و خبرنگارى.

شبيـه سازى سفـر به 
مـــريــخ

عكس روز 

تهيه گزارش وضعيت 
محيط زيست كشور 
بعد از يك دهه وقفه



روى خط خبر

سبد اخبار
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 وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه شرايط جامعه در طول 36 سال گذشته تغييرات 
ــى بايد متناسب با شرايط  ــت گفت: فعاليت هاى تربيتى و پرورش زيادى داشته اس

محيطى جامعه تحول پيدا كند.
على اصغر فانى،  در جشنواره كشورى تجليل از برگزيدگان الگوهاى برتر تدريس درس 
تفكر و سبك زندگى و تجارب برتر تربيتى كه در ساختمان شهيد رجايى برگزار شد، با 
اشاره به راهبرد  ارتقاى كيفيت بخشى اظهار كرد: اجراى زير نظام هاى مختلف سند 
ــم و هفتم  تحول بنيادين و عملياتى كردن راهكارهاى آن در طول برنامه هاى شش
ــور مى تواند فعاليت هاى مختلف آموزش و پرورش را به سمت ارتقاى  توسعه كش

كيفيت بخشى امر تعليم وتربيت هدايت كند.
وى تربيت نيروى انسانى در آموزش و پرورش را وظيفه دانشگاه فرهنگيان خواند و 
تصريح كرد: بيش از يك ميليون فرهنگى در كشور داريم كه بهسازى و به روزرسانى 
ــيار مهم تر از تربيت نيروى انسانى است ، چون دانش آنان  دانش و اطالعات آنها بس
ــبب تغيير در بينش، نگرش و اصالح فردى و گروهى دانش آموزان شود و  تا  بايد س
زمانى كه رفتارسازى مناسب در دانش آموزان شكل نگيرد،  قطعا تحولى در آموزش 
ــنواره  ــر و اميد ادامه داد: برگزارى جش ــت. عضو كابينه تدبي وپرورش رخ نداده اس
الگوهاى برتر تدريس درس تفكر و سبك زندگى و تجارب برتر تربيتى مى تواند منشأ 
ارائه روش هاى نوين در اداره بهينه فعاليت معلمان و مربيان در تدريس فعال و بروز 
خالقيت و ابتكار در دانش آموزان باشد. فانى با بيان اينكه تربيت كار سختى است و به 
همين دليل امام راحل «ره» شغل معلمى را معادل كار انبياء معرفى كرد، گفت: شما 
منتخبين برتر كشور بايد با استفاده از تجارب برتر تربيتى و روش هاى نوين تدريس، 
بتوانيد رفتارسازى فردى و گروهى دانش آموزان متناسب با شرايط جامعه را به نحو 
ــم على اصغر فانى وزير آموزش و  احسن توسعه دهيد. گفتنى است ؛ در پايان مراس
پرورش و حميدرضا كفاش معاون پرورشى و فرهنگى وزير آموزش و پرورش از كتاب 
ــى و از برگزيدگان با اهداى لوح  تجارب برتر تربيتى و الگوهاى برتر تدريس رونماي

سپاس تقدير و تجليل به عمل آوردند.

زمينه اشتغال 650 خانواده زندانى
فراهم شده است

مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان مركز گفت: طبق تفاهم نامه اى كه ميان انجمن 
و معاون رييس جمهور در امور زنان منعقد شد، زمينه اشتغال 650 خانواده زندانى 

فراهم شد. 
ــكارى بين معاون  ــال 93 تفاهم نامه  هم ــفندماه س ــن نصيرى گفت: در اس محس

رييس جمهور در امور زنان و خانواده با انجمن حمايت از زندانيان به امضا رسيد.
ــت اقتصادى  ــازى وضعي ــتاى توانمندس ــه اين تفاهم نامه در راس وى با بيان اينك
ــده، بيان كرد: در حال حاضر بر اساس اين تفاهم نامه  خانواده هاى زندانيان امضا ش

زمينه اشتغال براى 650 خانواده زندانى فراهم شده است. 
ــان كرد: طبق اين تفاهم نامه  مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان مركز خاطرنش
ــوى معاون ــواده زندانيان از س ــازى خان ــون تومان به منظور توانمندس 250 ميلي
 رييس جمهور در امور زنان و خانواده اختصاص يافت كه 50 ميليون تومان را ابتداى 
سال و 150 ميليون تومان را اوايل شهريور ماه به حساب انجمن حمايت از زندانيان 
مركز واريز كردند. ان شاءاهللا 50 ميليون تومان باقى مانده نيز در آينده و در پايان طرح 

توانمندسازى خانواده زندانيان پرداخت خواهد شد.

بايد رفتارسازى مناسب
 در دانش آموزان شكل  بگيرد

يك جامعه شناس درباره اعتياد به شبكه هاى اجتماعى گفت: خانواده ها 
فرزندان خود را در استفاده از چنين فضاهايى مديريت كنند. همچنين بايد 

همه افراد، مديريت خودرهبرى را به كار گيرند تا از اعتدال خارج نشوند.
محمود ساعتچى ، درباره عوامل اعتياد به شبكه هاى اجتماعى و مضرات آن 
گفت: به رفتارى سالم گفته مى شود كه در آن، نوعى اعتدال وجود داشته 
باشد. خارج شدن از اعتدال در هر زمينه و فعاليتى، مشكل ايجاد مى كند 

و به صورت اعتياد در مى آيد.
ــبكه هاى اجتماعى،  ــناس اظهار داشت: مساله اعتياد به ش اين جامعه ش

اينترنت و نظاير آن، امروز در جهان مورد توجه فراوان قرار گرفته است.
ساعتچى با اشاره به ابعاد مفيد استفاده از اينترنت و شبكه هاى اجتماعى 
ــبكه هاى اجتماعى، مردم اين امكان را پيدا  گفت: از طريق استفاده از ش
كرده كه با گستره وسيعى از افراد و آشنايان خود ارتباط برقرار كنند. اين 
ارتباط به آنها آرامش داده و باعث افزايش آگاهى و اطالعات علمى مى شود. 
همچنين از بسيارى مسائل كه قبال از آن بى خبر بودند، مطلع مى شوند و 

مردم كم و بيش به هم نزديك مى شوند.
ــبكه هاى اجتماعى،  ــيارى از پيام هاى دريافتى در ش وى با بيان اينكه بس
ــانى اجتماعى، تاريخى و بهداشتى مى شود اظهار داشت:  باعث اطالع رس
ــبكه هاى اجتماعى وقت افراد را پر كرده و براى كسانى كه  ــتفاده از ش اس

امكان گردش و تفريح ندارند، كمك كننده است.
وى با اشاره به معايب استفاده از شبكه هاى اجتماعى تصريح كرد: استفاده 
بيش از حد از شبكه  هاى اجتماعى باعث كاهش حركات بدن، خسته شدن 
چشم ها، فعال نگه داشتن بيش از حد مغز، كاهش اشتها، گيجى، منگى و 

افزايش فشار خون مى شود.

ساعتچى با ارائه يك پيشنهاد به خانواده هايى كه فرزندان آنها درگير اين 
ــتندگفت: خانواده ها  فرزندان خود را در استفاده  مساله بوده و نگران هس
ــراد، مديريت  ــد. همچنين بايد همه اف ــن فضاهايى مديريت كنن از چني

خودرهبرى را به كار گيرند تا از اعتدال خارج نشوند.
ــتفاده كنندگان از اين  ــنهاد مى كنم كه اس وى افزود: به عنوان مثال پيش
شبكه ها، بعد از گذشت 10  الى 15دقيقه، وسيله ارتباطى را كنار گذاشته 
ــتراحت كرده و به  ــروع به فعاليت كنند تا چشمان شان اس و  مقدارى ش

صورت عادى درآيد.
ــناس گفت: زمانى كه يك رفتار به صورت اعتياد در مى آيد  اين جامعه ش
ــكل ايجاد مى كند. به عنوان مثال زمانى كه نظافت  در ابعاد مختلف، مش
بيش از حد معمول شود، حالت وسواس گونه به خود مى گيرد كه در نتيجه 
مشكالتى را به وجود مى آورد. بنابر اين استفاده زياد از شبكه هاى اجتماعى 
نه تنها به خود فرد، بلكه در برقرارى ارتباط او با ديگران، آسيب مى رساند.

ــبكه هاى اجتماعى و بروز خيانت و بحث  ــتفاده از ش ساعتچى درباره اس
ــتفاده از شبكه هاى  ــت: بحث خيانت در پى اس فرا زناشويى، اظهار داش
ــيرى را  ــتفاده كننده چه مس ــتگى به اين دارد كه فرد اس اجتماعى، بس
انتخاب كند. زمانى كه فرد صحيح تربيت شده، مسيرش را درست انتخاب 
ــته باشد، اگر هم در ــب و رفتار انسانى داش كرده، همچنين اخالق مناس

ــاره به  ــرد، آن را مديريت مى كند.وى با اش  وضعيت هاى خاص قرار بگي
راه هاى جلوگيرى از خطرات استفاده از شبكه هاى اجتماعى، گفت: فقط از 
طريق آموزش، امكان جلوگيرى از خطرات استفاده از شبكه هاى اجتماعى 
وجود دارد، همچنين والدين بايد مراقبت هاى الزم را براى فرزندان خود 

در نظر بگيرند.

ــنين پايين  ــوزش و آگاهى بايد از س ــناس با بيان اينكه آم اين جامعه ش
شروع شود، اظهار داشت: والدين بايد از دوران كودكى مراقب فعاليت ها و 
بازى هاى فرزندان خود باشند و حتى گاهى در بازى ها او را همراهى كرده 
ــتن، زمان را براى آنها  ــته باشند. همچنين با قانون گذاش و مشاركت داش

مديريت كنند.
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خودرهبرى، در جلوگيرى از 
اعتياد به فضاى مجازى موثر است

 رييس سازمان مدارس غيردولتى توسعه مشاركت هاى 
ــرورش گفت:كيفى  ــواده وزارت آموزش و پ مردمى و خان
ــازى  ــازى فعاليت هاى مدارس غيردولتى، توانمندس س
ــى در كليه مدارس  ــى و پرورش ــى فرآيند آموزش و بررس

غيرانتفاعى در اولويت است.
مرضيه ُگرد  بر جلوگيرى از تغيير كاربرى فضاهاى آموزشى 
ــت موضوع مهم  ــت: تعليم و تربي تاكيد كرد و  اظهارداش
ــت كه دولت به تنهايى قادر نيست آن  ــترده اى اس و گس
ــردم در اين حوزه  ــاركت م ــور انجام دهد و مش را در كش
ــازمان مدارس غيردولتى توسعه ضرورى است. رييس س
ــاركت هاى مردمى و خانواده افزود: با كمك مجلس   مش
ــاى خاصى از ــهيالت و حمايت ه ــود تا تس تالش مى ش
 مشاركت كنندگان اين بخش ايجاد شود تا عالقمندان اين 

حوزه بتوانند در آموزش دانش آموزان سهيم شوند.
ــش از 12 هزار مركز  ــال حاضر بي وى تصريح كرد: در ح

آموزشى و 10 هزار مدرسه غير دولتى در كشور داريم كه 
ــه تعليم و تربيت دانش موزان  فعاليت آنها كمك موثرى ب
ــت. ُگرد تصريح كرد: با توجه به نظر نمايندگان  كرده اس
ــبك كار ما امسال متوقف  مجلس و مصوبه صادر شده س
ــته خريد خدمات آموزشى  ــود؛  زيرا در سال گذش مى ش
ــتيم و امسال با توجه به اين كه  به صورت مشاركت را داش
اين مصوبه مجلس محدوديت ايجاد كرده فقط مى توانيم 
خريد خدمات آموزشى دانش آموزان الزم التعليم را داشته 
ــيم و اميدواريم از ظرفيت مدارس غير دولتى و توان  باش
مالى و تجهيزاتى و نيروى انسانى آنها بيشتر استفاده كنيم.

ــازمان مدارس غيردولتى توسعه مشاركت هاى  رييس س
ــا بايد داراى  ــرد: همه كالس ه مردمى و خانواده بيان ك
معلم باشد و همه دانش آموزان به مدرسه بروند و اين كار با 
مشاركت بخش خصوصى محقق مى شود. ُگرد يادآورشد: 
با تعامل و همكارى وزارت راه و شهرسازى موافقت شده تا 
اگر فضاها و زمينه ايى با كاربرى آموزشى در استانى موجود 
باشد و آموزش و پرورش توان ساخت آن را نداشته باشد به 
موسسان غير دولتى واگذار شود تا آنها وارد ساخت و ساز 

شوند.

ــورى با  ــت جمه ــان و خانواده رياس ــاون امور زن مع
ــتر رشد  ــته بس ــرايط گذش ــف از اينكه ش ابراز تاس
ــرايط و  ــيب هاى اجتماعى را فراهم كردگفت: ش آس
بحران هايى كه در سال هاى گذشته جامعه را درگير 
كرده بود.،  باالخره تاثير خود را بر حوزه زنان و خانواده 
ــتثنى از كل  ــن حوزه هم مس ــت و اي نيز به جا گذاش

جامعه نبود.
ــاره به عملكرد معاونت  شهيندخت موالوردى، با اش
ــت ــت جمهورى پس از گذش ــواده رياس زنان و خان

ــال از عمر دولت يازدهم عنوان كرد: با توجه به   دو س
ــتيم، متناسب  وضعيتى كه از ابتداى اين دولت داش
ــوزه زنان و  ــور در ح ــه رييس جمه ــا وعده هايى ك ب
ــتى  ــناخت درس ــتيم به ش خانواده داده بود، توانس
ــان و خانواده  ــوزه زن ــيب هاى ح ــات و آس از مطالب

برسيم.

ــزى براى  ــا درحال برنامه ري ــت: هم اكنون م وى گف
اجراى يكسرى طرح هاى ملى در حوزه زنان و خانواده 
ــى در اين حوزه  ــتيم تا بتوانيم از بحران هاى فعل هس

خارج شويم.
ــت جمهورى با ابراز  معاون امور زنان و خانواده رياس
تاسف از اينكه شرايط گذشته بستر رشد آسيب هاى 
ــتيم  ــم كردگفت: ما در تالش هس اجتماعى را فراه
ــت يازدهم  ــده از عمر دول ــى مان ــال باق تا در دو س
ــان كه بنيان  ــتگاه ها، زن ــاير دس طى هماهنگى با س
خانواده هستند را در برابر اين آسيب ها توانمند كنيم.

ــرايط و بحران هايى  ــت: ش ــار داش ــوالوردى اظه م
ــر كرده  ــه را درگي ــته جامع ــال هاى گذش كه در س

بود.
ــواده نيز  ــوزه زنان و خان ــر خود را بر ح  باالخره تاثي
ــتثنى از كل  ــم مس ــوزه ه ــت و اين ح ــا گذاش به ج
ــال حاضر  ــت ما در ح ــود؛ بنابراين اولوي ــه نب جامع
توانمندكردن زنان در هر قشرى است و همكارى هاى 
ــن مبنا ــر همي ــتگاه ها را نيز ب ــاير دس ــا س ــود ب خ

 گذاشته ايم.

كيفى سازى 
فعاليت هاى مدارس 

غيردولتى

شرايط گذشته، بستر 
رشد آسيب هاى 

اجتماعى را فراهم كرد

ــايى با حضور  ــم رونمايى از كتاب «يكى بود، يكى نبود» مرتضى پاش مراس
ــگاه امام صادق و پژوهشگر  ــنيان راد، عضو هيات علمى دانش مهدى محس
ــماعيل  ــگاه تهران و اس ــعود كوثرى، عضو هيات علمي دانش ارتباطات، مس

رمضانى، نويسنده كتاب در فرهنگسراى رسانه برگزار شد.
دانشگاهيان نسبت به پديده مرتضى پاشايى غافل هستند

اسماعيل رمضانى، نويسنده «يكى بود، يكى نبود»  درباره انگيزه نوشتن اين 
كتاب  گفت: نگاهم در اين كتاب، نگاهى ژورناليستى است.

 اما انگيزه اصلى من از نوشتن اين كتاب علت غافل شدن جامعه دانشگاهى 
ما از سوژه هايى مانند پديده مرتضى پاشايى است. اين اتفاق در افكار عمومى 
ــد و گرچه به مرور زمان افول خواهد كرد، اما هيچ وقت صفر  ما برجسته ش
ــگارش كتاب ــت. انگيزه من براى ن ــد و قابل كتمان كردن نيس نخواهد ش

 «يكى بود، يكى نبود» مرتضى پاشايى،  بى توجهى استادان و دانشجويان به 
ــت. اين اتفاق همانند  پردازش مباحثى همچون پديده فوت اين خواننده اس
ــفانه در جامعه  ــا در تاريخ رخ داد. متأس ــراى پرنس دايان پديده اى بود كه ب

خودمان در ظهور اين نوع پديده ها، حساسيت بروز نمى دهيم.
ــرد:  ــان ك ــر نش ــود» خاط ــى نب ــود، يك ــى ب ــاب «يك ــنده  كت نويس
ــايي  ــي پاش ــده مرتض ــاب پدي ــن كت ــتن اي ــا نوش ــرده ام ب ــعى ك س
ــه ــبيه ب ــده اى ش ــر پدي ــال ديگ 50 س ــر  ــم و اگ ــتند كن را مس

 مرتضى پاشايى رخ داد بگوييم كه پيش از اين مستندى هم وجود دارد.
ــرق نيزگفت: اسماعيل رمضانى كتاب   امير لعلى مدير انتشارات سيماى ش
«يكى بود، يكى نبود» مرتضى پاشايى را نوشت و فرايند تحقيق و ويرايش آن 
پيش از فرا رسيدن سال 94 به پايان رسيد و پس از نوروز 94 نيز مجوز گرفت.

ــاهد آن بوده ايم كه هيجاناتى در  ــته ش وى در ادامه گفت: طى ده ماه گذش
ــايى بود به همين  جامعه رخ داد و اين هيجانات مرتبط با فوت مرتضى پاش
دليل ما سعى كرديم كتاب تحليلى «يكى بود، يكى نبود» مرتضى  پاشايى را 

دور از اين هيجانات رونمايى كنيم.
ــى است و اين  ــايى از ابعاد مختلف قابل بررس وى افزود: پديده مرتضى پاش
ــك واقعيت را ارائه مى دهد؛  اما اين مبحث  پديده تحميل هاى اجتماعى از ي

مهم است كه آيا اين واقعيت حقيقى است يا برساخته است و رسانه ها در اين 
مورد چه نقشى دارند.

درباره پديده هايى مانند فوت مرتضى پاشايى مطالعات تك نگارى 
نداريم

ــعود كوثرى، مدرس ارتباطات گفت: اين كتاب يك  در ادامه اين مراسم مس
ــت و فكر مى كنم جاى موضوعاتى از اين دست خالى است.  اتفاق خوب اس
موضوعاتى همچون سقوط هواپيماى حاوى خبرنگاران و خيلى اتفاقات ديگر 
ــه كنيم. بنابراين نگارش اين كتاب  كه مى توانيم راجع به آن مونوگرافى تهي
ــت كه از همين جا شروع كنيم و  ــت و خوب اس به خودى خودكار خوبى اس
داده هاى الزم اوليه را براى تجزيه و تحليل فراهم كنيم. بنابراين بايد به آقاى 
ــروز چنين پديده هايى  ــت مريزاد گفت، اما به نظرم در هنگام ب رمضانى دس
هركسى بايد نقش خود را ايفا كند. ژورناليست بايدكارخودش را كند، استاد 
دانشگاه هم بايد نقش خود را ايفا كند. ما درباره بسيارى از موضوعاتى مانند 
ــايى مطالعات تك نگارى نداريم و بايد مونوگراف هايى در  فوت مرتضى پاش

اين زمينه تدوين شود تا داده هاى الزم براى تحقيقات آينده را فراهم كنند.
پاشايى تبديل به سياوش ايرانى شد

ــياوش»  ــطوره ى مرگ س ــايى مانند «اس وى ادامه داد: پديده مرتضى پاش
ــطوره اى كه در  ــطوره عمل كرده است؛ اس ــت كه  در اين ماجرا اين اس اس
ــوگ هاى ديگركه  ــياوش و س ــوگ س ــطوره س ذهن همه ما وجود دارد. اس
ــتند و مى توان گفت  ــن نوع پديده ها هس ــتند، همگى از اي در ذهن مان هس
ــايى خوب عمل كرد و پاشايى تبديل  اسطوره سياوش و پديده مرتضى پاش
ــرطان نابهنگام، او را از پا  به سياوش ايرانى شد. به گونه اى كه اين اتفاق ، س
درآورد و يك حس همدردى را به وجود آورد. در اين ميان نيز مرزبندى هاى 
ــباهت  ــايى با توجه به ش ــگ مى بازند. مرتضى پاش ــود دارد حتى رن كه وج
ــياوش بر روى ذهن  ــاهنامه و تأثير داستان س خود به شخصيت  سياوش ش
ــتردگى  ــد. همچنين ميزان گس ــياوش ايرانى ش جامعه ايرانى تبديل به س
ــايى، اجتماع لحظه اى ــيع جنازه مرتضى پاش اجتماع حاضر در مراسم تش

است.
نويسنده  كتاب «يكى بود، يكى نبود»، از بى توجهى جامعه دانشگاهى نسبت 
پردازش به ابعاد مختلف حضور اجتماع گسترده در تشيع جنازه اين خواننده 
انتقاد كرد. كوثرى در پاسخ به اين انتقاد گفت: بايد بگويم كه 5 سال بعد ما 
ــتناد و تحقيقاتى در اين زمينه ارائه كنيم؟ اين كتاب و  بايد به چه چيزى اس
نوشته هاى ديگر داده و اطالعات ما براى پژوهش هاى آينده است. بهتر است 
ــطح باال نزنيم و درباره مستندكردن اتفاقات  در ايران خيلى حرف تئورى س
ــايى فعاليت هاى بيشترى انجام بدهيم.  مشابه با تشييع جنازه مرتضى پاش
اين كارشناس رسانه در ادامه افزود: در جامعه ما هر كسى بايد كار خودش را 
انجام دهد و جايگاه افراد نبايد عوض شود تا ايفاى نقش در قالب حلقه هاى 

تكميلى در كنار يكديگر در جامعه قرار بگيرد. 
ــهرت و ضد شهرت، گفت: در كشور  او در ادامه با اشاره به وجود يك نظام ش
ايران نظام ضد شهرت بيشتر از نظام شهرت عمل مى كند، به همين دليل هم  

فرد و شخصيتى در ايران تبديل به ستاره و سلبريتى نمى شود.
مسعودكوثرى در ادامه بيان كرد: مردم ما هم  اكنون در حال انتقال از عرصه 
ــايى نيز در اين فضا مطرح شد و به  سياسى به عرصه اجتماعى هستند و پاش
همين دليل ما بايد انتظار پديده هاى مشابهى در اين حوزه را داشته باشيم. 
ــايى ديگر آن اوج را تجربه نمى كند و درآرامش خود باقى خواهد  پديده پاش

ماند.
وى در ادامه متذكر شد: شبكه هاى اجتماعى و جوان بودن پاشايى مى تواند به 

امر ايجاد يك اجتماع لحظه اى كمك كند و احتمال بروز اجتماعات لحظه اى 
ــت، زيرا مردم جهان از تقسيم بند هاى طبقاتى  حول محور اتفاقات زياد اس

گذشته خسته شده اند و اين مورد درباره ايران نيز صدق مى كند.
ــيع جنازه  ــترده در تش ــگاه ادامه داد: حضور جمعيت گس اين مدرس دانش
ــايى مى تواند به برهم خوردن نظام هاى سابق اجتماعى و وفاق  مرتضى پاش
ــود. به عنوان مثال مى  جامعه با محوريت موضوعات مرتبط با زندگى آنها ش
توان به تراشيدن سر معلم كردستانى براى دانش آموز خود يا چالش سطل 

آب يخ اشاره كرد. 
ــته است  ــه دهه پر تحرك را داش ــاره به اين كه جامعه ايران س كوثرى با اش
ــى  ــت: من فكر مى كنم جامعه شناس ــه آرامش دارد، گف و هم اكنون نياز ب
ــت  ــرى به عواطف اجتماعى كرده اس ــاله دارد، توجه كمت كه عمرى صدس
ــاز به تنفس گاه  ــد و جامعه ايران ني ــت كه جوامع جدي و اين در صورتى اس
ــتيم و مديريت  ــث مختلف هس ــد در برابر مباح ــا در جوامع جدي دارند. م
ــت كه به ايجاد تنفس گاه هاى  اجتماعى مناسب براى جامعه مدرن اين اس
ــه تعويق ــردم را ب ــى م ــه  روح ــد و تخلي ــردم بينديش ــراى م ــب ب مناس

 نيندازد.
ــرى از  ــش ديگ ــگاه در بخ ــدرس دانش ــنيان راد، م ــه محس در ادام
ــايى بيان  ــود»  مرتضى پاش ــود، يكى نب ــم رونمايى از كتاب «يكى ب مراس
ــاره رويداد هاى كه  ــرفته، درب ــورهاى پيش ــاى دنيا و كش ــرد: در همه ج ك
ــر ــر كتابى منتش ــار خب ــد از انتش ــت، بع ــرده اس ــك ك ــه را تحري جامع
 مى شود و فاصله انتشار اين كتاب با وقوع رويداد كم است كه مخاطب تعجب 
ــانه ها براى تهيه  يك مصاحبه زمانى برابر يك ماه  مى كند. امروزه بيشتر رس
ــر  ــرعتى كه منتش ــد و اما روزنامه هاى ما به همان س را  اختصاص مى دهن
ــان را نيز تهيه مى كنند و زمان براى كارهاى توليدى  ــوند، مطالب ش مى ش

شان نمى گذارند.
ــود  ــالء موج ــايى خ ــى پاش ــود»  مرتض ــى نب ــود يك ــى ب ــاب «يك  كت
ــر ــتى را پ ــر ژورناليس ــك اث ــد ي ــراى تولي ــرژى ب ــرف ان ــه ص در زمين

كرده است.
ــناختم، اما مى توانم بگويم دانشگاهيان  ــايى را نمى ش او ادامه داد: من پاش
ــرا با  ــب نكردند، زي ــده تعج ــن خوانن ــوت اي ــداد و پديده ف ــوع روي با وق
ــد جمعيتى را  ــرك مى توان ــى گاهى يك مح ــرايت روان توجه به نظريه س
ــل به محركى  ــش آن جامعه تبدي ــس از مواجهه با واكن ــك كنند و پ تحري
ــه ديگر الزم  ــه گونه اى عمل مى كند ك ــود. امروزه فضاى مجازى ب ديگر ش
ــقف جغرافيايى جمع ــك س ــدن زير ي ــراى تحريك ش ــت جمعيتى ب نيس

 شوند.
ــاب يكى بود، يكى  ــنيان راد در ادامه بيان كرد: بر خالف آنچه در كت محس
ــى ندارند؛  ــر جوان فاصله چندان ــا متن مردم و نش ــده، نخبگان ما ب نبود آم
ــان را  ــتند كه نگرانى مردم و جامعه ش ــمندانى هس زيرا اين نخبگان، دانش
ــت. منتهى ما سال هاست  ــايى امرى طبيعى اس دارند. پديده مرتضى پاش
ــوءتفاهم به  ــدت كلمه در باورمان س ــه، اما اين وح مى گوييم  وحدت كلم
ــكلى غيرطبيعى  ــفانه اتفاق اين چنينى را مش ــت كه متأس وجود آورده اس
ــگاه نمى كنيم.  ــك پديده طبيعى ن ــده به عنوان ي ــم. ما به اين پدي مى داني
ــت.  ــه اتفاقى كه افتاده اس ــت، ن ــكل ما نوع نگاه مان اس در حال حاضر مش
ــون مرتضى  ــخصيت هايى همچ ــان گفت: ش ــگاه در پاي اين مدرس دانش
ــن خواننده  ــون فوت اي ــاد پديده هايى همچ ــل ايج ــايى يكى از دالي پاش
ــاره ــه زمينه موجود در جامعه اش ــت و از داليل ديگر اين امر مى توان ب اس

كرد.

چرا مرتضى پاشايى تبديل به سياوش ايرانى شد
تحليل اجتماعى يك فوت و يك اجتماع؛
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ــى با  برنامه خندوانه قصد دارد فارغ از هر گرايش سياس
ــتارهاى  ــازى صحيح از مردم عادى سوپراس فرهنگ س
خنده بسازد. برنامه اى كه مردم را به اوج خنده مى برد و 
در همان لحظه با اشاره به نكات اجتماعى آموزنده مثل 
ــي در مصرف حامل هاى  ــه قوانين، صرفه جوي احترام ب
انرژى، ذكر نكات اخالقى، مرور خاطرات جنگ، ملموس 
ــاده زيستى،  ــان دادن زندگى مسووالن، آموزش س نش
ــى تاثير خود را روى مخاطب  ترويج فرهنگ كتاب خوان

مى گذارد.
ــا و ــريال ه ــردان  س ــى از كارگ ــوان بعض ــايد بت ش

ــت؛  چون  ــز تلويزيونى را بد اقبال دانس  برنامه هاى طن
ــه هايي بدون  ــتند مجموع ــود محبوبيت نتوانس با وج
ــخر لهجه ها و گويش ها و  ــيه، دور از تقليد و تمس حاش
بدون آموزش الفاظ ركيك و تكه كالم هاى نامناسب را 
بسازند؛ در صورتى كه اين كارگردان ها آثار ارزشمندي 

را در كارنامه ى خود دارند.
ابعاد تلويزيون بسيار كوچك تراز پرده سينماست. حتى 
ــه پاى پرده  ــى دى و ال اى دى هم ب تلويزيون هاى ال س
ــند؛  اما در عوض تلويزيون در دسترس  نقره اى نمى رس
ــدارد، پس ــط نياز ن ــايش به خريدن بلي ــت و تماش اس

ــود با به كارگيرى ترفند هاى جذاب مخاطب را   مى ش
خنداند و پاى اين قاب كوچك ميخ كوب كرد.

ــاعت  ــب س برنامه خندوانه با نوآورى هاى جذاب هر ش
23 از شبكه نسيم روى آنتن مى رود. هر شب شادى اين 
برنامه تقديم مى شود به كسانى كه هيچ مسند دولتى و 
حكومتى ندارند تا در برنامه هاى تلويزيونى يادى از آنها 
ــادى خندوانه به راننده هاى  شود؛  مثل آن شبى كه ش
ــتند و اولين نفرى را كه  تاكسى  كه منتظر دربست نيس
مى بينند سوار مى كنند، تقديم شد يا آن شب هايي كه 
با نظر مردم شادي برنامه به باغبان ها، رفتگران، نانواها، 

خياط ها و ... هديه شد.
ــارغ از هر گرايش  ــه خندوانه قصد دارد ف در واقع برنام
ــردم عادى  ــح از م ــازى صحي ــا فرهنگ س ــى ب سياس

سوپراستارهاى خنده بسازد.
ــرد و در همان  ــردم را به اوج خنده مى ب برنامه اى كه م
ــاره به نكات اجتماعى آموزنده مثل احترام  لحظه با اش
ــل هاى انرژى،  ــن، صرفه جويي در مصرف حام به قواني
ــگ، ملموس  ــرور خاطرات جن ــى، م ذكر نكات اخالق
ــاده زيستى،  ــان دادن زندگى مسووالن، آموزش س نش
ــى تاثير خود را روى مخاطب ترويج فرهنگ كتاب خوان

 مى گذارد.
ــايد خيلي كم يا  ــا دعوت از افرادي كه ش برنامه اي كه ب
ــوند، قصد  ــال در برنامه هاي تلويزيوني ظاهر نمي ش اص
دارد بعضي از شخصيت ها را در تاريخ اين برنامه ماندگار 
ــوت از بيماران ــمت از برنامه كه با دع كند؛  مثل آن قس
ــك فرد مبتال به ــي و امير مهدي ژوله به عنوان ي  ام اس

ــاد زندگي  ــعي كرد به اين بيماران بفهماند ش  ام اس س

كنند. يا قسمتي كه خندوانه اي ها ميزبان معلوالن ذهني 
بودند و اين برنامه با تمام وجود سعي كرد، خنده را روي 
لبان آن ها و خانواده هاي شان بنشاند و به مردم بفهماند 
احترام گذاشتن و ملموس حس كردن زندگي اين قشر 

ساده بسيار عادي است.
نكته قابل توجه وجذاب اين برنامه  طنزپردازي هاي يك 
عروسك به نام جناب خان است، كه مردم را هر شب پاي 

اين برنامه ميخكوب مي كند.
ــاي تلويزيون در  ــك ه ــا تمام عروس ــل از آن تقريب قب
برنامه هاي كودك ظاهر مي شدند و ماموريت شان شاد 
كردن بچه ها بود ؛ اما برنامه خندوانه مخصوص بچه ها 
نيست، حتي اگر بچه ها به خاطر موسيقي هاي  جذاب و 

شاد كننده اش پاي اين برنامه بنشينند.
ــش بزرگي از  ــت كه بخ جناب خان،  يك آدم بزرگ اس
محبوبيت و ماندگاري خود را مديون  شخصيت پردازي 
ــت. جناب خان  ــيرين صداپيشه خود اس و لهجه ي ش

ــك ها قرار نيست چيزى را آموزش  برخالف ديگر عروس
ــوخى مى كند و چند تا ترانه  بدهد. او مى آيد و چند تا ش
جنوبى و عربى مى خواند، در برنامه تنوع ايجاد مي كند 

و مى رود.
ــوان به  ــن برنامه را بت ــه از اي ــن صحن ــايد بهتري اما ش
ــبت داد؛ ــش نس ــان آور و جذاب ــاي هيج ــيقي ه موس

 صحنه هايي كه در كمتر برنامه ي تلويزيوني ديده شده 
است. مخصوصاپخش موسيقي هايي كه مردم را وادار به 
ايستادن مي كند تا همه به احترام مردم ايران و با حس 
ــتي و قلبي آكنده از غيرت ملي سرود  عميق ميهن پرس
ايران ايران را سر دهند و به جهانيان بفهمانند هيچ گاه 
ــان دست درازي  اجازه نمي دهندبيگانگان به كشورش

كنند.
نياز برنامه هاي تلويزيوني اجراي همين صحنه ها و ميان 
ــتن پرچم ايران،  ــت كه با در دست داش برنامه هايي اس
روح ميهن پرستي را به مردم القا و در ضمير ناخود آگاه

 آنها ثبيت كند.
ــن ــال برنامه اش را جش ــه در حالي دومين س خندوان
ــمت اين برنامه  ــه تا كنون بيش از 200 قس  مي گيردك
ــت. اين برنامه ثابت كرد مي توان با  روي آنتن رفته اس
تحقيقات ميداني قوي و بهره گيري از مشاوران و كادري 
مجرب برنامه اي ساخت كه ميليون ها ايراني وادار شوند 
ــاعت ها ماهواره هاي خود را خاموش كنند و در كنار  س

خانواده پاي تلويزيون ملي ميخ كوب شوند.
ــام ايرانيان در  ــيرين براي تم برنامه اي كه با آرزوي ش
ــكالتي كه  پايان به همه مي فهماند، فارغ از غم ها و مش
ــا خلق خنده  ــود ب در زندگي همه ما وجود دارد مي ش
ــاني كه ما فكر  ــان دادن نيمه پر زندگي تمام كس و نش
ــگ اجتماعي  ــكالت زيادي دارند، فرهن مي كنيم مش
ــت به  ــه خيلي وقت اس ــي كردن ك ــار هم زندگ در كن
ــت را دوباره نهادينه ــده اس دست فراموشي سپرده ش

 كرد.
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ــهرام ناظرى از داوراِن بخش آواز ، در نهمين جشنواره موسيقى جوان  ش
است. ناظرى پس از ديدِن اجراى شركت كنندگان در اين بخش، از اوضاِع 

كنونى آموزِش آواز در كشور گاليه كرد.
ــتمين جشنواره موسيقى  ــال پيش بود كه در حاشيه هش درست يك س
جوان، از شهرام ناظرى جوياى كيفيِت كاِر هنرجويان و شركت كنندگان 
در بخِش آواِز جشنواره شديم. آن زمان اين استاد آواز ايران گاليه هايى را 
درباره مشكِل سيستِم آموزش آواز در ميان جوانان و نوجوانان بيان كرد.

ناظرى سال گذشته به مسووالن هنرى و فرهنگى كشورگوشزد كردكه 
آواز ايرانى به سيستمى براى آموزش نياز دارد تا بتواند به پويايى برسد.

اكنون در نخستين روز از نهمين جشنواره موسيقى جوان و پس از داورِى 
ــهرام ناظرى را درباره كيفيِت اجراى جوانان و  بخش آواز، باز هم نظر ش
ــديم.ناظرى در اين باره مى گويد: محيط ما  نوجواناِن آواز خوان جويا ش
ــارات را برآورده كنند.  ــت كه هنرجويان ما بتوانند انتظ به گونه اى نيس
متاسفانه كيفيِت اجراِى شركت كنندگان در جشنواره موسيقى جوان به 

هيچ وجه برآورده كننده ى انتظارات نيست.
وى با مقايسه ى كيفيِت اجراهاى امسال نسبت به سال گذشته اظهار كرد: 
امسال كيفيت آموزش نسبت به گذشته خيلى تغيير نكرده و ضعف هاى 
بسيارى در هنرجويان و شركت كنندگان ديده مى شود. بهتر شدِن اوضاع 
ــه اى دارد كه در مملكت ما  ــوالت و برنامه ريزى هاى ريش آواز نياز به تح

چندان مرسوم نيست.
ــت و از استاداِن  ــهرام ناظرى كه خود در آوازخوانى صاحب سبك اس ش
مسلِم اين هنر محسوب مى شود مى گويد: خط مشى كلى براى نوجوانان 
ــتان و مدرسه براى  ــود تا آموزِش آواز از كودكس و جوانان بايد تدوين ش
كودكان و نوجوانان آغاز شود. تا چنين خط مشى ريشه اى از سوى مراكز 
ــود،  نمى توان چندان انتظارى از هنرجويان داشت.  فرهنگى اعمال نش
ــركت كنندگان ديده مى شود تقصير  ضعفى كه در حال حاضر در كاِر ش
ــت و مردم و هنرجويان در اين باره گناهى ندارند.وى در پاسخ  آنان نيس
ــوول تدويِن چنين خط  مشى و  به اين پرسش كه چه كسى متولى و مس
شيوه ى آموزشى است، اظهار مى كند: واحدهاى فرهنگى بايد اين كار را 
ــاره به ضعف هايى كه در مدرساِن آواز ديده  بكنند.ناظرى در پايان با اش
مى شود، مى گود: االن بيشتر كسانى كه در كالس هاى آموزشى مشغول 
تدريس هستند، خودشان نمى دانند كه چگونه بايد صدا را از دهان خارج 
كرد، يا اين كه صدا چگونه بايد گردش كند. خب با اين شرايط شاگرد چه 
مى تواند ياد بگيرد؟شهرام ناظرى از داوراِن بخش آواز در نهمين جشنواره 
موسيقى جوان است. اين جشنواره از 9 تا 20 شهريور در تهران و در تاالر 

رودكى برگزار در حال برگزارى است.

ــى خانواده ها و افزايش آمار طالق شده  وزير ارشاد گفت: آنچه امروز باعث فروپاش
است،  ارمغان سياه غرب يعنى همان شبكه هاى مجازى است.

على جنتى ، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى  در عين حال گفت: امروزه با وجود افزايش 
استفاده نادرست از شبكه هاى اينترنتى شاهد تهاجم فرهنگى هستيم كه جلوگيرى 
ــت؛ همانطور كه فيلتركردن  ــبى براى مقابله با آن نيس و مانع شدن، روش مناس
ــت. او افزود: امروزه  ــبكه هاى اجتماعى امر موفقيت آميزى نبوده اس سايت ها و ش
وظيفه دستگاه هاى فرهنگى براى توسعه ترويج فرهنگ كشور بسيار سنگين است 
كه در اين راستا حوزه هاى علميه، دانشگاه ها، ائمه جمعه و روحانيون نقش به سزايى 
دارند.جنتى گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در تالش است تا ضمن جلوگيرى 
ــرت هاى ناسالم، شرايط را  از پخش كتاب ها و فيلم هاى نامناسب و برگزارى كنس
براى عرضه نمايش ها و كتاب هايى كه مروج فرهنگ ايرانى اسالمى هستند، هموار 
ــكالت هسته اى و  ــاره به اينكه اولويت اول دولت، حل مش ــاد با اش كند. وزير ارش
برداشتن تحريم ها بودگفت: مذاكراتى كه طى 22 ماه تالش و با 6 كشور قدرتمند 
جهان كه هر كدام متشكل از مجموعه اى عظيم و متخصص فنى و ديپلمات برجسته 

بودند، معجزه اى بود كه حق برخوردارى ايران از انرژى هسته اى را به همه شناساند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: اميد است در آينده با اقدامات تيم مذاكره كننده 
شاهد برداشتن تحريم هاى اقتصادى، بومى و بانكى به طور كلى باشيم. وى افزود: 
ــه هزار ميليارد تومن يارانه به مردم يكى از ميراث هاى  پرداخت ماهيانه بيش از س

دولت گذشته است كه فشار زيادى به دولت يازدهم وارد مى كند.
ــان كرد: اگر اين ميزان اعتبار براى طرح هاى عمرانى و بهداشتى  جنتى خاطرنش

هزينه مى شد، امروز شاهد پيشرفت بهداشتى و عمرانى كشورمان بوديم.
وى تاكيد كرد: اميدواريم يارانه فقط به افراد مستحق تعلق بگيرد و ديگران از اين 
ــود  ــر نقدى و خدمات بيمه اى اجتماعى و فرهنگى بهره مند ش يارانه به صورت غي
ــود.جنتى با اشاره به اينكه امروز عمده  تا اين بار سنگين از دوش دولت برداشته ش
سرمايه هاى بانك ها براى مساكن مهر صرف مى شود، افزود: هدر رفت سرمايه بانك ها 
ــهر بوده و حتى امكان تامين آب و  براى مساكن مهرى است كه عمدتا خارج از ش
ــان را به ازدواج، بيكارى  برق و خدمات عمومى را ندارند. وى عامل بى رغبتى جوان
دانست و افزود: ريشه بسيارى از مشكالت و ناهنجارى هاى اجتماعى، بيكارى است 
كه رونق اقتصادى و در نتيجه رفع بيكارى، اهتمام جدى دولت است.وزير فرهنگ 
ــتان آذربايجان غربى همچنين تاكيد كرد:  ــوراى ادارى اس و ارشاد اسالمى در ش
آذربايجان غربى مهد عالمان، فقيهان، عارفان، فرهيختگان، هنرمندان، نويسندگان 
و شخصيت هاى برجسته علمى و فرهنگى است كه با ايثار و مجاهدت هاى خود در راه 
اسالم و دفاع از كشور، قدم هاى بزرگى برداشتند.او با اشاره به بافت جمعيتى استان 
و زندگى قوميت هاى مختلف، گفت: آنچه بايد به آن توجه داشت، نگاهى يكسان به 

همه شهروندان و استفاده از شايستگى هاى تمام اقليت ها است.

خبر 

فرياد مظلوميت پيامبر
 در عمق آمريكاى شمالى

ــى به نام ــى فيلم ــرال كانادا با نمايش ــهر مونت ــن روزهاى ش ــواى اي حال و ه
 «محمد رسول اهللا(ص)» به شدت متفاوت شده است.

ــول اهللا(ص)»  ــينمايى «محمد رس مجيد مجيدى و تعدادى از عوامل فيلم س
ــتقيما بتوانند با آنها ارتباط برقرار  به مونترال كانادا رفته بودند تا مخاطبان مس
كنند.استقبال از فيلم محمد رسول اهللا در مونترال كانادا به حدى بوده است كه 
سينماهاى نمايش دهنده پاسخگوى درخواست بازديدكنندگان نبوده و به همين 
دليل دو سانس ديگر به نمايش هاى فيلم محمد در حاشيه جشنواره جهانى فيلم 
ــينمايى «محمد رسول اهللا(ص)» در اين  مونترال اضافه شد.كارگردان فيلم س
باره گفت: بليط هاى نمايش افتتاحيه كارگردان فيلم سينمايى «محمد رسول 
اهللا(ص)» از مدت ها قبل فروش رفته بود و بليط نمايش دوم هم از دو سه روز پيش 
تمام شده است و مردم تقاضاى تكرار نمايش اين فيلم را دارند. حسين محدث، 
يكى از دانشجويان ايرانى دانشگاه مك گيل، در يادداشتى شفاهى از حال و هواى 

نمايش فيلم «محمد رسول اهللا» در شهر مونترال كانادا گفته است:
مونترال،  برخالف اكثر شهرهاى آمريكاى شمالى، شهرى اروپايى است و اكثر 
شهروندان آن فرانسوى زبان هستند. استان كبك به شكل عام و شهر مونترال به 
شكل خاص كامال الئيك هستند و رنگ و بوى دينى ندارند؛ اين در حالى است كه 
برخى از شهرهاى آمريكاى شمالى دين گرا هستند.اما اين شهر، اساسا مخالف 
ــنواره مونترال همراه با  حضور همه نمادهاى دينى است.ورود اين فيلم به جش
بحث هايى در رسانه ها و روزنامه هاى اين منطقه بود و اساسا اينكه اينچنين فيلمى 
وارد جشنواره شود خود يك مساله بود.تا آنجايى كه من خبر دارم ظاهرا شهردار 
مونترال ظاهرا به شكل جدى پشت اين فيلم ايستاد و اين فيلم در افتتاحيه اين 
ــالن ديگر نيز اين فيلم پخش شد.در  ــد و پس از آن در دو س جشنواره پخش ش
افتتاحيه اين جشنواره شهردار و رييس جشنواره به همراه مجيد مجيدى بر روى 
ــتقبال از اين فيلم بسيار زياد  فرش قرمز حضور پيدا كردند و فيلم را ديدند. اس
بود. به شكلى كه من  كه چند روز از قبل از برگزارى جشنواره متوجه حضور اين 
فيلم شدم، وقتى براى گرفتن بليط اقدام كردم ديدم كه هيچ بليطى وجود ندارد 
و همه بليط ها تمام شده است. به لطف يكى از دوستان بليطى براى من پيدا شد 
و من وقتى وارد سالن شدم متوجه اين قضيه شدم كه با وجود اينكه ايرانى هاى 
ــتند اما عمده سالن  ــيار عالقه مند ديدن فيلم هاى آقاى مجيدى هس اينجا بس
غيرايرانى هستند.نكته جالب توجه ماجرا براى من اينجا بود كه با وجود اينكه 
اكثر تماشاگران فيلم غيرايرانى هاى غيرمسلمان بودند، در عين حال واكنش هاى 
آنها به صحنه هاى مختلف فيلم خيلى عجيب بود. براى مثال در صحنه هايى مانند 
درگذشت حضرت آمنه شاهد گريه هاى آنها بوديم و صداى گريه اكثر جمعيت 
ــنيديم.تازه اين را بگذاريدكنار اينكه فيلم دوبله نشده بود و فقط  سالن  را مى  ش
زيرنويس داشت. شما معموال با زيرنويس نمى توانيد ارتباطى برقرار كنيد ولى 
با اين حال فيلم براى آنها آنچنان جذابيت داشت و آنقدر صحنه ها واقعى بود كه 
مظلوميت پيامبر در آن سن براى آنها بسيار جالب و تاثيرگذار از آب درآمده بود 
و اين خيلى جالب بود كه مظلوميت پيامبر در اين فضا و اين مكان در حال فرياد 
زده شدن است. نكته ديگر آنكه وقتى ما براى ديدن فيلم به سالن سينما رفتيم 
شاهد اين بوديم كه جمعيت بسيار زيادى پشت درب هاى سينما آمده بودند تا 
بتوانند به نحوى بدون بليط يا با استفاده از جاى خالى كسانى كه نرسيده بودند 

به نمايش، اين فيلم را ببينند كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.

آواز تدريس مى كنند و نمى دانند 
صدا چگونه از دهان خارج مى شود

شبكه هاى مجازى
 ارمغان سياه غرب است

آنچه كه اين روزها براى حضور ايران در عرصه جهانى مهم است اين 
ــى صدر يك ايرانى بود يا  است كه اين سوال را بپرسيم كه امام موس

يك لبنانى؟
شهريور هر سال، كسانى كه براى زنده بودن او دست به دعا بر مى دارند 
از بزرگى اش مى گويند و از خصائص اش؛ خصائصى كه او را از هر فرد 

ديگرى در تاريخ صدساله اخير تشيع متمايز كرده است.
ــت كه خصائص بسيارش هميشه زبانزد  امام موسى صدر،  فردى اس
ياران، دوستان و خانواده اش بوده است و بارها در رسانه هاى مختلف 
از تلويزيون گرفته تا روزنامه و سايت بيان شده است؛آنچه كه اما مهم 
ــت اين  بوده و اين روزها براى حضور ايران در عرصه جهانى مهم اس
ــى صدر يك ايرانى بود يا  است كه اين سوال را بپرسيم كه امام موس
ــد؛ رجوع به شناسنامه  يك لبنانى؟شايد جواب اين سوال ساده باش
ــال 1307 در قم به دنيا آمده  امام موسى صدر نشان مى دهد او در س
است و پدرش جانشين آيت اهللا حائرى موسس حوزه علميه قم بوده

 است.
ــى است  ــت؛ او كس ــوال به اين راحتى نيس اما به واقع جواب اين س
ــال هاى 1338 تا 1357 به  ــان بين س كه در طول حضورش در لبن
ــد تا جايى كه در اوج  ــور تبديل ش چهره اى ملى براى مردم اين كش
ــپيگل  ــدن وى مجله اش جنگ هاى داخلى لبنان و پيش از ربوده ش
ــورد حمايت مردم  ــنجى درباره چهره ها و گروه هاى م در يك نظرس
لبنان اعتراف مى كند كه اگر كسى باشد كه مردم لبنان از مسيحى و 
سنى و شيعه بخواهند دور او جمع شوند آن شخص امام موسى صدر

 است.
ــان را  ــيعيان لبن ــت رهبرى ش ــدر ماموري ــى ص ــه امام موس اگرچ
ــت رفته  ــت و تالش هاى او موجب احياى هويت از دس برعهده داش
ــيعيان كه به عزت  ــد؛  اما او نه تنها به عزت ش شيعيان اين كشور ش
ــت تا جايى كه  ــيحيان توجه زيادى داش ــنت و مس و احترام اهل س
ــب در لبنان»  ــب مذاه ــوى اديان و تقري ــدار گفت وگ او را «پرچم

مى خوانند.
نگاهى به سخنرانى ها و نامه هاى امام موسى صدر در طول حضورش 
ــخنرانى هاى معروفش  ــخنرانى در مساجد لبنان تا س در لبنان از س
ــمال لبنان ــاى مارمارون در ش ــوب و كليس در ديرالمخلص در جن

ــت و براى عظمت و عزت  ــت كه گويا او يك لبنانى اس  و ... چنان اس
ــرزمين تالش مى كند. اقدامات اجتماعى او اعم  مردم لبنان و اين س
ــيس ــش حركت اجتماعى»، تاس ــات امناء «جنب از عضويت در هي

ــنت جنگ زده و ... همگى   حركه المحرومين، امدادرسانى به اهل س
ــد و گفته نشد نشان از اين دارد كه  نشان مى دهد.همه آنچه گفته ش
ــى صدر در بحبوحه جنبش هاى ناسيوناليستى در منطقه  امام موس
ــى ايران با ايده اى انقالبى  به عنوان يك مبلغ دينى و نماينده فرهنگ
ــور خودش نبود  ــت براى عزت لبنان كه كش همه آنچه در توان داش
ــده و  ــمنان روبه رو ش ــن راه بود كه با توطئه دش ــرد و در اي تالش ك
ــت كه براى صدور  ــدو اين خود يك الگو براى هر كسى اس ربوده ش
ــالم و فرهنگ وحدت و مقاومت تالش فرهنگى انقالب اسالمى و اس

 مى كند.
ــت و مبلغى  ــالمى اس ــع رايزن فرهنگى جمهورى اس رايزنى به واق

ــت كه در كنار توجه به اصول فرهنگ  ــيع انقالبى اس مبلغ واقعى تش
ــود برگرفته از  ــالمى كه خ ــت و فرهنگ انقالب اس وحدت و مقاوم
ــت خود را تا جايى كه توان دارد وقف مردم  ــالم ناب محمدى اس اس
ــور مقصد كند. عبور از منيت ها و ملى گرايى هاى بيجا ضرورتى  كش
ــور بايد داشته  ــت كه يك نماينده فرهنگى ايران در خارج از كش اس
ــور مقصد با آنها  ــد و بتواند ضمن شناخت خصوصيات مردم كش باش
ــه واقع به  ــا بياندازد و ب ــالم را در دل آنه ــى كند و محبت اس همراه
ــاً َو ال تَكونُوا َعلَْينا حديث امام صادق(ع) عمل كند كه «كونُوا لَنا َزيْن

 َشْيناً».
اينكه هر كارى براى ارائه بيالن كارى انجام شود؛ اينكه ترجمه و نشر 
ــط گروه هاى مقاومت و ... موجبات  ــى به عربى توس يك كتاب فارس
ناراحتى و اعتراض برخى ناشران انقالبى شود؛ اينكه رايزنان فرهنگى 
در دفتر كارى خود بمانند و در ميان مردم كشور مقصد حضور معنوى 
ــالم نخواهد  و جدى پيدا نكنند،  نهايتا چيزى را نصيب انقالب و اس

كرد.
ــال هاى پس از انقالب نمونه هاى بسيارى از چنين  شايد در طول س
ــته ايم كه  ــان فرهنگى و مبلغان دينى داش افرادى را در عرصه رايزن
مى توان به شهيد حجت االسالم انصارى رايزن سابق فرهنگى ايران در 
سودان كه هنوز مورد احترام مردم آن كشور است و همچنين شهيد 
ــاره كرد. ــالمى گويان اش ــالم ابراهيمى،  رييس كالج اس حجت االس

كسانى كه سلوكى چون سلوك امام موسى صدر داشتند و قدرت هاى 
جهانى تاب و تحمل حضور فرهنگى آنان را نداشتند و دست به ربودن 

و ترور آنها زدند.

امـام موسى صدر ايرانى بود يا لبنانى؟

خنـدوانه

 از مردم عـادى

سوپراستـارهاى 

خنـده مى سازد



خبر خبر 

نخستين استخر پرورش ماهى قزل آالى ارگانيك چهارمحال و بختيارى 
از سوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهركرد بهره بردارى شد.

ــهركرد گفت:براى توليد ارگانيك ماهى  رييس دانشگاه آزاد اسالمى ش
قزل آال، استخر دو منظوره پرورش ماهى در مزرعه آموزشى و تحقيقاتى 
ــمى پيربلوطى روز  ــت.عبداهللا قاس ــده اس ــگاه راه اندازى ش اين دانش
ــنبه در ديدار از اين مزرعه افزود:اين استخر تحقيقاتى با ظرفيت  دوش
ــزل آالى رنگين كمان بدون مصرف آنتى  توليد 20 هزار قطعه ماهى ق
ــت.به گفته وى،آب  ــد، راه اندازى شده اس بيوتيك و هورمون هاى رش
ــول دوره 10 ماهه،  ــردابى در ط مصرفى براى پرورش اين نوع ماهى س
ــگاه تأمين مى شود و پس از  ــى و تحقيقاتى دانش از چاه مزرعه آموزش
مصرف آب خروجى استخر براى آبيارى تحت فشار 55 هكتار از اراضى 
كشاورزى دانشگاه مورد استفاده قرار مى گيرد.وى اظهار داشت:در طول 
ــترپتوكوكوس و  اين دوره،براى درمان بيمارى هاى عفونى به ويژه اس
ــه توليد انبوه آن در پارك  الكتوكوكوس از تركيبات طبيعى گياهى، ك
ــود.رييس  ــتفاده مى ش ــده، اس ــد انجام ش علم و فن آورى و مركز رش
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهركرد يادآور شد:هم اكنون پرورش ماهى 
ارگانيك در اين دانشگاه، با استقبال ساير پرورش دهنده هاى ماهى در 
چهارمحال و بختيارى مواجه شده است و قرار است دانشگاه در خصوص 
انتقال يافته هاى خود با پرورش دهندگان ماهى همكارى كند.به گفته 
ــالمى شهركرد واقع  ــى و تحقيقاتى دانشگاه آزاد اس وى،مزرعه آموزش
ــاورزى زير كشت انواع گياهان  در رحمتيه داراى 55 هكتار زمين كش
ــز و ديگر امكانات و  زراعى و دارويى، يك حلقه چاه، گلخانه هاى مجه
ــت.به گزارش ايرنا،دانشگاه ازاد اسالمى  تجهيزات مدرن كشاورزى اس
واحد شهركرد بيش از هشت هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلى 
ــزار تن ماهى ــد نزديك به 20 ه ــارى با تولي ــال و بختي دارد.چهارمح

 قزل آالى رنگين كمانى،رتبه نخست توليد اين محصول را در كشور به 
خود اختصاص داده است.

ــى جام جهانى را  ــهركردى ،ديدار مقدمات «موعود بنيادى فر»داور ش
سوت مى زند.

ــت كه ديدار دو تيم  ــتين قضاوت بين المللى بنيادى فر اس اين نخس
ــتان را در مقدماتى جام جهانى 2018 روسيه  قرقيزستان و تاجيكس
سوت مى زند.موعود بنيادى فر داور بين المللى فوتبال ايران ،امسال در 
فهرست داوران اليت قرار گرفت، روز 16 مهرماه ديدار دو تيم قرقيزستان 
و تاجيكستان را در چارچوب رقابت هاى جام جهانى روسيه 2018 را 
سوت مى زند.در اين بازى رضا سخندان و محمدرضا منصورى،كمك 
ــت. ــم داور چهارم اس ــدرى ه ــتند و بيژن حي ــابقه هس داوران مس
ــن تركى سه داور  هم اكنون ،موعود بنيادى فر، عليرضا فغانى و محس
بين المللى اليت فوتبال ايران هستند.موعود بنيادى فر كارشناس ارشد 

مديريت ورزش و دبير ورزش چهارمحال و بختيارى مى باشد.

استاندارچهارمحال وبختيارى: 
آبيارى فضاى سبز با آب آشاميدنى 

انجام نشود
ــهرهاى استان خواست  ــتاندار چهارمحال و بختيارى از شهرداران ش اس
ــتفاده نكنند و آب  ــهرى از آب آشاميدنى اس ــبز ش براى آبيارى فضاى س

غيرآشاميدنى براى اين منظور استفاده شود.
قاسم سليمانى دشتكى، در ستاد خشكسالى استان اظهار داشت: شهرداران 
ــبت به ارائه طرح هاى عملى به منظور  ــتان، بايد نس تمامى شهرهاى اس
ــبز، اقدامات الزم را انجام دهند.وى  جداسازى آب آشاميدنى از فضاى س
تأكيد كرد: بهره مندى از پساب فاضالب شهرى بايد براى آبيارى فضاى سبز 
شهرى مورد استفاده قرار گيرد.سليمانى دشتكى افزود: با رايزنى هاى انجام 
شده به منظور شتاب بخشى به پروژه هاى انتقال آب، مقرر شده تا بانكها در 
تامين اعتبار اين طرح ها مشاركت كنند.وى تصريح كرد: بر همين اساس، 
بانك سپه در عمليات اجرايى طرح انتقال آب بن – بروجن، 210 ميليارد 
ريال و در عمليات اجرايى انتقال آب سد باباحيدر 60 ميليارد ريال مشاركت 
مى كند.استاندار چهارمحال و بختيارى بيان داشت: وزارت نيرو، اين نوع 
ــويه  ــهيالت بانك ها را پس از بهره بردارى، از محل درآمد طرح ها تس تس
ــگاه به شهر  ــانى از آتش ــت: براى آبرس مى كند.وى همچنين اظهار داش
سردشت لردگان و روستاهاى اين منطقه حدود 700 ميليارد ريال اعتبار 
ــت: اين طرح براى اجرا در ميان  ــتكى عنوان داش نياز است.سليمانى دش
مدت پيش بينى شده و دستگاه هاى مسوول در اين زمينه بايد به اجراى 
ــهرى و روستايى، به ويژه در  طرح شتاب دهند.وى اظهار كرد: آبرسانى ش
بخش آشاميدنى، از مهمترين اولويت ها به شمار مى رود. كاهش بارندگى، 
خشكسالى، تغيير الگوى بارش و افت سطح آبهاى زيرزمينى، از مهمترين 

مشكالت تأمين آب در استان چهارمحال و بختيارى است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
شهركرد وارد چرخه توليد ماهى 

ارگانيك شد

داور شهركردى ديدار مقدماتى جام 
جهانى را سوت مى زند

ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى چهارمحال و بختيارى به تشريح  مدير ش
ــركت ملى پخش فرآورد ه هاى نفتى استان طى دو سال  عملكرد مقايسه  اى ش

خدمت دولت تدبير و اميد، پرداخت
ــركت طى دو سال اخير، از  ــردارى» با اشاره به فعاليت هاى اين ش «مجتبى س
احداث پنج باب جايگاه شامل دو باب جايگاه عرضه ى فرآورده هاى نفتى و سه 
باب جايگاه عرضه ى گاز طبيعى فشرده CNG و 12 فروشندگى توسط شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه چهارمحال و بختيارى در سطح استان خبر 
داد.وى افزود: تعداد جايگاه هاى عرضه ى فرآورده  هاى نفتى در استان به 45 باب 
و تعداد جايگاه هاى عرضه ى گاز طبيعى فشرده سى.ان.جى به 37 باب رسيده 
است كه اين جايگاه  ها با خدماتى شبانه روزى در سطح استان سوخت مورد نياز 
خودروها را تأمين مى كنند.سردارى در خصوص عرضه ى فرآورده هاى نفتى به 
مصرف كنندگان سوخت در بخش هاى مختلف در دو سال دولت تدبير و اميد، 
اظهار كرد: عرضه ى بنزين سوپر در جايگاه هاى استان در اين مدت 45 درصد 
افزايش داشته و مصرف بنزين معمولى نيز رشدى 8,4 درصدى را نشان مى دهد.

به گفته ى وى، با توجه به پيشرفت فيزيكى برخى پروژه هاى عمرانى و راه سازى 
در دولت تدبير و اميد در مقايسه با دو سال قبل از آن، مقدار نفت گاز مصرف شده 

در سطح استان نيز گوياى رشدى 4,3 درصدى بوده است.
سردارى افزايش پروژه هاى گازرسانى و بهره  مند شدن برخى روستاها از نعمت 
گاز طبيعى در دو سال اخير را يادآور شد و خاطرنشان كرد: مصرف فرآورده هاى 
نفت سفيد حدود 26 درصد در استان كاهش داشته است كه در پى اين كاهش 
مصرف، مقدار 18 ميليون و 298هزار ليتر فرآورد نفت سفيد صرفه جويى شده 
است.مدير پخش منطقه نسبت به تأمين سوخت زمستانى خانوارهاى نفت  سوز 
مناطق سخت گذر استان عملكرد شركت ملى پخش فرآورده  هاى نفتى منطقه 
را مطلوب ارزيابى كرد و گفت: در اين مدت بيش از 10 ميليون ليتر نفت سفيد 
ذخيره براى مناطق صعب  العبور و سخت گذر استان انبار و به اين مناطق قبل از 

آغاز فصل سرما ارسال شده است.
ــال دولت تدبير و اميد در  ــردارى افزود: مصرف گاز مايع در استان در دو س س
ــته كه موجب اين كاهش  ــال قبل از آن 21 درصد كاهش داش مقايسه با دو س
مصرف، مقدار 11ميليون و 527 تن گاز مايع در استان صرفه جويى شده است.
مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه گفت: با توجه به اهميت دادن 

ــدد برخى كارخانجات و  ــازى توليدات داخلى و راه اندازى مج دولت به فعال س
صنايع توليدى و غذايى در استان و در پى آن افزايش تقاضاى سوخت مصرفى 
نفت كوره اين صنايع در دو سال اخير نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل از آن 
مقدار نفت كوره مصرف شده در استان حدود 17 درصد افزايش داشته است.به 
گفته ى وى، با افزوده شدن سه باب جايگاه CNG به جايگاه هاى CNG استان 
و تدابير اخير دولت در كاهش قيمت طبيعى فشرده CNG و با آگاه سازى مردم 
توسط شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه به طرق مختلف در مزاياى 
استفاده از گاز طبيعى فشرده CNG ، مصرف اين سوخت پاك در استان بيش 
 CNG از 7,5 درصد رشد داشته، كه به موجب اين افزايش مصرف گاز طبيعى
در دو سال دولت تدبير و اميد در مقايسه با دو سال قبل از آن در استان بيش از 

10 ميليون و 320 هزار ليتر بنزين صرفه جويى شده است.
ــردارى در خصوص طرح درجه بندى مجارى عرضه ى تحت پوشش شركت  س
ــرد: درجه بندى جايگاه هاى  ــى منطقه تصريح ك ملى پخش فرآورده هاى نفت
عرضه سوخت استان هر شش ماه به صورت دوره اى بر اساس دستورالعمل هاى 
جارى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اعزام گروه هاى كارشناسى 
در بازديد از وضعيت جايگاه هاى استان به لحاظ ارزيابى كيفى و كمى هم چون 
رعايت موارد ايمنى، امكانات و تجهيزات فنى و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان 
انجام مى پذيرد و پس از بررسى هاى كارشناسى جايگاه هاى عرضه فرآورده هاى 
ــش منطقه از درجه ممتاز تا درجه يك، درجه دو و درجه سه  نفتى تحت پوش
رتبه بندى مى شوند.وى افزود: بر اساس آخرين ارزيابى هاى انجام شده با توجه 
به فعاليت  هاى انجام شده، بيش از 70 درصد جايگاه ها ارتقاء و حائز رتبه ممتاز 
شدند، هم چنين حدود 17 درصد جايگاه  ها در ارزيابى انجام شده موفق به كسب 

امتياز درجه يك شده و هيچ جايگاهى در درجه سه قرار نگرفت.
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى چهارمحال و بختيارى در پايان از  مدير ش
ــه به بخش خصوصى از  ــى بازديد كنترل كيفيت مجارى عرض واگذارى حجم
ــال 1393 در دولت يازدهم خبر داد و گفت: در پى واگذارى بازديدها  آذرماه س
ــده در كنترل كيفيت فرآورده ها 50  به بخش خصوصى، بازديدهاى به عمل آم
درصد افزايش يافته كه اين افزايش بازديدها در ارتقاء كيفيت خدمات جايگاه  ها 

به مشتريان در عرضه سوخت در سطح استان تأثيرى مطلوب داشته است.
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آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعى كه قبال باغ ساده بوده در دشت 
سرچشــمه بمســاحت تقريبى 1260 مترمربع شــماره 1437 فرعى از شماره 26 
اصلى واقع در ونداده  جزء بخش ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى به نام جالل كمال 
فرزند على در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان ثبت به 
عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده يا نامبردگان تحديد حدود ملك مرقوم درروز يكشنبه مورخه 1394/06/31 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين و مالكين اخطار مى شود در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد تا (30) روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره بايستى با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى 
تقديم دادخواست رااخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: شنبه 94/06/11 

حسين نوروز  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك ميمه
آگهى تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششــدانگ قطعه زمين مزروعى شــش قفيزى دشت پشت قلعه 
شماره 4707 فرعى از شماره 11 اصلى واقع در وزوان  جزء بخش ثبتى ميمه كه طبق 
پرونده ثبتى به نام حســين صمديان وغيره فرزند احمد آقا در جريان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت 
اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبــرده يا نامبردگان تحديد حدود 
ملك مرقوم درروز يكشنبه مورخه1394/07/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليــه مجاورين و مالكين اخطار مى 
شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا (30) روز 
پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايستى 
با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى تقديم دادخواست رااخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد.تاريخ انتشار: شنبه 94/06/11 حسين نوروز رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك ميمه
آگهى تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ ساده دشــت جوى گام بمساحت تقريبى 
1562 مترمربع شماره 1420 فرعى از شماره 26 اصلى واقع در ونداده  جزء بخش 
ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى به نام جالل كمال فرزند على در جريان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت 
اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبــرده يا نامبردگان تحديد حدود 
ملك مرقوم درروز يكشنبه مورخه 1394/06/31 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين و مالكين اخطار مى 
شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا (30) روز 
پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستى با 
تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى تقديم دادخواست رااخذ و به 
اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: شــنبه 94/06/11 حسين نوروز رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك ميمه
آگهى تحديد حدود اختصاصى

چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه در كوى پشــت قلعه بمســاحت 375/50 
مترمربع  شماره 4575 فرعى از شماره 11 اصلى واقع در وزوان  جزء بخش ثبتى 
ميمه كه طبق پرونده ثبتى به نام حسين صمديان وغيره فرزند احمد آقا در جريان 

ثبت است به علت عدم حضور متقاضى يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به 
دستور قسمت اخير از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده يا نامبردگان 
تحديد حدود ملك مرقوم درروز يكشــنبه مورخه1394/07/01 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين و مالكين 
اخطار مى شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا 
(30) روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
هاى معترضى ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستى 
با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى تقديم دادخواست رااخذ و به 
اين اداره تسليم نمايد.تاريخ انتشار: شــنبه 94/06/11  حسين نوروز  رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك ميمه
مفاد آرا

6/62 شــماره صادره: 1394/09/88205، آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان  هاى فاقد ســند 
رسمى، برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالكانه  
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت  به فاصله 15 روز در 
روزنامه هاى  زاينده رود اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهى مى شود تا در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى دارند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  و امالك 
شهرضا تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست  خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  خواهد شد.
 79 اصلى مدرس آباد 

1- راى شــماره 5909 – 94/5/29 شــركت طلوع ســپهر ســعادت به  كد شناسه 
14004023459 ششــدانگ يك واحد ســردخانه نيمه تمام به مســاحت 12557 

مترمربع. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/6/11، تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/06/28 

مير محمدى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
مزايده

5 ، شــماره آگهــى: 139403902004000116، شــماره پرونــده:  /508
139304002004000519، آگهــى مزايــده پرونده اجرايى كالســه: 9301856، 
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى پالك شماره 4582 فرعى از پالك 14874 
اصلى مجزى شده از پالك شماره 4158 فرعى از پالك 14874 اصلى واقع در طبقه 
ا ول به مساحت با تراس 80/18 متر مربع كه مقدار 5/34 متر مربع مساحت تراس 
و بالكن به مساحت 3/02 متر مربع در سمت شــمال اين آپارتمان واقع مى باشد با 
قدرت السهم از عرصه مشاعى و مشاعات مربوطه و حق عبور از راه پله و آسانسور 
مشاعى پالك 4566 فرعى و با قدر السهم از پاركينگ مشاعى پالك  4564 واقع در 
بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان – خيابان كاوه – انتهاى خيابان گلستان – كوى 
كوثر – مجتمع مسكونى كوثر – پنج طبقه  - بلوك 6B – طبقه اول – واحد 4 كه سند 
مالكيت آن در صفحه 100 دفتر 161 امالك ذيل شماره 32235 ثبت  و صادر شده 
است با حدود: شماال يك به طول 5/50 متر پنجره و ديوارى است به فضاى خيابان 
دوم در دو قسمت كه قسمت اول غربى است به طول هاى يك متر، 3/45 متر  ديوار 
كوتاهى است به فضاى خيابان شرقا به طول 10/05 متر پنجره و ديوارى است به 
فضاى خيابان جنوبًا يك به طول 6/65 متر ديوار اشتراكى با آپارتمان شماره 4602 
فرعى دوم در دو قسمت كه قســمت اول غربى است به طول هاى 1/85 متر و 2/30 
متر به ديوار اشــتراكى با راه پله و آسانسور مشاعى شــماره 4566 غربًا به طول 

7/20 متر درب اختصاصى و ديوار اشتراكى با راه پله  مشاعى شماره 4566 فرعى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى مجتمع مســكونى B6 در شش سقف با اسكلت بتنى 
و نماى آجرى احداث شده اســت و آپارتمان مذكور داراى 2 اتاق خواب كه يكى از 
اتاق خواب ها به تراس راه دارد. تراس كف موزاييــك و ديوارها تلفيقى  از آجر  و 
سيمان كارى مى باشد. كف اتاق خوابها موزاييك و ديوارها نقاشى شده است با گچ 
برى معمولى كف هال و پذيرايى موزاييك و ديوارها نقاشى شده است. آشپزخانه 
كف موزاييك و ديوارها تا 1/2 ارتفاع كاشى شده است و كابينت هاى نصب شده از 
جنس فلز با درب شيشه سكوريتى مى باشد سيستم سرمايس كولر آبى و سيستم 
گرمايش بخارى است و چهارچوب هاى نصب شده فلزى با درب چوبى مى باشد 
درب ورودى آپارتمان داراى حفاظ آهنى اســت ملكى خانم زهرا مويدفر كه طبق 
سند رهنى شــماره 157661 مورخ 90/06/06 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانك 
اقتصاد نوين اصفهان واقع مى  باشد و طبق اعالم بانك پوشش بيمه ملك تا تاريخ  
94/6/6 مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 94/06/30 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى – چهار راه اول خيابان 
الهور به مزايده گذارده مى شــود. مزايده از مبلغ پايه 935/000/000 ريال شروع 
و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذكر اســت 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 شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از ا ينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق  از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد مى گردد ضمنا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 94/06/11 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 ارايه كارت 
شناسايى معتتبر الزامى است 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: 14839 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
اخطار اجرايى

6/123 ، شــماره: 93-74 ش11، به موجب راى شماره 403 تاريخ 94/3/30 حوزه 
11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه (آذر 
مصرى كادر قلعه فرزند يوسف به نشانى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواســته  و مبلــغ 160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى  و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و همچنين خسارت تاخير تاديه از  
تاريخ تقديم دادخواست 93/12/26 لغايت تاريخ وصول در حق محكوم له (مهدى 
نامدار پور ناغانى فرزند عبداله به نشــانى اصفهان، خ كاوه، كوى آهنگران، كوچه 
معماريان، پالك 18) صادر با احتســاب نيم عشــر اجراى ا حكام. ماده 34  قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم  به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر  باشد و 
د ر صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 

اعالم نمايد. م/الف: 15234 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 
اخطار  اجرائى

6/124 شماره 94-84 ش11 به موجب راى شماره 404-94/3/30 حوزه 11 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آذر مصرى كادر 
قلعه فرزند يوسف مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 

94/1/25 لغايت تاريــخ وصول در حق محكوم له مهدى نامــدار پورناغانى فرزند 
عبداله به نشانى اصفهان، خ كاوه، كوى آهنگران، كوچه معماريان پالك 18 صادر 
با احتساب نيم عشــر اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 15233 دفتر شعبه 11 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

6/125 شماره 93-1545 ش5 به موجب راى شماره 296-94/2/27 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آذر مصرى كادر 
قلعه مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 93/5/26 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له مهدى نامدار پور به نشانى 
اصفهان، خ  باهنر كوى آهنگران كوچه معماريان پالك 24 و نيم عشر در حق اجراى 
احكام شورا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 15236 دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
6/126 شماره 93-1973 ش5 به موجب راى شماره 278-94/2/21 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه ابراهيم تركى 
قاسم آبادى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت 
چك شماره 1433-29246952-93/9/1 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 185/000 
ريال بابت  هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا تاريخ 
اجراى حكم در حق محكوم له امين احمدى به نشانى اصفهان، بابوكان، ك ورزشگاه، 
نبش ك ش رحمانى صادر  با احتساب نيم عشر اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجــراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامع  
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م 

الف 15237 دفتر شعبه5  شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

6/127 شماره 91-151 ش6 به موجب راى شماره 911-91/5/25 حوزه 7 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه داريوش حبيبى 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 40/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
چك شماره 310988-83/8/10 تا تاريخ اجراى حكم در حق محكوم له محمد سياه 
مرد به نشانى اصفهان خيابان شريعتى، بن بست فيروزه، پالك 116 واحد يك. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 

اعالم نمايد. م الف 15958 دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف اصفهان 

افـزايش 45 درصدى 
عرضه بنـزين سوپـر 

در جايگاه هـاى
 چهار محال و بختيارى



يادداشت

خبر 
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ايجاد 100 هزار شغل
 در صنعت فناورى اطالعات 

ــاخت جنگ  ــان مى دهد كه طراحى و س پيش بينى ها نش
ــزايى در ماهيت ــه س ــد تأثير ب ــى توان ــاى مدرن م افزاره
 جنگ هاى آينده داشته باشد. به كارگيرى جنگ افزارهاى 
ــورها ايجاد  ــوه جنگ ميان كش ــر بزرگى در نح جديد تغيي
خواهد كرد. اين فناورى هاى جديد همچنين سبب كاهش 
ــانى در ميادين جنگ خواهند شد.  استفاده از نيروهاى انس
ــبب نگرانى تحليل گران مسائل نظامى در  اين فناورى ها س

سراسر دنيا شده است.
لباس هاى نامرئى

ــى موفق به  ــتفاده از فرا ماده هاى طبيع ــمندان با اس دانش
طراحى مواد خم كننده امواج نور شده اند كه مى تواند تا حد 
ــاهده اهداف را كاهش دهد  زيادى اثرات حرارتى و قابل مش

و سبب استتار شود.
ــاخت لباس هاى استتار انطباق پذير  از اين فناورى براى س
ــده كه قادر خواهند بود با به دام انداختن امواج  استفاده ش
ــدن شى  ــبب نامرئى ش نور و هدايت آن ها در زاويه ديگر س

موردنظر شوند.
ــده است كه شامل طيف  اين فناورى به گونه اى طراحى ش
ــود و محدوديت دمايى، رطوبتى و يا  وسيعى از محيط ها ش

انعطافى نداشته باشد.
اين فناورى كه قرار است براى استتار سربازان به كاربرده شود 
نبايد مانع از فعاليت هاى معمول يك سرباز شود. با استفاده 
ــربازان قادر خواهند بود بدون اينكه ديده  از اين فناورى س
ــده و فرصت كافى براى ــمن نزديك ش شوند به مواضع دش

 تصميم گيرى و حمله داشته باشند.
اين فناورى باقدرت استتار فوق العاده خود مى تواند ميزان 
ــد درحالى كه  ــانى را كاهش ده تلفات جانى نيروهاى انس
ــكارى و انجام ترورها را  توانايى براى حمالت ناگهانى، خراب

افزايش مى دهد.
ــه اين يك شركت كانادايى اعالم كرده  ــت ك اس
ــش اياالت فناورى در دو گروه از نيروهاى  ارت
ــروه از نيروهاى  متحده، دو گ

ــى و  ــش كاناداي ارت
ــاى مبارزه  ــروه ه گ
ــم فدرال  با تروريس
آمريكا مورد آزمايش 

قرارگرفته است.
توپ ريلى الكترومغناطيسى

توپ ريلى الكترومغناطيسى يكى از پيشرفته ترين تسليحات 
ــت جايگزين جنگ افزارهاى متعارف  دنيا است كه قرار اس
ــوپ هاى 45  ــى همچون ت ــى آمريكاي ــتى هاى جنگ كش

ميلى مترى شود.
ــتفاده از مواد شيميايى يا مواد  در اين جنگ افزار به جاى اس
ــى پرتابه استفاده  منفجره به منظور تخريب از انرژى جنبش

مى شود.
يك توپ ريلى الكترومغناطيسى مى تواند گلوله يا پرتابه را با 
سرعتى بيشتر و به هدف دورتر نسبت به توپ هاى معمولى 

شليك كند.
ــاال قدرت دفاعى  ــزار عالوه بر قدرت تهاجمى ب اين جنگ اف
زيادى نيز دارد و مى تواند از خود در برابر موشك هاى كروز و 
بالستيك دفاع كند. اين فناورى عالوه بر آنچه گفته شد مانع 

از حمل مواد منفجره خطرناك توسط ناوها مى شود.
اين فناورى درحال توسعه قادر است با استفاده از انرژى 32 

مگا ژولى گلوله را به فاصله 100 مايلى پرتاب كند.
ــاخت توپ ريلى الكترومغناطيسى از سال  طرح توسعه و س
ــال 2012 تاكنون در  205 ميالدى آغازشد . محققان از س
حال كار بر روى فاز جديد توليد يعنى توانايى آتش پيوسته 

متمركز هستند.
ــى،  ــان پرتاب گلوله ها به قدرت مغناطيس ميزان فاصله مي
طول لوله و ابعاد گلوله وابسته است. به منظور آتش پيوسته، 
گلوله ها با زمان بندى مشخص وارد دستگاه شده و در ميدان 
ــدن به سمت جلو  ــده و پس از معلق ش ــى رهاش مغناطيس

هدايت مى شوند.
ــت كه درنهايت  ــاالت متحده در تالش اس نيروى دريايى اي
ــليك گلوله به فاصله 200  طراحان اين فناورى موفق به ش

مايلى با صرف انرژى 64 مگا ژولى شوند.
يكى از چالش هاى ساخت اين سالح، تامين انرژى الزم براى 
ــت. در ناوهاى ديزلى،  ــى اس ايجاد ميدان هاى مغناطيس

ابعاد كوچك تر و با برد كمتر توپ هاى 

ــود. ناوهاى هسته اى از  ــتفاده مى ش الكترومغناطيسى اس
نمونه هاى بزرگ تر با برد بيشتر استفاده خواهند كرد.

عالوه بر اياالت متحده، گفته شده كه چين نيز در حال كاربر 
روى نسخه داخلى اين جنگ افزار است. تصاوير ماهواره اى 
ــط چين در بائوتو،  ــان مى دهد كه اين جنگ افزار توس نش
بزرگ ترين شهر مغولستان داخلى مورد آزمايش قرارگرفته 

است.
سالح هاى فضايى

ــليحات فضايى،  ــن المللى عليه تس ــارهاى بي بر خالف  فش
ــورهاى بزرگ همچنان به فعاليت خود درزمينه بررسى  كش
ــعه  جنگ افزارهاى فضايى ادامه مى دهند. اين گونه  و توس
ــود كه در آينده اى نه چندان دور  ــبب مى ش فعاليت ها س
فضاى باالى آسمان تبديل به محلى براى جنگ كشورهاى 
ــورها ازجمله آمريكا و  روسيه در  ــود.برخى از كش بزرگ ش
ــاخت فناورى هاى نسبتاً جديدى همانند  حال طراحى و س
ــير سيارك ها را  موشك هاى مستقر در ماه هستند كه مس
در فضا تغيير داده و آن ها را به سوى هدف معينى در زمين 

هدايت مى كند.
ــده همگى قابل اجرا نبوده و برخى  البته طرح هاى مطرح ش
ــاى علمى تخيلى باقى  ــه در رده رمان ه از آنان براى هميش
ــا برخى از اين ــت ت مى مانند اما دانش كنونى در تالش اس

 ايده ها را عملى كند.
ــى  ــب الكترومغناطيس ــلح به بم ــك ماهواره مس  انفجار ي
ــيار بزرگى در محيط مى شود كه  منجر به انتشار پالس بس
ــمن  ــتم هاى الكترونيكى دش ــس ها بانفوذ به سيس اين پال
ــالح هاى  قادرند در عملكرد آن ها خلل ايجاد كنند. اين س
ــتقيم دربر نخواهند  ــى خسارات جانى مس الكترومغناطيس

داشت.
ــكوهاى كم ارتفاع  البته بمب هاى الكترومغناطيس كه از س
و يا سامانه هاى موشكى زمين پايه شليك مى شوند نسبت 

دستانه آسيب پذيرند.به ايجاد تداخل و حمالت پيش 
ــرى  ــاورى ديگ فن
ــه  درزمين ــه  ك
ــليحات فضايى  تس
موردتوجه قرارگرفته 
ــتفاده از ليزرهاى  ــت، اس اس
ــه منظور هدف قرار  پرانرژى فضاپايه ب
ــتيكى  ــك هاى بالس دادن موش
ــن  ــمن پيش از فاز روش دش
ــت.  ــترها اس ــدن بوس ش
ــاورى بانام  اين فن

«رهگيرى فاز تقويت يا رهگيرى فاز روشن شدن بوسترها» 
(BPI) شناخته مى شود.

ــيدن  ــت كه پيش از رس يكى از مزاياى اين فناورى اين اس
ــترين حد، آن را موردحمله قرار ــك به بيش ــرعت موش س

ــليحات بايد در نزديكى مواضع   مى دهد.البته اين نوع از تس
ــاله يكى از معايب آن ــوند و همين مس ــتقر ش دشمن مس

 است.
موشك كروز مافوق صوت يا حمله جهانى سريع

موشك هاى كروز مافوق صوت از اواسط دهه 1990 ميالدى 
در اختيار ارتش اياالت متحده قرار گرفتند و آمريكا از آن ها 

در حمله خود به رهبر القاعده، اسامه بن الدن استفاده كرد.
ــم كه حتى  ــرى زندگى مى كني ــال حاضر در عص اما در ح
ــت در  ــد در پيروزى يا شكس ــى توان ــالف چند ثانيه م اخت
جنگ تأثيرگذار باشد، به همين دليل طرح ساخت و توسعه 
ــد. اين موشك ها  موشك هاى كروز مافوق صوت مطرح ش

قادرند با سرعتى برابر با پنج ماخ حركت كنند.
ــك ها مى توان در كوتاه ترين زمان  ــتفاده از اين موش با اس
ممكن هر هدفى را در هرجاى دنيا موردحمله قرار دهد.  اين 

طرح به نام «حمله جهانى سريع» شناخته شده است.
 نخستين پرواز آزمايشى موشك مافوق صوت ايكس-51 در 
26 مه 2010 ميالدى با موفقيت صورت گرفت اما در پرواز 
ــه 2013 ميالدى  ــين در ماه م نهايى اين جِت بدون سرنش
ــترين حد از سرعت  زمانى كه در حدود شش دقيقه به بيش
خود يعنى 5/1 ماخ (پنج برابر سرعت صوت) رسيد به درون 

اقيانوس آرام سقوط كرد.
وسايل نقليه بدون سرنشين خودآگاه

ــايد بتوان گفت كه يكى از مهم ترين رويدادهاى رخ داده  ش
در صنايع دفاعى ظهور وسايل نقليه بدون سرنشين طى يك 

دهه گذشته است.
ــرعت  ــين يا همان پهپادها به س ــاى بدون سرنش هواپيماه
ــانى شده اند.  جايگزين هواپيماهاى متعارف و نيروهاى انس
ــمن و  اما اين پهپادها براى مورد هدف قرار دادن مواضع دش
ــى ها نياز به كنترل از راه دور  پرتاب از روى ناوها يا زيردرياي
ــمندان بر  ــان ها دارند.به همين منظور دانش و دخالت انس
روى ساخت و طراحى  پهپادهايى باهوش مصنوعى متمركز 
شده اند كه قابليت تصميم گيرى داشته باشند. كارشناسان 
ــاخت پهپادهايى شوند كه بتوانند  اميدوارند كه موفق به س
ــرايط مختلف را براى حمله به يك نقطه در نظر گرفته و  ش
ــاخت اين  مفاهيمى همانند مرگ وزندگى را درك كنند. س
پهپادها سبب مى شود تا در زمان هايى كه كنترل از راه دور 

ممكن نباشد آن ها خود تصميم بگيرند.
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ــل بعدى  ــترده بر روى نس ــا با انجام آزمايش هاى گس ــمندان ناس دانش
سفينه هاى سرنشين دار اوريون به دنبال رسيدن به حداكثر ايمنى هستند.

در آخرين مجموعه از آزمايش هاى سنگين ناسا، تجهيزات كاهش ارتفاع و 
سرعت سفينه فضايى اوريون مورد ارزيابى قرار گرفت. هدف دانشمندان، 

حفظ كامل جان خدمه و كپسول هنگام بازگشت به زمين است.
محققان ناسا هفته گذشته نسخه كوچك ترى از سفينه فضايى اوريون را 

 17-C از ارتفاع بيش از 10هزار و 500 مترى زمين و از هواپيماى نظامى
رها كردند تا كليه تجهيزات ايمنى كاهش سرعت و ارتفاع تا حداكثر توان 

مورد آزمايش قرارگيرد.
ــتفاده از نمونه غيرواقعى سفينه اوريون براى  آنها در مورد مزيت هاى اس
ــاى اوريون از نظر  ــى فضاپيم آزمايش اظهار كردند: اگرچه مدل آزمايش
اندازه با نمونه اصلى تفاوت هايى دارد، اما تمامى خصوصيات از قبيل سطح 

اصطكاك با هوا و ساير نسبت ها به سفينه اصلى شباهت دارد.
عمليات كاهش ارتفاع فضاپيماى اصلى اوريون به كمك 11 چتر شامل دو 
چتر بسيار بزرگ و سه چتر ديگر به منظور كاهش سرعت و حفظ ايستايى 

و چترهاى جانبى انجام مى شود.
ــاعت  ــرعت 482 كيلومتر در س عمليات فرود و كاهش ارتفاع اخير با س
آغاز شد و در عرض چند دقيقه سرعت كپسول به 32 كيلومتر در ساعت 
ــفينه اوريون بر فراز پايگاه  كاهش يافت.عمليات فرود نمونه آزمايشى س
نظامى آمريكا در صحراى آريزونا انجام شد. اين عمليات شامل استفاده از 
حداكثر ظرفيت دو چتر نجات بزرگ كپسول تا انهدام يا پاره  شدن كامل 
صورت گرفت.سى جى جانسون، مدير پروژه سيستم چترهاى فضاپيماى 
اوريون در مورد اين آزمايش گفت: در اين آزمايش چترهاى كاهش سرعت 
ــمندان ناسا رسيدن به  ــدند، چرا كه براى دانش كپسول كامال منهدم ش

حداكثر ايمنى بسيار اهميت دارد.
وى در ادامه افزود: با پاره شدن چترهاى كاهش سرعت، حداكثر مقاومت و 
كارايى آنها براى ما مشخص شد. علت اهميت چترهاى نجات براى سازمان 
فضايى ناسا حفظ جان خدمه سفينه اوريون هنگام بازگشت به زمين است.

آزمايش موفقيت آميز چتر نجات فضاپيماى اوريون

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از تصميم گيرى ايجاد 100هزار شغل در 
صنعت فناورى اطالعات در شوراى عالى اشتغال خبر داد.

ــن همراه رايتل  ــم ارتقاء پروانه فعاليت اپراتور تلف على ربيعى در مراس
وابسته به سازمان تامين اجتماعى تاكيد كرد: هدفگذارى براى ايجاد 100 
ــتور كار است كه اميدواريم  هزار شغل در حوزه فناورى اطالعات در دس

به مرحله اجرا برسد.
ــرمايه گذارى تامين اجتماعى) ديگر  وى با بيان اينكه شستا (شركت س
حيات خلوت دولت نيست، اضافه كرد: تامين اجتماعى استقالل بيشترى 
ــته دارد و رييس جمهور نيز تاكيد ويژه اى بر اين مساله  نسبت به گذش

داشته است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: پيشرفت اين پروژه نشان مى دهد 

كه كاربران جاى كارگرهاى تامين اجتماعى را خواهند گرفت.
وى با اشاره به سرعت توسعه نسل هاى تلفن همراه، گفت: در زمينه فضاى 
مجازى از سال هاى قبل تحقيقاتى داشته ام و آسيب پذيرى روابط دختر 
ــر در فضاى مجازى، همچنين رابطه انسان در اين فضا و نيز اخالق  و پس
و اينترنت را مورد بررسى قرار داده ام. در اين تحقيقات مشخص شد كه 

بيشترين مصرف كاربران در فضاى مجازى مربوط به چت است.
وى گفت: اما تحقيقى كه يكى از دانشجويان اينجانب به تازگى انجام داده 
است، نشان مى دهد كه اين نوع مصرف تغيير كرده و هم اكنون باالترين 

مصرف اينترنت به اقتصاد و پس از آن به بعد علمى مربوط مى شود.
وزير كار با بيان اينكه كنش اقتصادى در فضاى مجازى رتبه اول را گرفته 
ــى در فضاى مجازى  ــت، افزود: در همين حال تاثيرات مثبت اخالق اس
ديده مى شود و نسل هاى موبايل نيز تاثيرات مثبت فرهنگى را به همراه 

خواهند داشت.
ربيعى با بيان اينكه اتفاق بزرگى در اقتصاد و مديريت دانش با ارتقاء تلفن 
ــان كرد: استفاده از موبايل، سبك  همراه به وجود خواهد آمد، خاطرنش

زندگى بهتر و استحكام خانواده را به همراه خواهد داشت.
ــاره  ــن فيروزآبادى قائم مقام وزير كار نيز با اش ــم ابوالحس در اين مراس
ــرمايه گذارى در  ــورت 10 درصد س ــد 1/5 درصد اقتصاد، در ص به رش
صنعت فناورى اطالعات، گفت: يكى از مظاهر صنعتى شدن، ايجاد زير

ساخت هاى شبكه اى فناورى اطالعات است.
ــور را كمبود محتواى مفيد اعالم  وى يكى از معظالت بخش ارتباط كش
ــرگرمى و اطالع رسانى در اين حوزه  كرد و گفت: كاربران با دو چالش س

مواجه اند.
ــتاوردهاى ارتقاء  ــكاف ديجيتالى را از جمله دس فيروز آبادى كاهش ش
ــرد و گفت: پهناى  ــل چهارم تلفن همراه عنوان ك ــبكه رايتل به نس ش
ــد و وعده  ــال 2020 به 100 مگابيت بر ثانيه برس باند اينترنت بايد تا س

اقتصادى شدن نسل پنجم موبايل نيز تا سال 2020 داده شده است.
قائم مقام وزير كار با بيان اينكه رايتل تاكنون 10 هزار فرصت شغلى در 
كشور ايجاد كرده است، از ارائه ديپلم مهارتى توسط آموزش هاى موبايلى 
اين اپراتور خبر داد كه تاكنون 35 هزار نفر موفق به دريافت آن شده اند.

ــيابى ــت: ارزش ــت گف ــالمت وزارت بهداش ــاورى س ــعه فن ــر توس ــر دفت  مدي
ــد و بهترين شركت هاى  ــكى در حوزه فناورى آغاز ش ــگاه هاى علوم پزش  دانش

دانش بنيان در فناورى سالمت معرفى مى شوند.
ــكى در سال هاى اخير به نسبت  حسين وطن پور افزود: دانشگاه هاى علوم پزش

دانشگاه هاى وزارت علوم كمتر در حوزه شركت هاى دانش بنيان فعال بوده اند.
ــد ثروت از  ــى، افزايش تولي ــتاى اقتصاد مقاومت ــن رو در راس وى افزود: از همي
ــاى دانش بنيان  ــركت ه دانش و جلوگيرى از مهاجرت نخبگان بايد فرهنگ ش
ــكى ترويج كنيم. ضمن اينكه پيش  را بيش از گذشته در دانشگاه هاى علوم پزش
ــه اكنون اين  ــتند ك ــكى محدوديت هايى داش ــن اعضاى هيات علمى پزش از اي

محدوديت ها كاهش يافته است.
وطن پور با اشاره به برداشته شدن بسيارى از موانع پيش روى شركت هاى دانش 
بنيان گفت: در حال حاضر 340 شركت دانش بنيان در حوزه سالمت داريم و 230 

شركت نيز در مرحله شركت هاى نوپا و متقاضى ثبت در دانش بنيان هستند.
ــمند آمريكايى در ايران به عنوان برگزيده رويان  وى با اشاره به حضور يك دانش
ــركت دانش بنيان دارد كه اين  خاطرنشان كرد: اين دانشمند به تنهايى 300 ش
ــترش يابد. از همين رو ما از حضور محققان  فرهنگ مى تواند در كشور ما نيز گس
ــند استقبال ــاركت داشته باش ــور كه با محققان داخلى مش ايرانى خارج از كش

 مى كنيم.
مدير دفتر توسعه فناورى سالمت گفت: شركت هاى دانش بنيان محل تالقى علوم 
پزشكى و علوم فنى است و عمده فعاليت شركت هاى دانش بنيان حوزه سالمت 

در بخش تجهيزات پزشكى، دارو، شتاب دهنده، پت اسكن، پروتزهاى عصبى، مواد 
و ملزومات آزمايشگاه هاى تشخيص طبى، گياهان دارويى، سلول درمانى و فرآيند 

موش ترانس ژنيك و ايجاد آزمايشگاه صدور مجوز است.
ــگاه ها را راه اندازى كرديم  وى افزود: در وزارت بهداشت ارزشيابى فناورى دانش
ــان مربوطه را نيز آموزش داده ايم كه تا پايان سال در  ــال 94 كارشناس و براى س
ــركت برتر و فناور موفق در حوزه فناورى را  قالب جشنواره رازى، دانشگاه برتر، ش

شناسايى كنيم.
ــت براى  ــوى وزارت بهداش وطن پور در خصوص خروجى فراخوان هايى كه از س
ــد، گفت: 15 درصد از فراخوان ها تاكنون موفق بوده  محصوالت فناورى داده ش
ــده اند كه همين تعداد نيز بيش از 40 درصد ارزبرى  اند و به محصول منتهى ش

محصوالت سالمت را كاهش داده است.
وى افزود: در طول سه سال گذشته نيز 100 ميليارد تومان براى حوزه هاى مختلف 

فناورى در سالمت هزينه شده است.
ــاره به برگزارى گردهمايى مديران  ــالمت همچنين با اش ــعه س مدير دفتر توس
ــالمت گفت: در اين گردهمايى عالوه بر اعالم  شركت هاى دانش بنيان حوزه س
حمايت هاى صورت گرفته، تعاملى ميان تخصيص دهندگان تسهيالت و مديران 
شركت ها انجام مى گيرد. در حال حاضر نيز از چهار صندوق مختلف براى اعطاى 
ــركت ها از 300 ميليون تومان و يك ميليارد تومان استفاده  تسهيالت به اين ش

مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در واقع در وزارت بهداشت و دانشگاه هاى علوم پزشكى هم 

در توليد محصول مشاركت صورت مى گيرد، هم به شركت هاى دانش بنيان وام 
مى دهند و هم دانش را از آنها مى خرند.

ــارك هاى علم و  ــكى در پ ــگاه هاى علوم پزش وطن پور در خصوص ضعف دانش
فناورى در سطح كشور گفت: معتقديم كه در فاز اول در هر استان يك پارك علم 
و فناورى كافى است اما بايد راهكار مناسبى براى استفاده مشترك دانشگاه هاى 
استان ديده شود كه در اين گردهمايى قصد داريم كه يك تفاهم نامه با وزارت علوم 
براى استفاده مشترك دانشگاه هاى علوم پزشكى از پارك هاى علم و فناورى در 

استان ها به امضاء برسانيم.
ــد: در اين گردهمايى 40 غرفه وجود دارد كه اين غرفه ها بر مبناى  وى يادآور ش

پرفروش ترين هاى فناورى رتبه بندى شده اند .
ــت بزرگ ترين بازار  ــاره به اينكه وزارت بهداش ــالمت  با اش مدير دفتر توسعه س
محصوالت فناورى سالمت است كه توليد را تشويق مى كند، گفت: در طرح تحول 
سالمت اولويت به توليد داخل اختصاص داده شده و شركت هاى دانش بنيان كه 
توانسته باشند گواهى الزم را از مراجع مربوط در وزارت بهداشت كسب كنند در 

اولويت خريد محصوالت شان قرار مى گيرند.
وى با اشاره به محصوالتى كه توليد آنها در توان دانشگاه ها و شركت ها نيست گفت: 
ــى كه توجيه اقتصادى  برخى حوزه هاى حاكميتى و پژوهش و توليد محصوالت
ــت مورد حمايت قرار مى گيرند. نمونه هايى مانند  ندارند، از سوى وزارت بهداش
ربات جراح و يا ربات سورنا از جمله اين موضوعات است كه اولين نمونه آن توسط 

وزارت بهداشت خريدارى مى شود.

استفاده مشترك از پارك هاى 
علم و فناورى

ــه اين يك شركت كانادايى اعالم كرده  ــت ك اس
ــش اياالت فناورى در دو گروه از نيروهاى  ارت
ــروه از نيروهاى  متحده، دو گ

ــى و  ــش كاناداي ارت
ــاى مبارزه  ــروه ه گ
ــم فدرال  با تروريس
آمريكا مورد آزمايش 

64مايلى با صرف انرژى 64مايلى با صرف انرژى 64 مگا ژولى شوند.
يكى از چالش هاى ساخت اين سالح، تامين انرژى الزم براى 
ــت. در ناوهاى ديزلى،  ــى اس ايجاد ميدان هاى مغناطيس

ابعاد كوچك تر و با برد كمتر توپ هاى 

و يا سامانه هاى موشكى زمين پايه شليك مى شوند نسبت 
دستانه آسيب پذيرند.به ايجاد تداخل و حمالت پيش 

ــرى  ــاورى ديگ فن
ــه  درزمين ــه  ك
ــليحات فضايى  تس
موردتوجه قرارگرفته 
ــتفاده از ليزرهاى  ــت، اس اس
ــه منظور هدف قرار  پرانرژى فضاپايه ب
ــتيكى  ــك هاى بالس دادن موش
ــن  ــمن پيش از فاز روش دش
ــت.  ــترها اس ــدن بوس ش
ــاورى بانام  اين فن

ــرعت  ــين يا همان پهپادها به س ــاى بدون سرنش هواپيماه
ــانى شده اند.  جايگزين هواپيماهاى متعارف و نيروهاى انس
ــمن و  اما اين پهپادها براى مورد هدف قرار دادن مواضع دش
ــى ها نياز به كنترل از راه دور  پرتاب از روى ناوها يا زيردرياي
ــمندان بر  ــان ها دارند.به همين منظور دانش و دخالت انس
روى ساخت و طراحى  پهپادهايى باهوش مصنوعى متمركز 
شده اند كه قابليت تصميم گيرى داشته باشند. كارشناسان 
ــاخت پهپادهايى شوند كه بتوانند  اميدوارند كه موفق به س
ــرايط مختلف را براى حمله به يك نقطه در نظر گرفته و  ش
ــاخت اين  مفاهيمى همانند مرگ وزندگى را درك كنند. س
پهپادها سبب مى شود تا در زمان هايى كه كنترل از راه دور 

ممكن نباشد آن ها خود تصميم بگيرند.

فناورى هــاى نظامــى آينــده

فروش زمين
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

برگ سبز خودروى سوارى پيكان مدل 1356 به رنگ طوسى 
به شماره پالك 23-874 د45  و شماره شاسى 60068654 
و شماره موتور 268495  به نام مريم قصرچمى فرزند حسين 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اعالم مفقودى 

اعالم مفقودى اعالم مفقودى 

اعالم مفقودى اعالم مفقودى 

ــان  مدل 1357 به رنگ قرمز  ــبز خودروى وانت نيس برگ س
ــماره شاسى T40285 و  به شماره پالك 63-724ع72  و ش
ــماره موتور 803985  به نام حميد شادانبخت فرزند نوروز  ش

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــدل 1373 به رنگ  ــكان  م ــوارى پي ــبز خودروى س برگ س
ــى  ــماره شاس ــماره پالك 43-627 ل35  و ش ــفيد به ش س
73445022 و شماره موتور 1127314574  به نام اسماعيل 
ــاقط  ــن مفقود گرديده و از درجه اعتبار س گليان فرزند محس

مى باشد.

برگ سبز خودروى سوارى پيكان  مدل 1376 به رنگ سفيد 
به شماره پالك 73-617 ل43  و شماره شاسى 76401343 
ــاس مصطفوى  ــماره موتور 11127601047  به نام عب و ش
ــيمكانى فرزند محمد على مفقود گرديده و از درجه اعتبار  س

ساقط مى باشد.

ــبز به  ــبز خودروى وانت مزدا  مدل 1356 به رنگ س برگ س
شماره پالك 43-914ق12 و شماره شاسى 363341 و شماره 
ــمعيل مفقود  ــام آيت اله آقالر فرزند اس موتور 080995  به ن

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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گشتی در اخبار

فرماندار ویژه نجف آباد گفت: دانشگاه آزاد اسللامی واحد نجف آباد در 
طول سللال های پس از انقاب به برکت حمایت های بی دریغ مردم این 
شهر و تاش های شبانه روزی و کم نظیر مدیران و دیگر پرسنل خود به 
مجموعه ای شللاخص و تاثیر گذار در کل کشور تبدیل شده و در شرایط 
کنونی انتظار داریم این مجموعه ارزشللی در حل مشکات مختلف این 
شللهر ورود بیشللتری پیدا کرده و از پتانسللیل های خود در این زمینه 

استفاده کند.
محمودی فرماندار ویژه نجللف آباد و معاون اسللتاندار اصفهان در پایان 
یکی از جلسللات کاری ضمن اعام این خبر اظهار داشللت:» با توجه به 
توانایی های علمی و تحقیقاتی گسترده این دانشگاه، با ایجاد یک تعامل 
سازنده با دسللتگاه های مختلف اجرایی و تولید کنندگان امکان برطرف 
شدن بسللیاری از معضات گریبان گیر نجف آباد در حوزه های مختلف 
 وجود دارد و در کنار آن نیز این مجموعه آموزشللی کم نظیر می تواند با 
 پشللتیبانی های خود در بخش های گوناگون، بسللیاری از کمبود های 

نجف آباد را به نوعی پوشش دهد.«
محمودی در ادامه با اشاره به انتخاب این دانشگاه به عنوان دومین واحد 
جامع دانشللگاهی با اختیاراتی در حد یک اسللتان اضافه کرد:» عاوه بر 
تبدیل شللدن این واحد به یک نمونه افتخار آمیز در تمامی شللاخه ها و 
زمینه ها، در خصوص مسائل مربوط به دانشللجویان و اساتید نیز شاهد 
بروز کمترین میزان مشکل هسللتیم که این کار خود به تنهایی از ارزش 
 وجایگاه بسللیار باالیی برخوردار است.«اشللاره به پتانسیل های خاص 
نجف آباد در حوزه تولیدات صنعتی دیگر مطلبی بود که معاون استاندار 
اصفهان با اعام آن خاطر نشان کرد:» صنعتگران ما به عنوان سربازان خط 
مقدم نبرد اقتصادی با دشمن با کمترین حمایت مسووالن کارهای بزرگ 
و درخشللانی را انجام می دهند به طوریکه در حال حاضر با وجود تمامی 
 تنگناهای موجود در منطقه مهردشللت به دلیل فعالیت قوی و جهادی

 ده ها واحد صنعتی، با مشکل بیکاری جوانان مواجه نیستیم و در صورت 
ارائه تسللهیات در گردش برای واحد های دیگر نقاط نیز مطمئنا شاهد 

بروز شرایطی مشابه خواهیم بود.«
وی در پایان سخنان خود خاطر نشللان کرد:» در حالی که ما کارمندان 
دولتی حقوق خود را به صورت منظم در پایان هر ماه دریافت می کنیم در 
شرایط سخت کنونی برخی کارگران واحد های صنعتی به منظور کمک 
به برپا ماندن چرخ تولید حاضر شللده اند بعضا تا 5 ماه نیز بدون دریافت 
حقوق و مزایا کار کنند که این اوج فداکاری آنها را نشللان داده و در عین 
حال مسللوولیت ما را در قبال این اقشللار زحمتکش و فداکار دو چندان 

می کند.«

معاون امللور دهیاري هاي سللازمان شللهرداري هللا و دهیللاري هاي 
 کشور گفت: روستاهاي کشللور در چند سللال اخیر رشدوتوسعه خوبي

 داشللته اند؛ به طوري که با خیلي از شهرهاي کشللور برابري مي کنند 
واین عین عدالت وپیشللرفت است.محسن کوشللش تبار در نشستي با 
دهیاران و شوراهاي اسامي روستاهاي شهرسللتان مبارکه ،دهیاران و 
شوراهاي اسللامي روستاها را بزرگترین سللرمایه نظام ومردم دانست و 
افزود : دهیاران و شللوراها در بین مردم از اعتماد خوبي برخوردارند که 
نشللان از تاش وامانتداري آنان دارد .وي با بیان اینکه بیشتر اعتبارات 
دهیاري هللا در پروژه هاي عمراني هزینه مي شللود افللزود:در بازدید از 
روسللتاهاي شهرسللتان مبارکه ومشللاهده حجم پروژه هایي عمراني و 
خدماتي که احداث شللده و یا در حال اجرا اسللت و این نشان از فعالیت 
وبرنامه ریزي دهیللاران دارد که شایسللته تقدیر است.کوشللش تبار با 
بیان اینکه امروز بیشللتر امکانات رفاهي وعمراني در روسللتاها موجود 
 اسللت افزود:هر چه این امکانات در روسللتاها بیشللتر باشللد مهاجرت

 ا ز روسللتاها کمتر خواهد شللد.وي با بیان اینکه همه ما در قبال اموال 
مردم و دهیاري ها مسوول هسللتیم ودهیاران باید در هزینه کرد آن به 
خوبي برنامه ریزي ومدیریت نمایندافزود : هنگامیکه در روستاها با این 
همه امکانات مواجه مي شویم ؛شادي، نشاط وامید به زندگي را در آنان 
مشاهده مي کنیم و به این نتیجه مي رسیم که عاوه بر اینکه در روستاها 

خوب کار شده ،روستاها به شهر ها نزدیکتر شدند.
معاون امور دهیاري هاي سازمان شللهرداري ها و دهیاري هاي کشور با 
بیان اینکه وقتي دهیاري مي تواند بودجه را بلله خوبي مدیریت وهزینه 
 کند، قطعا مي تواند مسللائل روسللتا را نیز حل وفصل نماید خاطر نشان

 کرد : امروز هر مساله اي که وارد روستا مي شود به دهیار محول مي شود 
که این کار دهیاران را سنگین تر مي کند.وي با بیان اینکه ما از دهیاران در 
این زمینه ایجاد اشتغال در روستاها حمایت مي نماییم افزود:برابر قانون و 
مقررات ، دهیاران مي توانند درجهت ایجاد اشتغال در روستاها وارد شوند 
و عاوه بر سرمایه گذاري وکسب در آمد پایدار از بخش خصوصي در ایجاد 
اشتغال استفاده نمایند .الزم به ذکر است در سفر معاون امور دهیاري هاي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور به شهرستان مبارکه ۱۱ پروژه 
با اعتباري بالغ بر ۱۱۰میلیارد ریال در روسللتاهاي بخش گرکن جنوبي 

وبخش مرکزي شهرستان مبارکه افتتاح شد.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان دهاقان از برداشت400تن 
هلو در باغات شهرستان دهاقان خبرداد. امیر صفرپور با بیان این مطلب 
افزود: برداش��ت هلو از باغات شهرس��تان دهاقان از ابتدای تابستان آغاز 
ش��ده و تا چند روز دیگر ادامه دارد.وی میزان اختص��اص باغات به میوه 
هلوی شهرستان را 50هکتار اعالم کرد و افزود:در هر هکتار  حدود هشت 
تن میوه هلو برداشت می شود.سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
دهاقان بااشاره به اینکه میزان برداشت این میوه در مقایسه با سال گذشته 
تفاوتی نداشته، تصریح کرد: متاسفانه بیش��تر باغات دهاقان امسال هم 

دچار سرمازدگی بودند.

 لزوم همکاری بیشتر دانشگاه آزاد
 در حل مشکالت مختلف نجف آباد

معاون امور دهیاري ها:

امروز روستاها با بسیاري از شهرهاي 
كشور برابر است

سرپرست اداره جهاد كشاورزی شهرستان دهاقان 
خبرداد:

برداشت 400 تن هلو از باغات 
شهرستان دهاقان

ابوزیدآباد شهر مرکزی بخش کویرات آران و بیدگل که 
از دیرباز به پایتخت گویش های کهن ایران زمین معروف 
بوده، سللال ها اسللت مردمانش گرفتار دفللن زباله های 
مردمانی غیر از ساکنان شهر خود هستند. زباله هایی که 
خطرات و عوارض ناشی از آن همواره مردم بخش کویرات 

و روستاها و توابع آن  را رها نکرده است.
منطقه اصفهان، مردم ابوزیدآباد همواره به سخت کوشی 
و قناعت پیشگی شهرت دارند تا جایی که با همت و فکر 
بلند خود توانستند شهر ابوزیدآباد را به قطب تولید پسته 
در کشور تبدیل کنند، اما حال نیازمند همکاری و کمک 
مسللووالن هسللتند تا بیش از این ناعادالنه مورد هجوم 
انواع بیمارهای و خطرات ناشللی از دفن غیراصولی زباله 
قرار نگیرند.یکی از شللهروندان ابوزیدآبادی در خصوص 
مشکات ناشی از وجود چاله زباله در این منطقه می گوید: 
ماشین های حمل زباله هر روز با تردد در محور کاشان و 
آران و بیدگل به چاله زباله، موجب خطر آفرینی جاده ای 

و آلوده شدن مسیر و مکان می شوند.
عباس اقبالیان می افزاید: با وزش کوچک ترین طوفانی، 
مسیر جاده و روستاهای شللهر ابوزیدآباد را نخاله و زباله 
میکروبی فرا می گیرد و مردم به ویژه کودکان این شللهر 
کویری و محروم را روانه درمانگاه ها و مراکز بهداشللتی و 
درمانی می کند.وی ادامه می دهد: آب منطقه ابوزیدآباد 
در اثر نفوذ شللیرابه های زباله در آینده ای نزدیک دچار 
آلودگی شللده و نه تنها حیات محیط زیست ابوزیدآباد و 

پوشش جانوری و گیاهی را از بین می برد، بلکه آسیب های 
جبران ناپذیری به مردم شهر و روستاهای بخش کویرات 
وارد می کند.این شهروند ابوزیدآبادی اولین و مهم ترین 
خواسته مردم ابوزید آباد را انتقال چاله زباله به منطقه ای 
خارج از محدوده می دانللد و می گوید: در صورت منتفی 
بودن این انتقال، ساماندهی و مدیریت دفن زباله توسط 
مسووالن انجام شود تا مردم ابوزیدآباد بیش از این صدمه 

نبینند.
تغذیه یوز آسیایی و كاركال از زباله ها

هم چنین مدیر انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد 
نیز درباره مشکات زیسللت محیطی ناشی از دفن زباله 
در این منطقه می گوید: متاسللفانه در بللدو ورود به این 
منطقه، معضات و مشللکات ناشللی از دفع غیر اصولی 
زباله و صنایع کارگاهی چهره بخش کویرات را به زباله دان 

تبدیل کرده است.
مسللیب صدری می افزاید: دفن غیر اصولی و بیش از حد 
مجاز زباللله و شللیرابه های آنها موجب بلله خطر افتادن 
آب های زیرزمینی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
و بخش کویرات شده است و حتی حیات گونه های نادر 
حیات وحش را در بخش کویرات در معرض نابودی قرار 

داده است.
وی ادامه می دهللد: بخش کویللرات و شللهر ابوزیدآباد 
محل زندگی گونه هللای نادری هم چون یوز آسللیایی و 
گربه سللانانی مانند کارکال اسللت که با هجوم زباله ها به 

منطقه و تغذیه ایللن حیوانات، در معللرض نابودی قرار 
دارند.مدیر انجمن حامیان محیط زیسللت ابوزیدآباد با 
بیان اینکه از سللال ۱39۰ تاکنون با روش های مختلف 
صللدای مللردم ابوزیدآبللاد را به گللوش مسللووالن امر 
رسللانده ایم، می گویللد: در این مدت به جللزء راه اندازی 
سللوله ای کوچک و بدون سللقف برای تفکیک زباله در 

مقصد کاری از آنها ندیده ایم.
صدری انتقللال چاللله زباللله ابوزیللد آبللاد را راه اصلی 
و درخواسللت مردم از مسللووالن می داند و مللی افزاید: 
در صورت داشللتن مانع های اسللتراتژیک بللرای انتقال 
می توان برای مدیریت دفن زباله، با راه اندازی شرکت کود 
کمپوست و تفکیک زباله از مبدا تا حدودی این مشکل را 
حل کرد.وی ادامه می دهد: با توجه به درخواسللت مردم 
برای وارد نشللدن این حجم زباله به منطقلله، امیدواریم 
مسللووالن گام های ارزشللمندی در حفظ و حراست از 
محیط زیسللت، سللامت مردم، فراهم کردن زندگانی 

پاکیزه با ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند بردارند.
چاله زباله صدای مردم ابوزیدآباد را درآورد

هم چنین شهردار ابوزیدآباد در این باره می گوید: روزانه 
بیش از 25۰ تن انواع زباله از شهرسللتان های کاشللان و 
آران و بیدگل در چاللله زباله ابوزید آبللاد به صورت غیر 
اصولی دفن می شللود.رضا نقدی می افزاید: از این میزان 
2۰۰ تن زباله مربوط به شهرسللتان کاشللان و شهرهای 
تابعه آن است که جدا از بحث زیست محیطی، خطرات 

جاده ای را نیز برای مردم منطقه چندین برابر کرده است.
وی اداملله می دهللد: مهم ترین مشللکل دفللن زباله ها 
در چاله زباللله ابوزید آبللاد نبود مدیریت و سللاماندهی 
و دفن غیر اصولی اسللت، بلله طوری که صللدای مردم 
 روسللتاهای و شللهر ابوزیدآبللاد را بلله شللدت درآورده

 است.
شللهردار ابوزیدآباد می گویللد: در ابتدا قللرار بوده دفن 
زباله در منطقلله چاله زباله فقط در محللدوده 2۰ هکتار 
از زمین های ابوزید آباد انجام شود که با بی برنامگی این 

میزان به 2۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.
نقدی در این رابطلله می افزاید: با وجود جلسللات پی در 
پی هنوز اقدامی از جانب هیچ شهرسللتانی که زباله های 
خود را در محل دفن می کند انجام نشده است و تا کنون 
بابت دفللن زباله هیچ گونلله عوارضی هم بلله ابوزید آباد 
پرداخت نشده است.وی ادامه می دهد: در آخرین جلسه 
با شهرداران منطقه مصوب شد که ساماندهی و مدیریت 
پسماند در چاله زباله ابوزید آباد هر چه سریع تر و تا پایان 

شهریور ماه انجام شود.
شللهردار ابوزیدآبللاد، تفکیللک از مبللدا، مدیریللت 
پسللماند و فعال کردن شللرکت کود کمپوسللت که در 
حللال حاضللر کارکللرد بسللیار اندکللی دارد از جمللله 
مفللاد مصللوب در جلسلله بللا شللهردارانی اسللت کلله 
 زباله هللای شهرشللان در چاللله زباللله ابوزیدآبللاد دفن 

می شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نطنز خبر 
داد:

 بازدید ۸0 محقق خارجی از
 روستای ابیانه

فرمانده كل سپاه استان اصفهان:
هنر شبیه سازی برای روشن كردن 

حقایق تاریخی ضروری است

به مناسبت هفته دولت؛
رواق آیت اهلل مهدوی امامزاده شاهرضا 

افتتاح شد
سرپرست اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: ۸0 محقق 

از کشورهای خارجی از آثار و بناهای تاریخی روستای ابیانه نطنز دیدن کردند.
حسین یزدان مهر سرپرست اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
نطنز گفت: تعداد ۸0 نفر  محقق از کشورهای فرانسه و دانمارک، هلند، پاکستان، 
 ژاپن، ایتالیا، ازبکس��تان و فیلیپین که در همایش مدرسه تابستانه از طرف مرکز 
بین المللی  ریاضیات محضر و کاربری )cimpa( از کشور فرانسه که در دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار می ش��ود؛ از آثار و بناهای تاریخی روستای ابیانه بازدید 
کردند.روح اهلل احمدی مسوول گردشگری اداره میراث نطنز و سرپرست پایگاه 
میراث فرهنگی ابیانه نیز در این باره اظهار کرد: این همایش  از دوم تا س��یزدهم 
ش��هریورماه س��ال جاری  از طرف مرکز بین المللی ریاضیات محض و کاربردی 
کشور فرانسه در دانش��گاه صنعتی اصفهان برگزار می ش��ود و از برنامه های این 
همایش؛ بازدید تعداد ۸0 تن از محققین کشورهای خارجی  از روستای تاریخی 
ابیانه و معرفی آثار تاریخی این روس��تا  بود که در هفته اول شهریور با هماهنگی 
اداره میراث فرهنگی شهرس��تان نطنز انجام گرفت.گفتني است؛ روستای تاریخ 
ابیانه از روستاهای تاریخی شهرستان نطنز می باشد که با حفظ اصالت معماری و 
آداب و رسوم مردم روستا شهرت جهانی دارد و نامزد ثبت در فهرست آثار جهانی 

یونسکو می باشد.

فرمانده کل سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: هنر شبیه سازی 
از موثرترین هنرهایی اسللت که برای روشللن کردن حقایق تاریخی برای 
جامعه ضروری اسللت و می توان از آن بهره برد.سللردار غامرضا سلیمانی، 
در جمع برگزار کنندگان بازسللازی واقعه غدیر کشللور در آستان امامزاده 
محمد هال ابن علی )ع( شهرستان آران و بیدگل، بر نهادینه کردن بازسازی 
واقعه غدیر در بین مردم تاکید کرد و گفت: مردمی تر شدن این واقعه آن را 
از ستاد غدیر به یک سللتاد مردمی تبدیل خواهد کرد.وی اظهار داشت: در 
انتقال مفاهیم و مباحث واقعه تاریخی غدیر خم، نوعی کم کاری شده است 
که باید با همت خادمان و دلسللوزان نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
به ویژه دستگاه های فرهنگی و بسللیجیان بیدار و فداکار این کم کاری ها، 

جبران شود.
فرمانده کل سللپاه اسللتان اصفهان گفت: امیدواریم برگللزار کنندگان این 
همایش بزرگ، بتوانند با استفاده از هنر بازسازی، بخشی ازِدینی که روز غدیر 
بر دوش ما گذاشته است ادا کنند.سردار سلیمانی، بهترین حسن بازسازی 
واقعه غدیر را مردمی بودن آن دانست و گفت: بایستی این واقعه نیز همچون 
واقعه بزرگ عاشورا که مردم به صورت خودجوش و با هر امکاناتی آن را زنده 

نگه می دارند، نهادینه شود.

س��ومین رواق حرم امامزاده شاهرضا به مناس��بت هفته دولت و با حضور مسووالن 
اجرایی شهرستان شهرضا افتتاح شد.حجت االسالم رضا ابراهیمی رییس اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرضا در حاش��یه افتتاح رواق ایت اهلل مهدوی در شهرستان شهرضا 
اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه امامزاده شاهرضا دارای 3 رواق امام خمینی)ره(، 
امام خامنه ای و آیت اهلل مهدوی و یک مس��جد اس��ت.وي در ادامه افزود: این رواق 
با س��رمایه گذاری بالغ بر 700 میلیون ریال که تمامي آن از محل نذورات امامزاده 
تأمین شده ساخته ش��ده اس��ت.مهدی نوری، هنرمند مجری طرح رواق آیت اهلل 
مهدوی نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: مجموعه وراق آیت اهلل مهدوی تلفیقی 

از نقاشی پش��ت پرده، گچ بری 
و آیینه کاری است.وی تصریح 
کرد: هنر نقاش��ی پشت پرده از 
زمان زندیه منقرض شده بود و 
به جز نارنجستان شیراز و حرم 
امام رضا)ع( در جایی کار نشده 
بود تا این که بن��ده آن را برای 
نخس��تین بار در این رواق احیا 

کردم.

از گوشه وکنار استان

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج س��پاه گلپایگان گفت: به مناسبت 
هفته دفاع مقدس بی��ش از 60 عنوان برنام��ه مختلف ویژه ای��ن ایام در 

شهرستان گلپایگان برگزار می شود.
حسین فراس��ت فرماندار گلپایگان در این جلس��ه اظهار داشت: باید همه 
دست به دس��ت هم دهیم و مراس��م بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس را به 

گونه ای برگزار کنیم که در شان شهدا و ایثارگران باشد.
وی افزود: شاهکار ما این است که با حداقل امکانات و اعتبارات مفیدترین 
و بهترین برنامه ها را اجرا کنیم به طوری که نتیج��ه و اثرات آن به خوبی 
ملموس باشد و نسل جوان را با جان فش��انی های رزمندگان دفاع مقدس 

آشنا کند.
در ادامه حمیدرضا یاوری جانش��ین فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه 
گلپایگان نیز گفت: به مناس��بت هفت��ه دفاع مقدس بی��ش از 60 عنوان 
 برنامه مختلف ویژه این ایام از سوی ناحیه مقاومت شهرستان مدون شده 

است.
وی با اشاره به اهم برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس بیان داشت: نخستین 
برنامه شهرستان در این ایام رژه بزرگ خودرویی است که با همکاری تمام 
نهادهای شهرستان صبح روز سی و یکم شهریورماه از گلزار شهدا به سمت 
میدان ولیعصر و از آنجا در مسیر میدان فردوسی، خیابان امام خمینی)ره(، 
میدان 17 ش��هریور، خیابان آیت اهلل گلپایگانی، بلوار سلمان فارسی و در 

انتها اداره ارشاد اسالمی برگزار می شود.
جانش��ین فرمانده س��پاه گلپایگان تصریح کرد: پس از اتمام مراس��م رژه 
خودوریی با تجمع بس��یجیان و عامه مردم در تاالر اندیش��ه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گلپایگان، مراس��م ویژه بزرگداشت دفاع مقدس با حضور 

امیرسرتیپ مصطفی س��المی معاون عملیات س��تاد کل نیروهای مسلح 
اجرا می شود.

وی اظه��ار داش��ت: از دیگر برنامه ه��ای مهم ای��ن هفته عطرافش��انی و 
گل گ��ذاری قبور مطهر ش��هدا به ط��ور همزم��ان در 3 ش��هر گلپایگان، 
گوگد و گلش��هر اس��ت که پنجش��نبه 2 مهرماه با حضور تمام مسووالن 
 و ب��ا هم��کاری بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران شهرس��تان برگ��زار

 می شود.
یاوری برگزاری همایش پیاده روی را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس 
عنوان کرد و گفت: این برنامه در سراسر نقاط کشور مورد توجه قرار گرفته 
است و در شهرستان گلپایگان هم صبح روز جمعه 3 مهرماه پس از اتمام 

دعای ندبه از امامزاده هفده تن آغاز می ش��ود و در مسیر خیابان هفده تن، 
میدان فردوسی، خیایان امام خمینی)ره(، میدان 17 شهریور، خیابان امام 

حسین)ع( ادامه یافته و در نهایت در گلزار شهدا پایان می یابد.
جانش��ین فرمانده س��پاه گلپایگان خاطرنش��ان ک��رد: دیدار ب��ا خانواده 
ش��هدا، ام��ام جمع��ه شهرس��تان و علم��ا، حض��ور پرش��ور بس��یجیان 
در نم��از جمع��ه، برگ��زاری مراس��م خاطره گوی��ی پیشکس��وتان دفاع 
مقدس ب��رای دانش آم��وزان و تزئی��ن فضای ش��هری و ادارات با ش��کل 
و ش��مایل و حال و هوای دف��اع مقدس از جمل��ه دیگ��ر برنامه های ویژه 
 ای��ن هفت��ه گرامی اس��ت ک��ه ب��ا هم��کاری نهاده��ای دیگ��ر صورت

 می گیرد.

جانشین فرمانده سپاه گلپایگان خبر داد:

برگـزاری بیش از 60 عنوان 
برنامه ویژه هفته دفـاع مقـدس

 در گلپایگـان

چـاله زبالـه 

را از مـردم 

ابوزیـدآبـاد 

دور کنیـد
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ــت هيات دولت در جمع  ــمى پس از نشس ــن هاش ــيد حس دكتر س
خبرنگاران با اشاره به اينكه  هيچ خدمتى كاهش نخواهد يافت، افزود: 
به شايعات در رسانه هاى مجازى توجه نكنيد و اميدواريم تا آخر سال 
ــتان ما دارند مطالعه مى كنند كه  خدمات جديدى اضافه شود، دوس
اين مساله بستگى به منابعى دارد كه به موقع تحويل بيمه ها مى شود.

وى در خصوص روند اجراى طرح تحول نظام سالمت، گفت: اين طرح 
با قوت ادامه پيدا مى كند و بعضى ها آيه ياس نخوانند و نگويند كه اين 
طرح منابعش تامين نمى شود و يا ممكن است وسط راه زمين بخورد، 

آنها از اول مخالف بودند.
هاشمى ادامه داد: براى ما مهم، مردم هستند كه خوشحال مى شوند.

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه پرداخت از جيب مردم در طرح تحول 
ــت، گفت: 10 ميليون نفر بيمه شدند،  سالمت كاهش پيدا كرده اس
ــتى  ــش خدمات بهداش ــهرها تحت پوش ــيه ش ــون در حاش 8 ميلي
قرار گرفتند و حداقل بيش از نيم ميليون زايمان طبيعى انجام شده 
ــدن پزشكان، حضور  ــمى ادامه داد: در عين حال مقيم ش است. هاش
ــكان در مناطق محروم، 4000 متخصص كه توزيع شدند، انواع  پزش
ــن و دارو و حمايت از بيماران صعب العالج بخشى از اقداماتى  واكس

است كه در قالب اين طرح انجام شده است.
وزير بهداشت افزود: ساخت و تجهيز نزديك به 2000 خانه بهداشت 
و بيش از 700 ميليارد تجهيزات پزشكى كه تحويل بيمارستان هاى 
ــت كه اين آمار به صورت  دولتى شده از ديگر دستاوردهاى طرح اس

كامل ارائه شده است.
ــاص، گفت:  ــه بيماران خ ــش به حذف ياران ــت در واكن وزير بهداش
در چارچوب رفاه بيشتر مردم امكان ندارد از خدماتى كه تاكنون ارائه 

شده چيزى كاسته شود و اگر اضافه نشود، كمتر نخواهد شد.

وزير بهداشت عنوان كرد؛

مخـالفان طـرح تحول سـالمت 
آيـه يـاس نخـوانند

ــاره به تقبل  ــت با اش ــالمت جمعيت و خانواده وزارت بهداش مديركل دفتر س
هزينه هاى مشاوره هاى جنسى، از راه اندازى 12 كلينيك جنسى از مهرماه امسال 

در 12 دانشگاه كشور خبر داد.
ــريح راه اندازى كلينيك هاى جنسى در كشور  ــماعيل مطلق در تش محمداس
ــت 93  ــم جمعيتى در ارديبهش ــت هاى تنظي ــد از ابالغ سياس اظهار كرد: بع
ــت ها از طرف دولت توسط  ــط رهبر معظم انقالب و بعد از ابالغ اين سياس توس
ــن تكليف  ــرى و تعيي ــاب دكتر جهانگي ــورى جن ــت جمه معاونت اول رياس
ــت هاى هر وزارتخانه و اهدافى كه هر وزارتخانه در  وزارتخانه ها بر اساس سياس

نظام جمهورى اسالمى دنبال مى كند وظايف سياست ها مشخص شد.
ــت ابالغى  ــت از 14 سياس ــه به وزارت بهداش ــت هايى ك وى ادامه داد: سياس
ــت ها ارتقاى پويايى جوانى و  رهبر معظم انقالب وجود دارد، يكى از اين سياس

بالندگى جمعيت با افزايش نرخ بارورى به بيش از سطح جانشينى است.
مطلق بيان كرد: سياست ديگر ارتقاى مراقبت و آموزش ابتدايى دوران كودكى 
ــت. در واقع ارتقاى كيفيت زندگى زوجين نابارور و  است كه بند 4 سياست هاس
ارتقاى فرزندآورى كه بند 2 سياست هاى ابالغى است. تحكيم بنيان و پايدارى 
ــويى كه جزو  ــن از زندگى زناش ــدى زوجي ــان بحث رضايتمن خانواده كه هم

ــت هاى جمعيتى و  ــت؛ و بند 6 در راستاى بند اول سياس بند 4 سياست ها اس
ــد و ما به عنوان متولى  ــت ها به ما محول ش اميد به زندگى؛ وقتى كه اين سياس
مشخص شديم، كارگروهى در وزارت بهداشت درمان به رياست وزير بهداشت 
ــيارى و كميته هاى مختلفى زيرمجموع اينها به سياست ها  و با دبيرى دكتر س

پرداختند.
 محمداسماعيل مطلق مديركل دفتر سالمت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت،
ــتاى اين  ــى كه در راس ــراى چالش هاي ــن بود كه ب ــتين كار ما اي افزود: نخس
ــه چالش هايى كه  ــم و ديديم ك ــت برنامه ريزى كردي ــت ها وجود داش سياس
ــت كه باال رفته و در كل كشور متفاوت است  ــن ازدواج اس موجود است يكى س
ولى حدود 4 تا 6 سال ميانگين سن ازدواج در خانم ها و آقايان نيز باال رفته است.
مطلق ادامه داد: در برخى شهرها مانند استان تهران حدود 10 سال سن ازدواج 
باال رفته است، دوم اينكه خود ميزان ازدواج پايين آمده است. با يك روندى كه 
ــى كرديم ميزان ازدواج در كشور  ــال 1385 تا 93 بررس ما بررسى كرديم از س
رو به كاهش است و بررسى ديگر اين بود كه ميزان طالق در كشور رو به افزايش 

است.
ــش كه نقش وزارت بهداشت در طالق چيست؟ گفت:   وى در پاسخ به اين پرس

بايد بررسى كرد؛ در پرونده هاى متعددى ديديم كه يكى از اشكاالتى كه در بحث 
ــائل جنسى است. بنابراين  طالق وجود دارد بحث اختالالت در زناشويى و مس
جلسات متعددى با سازمان امور زنان رياست جمهورى تشكيل داديم، با همكارى 
ــوراى انقالب فرهنگى و  ــاير ارگان هايى كه به ما كمك كردند مانند ش آنها و س
وزارت كشور و سازمان هاى ديگر مالحظه شد كه اين كار يعنى مباحث زناشويى 
يك تخصص خاص نيست، بلكه بايد تخصص هاى ديگر بيايند كنار هم تا بتوانيم 

مشكل را حل كنيم.
ــان كرد: يكى از  ــت بي ــالمت جمعيت و خانواده وزارت بهداش مديركل دفتر س
تخصص ها، تخصص زنان است. بعد تخصص داخلى هست و همچنين متخصصى 
ــتر اورولوژيست ها و متخصصان كليه و  كه آشنا باشد به مسائل جنسى كه بيش
مجارى ادرار هستند و همچنين روانپزشكان، البته روحانى آشنا به حقوق خانواده 

و حقوقدان آشنا به حقوق خانواده نيز بايد لحاظ كرد.
ــتى - درمانى  ــز بهداش ــا در مرك ــا را اگر م ــه داد: مجموعه اين ه ــق ادام مطل
ــام خواهد دهد،  ــت انج ــز وزارت بهداش ــت هزينه ها را ني ــم، پرداخ قرار دهي
براين اساس با دانشگاه ها صحبت كرديم كه 10 دانشگاه قرار شد كه اين كار را 
(راه اندازى كلينيك هاى جنسى) شروع كنند. دانشگاه هاى ديگرى مانند زاهدان 
ــور، بنابراين  ــم هم همينط ــگاه ق ــى كردند و همچنين دانش هم اعالم آمادگ
ــگاه هاى تهران و بهشتى هم  ــگاه اعالم آمادگى كردند. دانش تاكنون 12 دانش

هستند.
ــت كه اگر نقايص اين كار را رفع شود،  وى گفت: برنامه وزارت بهداشت اين اس
ــال آينده در  ــود، در س ــاعت درگير ش ــم چند س ــت يك خان چون ممكن اس
ــن كار را (راه اندازى كلينيك هاى  ــگاه هايى كه اين تخصص ها را دارند اي دانش
ــگاه با 12 كلينيك) و سال  ــى) اجرايى كنيم. يعنى راه اندازى (12 دانش جنس
بعد هم برنامه مان اين است كه در 57 دانشگاه و دانشكده انجام دهيم و جاهايى 
ــد از جاهاى ديگر كمك  ــته باشد يا كم باش كه روحانى يا حقوقدان وجود نداش

بگيريم.
مطلق افزود: ما در مرحله اول قرار شد يك مقدارى براى راه اندازى كلينيك هاى 
ــود و يا با دفترچه بيمه انجام  جنسى هزينه كنيم تا اين خدمت رايگان انجام ش
ــور دفترچه خدمات درمانى  ــتدالل مان اين است كه همه افراد كش شود. ما اس
دارند. آنهايى كه بيمه دارند با دفترچه بيمه و آنهايى هم كه بيمه ندارند امسال 
قرار شد معاونت بهداشتى در اين زمينه كمك كند و با سازمان بيمه گر به توافق 
برسيم؛ براى همين هم قرار شد امسال به صورت پايلوت انجام شود تا چالش ها 
ــازمان هاى بيمه گر هم صحبت كنيم كه اگر هزينه هاى بيشترى  در بيايد و با س
هم داشته باشد در سال هاى آتى در دانشگاه هاى ديگر اين مشكل را هم با بيمه ها 
حل كنيم. ولى امسال هزينه ها در اين 12 دانشگاه و كلينيك ها عالوه بر دفترچه 
ــت كه به دانشگاه كمك كند  ــالمت؛ خود وزارت بهداشت نيز قبول كرده اس س

تا اين كار انجام شود.
ــت:  ــت اظهار داش ــواده وزارت بهداش ــالمت جمعيت و خان ــركل دفتر س مدي
ــن كار (راه اندازى  ــال اي ــه دوم س ــه از اوايل نيم ــتيم ك ــا را بر اين گذاش ما بن
كلينيك هاى جنسى) را شروع كنيم يعنى از مهرماه. بنابراين شايد نتوانيم بگوييم 
ــروع كنيم  يك كلينيك را راه اندازى خواهيم كرد؛ زيرا روزى كه مى خواهيم ش
امكان دارد چند كلينيك را با هم راه اندازى كنيم، ولى قرار است كه اوايل نيمه 
دوم اين اتفاق بيافتد. مطلق در خاتمه خاطرنشان كرد: افرادى كه براى سالمتى 
جنسى مراجعه مى كنند مدت ويزيت شان ممكن است خيلى بيشتر از افراد عادى 
باشد. ما از آن پوشش بيمه اى كه همه دارند استفاده مى كنيم و مابه التفاوت را 
با كمك معاونت بهداشتى تامين مى كنيم تا به اين برسيم كه متوسط زمان يك 
ــازمان بيمه خدمات درمانى نهادينه  ويزيت چقدر است و آن را با هماهنگى س

مى كنيم.

مارچوبه يكي از سبزي هايي است كه در تمام دنيا در فصل بهار برداشت مي شود. 
البته زمان برداشت آن در مناطق آب و هوايي مختلف، متفاوت است. در برخي از 
ــا بهمن و در برخي نقاط ديگر در جوالي معادل  مناطق دنيا در ماه فوريه معادل ب
ــت آن در اكثر نقاط جهان، در فصول  ــود؛ اما اوج برداش ــت مي ش با تيرماه برداش
فروردين و ارديبهشت ماه است. تمام سبزيجات بر خالف محصوالت حيواني وقتي 
برداشت مي شود، تلف نمى شوند و همچنان برخي از فعاليت هاي متابوليكي خود 

را حفظ مي كند. 
ــد،  ــته و قن ــه نشاس ــيژن، تجزي ــت اكس ــد از: درياف ــا عبارتن ــن فعاليت ه اي

ــاي گياه  ــه فعاليت ه ــزان اين گون ــن و... البته مي ــيد كرب ــردن دي اكس آزاد ك
ــاير  ــي مارچوبه از س ــت تنفس ــتگي دارد. فعالي ــاه بس ــي گي ــه فعاليت تنفس ب
ــود را از  ــاير گياهان آب خ ــر از س ــت زودت ــت. به همين عل ــتر اس گياهان بيش
ــد مي توان  ــود. براي جلوگيري از اين فرآين ــخت و چوبي مي ش ــت داده، س دس
ــرار داد.  ــد و در يخچال ق ــوب پيچي ــه مرط ــه را در يك پارچ ــاي مارچوب انته

ولي با اين روش حداكثر تا 48 ساعت بايد گياه را مصرف كرد.
ــي در بيماري هاي  ــه، از فرآيندهاي التهاب ــود در مارچوب ــواد ضدالتهابي موج م
ــه،  ــود در مارچوب ــاپونين موج ــد. سارس ــري مي كنن ــي جلوگي خودايمن
 ALS ــاري  بيم ــود  بهب در  ــر  موث ــيار  بس ــيميايي  ــواد ش م از  ــي  يك
(اسكلروز چندگانه آميلوتروفيك) است؛ كه يك بيماري خود ايمني مزمن است. 
ــتم ايمني بدن نورون هاي عصبي را به عنوان عوامل بيگانه  در اين بيماري سيس
مي پندارد و عليه آنها واكنش هاي متعدد التهابي نشان مي دهد. مطالعات متعددي 
در رابطه با اثرات ضدسرطاني مارچوبه بر سرطان كبد صورت گرفته است و نشان 
داده شده كه سرطان كبد به وسيله مواد آنتي اكسيداني فعال موجود در مارچوبه 

متوقف شده است. 
ــوند،  ــع غذايي گياهي يافت مي ش ــتر در مناب ــي پروبيوتيك كه بيش  مواد غذاي
ــراي باكتري هاي  ــورد نياز ب ــوند و غذاي م ــه نمي ش ــتگاه گوارش تجزي در دس
ــن باكتري ها  ــيلوس را فراهم مي آورند. اي ــر و الكتوباس ــد بيفيدوباكت روده مانن
ــوارش را  ــتگاه گ ــتند تجزيه مواد در دس ــك هس ــاي پروبيوتي ــه از باكتري ه ك
ــاي روده اي مانند  ــياري از بيماري ه ــه بس ــال ابتال ب ــهيل مي كنند و احتم تس
ــد. يكي از  ــرژي و... را مي كاهن ــي روده، آل ــاي التهاب ــرطان روده، بيماري ه س
ــت؛  ــه از پلي فروكتان ها اس ــت ك ــن اس ــم اينولي ــيار مه ــاي بس پروبيوتيك ه

و مارچوبه يكي از منابع اصلي اينولين است. 
ــيداوريك دارند، بايد از  ــد تجمع اس ــالالت مرتبط با پورين مانن  افرادي كه اخت

مارچوبه كه سرشار از پورين است؛ اجتناب كنند. از شايع ترين اختالالت مرتبط با 
پورين، نقرس و سنگ هاي كليوي اوراتي است. 

ــمي  ــاي تحقيق در رابطه با مارچوبه، اثر آن بر بيماري لوس  يكي ديگر از زمينه ه
ــتخوان را درگير مي كند و بر توليد  است. لوسمي نوعي سرطان است كه مغز اس
ــفيد خون اثر مي گذارد. در اين بيماري گلبول هاي سفيد به حالت  گلبول هاي س
طبيعي توليد نمي شوند يا به طور طبيعي فعاليت نمي كنند. يكي از عملكردهاي 
گلبول هاي سفيد معيوب در بيماري لوسمي، اين است كه اسيدآمينه آسپاراژين 

را از ساير سلول ها و پروتئين هاي خوني جذب مي كند.
ــه تجزيه كننده  ــپاراژيناز ك ــم آس ــاري آنزي ــن بيم ــراي درمان اي ــه ب در نتيج
ــت كه  ــه قابل توجه اين اس ــود. نكت ــق مي ش ــرد تزري ــت، به ف ــپاراژين اس آس
ــپاراژين  ــيدآمينه آس ــار از اس ــپاراژوس، سرش ــن آس ــام التي ــا ن ــه ب مارچوب
ــي  ــاي اصل ــي از گزينه ه ــت يك ــن عل ــه همي ــت. ب ــپاراژيناز اس ــم آس و آنزي
ــمي  ــده لوس ــاي برطرف كنن ــه داروه ــمي و تهي ــاري لوس ــان بيم ــراي درم ب

است. 
ــياري از بيماري هاي  ــيداني و ضدالتهابي موجود در مارچوبه، بس  مواد آنتي اكس
ــد. مقادير  ــي را متوقف مي كنن ــاي قلب ــوع 2 و بيماري ه ــد ديابت ن مزمن مانن
ــي اين گياه  ــوول اثرات ضدديابت ــروه B در مارچوبه، مس باالي ويتامين هاي گ

هستند.
ــم قندها و نشاسته ايفا  ويتامين هاي گروه B نقش مهم و كليدي را در متابوليس
مي كنند و براي مديريت مناسب قند خون ضروري هستند.  اسيدفوليك نيز نقش 
ــك ابتال به بيماري هاي  ــتئن (كه افزايش آن ريس كليدي در تنظيم هوموسيس
ــيار خوبي از  ــش مي دهد) دارد. مارچوبه همچنين منبع بس قلبي عروقي را افزاي
فيبر محلول است و مطالعات متعدد نشان داده است كه فيبر محلول ريسك ابتال 

به بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت را مي كاهد. 

زبان خوراكى ها

ــاى ويتامين، بهتر  ــكان توصيه مى كنند به جاى خوردن قرص ه پزش
ــالم بماند و عملكرد خوبى  است غذاهاى مناسب خورده شود تا مغز س

داشته باشد.
مصرف قرص براى بهبود حافظه يك فريب بزرگ است؛ اين در حاليست 
كه برخى از مواد غذايى اثرات بهترى روى مغز انسان مى گذارند و براى 

انسان مفيدتر هستند.
ــرا ويتامين ها و  ــرخ كرد؛ زي اول بايد بدانيد اين مواد غذايى را نبايد س
عناصر كمياب خود را از دست مى دهند، اما آنهايى كه پختنى هستند را 

مى توانيد با بخار يا حرارت 40 درجه بپزيد.
ماهى چرب

ــاردين، ماهى آزاد و ماهى تن حاوى مقدار زيادى امگا 3  شاه ماهى، س
ــلول هاى مغزى مرمت شوند و سلول هاى  هستند كه كمك مى كند س

عصبى عملكرد درستى داشته باشند.
 حبوبات

ــادى كربوهيدرات  ــات حاوى مقدار زي لوبيا، عدس، نخود و كال حبوب
هستند كه از افت ناگهانى مغز جلوگيرى مى كنند و به دليل قندى كه 

دارند به مدت طوالنى قند مغز را تهيه مى كنند.
موز و آلو

ــه مى توانند ارتباط  ــتند ك موز و آلو غنى از منيزيم و ويتامين B6 هس
ــند و موجب تسريع واكنش مغز  ــلول هاى عصبى را بهبود بخش بين س

شوند.
شكالت

شكالت داراى آنتى اكسيدان است و از مغز محافظت مى كند تا آسيب 
نبيند.

چاى سبز
ــكالت را دارد و كالرى آن اندازه است  ــبز دقيقا همان اثرات ش چاى س

پس چاى سبز را شيرين نكنيد.
آووكادو

ــت و داراى قوى ترين آنتى اكسيدان  آووكادو سرشار از ويتامين E اس
ــه مغز  ــد و هنگامى ك ــت مى كن ــرى محافظ ــز را از پي ــت كه مغ اس
ــيار اثرات مفيدى  ــدن مى كند در عملكرد مغز بس ــروع به خراب ش ش

دارد.
ــد و در  ــدود 6 متر مى رس ــه ارتفاع آن به ح ــت ك آووكادو درختى اس
ــتان پرورش مى يابد؛  ــمت هاى گرم آمريكا و برزيل و غرب هندوس قس
ــبز و گل هاى آن كوچك و سبز رنگ  برگ هاى اين درخت ضخيم و س
ــتى سخت به رنگ سبز تيره و  است. ميوه آن مانند گالبى و داراى پوس

يا سياه است.
آجيل

ــواص آووكادو را دارند و براى يك  ــته و گردو همان خ بادام، فندق، پس
وعده غذايى كوچك مفيد هستند.

 اسپيرولينا
اسپيرولينا يك جلبك دريايى است كه مزه خوبى ندارد؛ اما داراى آهن 

و پروتئين است.
آب سبزى جو

ــبزى جو طعم خوبى ندارد؛ اما مغز را فعال مى كند و سموم بدن  آب س
را دفع مى كند.

براى حافظه خوب چه غذايى بخوريم

نكته 

طب سنتى
ــاده ترين دردهاى خود به  ــكين كوچك ترين و س افراد زيادى براى تس
ــوند؛ غافل از اينكه مصرف زياد داروهاى  داروهاى مسكن متوسل مى ش
ــت كه براى تسكين  ــكن عوارض جدى دارد. به همين دليل الزم اس مس
ــون عالوه بر اينكه  ــراغ جايگزين طبيعى برويد. چ دردهاى روزمره به س
ــى به بدن  ــواد معدنى خوب ــن و م ــى دهند ويتامي ــكين م دردها را تس

مى رسانند. 
زغال اخته

ــيدان ها،  ــار از آنتى اكس ــيدنى طبيعى سرش ــه يك نوش آب زغال اخت
ــت.  ــيار مفيد اس ــالمتى بس ــواد معدنى بوده و براى س ــن ها و م ويتامي
ــد  ــى مانن ــات معروف ــاوى تركيب ــى ح ــوه ى طبيع ــن آب مي اي
ــترس  ــاب و اس ــگيرى از الته ــه پيش ــه ب ــت ك ــا اس ــيانين ه آنتوس
ــال اخته  ــرف روزانه ى آب زغ ــد. مص ــاد مى كنن ــيداتيو كمك زي اكس
ــيتوكين»  ــزان «س ــل توجه مي ــث افزايش قاب ــه، باع ــدت 6 هفت به م
ــاب  ــاى ضدالته ــول ه ــن مولك ــود. اي ــى ش ــدن م ــود در ب موج
ــام مى دهد،  ــمى مكرر انج ــت هاى جس ــه بدن فعالي ــژه زمانى ك به وي
ــيدن آب زغال اخته روشى مطمئن و  ــتفاده قرار مى گيرد. نوش مورد اس

مناسب براى مقابله با هر نوع درد و التهاب است.
روش استفاده

ــى ليتر) را در  ــوان آب (200 ميل ــال اخته تازه و يك لي نصف فنجان زغ
مخلوط كن بريزيد و سپس آن را مخلوط كنيد تا يكدست شود. مى توانيد 

مقدار كمى عسل يا شيرين كننده هاى طبيعى براى شيرين كردن طعم 
آب ميوه تان اضافه كنيد. همچنين مى توانيد چند قطره آب ليموترش نيز 

به آب ميوه تان اضافه كنيد.
 چاى سبز

ــهرت زيادى پيدا  ــيدنى طبيعى روز به روز در سرتاسر جهان ش اين نوش
ــبز حاوى خواص زيادى براى سالمتى  كرده و استفاده مى شود. چاى س
ــيارى از  ــى تواند از بروز بس ــيدنى پرخاصيت م ــت. در واقع اين نوش اس
ــوخت و ساز بدن را  ــگيرى كند و متابوليسم يا همان س بيمارى ها پيش
ــى كند. چاى  ــش وزن نيز كمك زيادى م ــه به كاه فعال كند. در نتيج
ــات مفيد  ــت. اين تركيب ــيدنى حاوى فالوونوئيدها اس ــبز يك نوش س
ــگيرى  ــيارى از بيمارى ها پيش ــد و از بروز بس ــواص ضدالتهابى دارن خ

مى كنند.
ــبز  ــد كه مصرف چاى س ــان مى دهن ــاى متعدد نش ــج پژوهش ه نتاي
نه تنها باعث افزايش چشمگير مواد ضدالتهابى موجود در بدن مى شود، 
ــادى مى كند.  ــاب زاى بدن نيز كمك زي ــش تركيبات الته بلكه به كاه
ــت روماتوئيد رنج  ــرادى كه از آرتري ــيدنى مفيد به ويژه براى اف اين نوش

مى برند بيشتر توصيه مى شود.

روش استفاده
ــق چاى خورى  ــانده و يك قاش يك ليوان (250 ميلى ليتر) آب را جوش
ــدت 5 دقيقه بماند تا دم  ــبز به آن اضافه كنيد. اجازه دهيد به م چاى س
ــت. مى توانيد كمى عسل به چاى سبزتان  بكشد. نيازى به حرارت نيس

اضافه كنيد.
گيالس

ــيدان ها به خصوص «آنتوسيانين ها» است   گيالس سرشار از آنتى اكس
كه خواص ضدالتهابى بااليى د ارند. آب گيالس شهرت زيادى در كاهش 
ــا بيمارى هاى  ــى از بيمارى هايى مانند آرتريت ي دردهاى مفاصل ناش

التهابى ديگر دارد.
آب گيالس مانند عامل كاهنده ى واكنش هاى التهابى بدن مانند پروتئين 
واكنشى C عمل مى كند. اين آب ميوه التهاب هاى چربى شكمى و التهاب 
قلبى را كاهش مى دهد. اين دو مشكل ارتباط مستقيمى با بروز مشكالت 

و بيمارى هاى قلبى عروقى دارند.
روش استفاده

نصف تا يك فنجان گيالس بدون هسته را با يك ليوان آب در مخلوط كن 
بريزيد و هم بزنيد تا كامال يكدست شود. سپس آب ميوه به دست آمده را 
بالفاصله نوش جان كنيد. اگر مى خواهيد اثر آب ميوه و فيبر موجود در آن 
را افزايش دهيد، بهتر است نصف فنجان شاه توت و يك فنجان آب سيب 

نيز به تركيب اضافه كنيد. مواد را به خوبى هم بزنيد و ميل كنيد.

سـه نوشيدنى براى تسكين فورى درد

خواص بي نظيـر مـارچوبه

                     در كشـور

 12 كلينيـك جنسـى 

راه انــدازى 



خليج فارس سومين خليج بزرگ جهان است كه به خاطر موقعيت جغرافيايى 
خود در طول تاريخ همواره نامش بر سر زبان ها بوده است و مردم تمام جهان 
آن را با نام خليج فارس يا درياى پارس مى شناسند. قدمت نام خليج فارس 

2500 سال است.
ــاى باقيمانده از  ــناد موجود درباره خليج فارس به كتاب ه قديمى ترين اس
ــان در اين كتاب ها با نام  ــتان بر مى گردد. يونانى ها و مورخان ش يونان باس
ــت از اين آبراهه ياد  «پرسيكوس سينوس» كه به معنى «خليج فارس» اس
ــه هاى  ــيارى از نقش ــود كه بس ــن نام باعث مى ش ــد و تكرار همي مى كنن
ــارس ياد  ــام از خليج ف ــز با همين ن ــان قرن ها بعد ني ــده از اروپائي باقيمان

كنند.
ــرودت (484 - 425 ق.م)  ــته هاى  مورخان يونانى مانند ه ــاس نوش بر اس
ــترابون  ــون (430 - 352 ق.م)و اس ــاس (445 - 380 ق.م)، گزنف كتزي
(63 ق.م - 24 م) ؛ يونانيان نخستين ملتى هستند كه به اين دريا نام پرس و 
به سرزمين ايران پارسه، پرساى، پرس پوليس يعنى شهر يا مملكت پارسيان 

داده اند.
ــت، در سال  «هكاتيوس» از علماى قديم يونان كه به پدر جغرافيا ملقب اس
ــه هاى  ــت. در نقش ــتفاده كرده اس 475 قبل از ميالد از نام درياى پارس اس
ــده  ــتانى از قول هرودوت و گزنفون به اين دريا، درياى پارس اطالق ش باس
ــهور قرن دوم  ــه نگار و رياضيدان مش ــت و بطلميوس جغرافى نگار، نقش اس
ميالدى، در كتاب جغرافياى عالم كه به زبان التين نگاشته شده و همچنين 
ــيكوس سينوس ياد كرده  در نقشه اى كه كشيده، از خليج فارس با نام پرس

است.
ــرن اول ميالدى  ــى كه در ق ــوس مورخ روم ــيوس روف كوين توس كوروس
ــت. همچنين  ــته اين دريا را درياى پارس يا آبگير فارس خوانده اس مى زيس
ــاى مكران و  ــاى جنوب ايران (دري ــاى جغرافيايى التين، آب ه در كتاب ه

خليج فارس) را ماره پرسيكوم يعنى درياى پارس نوشته اند.
 PERSIAN GULF انگليسى زبان ها نيز اين منطقه جغرافيايى خاص را
مى خوانند كه در واقع ترجمه ساده اى از نام خليج فارس است و نقشه هاى 
ــمارى كه از ملوانان و جغرافى دانان انگليسى قرون 16 و 17 ميالدى  بى ش

باقى مانده است، اسناد غير قابل انكار اين حقيقت تاريخى هستند.
ــتفاده از نام خليج فارس در مكاتبات  ــاله اس اسناد تصويرى قدمت 300 س
ــناد بريتانيا پس از سال ها بايگانى و ممنوعيت مشاهده  ادارى، نقشه ها و اس
ــال 1387 از آرشيو ملى  ــوى تاريخ نگاران و پژوهشگران باالخره در س از س
ــناد تنها يك محقق ايرانى  ــد؛ در مراسم رونمايى از اين اس انگلستان آزاد ش

به نام مجيد تفرشى دعوت شد.
ــه بريتانيايى چاپ 1808 ميالدى كه نام خليج فارس را نشان مى دهد نقش

دكتر مجيد تفرشى تاريخ نگار و محقق ايرانى مقيم لندن در اين باره مى گويد: 
ــام خليج فارس  ــيو با ن ــزار و 500 پرونده در اين آرش ــه ه در حال حاضر س
ــردد، همچنين  ــى گ ــته برم ــال گذش ــه 300 تا 30 س ــه ب ــود دارد ك وج
ــيو ملى بريتانيا  ــند ديگر نيز درباره خليج فارس در آرش ده ها هزار برگ س
ــتعمارگران  ــه براى اس ــت اين منطق ــده اهمي ــان دهن وجود دارد كه نش

است.
ــناد موجود درانگلستان مى توان  تفرشى با تاكيد بر اينكه تنها بر اساس اس
ــان ثابت كرد، مى گويد:  ــتفاده از نام خليج فارس را به تمام جه حقانيت اس
ــت و بيش از  ــال پيش از اين تاسيس شده اس ــيو ملى بريتانيا 200 س آرش
ــود كه بخشى از  ــند در اين مركز نگهدارى مى ش سه و نيم ميليون برگ س
ــتند و تنها با اتكا بر همين اسناد  ــناد مربوط به خليج فارس هس آنها نيز اس

مى توان جواب هر كسى را كه درباره صحت نام خليج فارس تشكيك مى كند، 
داد.

در سال هاى اخير كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس و در صدر آنها كشور 
ــعى و تالش فراوانى در تحريف نام خليج فارس داشته اند تا از  ــتان س عربس
ــتراتژيك جهان  ــراى خود بيافرينند و اين آبراه اس اين تغيير نام، اعتبارى ب
ــارس در پيمودن اين  ــيه خليج ف ــود درآورند؛ البته اعراب حاش را به نام خ
ــات بزرگ غربى از جمله  ــير تنها نبودند و گهگاه از سوى برخى موسس مس
ــا در نهايت  ــدند، اما اين همراهى ه ــنال جئوگرافى نيز همراهى مى ش نش
به عذر خواهى اين گونه موسسات و جايگزينى نام اصيل خليج فارس به جاى 

نام هاى جعلى ديگر مى شد.
نقشه قديمى عربستان از منطقه خليج فارس

ــده هفتم  ــت اعراب در س ــد كرد كه پس از فتح ايران به دس البته بايد تاكي
ــى صورت نگرفت واعراب  پس از ميالد، تالشى براى تغيير نام  درياى پارس
ــى» (درياى پارسى) مى ناميدند و  مسلمان عموما اين خليج را «بحر الفارس
همين نام از سوى امپراتورى هاى ايرانى، ترك و عربى هم كه در 1200 سال 
بعد منطقه را تحت سلطه خود داشتند نيز استفاده مى شد و محققان اسالمى 
نظير استخرى، مسعودى، بيرونى، ابن حقول، مقدسى، مستوفى و ناصرخسرو 
ــه دادند، در آثار و  ــن درياى ايرانى را تا قرن 15 ادام كه مطالعه در اطراف اي

نوشته هاى خود از آب هاى جنوب ايران به نام هاى بحر فارس، البحر الفارسى، 
الخليج الفارسى و خليج فارس ياد كرده اند.

ــت و بيش از  ــال پيش از اين تاسيس شده اس ــيو ملى بريتانيا 200 س آرش
ــود كه بخشى از  ــند در اين مركز نگهدارى مى ش سه و نيم ميليون برگ س
ــتند و تنها با اتكا بر همين اسناد  ــناد مربوط به خليج فارس هس آنها نيز اس
مى توان جواب هر كسى را كه درباره صحت نام خليج فارس تشكيك مى كند، 

داد.
ــتانى گرفتند و  ــام را از دو تمدن باس ــن ن ــالمى اي جغرافى دانان عرب و اس
همزمان مورد استفاده قرار دادند. بدين ترتيب كه «پارسا دراياى» ايرانى را 
« بحر فارس» و «سينوس پرسيكوس» يونانى را «خليج فارس» مى ناميدند و 
حتى منظور از دو دريا در سوره الرحمن قرآن مجيد را نيز همان درياى فارس 

و درياى متوسط مى دانستند.
ــته در كتاب االعالق النفيسه كه در   ابوعلى احمدبن عمر معروف به ابن رس
ــته تاليف درآورده، نوشته است: « اما از درياى هند  سال 290 هجرى به رش
ــرزمين فارس كه آن را «خليج فارس»  ــمت س خليجى بيرون مى آيد به س
ــم الخرائط»  ــاب «عل ــى نيز در كت ــد عبدالكريم صبح ــد»؛ محم مى نامن
ــوب ايران را  ــت، درياى جن ــه هايى كه با ترجمه عربى نقل كرده اس در نقش

«الخليج الفارسى» و «بحر فارس» ناميده است.

11يادداشت يادداشت

دريچه 

گردشگرى

ــيله ارتباطى جديدى با نام تلگراف در اروپا  انتشار اخبار اختراع وس
ــتور دهد خطى براى ارتباط  ــاه قاجار دس ــد، ناصرالدين ش باعث ش
ــرار گيرد و چيزى  ــتفاده ق تلگرافى در ايران نيز راه اندازى و مورد اس
نگذشت كه همين وسيله به مهم ترين ابزار ارتباطى زمان خود تبديل 

شد.
ــى بيش از  ــال 1234 هجرى شمس ــراف در ايران به س  خطوط تلگ
يك دهه بعد از اروپا و امريكا مابين كاخ گلستان و مدرسه دارالفنون 
ــعه  ــرعت توس ــاه به س ــد و با توجه ويژه ناصرالدين ش ــيده ش كش

يافت.
ــراف اروپا به  ــط تلگ ــه دنبال تكميل خ ــه در آن زمان ب ــس ك انگلي
ــيدن خط تلگراف در ايران پيش قدم شد  ــتان بود براى كش هندوس
ــراردادى منعقد  ــى با دولت ايران ق ــال 1241 هجرى شمس و در س

كرد.
ــى در ايران  ــن ارتباط تلگراف ــار، اولي ــاه قاج در زمان ناصرالدين ش

راه اندازى و مورد استفاده قرار گرفت.
ــه خانقين  ــيم از راه مديترانه ب ــته س ــاس اين قرارداد يك رش بر اس
ــهر  ــيراز، كرمان و بندر بوش ــاه، همدان، تهران، اصفهان، ش كرمانش
ــال  ــد و عالوه  بر اين خطوط با عقد قراردادى ديگر در س ــيده ش كش
1244 هجرى شمسى خط تلگراف به سوى اروپا و شبه قاره هند پيوند 

خورد.
ــات مربوط  ــه اخبار و گزارش ــه وقايع اتفاقي ــان در روزنام در آن زم
ــاس، چرخ  ــون چرخ الم ــا تعابيرى چ ــد ب ــن تكنولوژى جدي به اي
ــيم صاعقه كار  ــيم آهن، چرخ صاعقه و س ــيم آهن، راه س آتشي، س

مى شد.
ــات ايران را  ــراف تاريخ ارتباط ــعلى خان دنبلى كه اولين تلگ عباس
ــتخدام  ــوان اولين تلگرافچى به اس ــاه قرائت كرده بود به عن براى ش
ــترش خطوط  ــا گس ــان ب ــد و همزم ــراف درآم ــت و تلگ اداره پس
ــور اعزام  ــه نقاط مختلف كش ــوى اين اداره ب ــراف در ايران از س تلگ

مى شد.
سبزوار، خوى، كرمان، كرمانشاه و خراسان نقاطى بود كه وى مدتى را 

در آنجا به عنوان تلگرافچى مشغول به كار بود.
ــود  ــن ب ــان اي ــه تلگرافچي ــاه  وظيف ــن ش ــان ناصرالدي در زم
ــزارش  ــار گ ــه درب ــود را ب ــهر خ ــاع ش ــب اوض ــور مرت ــه ط كه ب

كنند.
ــور مرتب  ــه به ط ــود ك ــن ب ــان اي ــه تلگرافچي ــان وظيف در آن زم
ــانى  ــد؛ براى همين كس ــار گزارش كنن ــهر خود را به درب اوضاع ش
ــار بودند  ــد درب ــدند معمت ــى ش ــاب م ــن كار انتخ ــراى اي ــه ب ك
ــاب  ــه حس ــف ب ــهرهاى مختل ــه ش ــاه ب ــخص ش ــتاده ش و فرس

مى آمدند.
ــوال محرمانه  ــه معم ــار ك ــه درب ــا ب ــى ه ــاى تلگرافچ ــزارش ه گ
ــهر رخ  ــه در ش ــى بوده ك ــات مهم ــى اتفاق ــامل تمام ــود ش هم ب

مى داد.

ــه  ــن نقط ــرقى تري ــوب ش ــوز در جن ــوش و مرم ــتانى خام قبرس
ــتاى  ــهر چابهار، روس ــتان، ش ــتان و بلوچس ــتان سيس ــران، اس اي

تيس. 
روستايى باستانى با قدمتى حداقل 2300 ساله كه در آن اعتقادات و 
ــكوت ژرفناك طبيعت آن و آثار  باورهاى مردم بلوچ با راز آميزى و س

باستانى بر جاى مانده پيوند خورده است.
ــتان جن ها است كه  ــگفت انگيز،گورس يكى از اين آثار عجيب و ش

بلوچ ها به آن « جن سنط » مى گويند يكى از اين رازهاست. 
ــتان، در كنار هم بر روى سطحى صخره اى حفر  قبرها در اين قبرس

شده اند.
ــنگى، حيرت و پرسش بازديدكنندگان را  حفر اين گورها بر سطح س

بر مى انگيزد .
چه كسانى اين گورهارا حفر كرده اند؟

چرا سطح سنگى را براى حفر انتخاب كرده اند؟
اين گورها با چه وسيله اى حفر شده است؟

ــتان، جز سكوت و  ــش هايى مانند اين گورس ــخ به اين پرس در پاس
خاموشى چيزى نمى شنويم.

ــه اين  ــا ب ــن قبره ــاخت اي ــت س ــد عل ــاره ش ــه اش ــه ك همانگون
ــل حفظ  ــه دلي ــايد ب ــت و ش ــده اس ــخص نش ــوز مش ــورت هن ص
ــدگان  ــوران و خورن ــد جان ــتگان از گزن ــردگان و در گذش م
ــوار  ــود هم ــر خ ــنگ را ب ــدن س ــج كن ــاد، رن ــى اجس ــر زمين زي

مى كردند و گورها را اينچنين مى ساختند.
شايد براى احترام به مردگان بوده و شايد هم باور مردم محلى درست 

باشد كه اين گورها متعلق به جن هاست.
ــردگان  ــا م ــه، آنه ــت ك ــن اس ــر اي ــى ب ــردم محل ــده ى م عقي
ــب كه  ــد، ش ــرده ان ــن ك ــا دف ــنگ ه ــن س ــار اي ــود را در حص خ
مى رسد، جن ها بر سر گور از دست رفتگان خود حاضر مى شوند و به 

مويه و مرثيه سرايى مشغول مى گردند.
ــبانگاه  ــه ش ــس ك ــر ك ــد: ه ــده دارن ــتا، عقي ــن روس ــردم اي م
ــا  ــن ه ــن ج ــورد نفري ــد، م ــتان بيفت ــن گورس ــر اي ــذرش ب گ
ــد روز  ــد از چن ــخت بع ــا عذابى س ــا ب ــرد و در انته ــى گي ــرار م ق

مى ميرد.

تلگراف كشى در عصر قاجار 

قبـرستان جــن ها سخنراني آيت  اهللا خامنه اي در 
اجالس سران عدم تعهد 

 (1365 ش)

آغاز قيام اردشير بابكان
 عليه اشكانيان 

(223م)

روز ملـي و استقالل كشور 
ويتنـام از فـرانسه 

(1945م)

تسليم نهايي كشور ژاپن و 
پايان يافتن جنگ جهاني دوم 

(1945م)

هشتمين اجالس سران كشورهاي عضو سازمان عدم تعهد 
ــد و حضرت آيت اهللا  ــوه برگزار ش ــراره پايتخت زيمباب در ه
خامنه اي رييس وقت جمهوري اسالمي ايران در رأس هياتي 
ــركت كردند. ايشان در سخنراني  بلندپايه در اين اجالس ش
مهم خود در جمع سران اين جنبش، ضعف اراده در رهبران، 
ترس از رويارويي صريح با استكبار، تكيه بر كمك قدرت ها، 
ــتن قدرت مردم و تكيه نكردن به آنان را مايه هاي  باور نداش
ــورهاي جهان سوم و كمك اصلي  اصلي انفعال و ضعف كش
به توسعه قدرت استكبار دانسته و نفس به وجود آمدن جنبش 
عدم تعهد را عصيان و طغيان كشورهاي مستقل جهان سوم 
ــلطه عنوان كردند. نطق تاريخي و پرمحتواي  عليه نظام س
ــع نقطه اوج تالش  آيت اهللا خامنه اي در اين اجالس، در واق
ايران براي تحقق اصول اوليه نهضت به شمار مي رفت. حضور 
نيرومند ايران اسالمي توانست در مقياسي وسيع، ابرهاي تيره 
ناشي از تبليغات استكباري را از ميان بردارد و جو تبليغاتي 

دشمنان اسالم و انقالب را تحت الشعاع قرار دهد.

ــي كه به  ــكانيان و ضعف ــت مركزي اش ــر انحطاط دول بر اث
ــوري روم به  ــبب جنگ هاي مكرر و طوالني آن با امپرات س
ــير بابكان، يكي از  ــاهي ايران وارد شده بود، اردش اين پادش
ــانده پارس، قدرتي به هم رسانيد و بر ضد  اميران دست نش
ــتمين و آخرين پادشاه اشكاني  اردوان پنجم، بيست و هش
ــخير كرمان و  ــير پس از تس ــورش برداشت. اردش سر به ش
اصفهان، اردوان پنجم را در منطقه اي ميان بهبهان و شوشتر 
در خوزستان فعلي شكست داد و وي را كشت. با قتل اردوان 
ــتيال  ــاه خواند و پس از اس ــير بابكان خود را ش پنجم، اردش
ــانيان را اعالم كرد.  ــله پادشاهي ساس بر تمامي ايران، سلس
ــكاني را از دم تيغ گذراند و بدين  ــاهزادگان اش وي تمام ش
ــال حكومت، منقرض  ــكاني پس از 470س ترتيب دولت اش
ــانيان آغاز شد كه  ــكانيان، حكومت ساس شد. با انقراض اش
حدود 430 سال به طول انجاميد. در دوره ساسانيان، آيين 
زرتشتي رسميت يافت و آيين مزدك نيز پديد آمد. سلطنت 
ساسانيان، با ظهور اسالم و شكست سپاِه ايران از لشگر اسالم  

خاتمه يافت.

كشور جمهوري سوسياليستي ويتنام در جنوب شرقي آسيا 
و در همسايگي چين، الئوس و كامبوج واقع شده است. بيشتر 
مردم از نژاد زرد و پيرو آيين بودا مي باشند. با گسترش دامنه 
ــتعمارگر غربي، از اوائل قرن نوزدهم،  حضور كشورهاي اس
فرانسويان بر ديگر رقبا برتري يافتند و با تصرف تمامي اين 
ــتم،  ــه» ناميدند. قرن بيس منطقه، آن را «هندوچين فرانس
ــتعمارگران فرانسوي  شاهد آغاز قيام هاي پراكنده عليه اس
ــازمان  ــي، اين مبارزات، س ــه دو جنگ جهان بود و در فاصل
يافته تر شد. پس از اتمام جنگ، شورش هاي استقالل طلبانه 
مردم به رهبري هوشي مينه شدت گرفت و سرانجام در دوم 
ــيس جمهوري دموكراتيك ويتنام  ــپتامبر 1945م تأس س
ــور ويتنام با توطئه غرب به ويژه امريكا،  رسما اعالم شد. كش
ــمالي و جنوبي تقسيم شد و  در سال 1955م به دو ناحيه ش
جنگي مرگبار به اين كشور تحميل شد. در نهايت با شكست 
ــال  خفت بار امريكا در اين جنگ، هر دو ناحيه ويتنام در س
1976، با هم متحد شده و جمهوري واحدي را تشكيل دادند.

ــكا در جريان  ــى ژاپن به آمري ــال حمالت هواي به دنب
ــدت  جنگ جهاني دوم، نيروهاي آمريكايى نيز به ش
به ژاپن و متصرفاتش حمله برده و تلفات سنگيني به 
ژاپن وارد آوردند. پس از مرگ روزولت رييس جمهور 
آمريكا كه در آوريل 1945 اتفاق افتاد، معاونش ترومن 
ــت يافت و او بود كه  ــت جمهوري آمريكا دس به رياس
اجازه استفاده از بمب هسته اي را در جنگ عليه ژاپن 
صادر كرد. درنتيجه، در ششم و نهم اوت همان سال، دو 
بمب هسته اي بر روي شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي 
ــن  ــال، ژاپ ــان س ــد.در 14 اوت هم ــه ش ــرو ريخت ف
ــليم بي قيد و شرط را  شكست خود را اعالم كرد و تس

پذيرفت. 
ــي دوم، ژاپن نيز  ــدن آتش جنگ جهان با خاموش ش
ــپتامبر 1945م به طور كامل خود را تسليم  در دوم س
متفقين كرد و با اين تسليم جنگ در آسيا پس از هشت 

سال پايان يافت.
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تـاريخچـه ى پــول
ــالش فردى  ــرد با ت ــاز هر ف ــداوم حيات، ني ــراى ت ــته ديرين ب در گذش
ــز به توليد  ــت زمان هرگ ــد؛ ولى با گذش ــكار- توليد و ...) تامين مى ش (ش
شخصى قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمى توانست با زور هرچه مى خواهد 
ــد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه  به چنگ آورد ناگزير حاضر مى ش
مستقيم كاال با كاال) نيازهاى عادى زندگى را فراهم كرده و از اين راه امرار 
معاش كند. در اينگونه داد و ستدهاى اوليه (قرن ها پيش از ميالد) معاوضه 
دو كاال با هم بدون تعيين ارزش و معيارى براى سنجش انجام مى پذيرفت 
تا آنكه راه (مبادله غيرمستقيم كاال با كاال) را در پيش گرفت و همين انتخاب 

موجب پيدايش پول شد.
 پيدايش پول

1ـ كاال، واسطه مبادله
همانطور كه اشاره شد در جوامع نخستين، تحصيل انواع كاالهاى توليد شده 
جهت مصرف، صرفا از طريق تعويض و مبادله دو كاال امكان پذير بود و اين 

مبادله مشكالت بسيارى به همراه داشت از جمله:
- امكان تعيين ارزش كاال براساس قبول واحد معينى كه مورد تاييد طرفين 

معامله باشد نبود.
- يافتن طرفين مبادله دو كاال (گوسفند و گندم) كه هر دو نياز به كاالهاى 

عرضه شده طرف ديگر داشته و آماده مبادله باشند، چندان آسان نبود.
بشر در ابتدا براى حل چنين مشكالتى اشيا و يا كاالهايى را به عنوان واسطه 

مبادالت به جهت سهولت داد و ستد انتخاب كرد و انتخاب آن بستگى به نوع 
و فراوانى آن شى يا كاالى واسطه در آن محدوده يا شهر داشت؛ مثل صدف 

در سواحل دريا و گوسفند و گاو در نواحى كوهستانى و معتدل.
2- مسكوك فلزى

تنوع توليد و لزوم رفع نياز بشر از توليدات مختلف در سير گسترش اقتصاد 
كشورها، موجب پيدايش دو كاالى اقتصادى با ثبات ارزش نسبى كه مورد 

قبول عامه باشد، شد و اين دو كاالى فلزى طال و نقره بود.
ــف شد و مزايا و وجوه تمايز آنها  پس از آنكه فلزات قيمتى (طال و نقره) كش
ــناخته  ــبت به كاالهاى ديگر به ويژه فلزاتى مثل آهن و مس و مفرغ ش نس
ــايل مبادالتى قبلى كه فاقد خصوصيات فيزيكى طال و  شد، جايگزين وس

نقره (وفور توليد بودند) شدند و به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفتند.
در ليدى كارگاه سكه زنى (ضرابخانه) وجود داشته و به تحقيق دانشمندان 
ــهريارى خاندان مرمناد  ــده كه اختراع سكه در روزگار ش امروزى، ثابت ش

اتفاق افتاده است.
ــووالن امور در جوامع مختلف براى رونق داد و ستد و   با گذشت زمان مس
توسعه تجارت نسبت به ضرب سكه هاى طال و نقره اقدام كردند. براى انجام 
ــكه هاى كوچك و متنوع تبديل و  ــمش هاى طال و نقره را به س اين كار، ش
سپس آنها را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافيايى خويش رايج ساختند.

ــم  ــده هفت ــكه از س ــراع س ــد اخت ــان مى گوين ــه مورخ ــورى ك ــه ط ب

ــافاتى  ــه، ولى در اكتش ــا گرفت ــور ليدى پ ــيح در كش ــش از ميالد مس پي
ــت آمده  ــكوكاتى به دس ــده مس ــتان ش ــور هندوس ــرا در كش ــه اخي ك
ــال پيش از  ــه هزار س ــت (س ــال قبل اس كه ظاهرا مربوط به پنج هزار س
ــد:  ــيح مى نويس ــم قبل از ميالد مس ــده پنج ــرودوت مورخ س ميالد). ه
ــدى  ــان لي ــيم مردم ــا مى شناس ــه م ــى ك ــردم و ملت هاي ــان م در مي
ــكه  ــيم س ــرف خود از زر و س ــتند كه براى مص ــانى هس ــتين كس نخس

زدند.
ــه اين افراد  ــى معتقدند ك ــوم باستان شناس ــى از محققين عل البته گروه
ــكه) مهاجرين يونانى بودند كه در خدمت دولت ليدى  (ضرب كنندگان س
ــط، بزرگ ترين  ــراع را كه پس از اختراع خ ــكه زدند و جهانيان اين اخت س

اختراع است مديون يونانى ها مى دانند.
تاريخچه ى پول

پيش از روى كار آمدن هخامنشيان و سقوط كشور ليدى، ايرانيان از اختراع 
ــته اند؛ زيرا پس از فتح  ــايه خود آگاهى داش پول و رواج آن در خاك همس
ليدى به دست كوروش كه اين سرزمين نيز در قلمرو حكومت هخامنشيان 
ــكه زنى (ضرابخانه) وجود داشته و اولين سكه اى  درآمد در ليدى كارگاه س
ــد و  ــان داريوش اول (516 ق.م) ضرب ش ــران رواج يافت، در زم كه در اي
ــت «شكل» بود كه وزن   ــكه ديگرى كه رواج داش نام آن «دريك» بود و س

آن5/6 گرم نقره است.

قـدمت نـام خـليج فـارس



خبر 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: رویکرد صدا و سیمای واحد استان 
در دوره جدید، اس��تودیوگریزی اس��ت و مردم نصف جهان در هفته های آینده 
شاهد چندین برنامه در این زمینه هستند. مس��عود احمدی افزادی با اشاره به 
برنامه های صدا و سمای مرکز اصفهان در سال جدید اظهار داشت: امسال رویکرد 
ما در راستای جذب مخاطب به سمت معرفی هرچه بهتر اصفهان به عنوان قطب 

فرهنگی و تمدن است که در واقع رویکرد محتوایی ما به شمار می رود.
وی با بیان اینکه هدف ما استفاده از سرمایه های اصفهان برای معرفی این جهان 
شهر است، افزود: اگر بپذیریم که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
است و اگر بخواهیم برای معرفی اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم 
در سال 2017 آماده شویم، باید این مقوله را به عنوان هدفی بزرگ و جدی مورد 
توجه قرار دهیم. مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: برنامه های شبکه 
اصفهان باید حول محور گردشگری و ابعاد مختلف آن مانند ایجاد نشاط، امید و 
بهجت در جامعه بچرخد اما با تغییراتی که مخاطبان به زودی در برنامه های این 

شبکه مشاهده خواهند کرد.
وی با اش��اره ب��ه اه��داف جدید این س��ازمان بی��ان ک��رد: امس��ال رویکرد ما 
استودیوگریزی اس��ت و اینکه بیشتر در بین مردم ظاهر ش��ویم و ضمن اجرای 
برنامه های رادیویی در بین مردم، در تلویزیون هم تعداد برنامه های زنده و مردمی 

را افزایش دهیم.
احمدی افزادی تصریح کرد: امسال برنامه های خوبی در حوزه آداب و سنن اصفهان 
با حضور بزرگان اهل ادب و هنر این شهر داریم که به زودی آماده پخش می رود 
ضمن اینکه برنامه های فرهنگی و هنری بسیاری را تدارک دیده ایم چراکه اعتقاد 
داریم ظرفیت فرهنگی اصفهان به قدری است که می تواند کشور را سیراب کند و 

حتی فراملی ظاهر شود.
وی با تأکید بر اجرای مس��ابقات مختل��ف خانوادگی در برنامه ه��ای تلویزیونی 
خاطرنشان کرد: امسال تغییراتی ویژه در برنامه های زنده خواهیم داشت مانند 
چیزی که در برنامه چهارباغ مشاهده می رود که با تغییر فضا برنامه در میان مردم 

و در باغ گل ها به عنوان محیطی زیبا و نشاط آور در حال برگزاری است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان مسائل مالی را از جمله مشکالت این نهاد 
دانست و اظهار داشت: با وجود کمبود و مشکل جدی در اعتبارات امسال شاهد 

تولید برنامه های مردم نهاد بسیاری خواهیم بود.
وی درباره استفاده از مجریان بومی در برنامه های این شبکه گفت: تربیت مجری 
فرآیندی طوالن��ی را می طلبد و ما در صدد هس��تیم که تربی��ت و مطرح کردن 
مجری های اصفهانی را احیا کنیم ام��ا باید بدانیم که برای رس��یدن به این قله 
کار هنوز کار داریم. احمدی افزادی افزود: ما مجری های بس��یار توانمندی را به 
شبکه های سراسری تقدیم کردیم و در واقع اکنون هم داریم از وجود همین افراد 
بهره می بریم، افرادی مانند بنفش��ه رافعی و نیما کرمی که اهل اصفهان بودند و 
بخشی از دوران زندگی خود را در این شهر گذرانده اند و اکنون به اصفهان برگشته 

و در اجرای برنامه های این شبکه فعالیت می کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: در کنار این کار ما تس��ت گیری در بخ��ش مجری گری، 
آزمون های اجرا و گزارشگری و دیگر موارد از این دست را آغاز کرده ایم تا بتوانیم 

در آینده ای نه چندان دور مجری های ملی را به کشور معرفی کنیم.
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان تأکید کرد: اولویت ما استفاده از ظرفیت های 
بومی است اما اصفهان شهری بین المللی بوده و حق آن این است که از ظرفیت های 

ملی استفاده کند چراکه توقع مردم این شهر هم در حد فراملی است.

مدیر مرکز بین المللی آموزش های تخصصی 
امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان ؛

دوره های آموزشی سه ماهه دوم 
سال تشریح شد

باتوجه به برگ��زاری 21 دوره تخصصی امدادونجات در س��طح مناطق اس��تان 
اصفهان در سه ماهه دوم سالجاری مدیر مرکز بین المللی آموزش های تخصصی 
امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گزارش دوره آموزش ها برگزار 

شده در سطح شعب را تشریح کرد.
به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
، امیر جاللیان گفت: در منطقه غرب اس��تان دوره حمایت روانی _ اجتماعی در 
حوادث از تاریخ 94/05/17 لغایت 94/05/19در شعبه چادگان  باحضور34نفر  
شرکت کننده از شهرستانهای  فریدن ، فریدونشهر ، خوانسار ، گلپایگان ، چادگان 
و اصفهان برگزار گردی��د . وی اف��زود : همچنین در این منطق��ه دوره اقدامات  
پیش بیمارس��تانی از تاریخ 94/05/24 لغایت 94/05/28در ش��عبه  نجف آباد   
باحضور30نفر  ش��رکت کننده و  از تاریخ 94/06/1 لغای��ت 94/06/6در پایگاه 
امدادونجات بین شهری ازون بالغ فریدونش��هر باحضور  شرکت کننده گان  از 
شهرس��تانهای فریدن –فریدونش��هر –گلپایگان – چادگان – خوانسار  برگزار 
ش��د . جاللیان خاطر نش��ان کرد : در منطقه شمال اس��تان دوره پشتیبانی در 
عملیات امداد ونجات  از تاریخ 94/05/17لغایت 94/05/19در ش��عبه کا شان  
باحضور30نفر  شرکت کننده از شهرستانهای  کاش��ان ، آران و بیدگل ، نطنز و 

بادرود  اجرا شد. 
مدیر مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امدادونجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان افزود : در منطقه مرکزی استان نیز دوره پیش بیمارستانی   از تاریخ 
94/05/17لغایت 94/05/22در شعبه  اصفهان باحضور30نفر  شرکت کننده از 

شهرستان  اصفهان ، کوهپایه و اژیه  برگزار گردید .
امیر جاللیان در پایان تصریح کرد : در منطقه جنوب اس��تان نیز دوره اقدامات  
پیش بیمارستانی   از تاریخ 94/06/1 لغایت 94/06/5 در شعبه شهرضا باحضور  
شرکت کنندگان از شهرستان های شهرضا ، سمیرم ، مبارکه و دهاقان برگزار شد .

برخورد خودرو با عابر پیاده
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: برخورد یکدستگاه خودرو سواری در اتوبان کاشان - قم شامگاه 

دوشنبه یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.
دکتر سیدمحمد حس��ین مکی اظهار داش��ت: این حادثه ش��امگاه دوشنبه در 
کیلومتر 45 اتوبان کاشان - قم بوقوع پیوست که بر اثر آن یک زن که قصد عبور 
از عرض جاده را داشت، جان خود را از دست داد.وی افزود: در این حادثه سه نفر 
به دلیل برخورد دو خودرو به یکدیگر مصدوم شدند که توسط کدهای عملیاتی و 

کارشناسان فوریت های پزشکی تحت درمان قرار گرفتند.
دکتر مک��ی همچنین گف��ت: در تص��ادف دیگری ک��ه بین خودرو س��واری و 
موتورسیکلت شامگاه دوشنبه در جاده قدیم نظنز رخ داد، راکب موتور سیکلت در 

این حادثه جان خود را از دست داد.
علت این حادثه تاکنون از سوی کارشناسان پلیس راهور اعالم نشده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:

  مجریان بومی به شبکه اصفهان 
باز می گردند
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پر خطرترین استان های کشور در شایع ترین انواع سرطان های دستگاه گوارش 
بر اساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص و معرفی 

شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: این تحقیق در قالب پایان 
نامه دانشجویی صدیقه رستاقی، کارشناس ارشد آمار زیستی با عنوان » بکارگیری 
مدل چندسطحی بیزی در نقشه بندی شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش 
در سطح استان ها و شهرستان های کشور در س��ال های 1384 تا 1388 « به 

راهنمایی دکتر بهزاد مهکی، عضو هیات علمی این دانشگاه انجام شده است.
جامعه مورد مطالعه، تمام بیماران مبتال به سرطان های شایع دستگاه گوارش 

)معده، مری و روده بزرگ( بین سال های 1384 تا 1388 در ایران است.
بر اساس نتایج این تحقیق، پرخطرترین اس��تانها برای سرطان معده به ترتیب 
استانهای اردبیل، کردس��تان، آذربایجان غربی، گیالن، زنجان و مازندران و در 
سرطان روده بزرگ استان های گیالن، اصفهان، مازندران، چهار محال و بختیاری، 

خراسان رضوی و فارس هستند.
همچنین پر خطرترین استانها برای سرطان مری به ترتیب شامل خراسان رضوی، 
کردستان، اردبیل، گلستان، ایالم، آذربایجان غربی، سمنان، مازندران، کرمانشاه 

و خراسان جنوبی است.
عضو هیات علمی گروه آمار زیستی دانشکده بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان درباره ای��ن پژوهش  گفت: در ای��ن تحقیق برای برآورد خطر نس��بی
 سرطان ها، از مدل چند سطحی بیزی مکانی - زمانی استفاده شد.

دکتر بهزاد مهکی افزود: در این پژوهش داده ها در سه الیه تو در توی جغرافیایی 
 INLA ( با استفاده از رویکرد بیزی )شامل شهرستان ها، استان ها و زمان )سال

( در نرم افزار آر ) R ( تجزیه و تحلیل شد.
وی با بیان اینکه رویکرد بیزی، مدل دقیق تری ارائ��ه می دهد ادامه داد: در این 
رویکرد مسائلی مانند مجاورت ) همسایگی( و همبستگی زمانی تجزیه و تحلیل و 
مناطق پرخطر و کم خطر در سطح استانی و شهرستانی در دوره زمانی 1384 تا 
1388شناسایی شدند. وی با بیان اینکه این پژوهش از نوع کاربردی اکولوژیک و 
در سطح گروهی و جامعه بوده است گفت: در این تحقیق از آمار نظام ثبت سرطان 
کشوری معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده شده 
است. این استاد دانشگاه با انتقاد از بروز نبودن این آمار و تاخیر پنج ساله در انتشار 

آنها افزود: آخرین آمار نظام ثبت سرطان کشور مربوط به سال 1388 است.
مهکی تاکید کرد: بروز بودن آمار کمک بسیاری در شناسایی روند شیوع بیماریها 

و پیشگیری از گسترش آنها می کند.
دیگر محقق این پژوهش و کارشناس ارشد آمار زیستی نیز  گفت: استانها در این 
تحقیق با شاخص مد نظر، مقایسه و استان هایی که بر خالف انتظار از این شاخص 

باالتر بودند بعنوان پر خطر شناسایی شدند.

صدیقه رستاقی با بیان اینکه این پژوهش حدود دو سال به طول انجامید افزود: 
وضعیت شهرستان های هر اس��تان نیز در این تحقیق مشخص شده بطوریکه 
شهرس��تانهای پر خطر در س��رطان معده در اس��تان اصفهان به ترتیب شامل 

گلپایگان، فریدن، فریدونشهر و اصفهان است.
وی اصفهان را از استان های کم خطر در زمینه سرطان مری دانست و اظهار کرد: 
پر خطر ترین شهرستان های استان اصفهان برای سرطان روده بزرگ نیز به ترتیب 
شامل اصفهان، فالورجان، خوانسار، کاشان، نجف آباد، شهرضا، فریدن، مبارکه 
و فریدونشهر است. سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است و 40 درصد 

موارد بروز سرطان را می توان پیشگیری کرد.
شایع ترین سرطان در ایران در بین مردان سرطان معده و در بین زنان سرطان 
پستان است اما مهم ترین عامل مرگ بر اثر سرطان چه در بین زنان و چه در بین 

مردان بر اثر سرطان دستگاه گوارش است.
در مجموع شایع ترین سرطان در ایران سرطان های دستگاه گوارش )مری، معده، 
روده، مقعد( است. گفته می شود تقریبا تا نیمی از موارد سرطان در ایران سرطان 

دستگاه گوارش است.
سرطان روده بزرگ دومین سرطان ش��ایع در زنان و چهارمین سرطان شایع در 
مردان ایرانی است. در 10 سال اخیر شیوع این س��رطان در ایران بسیار بیشتر 

شده است.

پر خطرترین استان ها، در سرطان های دستگاه گوارش مشخص شد
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زاینده رود اتاق بازرگانی اصفهان در راستای معرفی 
محصوالت و خدمات تولید شده در استان 
اصفهان و معرف��ی فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری پیرامون آن به برگزاری برنامه هایی با نام رویداد 
امید می پردازد که در سومین رویداد امید 5 طرح نوآورانه  در 
زمینه های مختلف و با عناوین طراحی و تولید سنس��ورهای 
جرمی حرارتی برای اندازه گیری میزان گاز طبیعی، تولید رنگ 
های خوراکی طبیعی و مقاوم خوراکی و کمپاندها و بهبوددهنده 
های طبیعی، تولید نخستین اتوبوس فرودگاهی استاندارد در 
ایران، تولید بیس��کویت بدون قند با س��بوس فراوری شده و 
فرهنگ پارسی س��ره معرفی ش��دند و مجریان طرح پیش از 
رونمایی هر اثر در مدت زمان 10 دقیقه به معرفی اثر خود برای 

حضار پرداختند.
طراحی و تولید سنسورهای جرمی حرارتی برای اندازه 

گیری میزان گاز طبیعی
اسماعیل س��لطانی مجری طرح طراحی و تولید سنسورهای 
جرم��ی حرارتی ب��رای اندازه گی��ری می��زان گاز طبیعی  در 
ارتباط با این طرح  نوآورانه اظهار داش��ت: با توجه به استفاده 
از کنتوره��ای دیافراگمی ان��دازه گیری گاز طبیع��ی به ویژه 

در بخش خانگی دارای مش��کالتی اس��ت. وی افزود: داشتن 
قطعات متحرک و خراب��ی زودرس، انحراف از صحت عملکرد 
در براب��ر ذرات معلق موج��ود در گاز و ان��دازه گیری حجمی 
گاز که ایجاد وابستگی به ش��رایط محیطی به ویژه دما و فشار 
دارد و بدین ش��کل اندازه گیری را دچار نوس��ان م��ی کند از 
دیگر اش��کاالت این کنتورها اس��ت. مجری ط��رح طراحی و 
تولید سنش��ورهای جرم��ی حرارتی تاکید کرد: بدین ش��کل 
ما به روش های نوی��ن اندازه گیری به ش��کل جرمی حرارتی 
 و با فرایندهای مختلف توانس��تیم این مش��کل را رفع کنیم. 
تولید رنگ های خوراک�ی طبیعی و مق�اوم خوراکی و 

کمپاندها و بهبوددهنده های طبیعی
تولید رنگ های خوراکی طبیعی و مقاوم خوراکی و کمپاندها 
و بهبوددهنده های طبیعی، طرح نوآورانه ای اس��ت که سید 
مسعود تقوی مدیرعامل شرکت دانش بنیان طعم و رنگ فریر 

توضیحاتی درباره آن ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه رنگ های خوراکی در سه دسته طبیعی، 
 شبه طبیعی و مصنوعی طبقه بندی می ش��وند، ابراز داشت: 
رنگ های  مصنوعی دارای اش��کاالت فراوان��ی از جمله ایجاد 
ناراحتی های گوارشی و اختالالت تغذیه ای است ضمن اینکه 

از دیدگاه تکنیکی نیز کم رنگ ش��دن رنگ،  ته نش��ین شدن 
رسوب و غیره از معایب آن است. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
طعم و رنگ فریر تصریح کرد: از سویی رنگ طبیعی نیز در برابر 
حرارت و PH اسیدی از میان می رود که ما سعی در رفع این 

مشکل داشتیم.
وی با بیان اینکه برای تولید رنگ طبیعی از مواد طبیعی و ارزان 
قیت و ضایعات کارخانجات مواد غذایی می توان استفاده کرد، 
بیان داشت: بدین شکل طی فرایندهایی مشکل رنگ طبیعی 
رفع و این رنگ ها به ش��کل میکرو کپس��وله درآوردیم که در 

صنایع غذایی مختلف کاربرد دارد.
تقوی ابراز داش��ت: این رنگ ها درای خواص آنتی اکس��یدان 
هستند و برای استفاده در صنایع غذایی مناسب اند ضمن اینکه 
نسبت به مشابه خارجی بسیار ارزان قیمت و قابل استفاده در 

دسر، نوشیدنی و غالت صبحانه است.
تولید نخستین اتوبوس فرودگاهی استاندارد در ایران

تولید نخستین اتوبوس فرودگاهی استاندارد در ایران از دیگر 
موارد ارائه شده در این برنامه بود که توسط شرکت خودروساز 
پیشرو دیزل آسیا انجام شده است،مهدیه ارائه دهنده این طرح 
نوآورانه اظهار داش��ت:از دالیل توجه خودروساز پیشرو دیزل 

آس��یا به این طرح عدم تولید داخلی این محص��ول، واردات به 
شکل موارد دست دوم و بی کیفیت و خروج منابع ارزی، مشکل 
واردات در زمان تحریم ها، پروس��ه طوالنی سفارش و خرید و 
دریافت طوالنی و خدمات پس از فروش این محصول بود. وی 
افزود: با توجه به تولید س��الیانه 100 دستگاه از این اتوبوس از 
خروج س��ه میلیون یورور ارز خروجی جلوگیری می شود و در 
دسترس بودن قطعات اتوبوس به دلیل طراحی داخلی و قابلیت 
اعمال هرگونه تغییرا به دلخواه مشتری از مزایای کلی این طرح 
است. مهدیه تاکید کرد: تفکیکی کامل کابین راننده و مسافر 
برای ایمنی بیشتر، دسترسی آسان به موتور خودرو، بارگزاری 
سریع مس��افران به دلیل 6 دربه بودن، سیس��تم گرمایشی و 
سرمایشی  مطبوع که از طریق سقف  عمل می کند از ویژگی 

های نخستین اتوبوس فرودگاهی استاندارد در ایران است.
تولید بیسکویت بدون قند با سبوس فراوری شده

ش��رکت کامور که در زمینه تولید مجموع��ه ای از محصوالت 
ش��یرین بدون قند س��ابقه دارد از دیگر ارائه دهندگان در این 
برنام��ه بود. نادی��ان به نمایندگ��ی از مدیریت ای��ن مجموعه 
 علی سرش��وقی ب��ه معرفی یک��ی از محصوالت این ش��رکت 

»بیسکویت بدون قند با سبوس فراوری شده« پرداخت.
وی با اش��اره به اینکه تغییر نحوه زندگی و کم ش��دن تحرک 
موجب افزایش بیماری های قلبی در جامعه امروز شده است، 
ابراز داشت: در سال 87، 30 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتال 
شدند که این رقم در سال 2000 به 171 میلیون رسیده و پیش 

بینی می شود تا سال 2030 به 365 میلیون نفر برسد.
نادیان با بیان اینکه میزان استفاده از فیبر بریا هر نفر حداقل 30 
گرم است ، تاکید کرد:  راه حل مقابله تغییر رژیم غذایی از جمله 
حذف شکر و جای دادن مواد غذایی فراسودمند از جمله فیبرها 
در مواد غذایی اس��ت؛ س��بوس از غنی ترین فیبرها محسوب 
 می شود، دارای پروتئین با کیفیت باال اس��ت و مواد معدنی و

 آنتی اکسیدان با قابلیت تنظیم قند خون را داراد. وی افزود: در 
»بیسکویت بدون قند با سبوس فراوری شده« از سبوس فراوری 
شده برای تولید بیسکویت بدون قند سبوس دار با ارزش غذایی 

2 برابر استفاده شده است.
رونمایی از فرهنگ پارسی َسره  

فرهنگ پارسی َس��ره  در 5 جلد محصول فرهنگی نوآورانه ای 
است که در این برنامه رونمایی شد و توسط محسن پاکروان طی 
سال ها تحقیق جمع آوری شده است و جلد نخست آن به چاپ 
رسیده است.با خواندن این کتاب متوجه می شویم که بسیاری  
از واژه هایی که به نظر غربی می رسد ریشه ایرانی داشته است.

در ای��ن کت��اب  ب��ا کلمات��ی همچ��ون  5 پوس��تک 
)جل��د( کت��اب، آوابر)تلف��ن (، آواب��رک )تلف��ن هم��راه (، 
 س��المه )تاری��خ ( ای��ران،  مان��ی )معن��ی(  و غی��ره آش��نا 
می ش��ویم.به گفته پاکروان ای��ن محصول پس از ش��اهنامه 
فردوس��ی نخس��تین فرهنگ پارس��ی به پارس��ی گس��ترده 
ایران زمین اس��ت ک��ه تمام��ی واژگان پهلوی و اوس��تایی به 
 همراه نام های پارس��ی گذش��ته ایرانی��ان در آن گ��ردآوری

 شده است.

مسوول واحد اجتماعی موسسه  فرمند اصفهان گفت: کودکی که بیش از سه ساعت 
در خیابان سرگردان باشد، یک کودک آسیب دیده محسوب می شود.

شبنم پیرهادی، با بیان اینکه مردم به این کودکان بدبین هستند، اظهار کرد: مردم 
به گونه ای رفتار می کنند که انگار این کودکان از آن ها سوء استفاده می کنند حتی 
افرادی که برای کمک به مرکز ما مراجعه می کنند این دید را دارند که کودکان کار 

عضو تیم های مافیایی هستند و اشخاصی آن ها را دزدیده و آموزش داده اند.
وی افزود: آمار کودکان مافیایی کار در ایران بس��یار پایین و بیش��تر کودکان کار 
کشور در خانواده زندگی می کنند و نخستین مش��کل آن ها واقعا اقتصادی و پس 
از آن مهاجرت است. مسوول واحد اجتماعی موسسه  فرمند اصفهان با بیان اینکه 
به گفته مس��ووالن ذی ربط احتماال تنها یک باند مافیایی کودکان کار در اصفهان 
وجود دارد، گفت: تا کنون نیروی انتظامی گزارش دقیقی در خصوص اینکه چنین 
باندی واقعا وجود دارد یا خیر، نداده است اما 55 تا 60 درصد از کودکان کار از اتباع 

خارجی هستند.
پیرهادی با بیان اینکه متاسفانه نخستین مشکل این کودکان محیط نا امن کار است، 
تصریح کرد: عقده  حقارت، مشکالت روانی و برخورد مردم مشکالتی است که این 
کودکان به وی ژه دختران با آن روبه رو هس��تند و کودکی که بیش از سه ساعت در 

خیابان سرگردان باشد، یک کودک آسیب دیده محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالتی که این کودکان برای جامعه ایجاد می کنند، 
ایجاد بی نظمی در شهرها است، اضافه کرد: کودکان کار آمار بزهکاری را باال می برند 
و احتمال اینکه یک کودک کار بزهکار ش��ود بسیار بیش��تر از یک کودک عادی، 
بدسرپرست و حتی محروم است. حال آنکه این کودکان زمان فعالیتشان را به سمت 

ساعات پایانی شب برده اند تا شهرداری نتواند جمع آوری شان کند.

مس��وول واح��د اجتماعی 
موسس��ه ی فرمن��د گفت: 
متاسفانه کودکانی هستند 
که شغلش��ان جمع آوری 
بازیافت است، دستفروش 
هستند یا قالی می بافند و 
به نوعی کارفرما دارند و اگر 
مردم از آن ها خرید نکنند 
کارفرم��ا آن ه��ا را اخراج 

می کند. 
پیرهادی ب��ا بی��ان اینکه 
کمک به این کودکان باید 
از طریق ارگان هایی مانند 
بهزیس��تی و ش��هرداری و 

ریشه ای باشد، ادامه داد: چندین برنامه برای این کودکان وجود داشته اما بهزیستی 
عالوه بر مشکالت سازمانی و برای استخدام کارشناس��ان و متخصصان با کمبود 
بودجه روبه رو است. وی اظهار کرد: شهرداری این کودکان را جمع آوری می کند، 
اورژانس اجتماعی آن ها را به مرکز نگهداری منتقل می کند، اما از آنجا رها می شوند 
و دوباره به کار خود ادامه می دهند. در این مراکز هیچ اقدامی برای این کودکان حتی 
در حد یک آموزش ساده یا علت یابی تکدی گری شان انجام نمی شود، حتی انتقال 

این کودکان به این مراکز بر روحیه آن ها تأثیر منفی می گذارد.

مسوول واحد اجتماعی موسسه  فرمند اصفهان:

اینها مافیا نیستند؛مشکل اقتصادی دارند

مدیرکل راه وشهرس��ازی اصفهان گفت:بیش از 400کیلومت��ر از راه های 
اصفهان با استفاده از آس��فالتهای نوین روکش می ش��ود که از این میزان 
180کیلومتر از راه های شریانی دربرنامه روکش آسفالت سنگ دانه قراردارد. 
به گزارش زاینده رود  به نق��ل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان اصفهان، حجت اهلل غالمی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: رعایت 
نکردن استانداردها و نبود نظارت کافی و کنترل بار مجاز باعث کوتاهی عمر 
آسفالت راه ها و خرابی زود هنگام آنها می شود.وی بیان داشت: عمر متوسط 
آسفالت راه های استان اصفهان 5 تا 6 سال است درحالی که عمر آسفالت راه 
ها در سایر کشورها بین 9 تا 10 سال است که کوتاهی عمر آسفالت ساالنه 
بالغ بر 1500 میلیارد تومان هزینه به کش��ور تحمیل می کند. مدیرکل راه 
و شهرسازی اس��تان اصفهان افزود: با توجه به اینکه عمر متوسط آسفالت 
در راه های استان اصفهان نصف اس��تاندارد جهانی است، تالش می شود با 
استانداردسازی مصالح و مواد اولیه، ماشین آالت، کارخانه های تولید آسفالت 
و اجرای صحیح، آن را به استاندارد جهانی نزدیک کرد. وی با اشاره به اینکه 
720 کارخانه آسفالت در کشور مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت : 50 
کارخانه در استان اصفهان وجود دارد که برای این استان آسفالت گرم تولید 
می کنند و در سال جاری تمام  این کارخانه ها موظف به اخذ گواهینامه فنی 
از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده اند. غالمی تصریح کرد: برای 
تمام کارخانه های تولید قیر در کشور استاندارد درجه کارایی )PG( در نظر 
گرفته شده است و بر همین اساس این اداره کل سعی می کند تا قیر مورد نیاز 

خود را از کارخانه هایی که دارای استاندارد PG هستند، تهیه کند.

۴۰۰ کیلومتر از راه های استان اصفهان 
روکش آسفالت نوین می شود
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 5 طرح نوآورانه
 در سومین رویداد امید  اتاق بازرگانی



پسر شجاع به بازى 
مقابل سپاهان 

مى رسد

  تهران باخت؛ 
اصفهان قهرمان 

شد

ــكى تيم تراكتورسازى، مصدوميت شجاع خليل زاده  بر اساس اعالم كادر پزش
براى بازى در هفته ششم ليگ برتر فوتبال ايران برطرف خواهد شد.

ــجاع خليل  زاده يكى از بازيكنان محبوب هواداران سپاهان بود كه به دليل  ش
ــود و امسال با  ــد راهى تراكتورسازى تبريز ش ابطال كارت معافيت مجبور ش
لباس قرمز اين تيم بازى كند. شجاع در ابتداى فصل، شروعى خوب با نماينده 
ــازى در مقابل گسترش فوالد  فوتبال تبريز داشت و حتى در بازى تراكتورس
ــد تا بازى هاى هفته چهارم و پنجم  هم 2 گل زد ولى يك هفته بعد مصدوم ش

را از دست بدهد.
از طرف ديگر در آغاز دوباره رقابت هاى ليگ دو تيم سپاهان و تراكتورسازى 
يك رقابت حساس را در ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهند كرد و حضور شجاع 
در كنار على حمودى مى تواند حساسيت هاى اين بازى را بيشتر از قبل كند. 
البته امروز از تبريز خبر رسيد كه مشكل مصدوميت شجاع خليل زاده تا قبل از 
بازى تراكتور در برابر سپاهان برطرف مى شود و او بايد بعد از يك سال دورى، 

ديدارش را با هواداران سپاهان تازه كند.

ــه ميزبانى  ــور كه ب ــى نوجوانان كش ــال قهرمان ــابقات واليب ــى مس مرحله پايان
ــيراز  ــهريورماه جارى در ش ــارس از روزچهارم ش ــتان ف ــات واليبال اس خوب هي
ــان به پايان ــكفته اصفه ــكوفه هاى نوش ــت با قهرمانى مقتدرانه ش جريان داش

 رسيد.
سرانجام همان طور كه پيش بينى مى شد تيم دختران نوجوان تهران درفينال برابر 
تيم قدرتمند اصفهان قرارگرفت وهمانند بازى نخست دورمقدماتى سه برصفرباخت 

ودختران شايسته اصفهان با اقتداروبدون باخت جام قهرمانى رابه چنگ آورد.
ــتان اصفهان كه با برنامه ريزى هاى مدون  و برخورداراز مربيان  هيات واليبال اس
ــال جارى توانسته  ــاخت ها توفيق داشته و درس ــوزخود، درزير س بادانش و دلس
ــنى جوانان واميد، به قهرمانى برسد، ضمن اينكه با سه تيم در  است دررده هاى س
جشنواره بزرگ مينى واليبال كشوردر تهران حضور پيدا كرد كه تيم برخوار نماينده 
اول وشايسته اين استان، موفق شد دراين جشنواره با غلبه برحريفان درفينال تيم 
تهران را مغلوب كند و مقام قهرمانى را كسب نمايد. تيم شيرازدراين رقابت ها سوم

 شد.

ــت به دست هم داد  مدير تيم ملى فوتبال ايران با بيان اينكه بايد دس
تا بهترين شرايط براى تيم ملى فراهم شود، گفت: ترسيدن مساوى با 

مرگ است و از هيچ تيمى نمى ترسيم.
افشين پيروانى ضمن بيان مطلب فوق گفت: دو بازى مهم در پيش رو 
داريم و بحث ملى مطرح است، همه بايد دست به دست هم دهيم تا كار 
به خوبى پيش رود. از مسووالن ورزشگاه آزادى و شركت تجهيز تشكر 
مى كنم كه شرايط را براى تيم ملى به گونه اى فراهم كردند تا بازيكنان 

تمرينات خوبى را پشت سر بگذارند.
وى درباره حضور كارلوس كى روش در بازى نفت و االهلى تاكيد كرد: 
ــده بودند كه از من ــان براى ورود به ورزشگاه با مشكلى مواجه ش ايش

 نقل قول شد مسووالن حراست اجازه حضور كى روش را نمى دهند اما 
من تنها اعالم كردم اى كاش هماهنگى هاى الزم براى حضور سرمربى 

صورت مى گرفت تا شاهد اين گونه اتفاقات نباشيم.
ــان كرد:  خوشبختانه شرايط تيم ملى  وى درباره شرايط تيم خاطرنش
ــت. با توجه به اينكه جوان گرايى در تيم صورت گرفته، بايد  خوب اس

زمان بگذرد تا بتوانيم به اهداف خود برسيم.
ــى ورزش و  ــوى اهال ــه بدهيم و از س ــوان گرايى هزين ــراى ج  بايد ب
تماشاگران حمايت شويم. بهترين كمك به تيم ملى، حضور تماشاگران 
ــت و از تمام هواداران مى خواهم كه با حضورشان در  ــگاه اس در ورزش
ورزشگاه از بازيكنان تيم ملى حمايت كنند زيرا گوام با 6 امتياز به عنوان 
تيم اول است و بازيكنانى كه در تيم ملى هستند به حمايت نياز دارند.

پيروانى در مورد صحبت برخى پيش كسوتان در مورد اينكه تيم ملى 
ــت، اين گونه اظهار نظركرد: چه در فوتبال، چه در  از گوام ترسيده اس
ــت كم  ــاد گرفته ايم، هرآنچه را دس ــه در زمان تحصيل ي زندگى و چ
ــكل كوچك، به مشكل بزرگ تبديل  بگيريم، از آن ضربه خورده و مش
ــود. امروز ديگر نمى توانيم به تيم هايى مانند گوام 17 يا 19 گل  مى ش
ــه حريفان را جدى  ــت دهيم و بايد هم بزنيم و به راحتى آنها را شكس
ــت با مرگ و ما هم از هيچ تيمى  بگيريم. مطمئنا ترسيدن مساوى اس

نترسيده و با قدرت در هر مسابقه اى به ميدان مى رويم.
وى درباره حضور احسان حاج صفى و عليرضا حقيقى در تيم ملى تاكيد 

كرد: اين دو بازيكن به زودى به جمع ملى پوشان اضافه مى شوند  .
پيروانى در ادامه تصريح كرد: اگر هر بحثى درباره تعامل بين تيم ملى 
اميد و بزرگساالن مى شود، مى خواهيم كه تيم ها موفق باشند. مطمئنا 
جواب دادن در رسانه ها مناسب نيست. تيم ملى مقدس است و بايد به 
آن احترام گذاشت. مى خواهيم كه تعامل وجود داشته باشد. آرزوى ما 

اين است تيم هاى ملى در هر عرصه اى موفق باشند.

تصميم مديران باشگاه
 مايه آبروريزى است

ــديد از وضعيت اين باشگاه  ــپوليس با انتقاد ش مربى تيم فوتبال پرس
ــه هواداران پول  ــت. يعنى چه ك گفت: اين تصميم مايه آبروريزى اس

بدهند؟ اگر اينطور است كه تيم را به هواداران بدهند.
ــگاه پرسپوليس، ضمن بيان  كريم باقرى در مورد مشكالت مالى باش
مطلب فوق گفت: همان طور كه مى دانيد چند وقت گذشته است ولى 
ــت. هر روز به ما وعده و  هيچ خبرى از حل مشكالت مالى باشگاه نيس
وعيد مى دهند. بازيكنان به اين خوبى تمرين مى كنند ولى هيچ كس 

پاسخگو نيست و اصال هيچ كس نمى آيد با بازيكنان صحبت كند.
ــگاه برويم و صحبت كنيم.  ــته اند كه به باش وى ادامه داد: از ما خواس
چرا ما بايد به باشگاه برويم؟ شما (مسووالن باشگاه) بايد بياييد اينجا 
ــت كه ما بايد برويم دنبال پول و  (ورزشگاه درفشى فر). واقعا زشت اس
حل مشكالت مالى. وقتى هيچ كس حرف نمى زند و اعتراضى نمى كند 

دليل نمى شود كه چيزى نيست.
ــر طاهرى مبنى  ــپوليس درباره طرح على اكب مربى تيم فوتبال پرس
ــت است. من  ــگاه، تاكيد كرد: واقعا زش بر كمك مالى هواداران به باش
نمى دانم تصميم گيرنده كيست؟ مديرعامل باشگاه يا كسى كه اين آقا 

را (على اكبر طاهرى) اينجا گذاشته  است.
ــت. يعنى چه كه هواداران پول بدهند؟   اين تصميم مايه آبروريزى اس
اگر اين طور است كه تيم را به هواداران بدهند. باقرى در مورد مشكالت 
ــاگران بدانند  ــپوليس، هم چنين يادآور شد: تماش مالى باشگاه پرس
ــته اند و اگر بعدا  بازيكنان بدون پول هم تمام تالش  خود را به كار بس

اتفاقى رخ داد، گردن مسووالن باشگاه را بگيرند نه بازيكنان تيم را.
ــد على اكبر طاهرى از عهده كارهاى  وى در مورد اينكه به نظر مى رس
باشگاه برنمى آيد، خاطرنشان كرد: اگر على اكبر طاهرى از عهده كارها 

برنمى آيد، برود تا افراد ديگرى بيايند.
مربى پرسپوليس در پايان درباره كمكش به سيدعلى فاطمى بازيكن 
جوان پرسپوليس براى اسكان در يك خانه به جاى اسكان در ورزشگاه 
ــى فر گفت: ما امروز كارش را انجام داديم و يك خانه گرفتيم تا  درفش
ــت كه مسووالن با يك بازيكن  با مادرش در آن زندگى كند. زشت اس

پرسپوليس قرارداد ببندند ولى ندانند كجا زندگى مى كند.
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سيرى در دنياى ورزش

ــرعين اردبيل رفته اند،  ــم كه براى برپايى اردو به س اعضاى تيم صباى ق
ناهار را در كنار هم صرف كردند. محمد قاضى با انتشار اين پست نوشته: 

«اردوى سرعين».

از دريچه دوربين

ناهار دسته جمعى شاگردان دايى 
در سرعين

ترسيدن از گوام، برابر با مرگ است
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ــت متخصصان و كارشناسان در مورد  باوجود اينكه سال هاس
استفاده ورزشكاران از مواد نيروزا در رشته هاى مختلف هشدار 
مى دهند اما ظاهرا اراده كافى براى برخورد با واردكنندگان و 

فروشندگان اين مواد وجود ندارد.
استفاده از مواد نيروزا سال هاست كه در اكثر رشته هاى ورزشى 
به يكى از دغدغه هاى اصلى مسووالن تبديل شده و هشدارهاى 
ــده اما نه تنها از ميزان استفاده  زيادى نيز در اين مورد داده ش
ــد روز افزونى نيز داشته و  ــده بلكه رش از اين مواد كاسته نش

هرازچندگاهى شاهد فوت يكى از اين ورزشكاران هستيم.
ــكاران كه از شهرت بيشترى  در اين ميان مرگ برخى ورزش
ــانه ها  ــورد توجه قرار مى گيرد و خبر آن در رس برخوردارند م
ــانى ندارند در  ــى هم كه نام و نش ــادى دارد اما برخ بازتاب زي
سكوت به خاك سپرده مى شوند و مسوولى هم متوجه عمق 

فاجعه و سونامى استفاده از مواد نيروزا نمى شود.
به اعتقاد بسيارى از عالقه مندان به ورزش و حتى كارشناسان، 
ــته پرورش اندام و ــتفاده از مواد نيروزا در رش ــترين اس بيش
 بدن سازى است كه نياز به قدرت باال و البته فيزيكى تراشيده و 

ــته  ــكاران اين رش ــده دارد و به همين خاطر ورزش درهم تني
تمايل بيشترى براى استفاده از مواد نيروزا و مكمل ها دارند تا
 بدن هايشان را به آنچه مى خواهند برسانند و حجم عضالتشان 

را افزايش دهند.
ــعار برخورد با عوامل وارد كننده و توزيع  ــت كه ش سال هاس
كننده مواد نيروزا داده مى شود اما تاكنون برخورد جدى با اين 
معضل صورت نگرفته و با سرزدن به باشگاه هاى بدن سازى و
ــم خواهيد ديد كه استفاده از مكمل ها   پرورش اندام به چش
ــكاران ابايى براى  ــده و ورزش و مواد نيروزا حاال ديگر علنى ش
استفاده از اين مواد مقابل چشم ديگران ندارند و سرنگ هاى 
زيادى نيز در سطل زباله ديده مى شود. اين اتفاقات در شرايطى 
رخ مى دهد كه مسووالن ورزشى و غيرورزشى به عمق فاجعه 
آگاه هستند اما تاكنون اقدامى كه ميزان استفاده از اين مواد 
را كاهش دهد صورت نگرفته يا حداقل آنقدر نبوده كه بتواند 
برخى جوانان و نوجوانان را از گرايش به اين مواد منصرف كند.

رييس سازمان غذا و دارو با تاييد اينكه محصوالت بد و تقلبى 
ــد از طرحى جديد براى برخورد  در حوزه مكمل ها وجود دارن

ــال هاست در مورد آن  با آنها خبر مى دهد. اتفاقى كه البته س
صبحت مى شود اما تاكنون برخورد جدى و تاثيرگذارى صورت 

نگرفته است.
ــازمان غذا  دارو براى  رسول ديناروند در مورد طرح جديد س
مبارزه با اين اتفاق تاثربرانگيز گفت: با همكارى وزارت ورزش، 

باشگاه هاى ورزشى را از مكمل هاى تقلبى پاك مى كنيم.
ــت كه اگر  ــود دارد اين اس ــه در اين مورد وج نكته مهمى ك
ــتفاده از موارد نيروزا و مكمل غيرمجاز  مسووالن مى دانند اس
براى ورزشكاران و جوانان ضرر فراوان دارد چرا مقابل ورود اين 
مواد به ايران نمى ايستند و اجازه مى دهند در داخل ايران هم 
توليد شود و به موادى كه از خارج وارد مى شود افزودنى هايى 

اضافه شود كه ضررش را چند برابر مى كند؟
ــوالى مبنى بر اينكه با توجه به  رسول ديناروند در پاسخ به س
قاچاق بودن بخش قابل توجهى از واردات، چرا امكان شناسايى 
ــت، مى گويد:  ــرى از مبادى ورودى امكان پذير نيس و جلوگي
متاسفانه در كشور ما معضل قاچاق، موضوعى جدى است يعنى 
ما نمى توانيم مبادى ورودى را شناسايى كنيم و در سطح عرضه 
هم با مشكل مواجه هستيم و تاكنون نتوانسته ايم آنگونه كه 

بايد با قاچاق مبارزه كنيم.
ــكاران دارد؟  ــتفاده از اين مواد چه عوارضى براى ورزش اما اس
ــكاران و حتى افراد عادى ضرر  آيا هر مكملى براى بدن ورزش
ــه مى توانند عوارض ــتند ك دارد يا تنها برخى مكمل ها هس
 جبران ناپذيرى براى ورزشكاران و افراد مختلف ايجاد كنند.

ــيون  ــين فدراس ــى، رييس پيش ــى  پوركاظم دكتر لطفعل
ــى  ــور كل ــه ط ــت: ب ــورد گف ــن م ــى در اي ــكى ورزش پزش
ــتند. اول مكمل هاى غذايى كه هر  ــته هس مكمل ها سه دس
ــتفاده مى كند. دوم مكمل هاى  فرد عادى در زندگى اش اس
ــكان براى برطرف شدن مشكالتى  دارويى كه با توصيه پزش
ــديم  ــيم، كمبود ويتامين، روى ، س نظير كمبود خون، كلس
ــتند. وى ادامه داد: اما  و ... تجويز مى شوند و كامال مجاز هس
ــوم مكمل ها خود به دو بخش تقسيم مى شود. اول  دسته س
ــراى ورزش  ــكاران حرفه اى و ب ــى كه براى ورزش مكمل هاي
قهرمانى تجويز مى شود و زير نظر پزشكان متخصص است. اين 
مكمل ها توسط ورزشكاران سراسر جهان استفاده مى شود و 
ما هم براى ورزشكاران خودمان تجويز مى كنيم و كامال كنترل 
شده هستند. اگر ورزشكاران حرفه اى از اين مكمل ها استفاده 
نكنند از رقيبانشان عقب مى افتند. پوركاظمى در مورد دسته 

دوم از گروه سوم مكمل ها گفت: اين گروه شامل ورزشكاران و 
افرادى هستند كه در باشگاه هاى بدنسازى فعاليت دارند. در 
ميان آنها تنها 5 درصد براى ورزش قهرمانى و حرفه اى از مواد 
نيروزا و مكمل ها استفاده مى كنند اما 95 درصد اين افراد براى 
زيبايى اندام و خوش هيكل شدن از  اين مواد استفاده مى كنند 

كه متاسفانه عوارض بدى براى شان دارد.
رييس پيشين فدراسيون پزشكى - ورزشى در مورد عوارض 
ــتفاده از مواد نيروزا و مكمل ها گفت: با وجود كالس هاى  اس
ــى و توصيه هايى كه در اين زمينه صورت گرفته است  آموزش
ــتيم كه  ــتفاده بيش از حد از اين مواد هس ــاهد اس بازهم ش

متاسفانه  اتفاقات ناگوارى را به همراه دارد.
پوركاظمى خاطرنشان كرد: يكى از مهمترين عوارض استفاده 
از اين مواد غيرمجاز ،مرگ آنى و ناگهانى استفاده كننده است 
كه سال ها موارد زيادى به ما گزارش شده است. در برخى موارد 
ــر بى نظمى در  ــتفاده كننده در همان بار اول به خاط فرد اس

ضربان قلب دچار ايست قلبى و مرگ آنى مى شود.
ــاير عوارض اين مواد گفت: سكته هاى قلبى و  وى در مورد س
مغزى، نارسايى كبدى و كبد چرب، نارسايى كليه، اختالفات 
دستگاه گوارش، بيمارى هاى ريوى و تنفسى، ناهنجارى هاى 
مفاصل، اختالالت بارورى و نازايى، اختالالت مغزى به صورت 
افسردگى و جنون و پرخاشگرى و .... از جمله عوارض خطرناك 

استفاده از مواد نيروزا هستند.
با وجود همه خطرات و عوارضى كه استفاده از اين مواد دارد، 
بازهم شاهد فروش مواد نيروزا و مكمل ها در بازارهاى مختلف، 
سوپرماركت ها و باشگاه هاى ورزشى هستيم كه كمتر نظارتى 

روى آن صورت مى گيرد.
ــرورش اندام  ــيون پ ــت كه فدراس در اين ميان انتظار اين اس
ــته باشد اما به گفته برخى  نظارات بيشترى بر باشگاه ها داش
ــودهاى كالنى كه از فروش اين مواد عايد افراد  منابع آگاه س
ــووالن در اين بازار پرسود،  ــود و آلوده شدن برخى مس مى ش

اجازه برخورد با واردكنندگان و عوامل فروش را نمى دهد.
ــواد و فروش به  ــع آگاه ،وارد كردن اين م به گفته برخى مناب
ــود چند ميلياردى دارد كه طبيعتا در اختيار  ــكاران س ورزش
برخى افراد خاص است. اين گروه با تشكيل باندهاى فروش و 
در اختيار گرفتن بازار  ممكن است برخى مسووالن را هم در 
سود آن سهيم كنند تا ديگر پيگير موضوع نشوند و سرشان به 

كار خودشان باشد!

سونامى استفاده از مواد نيروزا و بى تفاوتى مسووالن؛ 

مكمل هاى مرگ!

ــايت هاى رسمى باشگاه هاى  ــرى مى زنيم به س در اين گزارش س
ــا چه حد ــان مى دهند ت ــه تيم ها نش ــران، جايى ك ــگ برتر اي لي

با به روز شدن، مخاطبانشان را فهميده اند و با احترام به آنها خود را 
گام به گام با دنياى مجازى پيش مى برند؛ امرى كه بيشتر از همه به 
سود باشگاه خواهد بود، چرا كه هوادارش را دست خالى از صفحات 
ــش به خود ــد و او را بيش از پي ــانه مجازى اش باز نمى گردان رس

ــانه هاى  ــد. اين از جذابيت هاى دنياى وب و رس  نزديك تر مى كن
مجازى ست، چيزى كه در ايران هنوز چندان جدى گرفته نمى شود. 
در مرور سايت هاى رسمى شانزده تيم ليگ برتر رتبه نخست تعلق 
ــازى كه گويا زودتر از رقيبانش رگ  مى گيرد به باشگاه تراكتورس
ــت گرفته و به همراه يكى دو  خواب مخاطبان وبگردش را در دس

باشگاه ديگر رمز و راز جادوى اينترنت را به خوبى فهميده اند.
تراكتورسازى در حد تيم هاى بوندس ليگا

ــما را به خيال بازكردن صفحه يك  طراحى سايت تراكتورى ها ش
ــگاهى كه به تازگى نسخه اى جديد و  تيم آلمانى وا مى دارد؛ باش
زيبا از سايت رسمى خود را به هوادارانش تقديم كرده است. اين كه 
يك بازيكن از ديار حافظ براى تبريزى ها به ميدان مى رود يا جايى 
ديگر و اين كه بيوگرافى اش جذاب و با گرافيك عالى نوشته شده 
و پُست، افتخارات و زندگى ورزشى اش به دقت بيان شده، نشان از

 اهميت دادن اين تيم به بازيكنانش دارد .
هرآنچه مى خواهيد در فوالد

ــگاه فوالد كه اين روزها در ليگ برتر حال و روز خوشى ندارد،  باش
ــت تا جايى كه در رده هاى  هواى رسانه اينترنتى اش را داشته اس
ــما نه تنها  ــناس قرار مى گيرد. ش ابتدايى جدول تيم هاى وب ش
ــى خواهيد را در  ــيارى از آنچه از ليگ برتر م اخبار فوالد بلكه بس
ــد كه گزينه  ــن امكان را داري ــايت خواهيد يافت و البته اي اين س
«فقط  بازى هاى فوالد» را فعال سازيد.در اين سايت گل، پاس گل، 
ــد در گالرى هم ويدئو  كارت هاى رنگين بازيكنان را پيدا مى كني
ــمى باشگاه فوالد را در  و عكس و البته فايل هاى صوتى سرود رس
ــه هوادارانش تا اندازه اى  دو ورژن جديد و قديمى. احترام فوالد ب
ــال ترين  ــش بدهد و فع ــده را مدام نماي ــت كه نظرات برگزي اس

هوادارانش را معرفى كند.
پديده منظم در جايگاه سوم

ــياه جامگان  ــياه تر از س ــه اى س ــهد كه صفح ــگاه پديده مش باش
ــار هواداران و  ــود را با ترتيبى خاص در اختي دارد، چنان اخبار خ
مخاطبانش قرار مى دهد كه نياز به جستجوى زيادى در اين سايت 
ــتون هايى كه بيننده را به هركجا كه مى خواهد  نداشته باشند؛ س
مى رساند، از اخبار باشگاه، اخبار پايه و پديده در رسانه ها تا  فراخوان 

براى جذب بازيكن. 
ذوب آهن و همه ورزش هايش

ــه همه  ــمى اش ب ــايت رس ــان در س ــان اصفه ــگاه سبزپوش باش
ــدارش را همچنان  ــش پرداخته اما حق فوتبال پرطرف ورزش هاي
ــا را با  ــال و هوايش، م ــايت و ح ــت. طراحى خوب س ادا كرده اس
ــى مواجه مى كند. صفحه اى كه به خوبى  يك صفحه تمام ورزش
ــرده و از هركدام  ــك ك ــگاه را تفكي ــته هاى مختلف اين باش دس
ــتون هواداران تيم  شان اطالعاتى در اختيارمان قرار مى دهد. س
ــايت  ــان كه اتفاق ويژه اين س ــى هاى ميان ش و نتيجه قرعه كش
ــگاه  ــنى تا نونهاالن، اين باش ــت به همراه معرفى رده هاى س اس
ــتان قرار  ــردى فوتبال دوس ــف اول جدول وب گ ــد ردي را در چن

مى دهد.

مختصر و مفيد با صباى قم 
ــاده و راحت بخشى از  ــگاه صباى قم، بسيار س سايت رسمى باش
ــرار مى دهد. هم ارزى  آنچه مخاطب مى خواهد را در اختيارش ق
ــتون، اميدوارى  ــا در دو س ــاالن و اميدهاى صب ــزرگ س اخبار ب
ــتر از قبل مى كند. در اين سايت شما  جوانان تيم هاى رده را بيش
ــه كمى براى  ــه را عوض كنيد چيزى ك مى توانيد رنگ پس زمين
ــى با لوگو و لباس مشخص عجيب به نظر  سايت يك باشگاه ورزش

مى رسد .
كهكشان سرخ كم رنگ پرسپوليس 

ــادى را در ميدان  ــان زي ــين رقيب ــگاه پرطرفدار پايتخت نش باش
ــانه هاى اينترنتى جلوى خود مى بيند. رقيبانى كه به اين مهم  رس
ــى را در اختيار مخاطبان خود قرار  توجه كرده اند و اطالعات دقيق
مى دهند؛ اما در سايت رسمى سرخ پوشان، ستون كهكشان سرخ 
ــم مى آيد. نه بازيكنان در آن معرفى مى شوند و نه  كم فروغ به چش
اطالعات مربيان اين تيم، تنها عكس است و عكس. تيترهاى مربوط 

به رده هاى سنى مختلف هم فقط حضور دارند و باز نمى شوند. 
سپاهان قهرمان، در انتهاى جدول وبگردها

ــز در  ــر هرگ ــگ برت ــل پيش لي ــان فص ــمى قهرم ــايت رس س
حد و اندازه هاى اسمش نيست. سپاهانى ها كه در ليگ پانزدهم هم 
نوك جدول را زده اند، در عرصه تكنولوژى زمين را به رقيبان خود 
واگذار كرده اند، آن قدر كه مخاطب اينترنتى بعد از ورود به سايت 
اين باشگاه خود را رو در روى يك قهرمان نمى بيند؛ طراحى شلوغ 
و ناخوانا و صفحه اى كه رنگ و بوى طاليى هاى اصفهان را چندان 
تداعى نمى كند. سپاهانى ها مثل داخل زمين كه پيشتاز و قدرتمند 

جلو مى روند  بايد فكرى هم بكنند به حال سايت شان
 تيم خبرى قوى سپيد

ــت،  ــايتش بهره  نبرده اس ــد از گرافيك بااليى در س ملوان هرچن

ــك خبرگزارى محلى  ــش مى دهد كه به ي اما اخبار را چنان پوش
مى ماند؛ يك تيم خبرى كه از اخبار ليگ گيالن هم غافل نمى شود. 
ــتند در كنار اخبار بانوان و فوتبال ساحلى، بازيكنان  آنها مى توانس
تيم بزرگساالن شان را هم معرفى كنند كه از اين امر غافل مانده اند.

استقالل كوچك تر از نامش
ــان كه خود در ميانه جدول آبى پوشان پايتخت از رقيب ديرينه ش
ــته اند. آنها سايت خود   وب گردى قرار دارد يك گام عقب تر نشس
ــگاه پيش مى برند و خبرى از يك  را صرفا جهت انتشار اخبار باش
ــگاه در  طراحى خوب و گرافيك باال و اطالعات دقيق پيرامون باش
آن نيست. سايتى كه حتى مثل ستون حداقلى پرسپوليس عكس 
ــرى از جزييات ريز  ــت و اث بازيكنان را هم در خود جاى نداده اس

بازى ها هم در آن مشاهده نمى كنيد. 
سايت فرهنگى و البته كمى ورزشى سايپا

ــايد دليلى باشد بر  ــى باشگاه سايپا ش گستردگى فرهنگى ورزش
ــت هايش در وبگاه رسمى نارنجى پوشان؛  كم رنگ بودن فوتباليس
آن قدر كه مقاله هاى غيرورزشى اين وب سايت به اندازه اخبار تيم 

مجيد جاللى و بازيكنانش است.
صفحه هاى خالى نفت آسيايى

ــران در  ــا نماينده اي ــه تنه ــگاهى ك ــمى باش ــايت رس وقتى س
ــتر از اينها را  ــت را باز مى كنيد توقعى بيش ليگ قهرمانان آسياس
ــتى به مخاطب  ــت. نفت تهران، اخبارش را به درس خواهيد داش
منتقل مى كند، اما كليك كردن بر روى ديگر عناوين سايت، شما 

را با صفحات خالى مواجه مى كند.
گسترش مختصر فوالد تبريز

ــود راه درازى دارند تا به ــانه اينترنتى خ آبى هاى تبريز براى رس
ــاده و خوانا طراحى  ــند. سايتى كه س  سرخ پوشان اين شهر برس
ــده اما ما را با كمترين اطالعات ممكن روبرو مى كند؛ در آن نه  ش

خبرى از اخبار ريز بازى هاى گسترش هست و نه بازيكنان تيم را 
خواهيم شناخت. 

آبى غليظ اما خالى استقالل خوزستان
ــتان تنها رنگ آبى ديده  در صفحه سايت رسمى استقالل خوزس
 مى شود و ديگر هيچ؛ تايتل ها وستون هايى كه نبايد روى آنها كليك 
ــت. سهم هواداران  ــدن با آبى خالى اس كرد چون نتيجه، روبرو ش

وبگرد اين تيم خوزستانى تنها گالرى عكس است و فعال همين.
 سياه جامگان همچنان با مهاجرى

ــمى خود، مهاجرى  ــايت رس ــهد هنوز در س ــكى پوشان مش مش
ــم هم در ــد، بازيكنان تي ــى كنن ــن تيم معرفى م ــرمربى اي را س
ــايت خودنمايى  ــن س ــب در صفحات اي ــب وغري ــتى عجي  ليس
ــما را به جايى كه  ــايت با ساختارى منظم ش مى كنند. هرچند س
مى خواهيد مى رساند اما مهم اين است كه جايى كه به آن رسيده ايد 

يك صفحه خالى نباشد مثل  گالرى تصاوير اين باشگاه. 
به روزرسانى در استقالل اهواز

آبى هاى اهوازى آنقدر از ليگ برتر دورمانده بودند و گرفتار صعود 
به دسته باالتر بودند كه با آشفتگى وارد ليگ پانزدهم شدند. آنها 
كه با شروع ليگ محك زدن خود را هم آغاز كردند، حاال در بخش 
رسانه هاى خود هم مانند فوتبالشان در حال به روز رسانى  هستند.

قطار جامانده راه آهن
و اما راه آهن در انتهاى ليگ وبگردى باشگاه ها قرار مى گيرد. سايتى 
ــى در آن را باز نكرده و خاكش را نگرفته  كه گويى سال هاست كس
ــتون بازى بعدى، وعده ديدار راه آهن و فوالد در هفته  است. در س
ــت و اخبار آكادمى هم به  ــده اس هجدهم ليگ چهاردهم داده ش
ــه برمى گردد. راه آهنى ها گويا چندان به رسانه هاى  آبان نود و س
ــط زمين فوتبال  ــادى ندارند و همه چيز را روى خ اينترنتى اعتق

دنبال مى كنند.

بررسى سايت هاى رسمى باشگاه هاى ليگ برتر

پيشتازى تراكتورسازى
 به سبك بوندس ليگا 
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دانستنی هارازهای موفقیت

راز هجدهم
نگذار افكار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند.

سعی كن هرگز در جا نزنی.هر روز از زاویه ای تازه به كارها نگاه كن.
زندگی یك صحنة پر از ماجراست.

به اطرافت نگاه كن: نش��انه های زیبایی وجود دارند كه به كش��فیات تازه 
اشاره می كنند.

راز نوزدهم
مهم ترین چیز احساسی است كه نسبت به كارت داری.

وجود رنگ های تیره در یك تابلوی نقاشی.
نشانة افسردگی نقاش آن تابلوست.

رنگ های روشن، حاكی از وجود روش��نایی و انرژی در زندگی نقاش آن 
تابلوست.

هر كاری را با شادی انجام بده، تادیگران را هم شاد كنی.
راز بیستم

زندگی مثل یك تاب است كه هم می ت����������واند سرگرم كننده باشد. 
و هم حال به هم زن.

اگر هر بار كه تاب می خوری احساس شگفتی كنی،
لذت تاب خوردن را احساس خواهی كرد.

در زندگی هم هر بار كه كاری را انجام می دهی،
از انجام آن شگفتی احساس كن.

راز بیست و یكم
حرف حق را بپذیر و كاری به گویندة آن نداشته باش.

مثاًل اگر بوی دود را احساس می كنی و طوطی ات فریاد بزند كه :
خانه آتش گرفت!

آیا به مهمان هایت خواهی گفت :
این طوطی نمی فهمد چه می گوید؟

راز بیست و دوم
عقاید را با حقایق اشتباه نكن.
حقیقت مانند دانة بادام است،

و عقاید پوستة آن دانة بادام هستند.
اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی،

باید پوسته را بكنی، تا خود دانه را ببینی.
راز بیست و سوم

قبل از انجام هر كار مهمی، اول ببین
چه احساسی نسبت به انجام آن داری.

آیا آن كار را مهم می دانی؟ آیا واقعی به نظرت می رسد؟
آیا به دیگران كمك می كند؟

راز بیست و چهارم
هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.

در این صورت اشتباه خواهی كرد.
اول درونت را آرام كن.

ذهن مانند یك دریاچه است.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.

دریاچه هنگامی نور ماه را منعكس می كند كه آرام باشد.

آیا می دانستید در هر دو هفته یك زبان در جهان منقرض می شود.
آیا می دانستید اختراع پیچ گوشتی پیش از پیچ صورت گرفت.

آیا می دانستید لئوناردو داوینچی مخترع قیچی است.
آیا می دانستید سرود اصلی كشور یونان متشكل از ۱۵۸ بیت است.

آیا می دانستید ون گوگ در طول حیات خود تنها یكی از نقاشی های 
خود را بفروش رساند.

آیا می دانستید كه مدت زمان گردش س��یاره عطارد به دور خود دو 
برابر مدت زمان گردش آن به دور خورشید است؟

آیا می دانستید بعد از مرگ انس��ان قلب انسان چهار ساعت و ششها 
شش تاهشت ساعت،كبد دوازده ساعت، لوزالمعده هفده ساعت و كلیه ها 

بیست و چهار ساعت بدون اكسیژن زنده هستند.!
آیا می دانستید كه آچار فرانسه را فرانسوی ها درست نكردند،بلكه این 
سوئدی ها بودند كه این آچار اختراع كردند.و جالبتر اینكه در خود فرانسه 

این آچار بنام آچار انگلیسی معروف است؟
آیا می دانستید چین بیش��تر از هر كشوری همس��ایه دارد، چین با 

سیزده كشور هم مرزاست.
آیا می دانس��تید كه كبوتر ماده اگر تنها و دور از هم جنس��ان خود 
باش��د،نمی تواند تخم بگذارد،اّما اگر خود را در آینه ببیند به تصور اینكه 

كبوتر دیگری وجود دارد تخم می گذارد.
آیا می دانس��تید كه داركوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت 

ضربه بزنند؟
آیا می دانستید كه پلنگ ها قادرند تا ارتفاع ۵ متری به باال بپرند؟
آیا می دانستید ۷۰ درصد فقرای جهان را زنان تشكیل می دهند.

آیا می دانستید نور خورش��ید ۵/۸ دقیقه طول می كشد تا به زمین 
برسد.

آیا می دانستید خودروسازی بزرگترین صنعت در جهان می باشد.
آیا می دانس��تید گربه های خانگی ۷۰درصد وقت خود را در خواب 

سپری می كنند.
آیا می دانستید قدمت خالكوبی به بیش از ۵۰۰۰ سال می رسد؟

آیا می دانس��تید قلب انس��ان بطور متوس��ط ۱۰۰ هزار بار در سال 
می تپد.

آیا می دانستید سطح ش��هر مكزیكوسیتی س��االنه ۲۵ سانتی متر 
نشست می كند.

آیا می دانستید در هر ۵ ثانیه یك كامپیوتر در سطح جهان به ویروس 
آلوده می گردد.

آیا می دانستید اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان هستند.
آیا می دانستید ۹۰درصد سم مارها از پروتئین تشكیل یافته است.

آیا می دانستید موشهای صحرایی ساالنه یك س��وم منابع و ذخایر 
غذایی جهان را نابومی سازند.

آیا می دانس��تید دو س��وم آدم رباییهای جهان در كلمبی��ا به وقوع 
می پیوندد.

آیا می دانستید دو سوم اعدامهای جهان در كشور چین به وقوع می 
پیوندد.

آیا می دانستید تمساح ها قادرند آرواره های خود را با نیروی ۱۳۰۰ 
كیلو گرم ببندند.

آیا می دانستید یك گاو بطور متوسط ساالنه ۲ هزار و ۳۰۰ گالن شیر 
تولید می كند.

31 راز موفقیت در زندگی
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کاریکاتور

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ك��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی ویژه و خاص می باش��ند. مفهوم و 
معنی »اصطالحات« رو نمی ت��وان با ترجمه تك 
تك لغات تشكیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش از 
زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمی توان به یك ترجمه كلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر 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...

پاک کن های جوهری که ی��ه طرفش قرمز بود یه 
طرفش آبی، بعد با طرف آبیش می خواس��تیم که 
خودکارو پاک کنیم، همیشه آخرش یا کاغذ رو پاره 

می کرد یا سیاه و کثیف می شد.

اون قدیما ه��ر روزی که ورزش داش��تیم با لباس 
ورزش��ی می رفتیم مدرسه... احس��اس پادشاهی 
می کردیم که ما امروز ورزش داریم، دلتون بسوزه

یادش بخیر ، پشت دفترای قدمیم مدرسه ؛ آدمک

چارخونه روی تخته سیاه :
»تعلیم و تعلم عبادت است«

شما یادتون نمیاد ، وقتی مشق مینوشتیم پاکن رو 
تو دستمون نگه میداشتیم بعد عرق میکرد ، بعد که 
میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش 
میموند ، دیگه ه��ر کار میکردی��م نمیرفت ، آخر 
سر مجبور میشدیم س��ر پاک کن آب دهن بمالیم 
 بعد تا می خواس��تیم خوشحال بشیم که تمیز شد 

می دیدیم دفترمون رو سوراخ کرده.

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری پنجم(:

 EYE  »با »چشم
Without batting an eye 
بدون خم به ابرو آوردن

Let one's eye rest on s.th 
به چیزی چشم دوختن

See with half an eye 
زیرچشمی مواظب كسی بودن

دوغ و دوشاب یكی است
وقتی که ب��ه زحمات و فداکاری های افراد توجه نش��ود 
 و خوب و بد و زش��ت و زیب��ا در یک کفه ق��رار گیرد به 
ضرب المث��ل باال استش��هاد و تمثیل می کنن��د و یا به 
عبارت دیگر می گویند:»دوغ و دوش��اب پیش��ش یکی 
اس��ت.«دوغ که متفرع از ماست اس��ت و پس از گرفتن 
کره از ماست باقی می ماند در محیط گله داری بیشتر به 
مصرف تغذیۀ سگان گله می رسید. دوشاب همان شیره 

است که با پختن آب انگور به دست می آید.
اما وجه تناسب دوغ و دوشاب و توجه به اهمیت یکی بر 
دیگری را در سرزمین لرستان باید جستجو کرد زیرا به 
قرار تحقیق لرهای گله دار ب��رای دوغ که کره آن گرفته 

ش��ده ارزش و اهمیتی قابل نبوده اند و غالبا آن را به دور 
می ریختند.

دوشاب که به اصطالح دیگر آن را شیره می گویند چون 
مواد اولیه و وس��ایل تهیه و تدارک آن ب��رای گله دارها 
فراهم نبود بدون تردید عزت و اهمیت بیش��تر داش��ت 
و هرگز دوغ بی خاصیت در نزد لرها نمی توانس��ت جای 

دوشاب را بگیرد.
اقوام لر گله دار و به طور کلی طبقۀ حشم دار، دوشاب را 
به سبب شیرینی و حالوتش دوست دارند زیرا عالوه بر 
آنکه ذائقه را شیرین می کند در سرمای سخت زمستان 
در کوهستان ها بر میزان کالری و حرارت بدن می افزاید.

 جواب معمای 1668
۸ توپ داریم ۲ تا رو كنار می گذاریم و ۶ تای باقی 
مانده رو در دو گروه س��ه تایی مقایسه می كنیم. 

دو حال ممكنه
الف : دو تا دس��ته س��ه تایی با هم برابرند. در این 
حالت توپ س��بكتر در همون دو تایی اس��ت كه 
 كنار گذاش��تیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا

 می تونیم بفهمیم كدامیك سبك تر است.
ب: یك از دو دسته سبكتر است. در اینصورت در 
این دس��ته یك توپ را كنار می گذاریم و دو توپ 
باقی مانده را مقایسه می كنیم اگر یكشان سبك 
تر بود كه جواب معماست و اگر مساوی بودند اون 

توپی كه كنار گذاشتیم سبك ترین است.

1- بعضی از ماه ها 30 روز دارند بعضی 31 
روز چند ماه 29 روز دارد؟

2-  اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید 
هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول می 

کشد تا تمام قرص ها خورده شود؟
3-  من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و 
ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند 
وقتی با صدای زنگ س��اعت از خواب بیدار 

شدم چند ساعت خوابیده بودم؟
4- عدد 30 را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 
را به حاصل آن اضافه کنی��د چه عددی به 

دست می اید؟
5- چوپان��ی گوس��فند هایش به ج��ز 9 تا 

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

یك مرد عرب سگی داش��ت كه در حال مردن بود. او در میان راه نشسته 
بود و برای سگ خود گریه می كرد. گدایی از آنجا می گذشت، از مرد عرب 

پرسید: چرا گریه می كنی؟ 
عرب گفت: این سگ وفادار من، پیش چش��مم جان می دهد. این 
سگ روزها برایم شكار می كرد و شب ها نگهبان من بود و دزدان را 

فراری می داد. گدا پرسید: بیماری سگ چیست؟ آیا زخم دارد؟ 
عرب گفت: نه از گرسنگی می میرد. 

گدا گفت: صبر كن، خداوند به صابران پاداش می دهد.
گدا یك كیسه پر در دست مرد عرب دید. پرسید در این كیسه چه 
داری؟ عرب گفت: نان و غذا برای خوردن. گدا گفت: چرا به س��گ 

نمی دهی تا از مرگ نجات پیدا كند؟
عرب گفت: نان ها را از سگم بیشتر دوس��ت دارم. برای نان و غذا باید 

پول بدهم، ولی اش��ك مفت و مجانی است. برای س��گم هر چه بخواهد 
گریه می كنم. 

گدا گفت : خاک بر سر تو! اشك خون دل است و به قیمت غم به آب زالل 
تبدیل شده، ارزش اشك از نان بیشتر است. نان از خاک است ولی اشك 

از خون دل.

م��ردی چوپ��ان از دهك��ده ای دوردس��ت، تع��دادی گوس��فند را 
با زحمت زی��اد به دهك��ده ش��یوانا آورد و آنه��ا را داخل حیاط مدرس��ه رها 
 ك��رد و ن��زد ش��یوانا رف��ت و در جل��وی جم��ع ش��اگردان ب��ا ص��دای بلند

 گف��ت: »چ��ون ش��نیده ب��ودم ك��ه ش��اگردان ای��ن مدرس��ه اه��ل علم و 
معرف��ت هس��تند تع��دادی از درش��ت ترین و پروارتری��ن گوس��فندهای 
 گل��ه ام را برای مدرس��ه آورده ام ت��ا برایم دعا كنی��د كه بركت گله ام بیش��تر 
 ش��ود. ش��یوانا بالفاصل��ه پرس��ید: »آی��ا در دهك��ده ت��و آدم فقی��ری 

نیست؟«
م��رد چوپ��ان ب��ا ناراحت��ی گف��ت: »اتفاق��ا چ��را! ب��ه دلی��ل خشكس��الی 
م��ردم دچ��ار مش��كل ش��ده اند و خانواده ه��ای فقی��ر زی��ادی از جمل��ه 
 فامیل ه��ای نزدی��ك خ��ودم، امس��ال در دهك��ده نیازمند كم��ك و بركت 

هستند!«
ش��یوانا ب��ا ناراحت��ی گف��ت: »و ت��و ب��ا ای��ن وج��ود، ای��ن گوس��فندها را 
 ب��ه زحم��ت از آن راه دور اینج��ا آورده ای ك��ه دع��ا و برك��ت ج��ذب 

كنی؟ 
زود برگ��رد و گوس��فندها را به م��ردم دهكده خودت برس��ان! ب��رای اینكه 
 تنه��ا نباش��ی تع��دادی از ش��اگردان ب��ا مق��داری كم��ی آذوق��ه همراهت 

می آیند.«
مرد چوپان با ناراحتی گفت: »اما ما می خواس��تیم ش��ما برایمان دعا كنید تا 
بركت و فراوانی دوباره به سراغمان آید!«شیوانا تبسمی كرد و گفت: »اگر این 
گوسفندان را به نیازمندان واقعی در دهكده خودت برسانی، مطمئن باش دعای 
خیری كه آنها در حق تو می كنند از دعای ش��یوانا و اهل مدرسه او صدها برابر 
مؤثرتر و كارسازتر اس��ت و تو تا آخر عمر هرگز نیازی به دعای هیچ شیوانایی 

نخواهی داشت.

اشک رایگان

داستان کوتاه مرد چوپان و شیوانا

گرچه از گوشی شدیدا خسته ایم/ ما به نت آالتمان وابسته ایم
زندگی مان را مجازی زیستیم/ در حقیقت هیچ چیزی نیستیم

چت نمودم در ترافیِك شدید/ تا ترافیِك نت من ته كشید
»ما چو مرغانی حریص و بی نوا«/ در كف نت مانده ایم آه ای خدا
ای خدا جانم، مده این قدر گیر/ جان بگیر از من، ولی نت را مگیر
نور چشمانم! چراغ وای فای!/ وای بر هر جای بی نت، وای وای
در گروهم یك مدیر الیقم/ چون كه شادی می گذارم الی غم

فیلتر و سانسور و قیچی چون بد است/ در قوانین گروهم آمده است:
»هیچ آدابی و ترتیبی مجوی/ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی«

 چت بكن با هركه در دافان سر است/ 
»این خطا از صد ثواب واالتراست!«

ِشیر كن هر مطلبم را زود زود/ شعر و عكس و متن من را، پس درود-
-بر نژاد آریایی  ات عزیز/ پست من را این ور و آن ور بریز

در اینستا من دلم از غم شكست/ وزن شعرم از غمش در هم شكست
من هوادار هنرمندی شدم/ كز كرامات عجیبش بی خودم:

مانكنی، سیمین تنی، دل آهنی/
 )when you watch her,will say ( ون یو واچ ِهر، ویل ِسی

توت منی!
دائما می گویم: ای اِندالخفن/ فالورهایت از اینجا تا پكن

پُست هایت پشت پَستان خم كند/ پشِت مویت روی آنان كم كند
منتقد كه خورده نقدت می كند/ دارد اینگونه حسادت می كند

تا كه هرجایش بسوزد هی بگو / بغبغو آی بغبغو آی بغبغو
منتقد گر باز الحاحی كند/ چاكرت هرچه در او خواهی كند

ای جگر، عشق تو دل را كند، خورد/ قلوه ام با معده ام پیوند خورد
ما ببو هستیم و تو اسطوره ای/ما یخیم اما تو هاتی، كوره ای

...بگذریم از این من بی فكرمان/ این من اسطوره ساز و قهرمان
گرمی هر خانه كم كم سرد شد/ رنگ دنیا رفته رفته زرد شد

از قطار زندگی جا مانده ایم/در میان جمع تنها مانده ایم
ما خودی برتر از این خود داشتیم/ خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

صابر قدیمی
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اخطار  اجرائی
6/128 ش��ماره 93-1935 ش6 به موج��ب رای ش��ماره 280-94/2/30 حوزه 6 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- پریسا 
صادقی فرزند قنبر 2- صفدر نظام فرزند صفر 3- محمدتقی فرهادی فرزند نصیر 
همگی مجهول المکان محکومند به صورت تضامنی به: پرداخت مبلغ  48/992/166 
ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ  سررس��ید چ��ک )93/9/3( لغایت زمان 
اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت 
نرگس صادقی قهساره به نش��انی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال ، 
ساختمان وکال، طبقه  دوم. 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 استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15243 دفتر شعبه ششم شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/129 شماره 93-1933 ش6 به موجب رای شماره 279-94/2/3 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- سید جالل 
احمدی نژاد فرزند سید حس��ن 2- احمدرضا یوس��فی باقرآبادی فرزند رضا هر 
دومجهول المکان محکوم اس��ت بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 32/769/777 
ریال بابت اصل خواسته و 210/000 ریال بابت  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه  قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )93/9/25( لغایت 
زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با 
وکالت نرگس صادقی قهساره به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، چهارراه 
وکال س��اختمان وکالی دادمهر طبقه دوم. ماده 34 قانون اج��رای 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 اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارایی خود را به 
قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15244 دفتر 

شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/130 شماره 93-1930 ش6 به موجب رای شماره 314-94/3/4 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- محمد نجفی 
فرزند عباسعلی 2- حس��ن نجفی فرزند محمد قلی 3-فریدون حسینی خولنجانی 
فرزند سید مهدی همگی مجهول المکان محکوم است بصورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 30/955/732 ریال بابت اصل خواسته و 235/000 ریال بابت هزینه دادرسی  
و حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ  س��ر رس��ید چک 
)93/8/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص  بانک مرکزی  در حق محکوم له  
بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس صادقی قهساره به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق 
شمالی، چهارراه وکال س��اختمان وکالی دادمهر طبقه دوم . 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 میس��ر 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 تس��لیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف 15245 دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/131 شماره 94-53 ش6 ح به موجب رای شماره 377-94/3/12 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه عماد عمیدی 

فرزند علی مجهول المکان محکوم اس��ت به: انتقال س��ند خودروی سواری پراید 
به شماره انتظامی 942 ن 82 ایران 22 که به ش��ماره جدید 552ی11 ایران 13 فک 
و تعویض  پالک گردیده در حق خواهان امید فقیهی فرزند اکبر به نش��انی اصفهان 
خ معراج ایستگاه بهشتی روبروی  کوی ش��ریعتی منزل اکبر فقیهی ط 2. 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 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  دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف 15246دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/132 ش��ماره 93-1809 ش12 به موجب رای ش��ماره 90-94/1/31 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اکبر  
علیزاده راد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
چک شماره ی 631551-78/11/10 عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 
170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )78/11/10( 
تا تاریخ اجرای حکم در ح��ق خواهان حامد خندان فر با وکال��ت علیرضا حمزه به 
نشانی اصفهان بلوار وحید حد فاصل پل وحید و خ باغ دریاچه ساختمان تجاری و 
اداری امین موسسه حقوقی عدل گستر صادر و اعالم می  نماید و هزینه نیم عشر 
حق االجراء. 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 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  دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر  مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15250دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائی
6/133 شماره 93-1950 ش9 به موجب رای شماره 261-94/2/31 حوزه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه نجات زارعی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به حضور در بنیاد مسکن انقالب اسالمی فالورجان 
و انتقال مالکیت قرارداد شماره 304696 مورخ 75/9/27 به نام محکوم له ابراهیم 
یوسفی به نشانی اصفهان، خ سیمین ، جنب بن  بست ابوذر )شماره 7( پالک 71 مرغ 
و ماهی ش��یالت جنوب 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 پرداخت 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 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارایی خود را به قسمت اجرا 
تس��لیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف 15252 دفتر ش��عبه نهم 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائی

6/134 شماره 93-2066 ش9 به موجب رای شماره 437-94/3/31 حوزه9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه طیبه رحمانی 
مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند 
رسمی یک دستگاه خودروی س��واری پراید به ش��ماره انتظامی 233 ق 38 ایران 
13 به نام محکوم له احمد ستوده منش به نشانی اصفهان خ میرزا  طاهر، پارکینگ  
ستوده منش اجرایی و تحویل الشه س��ند خودروی موصوف به نام محکوم له و 
پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبل��غ 320/000 ریال بابت 
هزینه  نشرآگهی در حق محکوم اجرایی و مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا . 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 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  دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر  مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف 15253 دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
6/135 خواهان فریده  ترابی فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خوانده رحمت اله 
شریفی فرزند حاجی اکبر به خواس��ته  طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ خ ش��هید  نیکبخت ساختمان دادگستری کل ا 
ستان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 205 ارجاع و به کالسه پرونده 931566 ح /16 
ثبت گردیده، که در پرونده در اجرای ماده 2 آیئن نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده 
قانون اصالح مقررات مرب��وط به طالق مصوب 1370/12/28 ق��رار اجراع امر به 
داوری صادر شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و قانون فوق الذکر 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 ظرف بیست روز پس  
از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود یکی از اقارب 
خود را که واجد شرایط مقرر در آیین نامه فوق الذکر است،  را به عنوان داور خود 
به شعبه نماید در غیر اینصورت برابر  مقررات اقدام خواهد شد. 16010مدیر دفتر 

شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ

6/136 خواهان آذر ملک پور فرزند منصور دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا 
اکبری آهنگر کالهی فرزند عیس��ی به خواس��ته  طالق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ خ ش��هید  نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه پرونده 
940452 ح /16 ثبت گردیده، ک��ه در پرونده در اجرای ماده 2 آیئ��ن نامه اجرایی 
تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 
قرار اجراع امر به داوری صادر شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و قانون فوق الذکر 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 
ظرف بیست روز پس  از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود یکی از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در آیین نامه فوق الذکر است،  
را به عنوان داور خود به شعبه نماید در غیر اینصورت برابر  مقررات اقدام خواهد 

شد. 16009 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان 
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

شماره  آگهی: 139403902127000013 شماره پرونده: 8700400212700001 
بر اساس پرونده اجرائی به ش��ماره بایگانی 8700001 تمامت و همگی ششدانگ 
قطعه  زمین شماره 28 تفکیکی مجزی شده از شماره 5 فرعی از 295 اصلی واقع در 
بخش دو ثبتی شهرضا به مس��احت 18974 متر مربع مورد ثبت صفحه 359 دفتر 
یک امالک با حدود اربعه ذیل: شماال به طول 190 متر پی است به خیابان 30 متری 
شرقا به طول 95 متر پی است به پی زمین شماره 295/36 جنوبا به طول 200 متر 
پی است به زمین  ش��ماره 295/29 غربا اول به طول 85 متر دوم به طور منحنی به 
طول 15 متر به خیابان 20 متری به نام شرکت سبحان شیمی شهرضا ثبت و سند  
صادر شده است بانضمام هر گونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد رهن 
ایجاد و به آن اضافه ش��ود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات آب و برق و گاز 
منصوبه موجب سند رهنی شماره 168245 مورخ 1385/07/08 دفتر اسناد رسمی 
شماره 3 شهرضا از طرف شرکت مذکور در رهن بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده 
و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار 
گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. مورد بازدید به مساحت 

عرصه آن در حدود 18974 متر مربع و اعیانی موجود به قدمت حدود هفت س��ال 
به شرح زیر می باشد.  1- حصار کشی و محوطه سازی: پیرامون زمین دیوارهای 
آجری به ضخامت 35 سانتیمتر و به ارتفاع 2/5 متر و به طول تقریبی 590 متر اجرا 
گردیده و دارای درب فلزی و محوطه تسطیح شده و شن ریزی شده در برخی نقاط 
است. 2- س��اختمان نگهبانی و اداری در ضلع ش��مالی به مساحت تقریبی 92 متر 
مربع و مساحت مفید 57 متر مربع با اسکلت دیوار آجری و  سقف تیرچه و بلوک و 
نمای سرامیک و کف موزائیک و پنجره های فلزی دارای سرویس بهداشتی، حمام، 
آشپزخانه با کابینت فلزی و  نمای داخلی س��رامیک گچ احداث شده است. 3- اتاق 
کارگری به مساحت تقریبی 18 متر مربع با دیوارهای آجری  و سقف تیرچه و بلوک 
و پنجره آلومینیوم و سطوح داخلی س��فید کاری احداث شده است. 4- استخر آب 
به مساحت تقریبی 200 متر مربع و به عمق س��ه متر با مصالح بلوک ساختمانی و 
پالستر سیمانی و دال بتنی در کف ا جرا گردیده است. 5- یک عدد حلقه چاه آب به 
عمق تقریبی 35 متر جهت آب مصرفی حفر گردیده است. 6- یک عدد سوله نیمه کاره 
شامل فونداسیون و اسکلت  بدون پوشش روی پروفیل های  زد و با دیوار چینی با 
آجر لفتون بدون درب و پنجره و بدون کف سازی به مساحت تقریبی داخلی 644 
متر مربع با ارتفاع 5/30 متر  و یک ساختمان نیمه کاره با دیوار آجری و سقف تیرچه 
بلوک به مس��احت 275 متر مربع با ارتفاع سه متر در ضلع غربی زیر سوله احداث 
گردیده و فاقد کف سازی هاای بتنی می باشد. 7- ساختمان اتاق برق بدون سقف 
به مساحت 9 متر مربع و مجموعه فونداس��یون برجهای تقطیر مخازن در محوطه 
اجرا گردیده است. با توجه به مراتب فوق و  موقعیت محل و نوع و قدمت ساختمان و 
مصالح مصرفی و جمیع عوامل موثر ارزش عرصه و اعیان و حصار کشی محوطه 
و انشعاب برق شصت کیلو وات بدون در نظر گرفتن تجهیزات مهندسی تولید نصب 
شده به مبلغ سه میلیارد و شش��صد و پنجاه و هفت میلیون ریال ارزیابی گردیده 
است. و مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 
12 روز چهارشنبه مورخ 1394/07/15 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد. مزایده از مبلغ 
کارشناسی سه میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت  پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند 
قبل از تشکیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا کیلومتر 15 جاده سمیرم 
منطقه صنعتی تجهیزات نفت )پاتله( شرکت سبحان شیمی بازدید به عمل آورند الزم 
به ذکر است  که کلیه هزینه ی قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد ر 
سمی و مالیات و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، 
 آب و  برق و گاز  و س��ایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باش��د این

 آگهی یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفه��ان در تاریخ 1394/06/11 
 درج و منتش��ر می ش��ود.  مهدی یوسفیان مس��ئول واحد اجرای اس��ناد رسمی

 شهرضا
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410100424203032 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /146
9409980424200394 شماره بایگانی شعبه: 940424 خواهان/ شاکی علیرضا 
طاهری اندانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مجتبی زارع به خواسته  مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 32 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان - ش��هر جدید بهارستان- خیابان 
الفت- جنب ساختمان  عمران بهارس��تان ارجاع و به کالسه 940424 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/7/11 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی 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/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 16206 دفتر شعبه 32 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

اخبار کوتاهخبر 

دادیار دادسرای امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز با اشاره به دستگیری 
س��ه س��ارق جیب بر، از مالباختگانی که مورد دس��تبرد قرار گرفته اند 
خواست برای طرح شکایت از این سارقان که دستگیر و عکس های آنها 

رسانه ای شده به این دادیاری مراجعه کنند.
سید محمود ملک حسینی گفت: سارقان دستگیر ش��ده در قالب باند 
معروف به » آتل بند« با استفاده از خودرو پژو 405 و در پوشش مسافربر 
شخصی، اقدام به سوار کردن مسافر و سرقت اموال آنان می کردند. وی 
گفت: شگرد س��ارقان این بود که یک نفر از اعضای این باند دست خود 
را آتل بندی کرده و به بهانه باز و بس��ته کردن در عق��ب خودرو به طرز 
ماهرانه اقدام به جیب بری و سرقت اموال مسافران می کرد. وی با اشاره به 
دستگیری و اعتراف صریح دو نفر از سارقان به انجام سرقت های متعدد، 
اظهار داشت: علت اصلی انتشار عکس های این سارقان ایجاد شرایط و 
امکان شناسایی از سوی شکات و مالباختگان احتمالی است که تاکنون 
اقدام به طرح ش��کایت نکرده اند. وی افزود: مالباختگانی که هنوز طرح 
شکایت نکرده اند پس از شناسایی سارقان می توانند برای طرح شکایت 
خود به شعبه 19 دادیاری در دادس��رای جنایی و جرایم امنیتی شیراز 
واقع در ابتدای خیابان ابریشمی و یا به پلیس آگاهی استان فارس )اداره 
عملیات ویژه( به نشانی دروازه کازرون - خیابان کارگر- ساختمان آگاهی 

مرکزی استان فارس )شهید فعال( مراجعه کنند.

جاساز 100 کيلو هروئين
 در يخچال فريزر

فرمان��ده انتظامي فهرج اس��تان کرمان از کش��ف 100 کیل��و هروئین 
 و دس��تگیري دو قاچاقچ��ي در راس��تاي اج��راي ط��رح پاکس��ازي 

شهرستان هاي شرقي استان خبر داد. 
 سرهنگ »مهدي پنجعلي زاده« در تشریح این خبر گفت:ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این فرماندهي با ایجاد ایست و بازرسي موقت در محور 
»فهرج- زاهدان« و کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه کامیونت 

کاویان که حامل لوازم خانگي بود مشکوك و آن را متوقف کردند. 
وي بیان داشت: در بازرسي از خودرو ، 100 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
 هروئین که به طرز ماهرانه اي در دو دس��تگاه یخچال فریزر جاس��ازي

  شده بود کش��ف ش��د. س��رهنگ»پنجعلي زاده« اظهار داشت:در این 
راستا دو قاچاقچي مواد مخدر دستگیر و همراه با مواد مکشوفه و خودروي 
توقیف شده جهت بررسي بیش��تر به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل 

شدند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان فهرج در پایان ضمن تش��کر از همکاري 
صمیمانه مردم با پلیس این شهرستان، افزود: شهروندان عزیز مي توانند 
هرگونه مورد مش��کوك را در مورد حمل و نگهداري مواد مخدر با تلفن 
فوریت هاي پلیس��ي 110 اطالع تا با س��وداگران مرگ برخورد قانوني 

صورت پذیرد.

مردی که مسافر زنی را با همدستی دو برادرش ربوده و مورد آزار و اذیت قرار 
داده بود، دیروز در میدان برق شهرستان بندرعباس به دار مجازات آویخته 

شد و شمارش معکوس برای اعدام همدستانش آغاز شده است.
 رسیدگی به این پرونده سال 93 همزمان با شکایت زن جوانی که در دام سه 
مرد گرفتار شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود در دستور کار ماموران 

پلیس آگاهی شهرستان بندر عباس قرار گرفت.
 شاکی در اظهاراتش گفت: هنگام بازگش��ت به خانه سوار خودروی پراید

 نقره ای ش��دم که عالوه بر راننده مردی در صندلی جلو و زنی در صندلی 
عقب نشسته بودند. پس از طی مسافتی راننده تغییر مسیر داد. زمانی که به 
وی اعتراض کردم، زنی که کنارم نشسته بود چادرش را کناری زد و چاقویی 
را به سمتم گرفت که همان جا متوجه شدم او یک سارق زن نماست. هر چه 
التماس کردم رهایم کنند، بی فایده بود. آنها مرا به خارج از شهر برده و پس 
از کتک زدن، مورد آزار و اذیت قرار دادند و در یکی از محله های دورافتاده 

شهر رها و با سرقت پول و طالهایم فرار کردند.
 همزمان با ش��کایت زن ج��وان و تش��کیل پرونده قضایی، چه��ره نگاری 
رایانه ای از متهمان فراری انجام ش��د تا این که ده زن و دختر جوان نیز با 
حضور در پلیس آگاهی از گرفتار شدن در دام سه مرد سارق شکایت کردند. 
تحقیق از این افراد نشان می داد آنها به عنوان مسافر سوار خودروی پراید 
نقره ای شده و توسط سه سرنشین آن ربوده و پس از ضرب و جرح، پول و 

طالهایشان سرقت شده است.
جستجو برای دستگیری آنها ادامه داش��ت تا این که با گذشت چند هفته 
یکی از متهمان که با خودروی مورد نظر در شهر تردد می کرد، شناسایی و 
دستگیر شد. او با انتقال به پلیس آگاهی اعتراف کرد با همدستی دو برادرش 
به عنوان راننده مس��افربر، زنان و دختران جوان را با تهدید چاقو ربوده و با 
انتقال به خارج از شهر آنها را کتک زده و اموالشان را دزدیده و فقط یکی از 

مسافران زن را مورد آزار و اذیت قرار داده اند.
 با اعت��راف این م��رد، دو ب��رادرش نیز دس��تگیر ش��دند و در بازجویی به 

جرایم شان با همدستی برادر بازداشت شده خود، اعتراف کردند.
تحقیقات نشان می داد این افراد در سرقت هایشان از شگردهایی همچون 
پوش��ش زنانه و گریم های مختلف س��ینمایی و ریش و سبیل مصنوعی 
استفاده می کردند تا اعتماد مسافران زن را برای سوار شدن به خودرویشان 

جلب کنند.
متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند. پرونده آنها نیز برای ادامه رسیدگی 
به شعبه اول دادگاه کیفری اس��تان هرمزگان ارسال شد و این سه برادر به 
اتهام آزار و اذیت زن جوان به اعدام و در رابطه با سرقت و آدم ربایی و دیگر 
جرایم ارتکابی به حبس و تحمل شالق محکوم شدند. با تائید احکام صادره 
توسط قضات شعبه 41 دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرا به واحد اجرای 
احکام دادگستری ارسال و شمارش معکوس برای اجرای حکم مرگ این 
سه سارق آزارگر آغاز شد. به این ترتیب نهم شهریور امسال نخستین متهم 
پرونده که برای وی حکم اعدام در مألعام به اتهام تجاوز به عنف و مشارکت 
در 11 فقره آدم ربایی و س��رقت مقرون به آزار و اذیت صادر ش��ده بود، در 
میدان برق شهرس��تان بندرعباس مقابل دیدگان مردم ب��ه دار مجازات 

آویخته شد.

مسافربر متجاوز در مألعام اعدام شددستگيری سه سارق جيب بر 

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا، با اش��اره به فعالی��ت ربات های غیراخالقی در 
نرم افزار موبایلی تلگرام، از کمپانی این نرم افزار خواست تا نسبت به این موارد پاسخگو باشد.  
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در خصوص فعالیت ربات های غیراخالقی در نرم 
افزار تلگرام و پیگیری پلیس ایران در این زمینه گفت: ما گزارش ها و مستندات خود در 
خصوص این ربات ها را جمع آوری کردیم و به مرکز بین المللی IGCI در سنگاپور منعکس 
کرده ایم و از این رو کمپانی تلگرام حتما باید پاسخگوی فعالیت غیراخالقی در بستر فراهم 

شده این شرکت در فضای سایبری باشد.
سرهنگ حسین رمضانی در خصوص صحت رایزنی ایران برای انتقال سرورهای نرم افزار 
موبایلی تگلرام به داخل کشور گفت: در حوزه حاکمیت و دولت، توسعه در دستور کار است 
و من نیز این اخبار را شنیده ام. با توجه به گزارش��ات اخیر »UNODC« در مورد ابعاد 
بین المللی جرایم سایبری در کشورهای مختلف، اهمیت موضوع به جایی رسیده است 
که س��ازمان IGCI به این منظور در کشور سنگاپور تشکیل ش��ده تا به چنین جرایمی 
رسیدگی کند. وی افزود: طبق برنامه ریزی های بین المللی انجام شده تا پایان سال 2016 
و یا ابتدای سال 2017 دیگر بستر امنی برای مجرمان سایبری در تمامی دنیا وجود نخواهد 
داشت چرا که پلیس اینترپل دسترسی های کاملی را به تمامی پرووایدرها ارائه خواهد داد 

و هیچ مجرمی نمی تواند اقدامات خود را در بستر اینترنتی و در خارج از مرزهای جغرافیایی 
کشورها انجام دهد.

رمضانی در ادامه این نشست با اعالم خبر افزایش گزارشات باج افزارها در فضای سایبری 
گفت: در چنین مواردی مجرمان اینترنتی با ارسال پیامک به موبایل و یا ایمیل هایی به 
پست های الکترونیکی، لینکی را برای کاربران فضای مجازی ارسال می کنند و با استفاده 
از مهندسی اجتماعی سعی در ترغیب قربانیان خود برای باز کردن این لینک های ارسالی 
دارند غافل از آنکه کاربران به محض باز کردن این لینک ها، باج افزار پنهان شده در پس آن 

را فعال کرده و اطالعات شخصی شان کدگذاری شده و در اختیار مجرمان قرار می گیرد.
معاون امور بین الملل و حقوق��ی پلیس فتا ادامه داد: مجرمان پ��س از دریافت اطالعات 
شخصی قربانیان خود به دنبال باج گیری از آنها برآمده و در قبال عدم افشای این اطالعات 
از قربانیان درخواس��ت پول می کنند لذا باید کاربران اینترنتی هوشیار باشند که به هیچ 
وجه لینک های ارسالی از افراد ناش��ناس را باز نکنند و سریعا اقدام به پاك کردن پیامک 

یا ایمیل آنها کنند.
وی در پایان از همکاری پلیس فتا با پلیس مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی مجرمان 

و قاچاقچیان مواد مخدر در بستر سایبری خبر داد.

جانش��ین فرمانده انتظام��ي ویژه غرب اس��تان تهران 
از انهدام باند س��ارقان خ��ودرو با 50 فقره س��رقت در 

شهرستان مالرد خبر داد.
سرهنگ »گلزاري« اظهارداش��ت: در پي دریافت یک 
فقره پرونده س��رقت خ��ودرو پراید به هم��راه مدارك 
خودرو و کارت هاي عابر بان��ک متعلق به مالک خودرو 
از کالنت��ري 13 طالئیه شهرس��تان مالرد رس��یدگي 
 به این پرونده  به ص��ورت ویژه در دس��تور کارآگاهان 

قرار گرفت. 

وي افزود: در این رابطه پرونده مقدماتي تشکیل و نسبت 
به شناس��ایي مخفیگاه و دستگیري س��ارقان اقدامات 

اطالعاتي و پلیسي صورت گرفت. 
جانشین فرمانده انتظامي ویژه غرب استان تهران تصریح 
کرد: در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد سارقان 
از کارت عابر بانک یکي از مالباختگان در یکي از بانک ها 
استفاده کرده اند که ماموران با رصد دستگاه خودپرداز 
چهره س��ارقان را شناس��ایي کردند. این مقام انتظامي 
ادامه داد :ماموران طي یک عملیات ضربتي و غافلگیرانه 

متهمان را که سوار بر یک دس��تگاه خودرو پراید بودند 
دستگیر و در بازرس��ي از خودرو تعداد زیادي وسایل و 

قطعات داخل خودرو کشف شد. 
جانشین فرمانده انتظامي ویژه غرب استان تهران بیان 
داش��ت: متهمان در بازجویي هاي پلیسي  به 50 فقره 
سرقت خودرو و 10 فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
اعتراف کردند، در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر 
شد؛ متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شدند.

دستگيری سارقان حرفه اي با 50 فقره سرقت 

هشدار پلیس فتای ایران 
به کمپانی تلگرام



امام علی علیه السالم : 
بدترين تالش، جداي��ى انداختن ميان دو 

دوست است.
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، عط��ار  فريد الدي��ن   ، عراق��ي  محم��د  س��لطان   ،  مقدم��ه 
  عل��ي ب��ن عب��اس مجوس��ي / اه��وازي ، عوف��ي بخاراي��ي ، 

  عين القض��ات همدان��ي ، فاراب��ي ،  فردوس��ي ،   ابراهي��م ف��زازي ،  
 مالمحس��ن فيض كاش��اني ، قائم مق��ام فراهان��ي ، زكري��ا قزويني ، 
 عب��داهلل ب��ن عل��ي كاش��اني ، كريم خ��ان زن��د ، كلين��ي رازي ، 
 عبدالق��ادر گيالن��ي و نماي��ه عناوي��ن اصل��ي كت��اب حاض��ر را 
تش��كيل مي دهند. نويس��نده در ابتداي كتاب حاضر بيان مي كند كه 
همواره در كش��ورهاي گوناگون، كوش��ش هايي در به تصوير كشيدن 
چهره بزرگان و انديشمندان گذشته ، كساني كه پيش از ورود صنعت 
عكاسي به كشورهاي اس��المي مي زيسته اند ، وجود داش��ته و دارند . 
اين تصاوير در قالب تمبر ، نقاشي مينياتور و مانند آن روانه بازار شده 
و متاس��فانه در وراي برخي از آنها س��وءنيت نيز ديده مي شود . دكتر 
علي اكبر واليتي ادامه مي  دهد كه در كشور ما نيز طي دهه هاي گذشته 
براي به تصوير كشيدن چهره بزرگان كوشش هايي شده است. در ادامه 
اين كوشش ها گروهي به سرپرس��تي نويسنده كتاب مصمم مي شوند 
تا در كوششي اوليه تصويري از 110 تن از انديشمندان دوره اسالمي 
را فراهم آورند.واليتي ادامه مي دهد كه در كشور ايران اسالمي در طي 
 دهه هاي گذشته براي به تصوير كش��يدن چهره بزرگان كوشش هايي

 شده است و برهمين اس��اس است كه امروز ما بر س��ر شكل ظاهري 
و چه��ره حكي��م ابوالقاس��م فردوس��ي ،  براس��اس تنديس س��اخته 
ش��ده در ميدان فردوس��ي ته��ران ،  حكيم ابوعلي س��ينا ،  براس��اس 
 نقاش��ي ها و تمبرهاي تصوير شده از ش��يخ الرييس و چند شخصيت

  ديگر ، تفاهم ذهني داريم و هرگاه كه نام��ي از اين بزرگواران به ميان 
مي آيد ، بي اختيار همين تصاوير كمابيش اس��تاندارد ش��ده در ذهن 
همه ما نقش مي بندد. وي يادآور مي ش��ود كه براساس همين تجربه 
اندك به منزله بخش��ي از تجربه ه��اي مجموعه آفت��اب ، گروهي به 
سرپرستي ايشان تشكيل مي ش��ود تا در كوشش��ي اوليه تصويري از 
110 تن از انديشمندان دوره اس��المي فراهم شود. كوشش نخستين 
و فراگي��ري كه براي تصويرس��ازي ب��زرگان و آفرينن��دگان فرهنگ 
و تمدن اس��الم و ايران در كش��ور ايران اس��المي انجام ش��ده است . 
تصاويري كه بايد آنه��ا را ويرايش اوليه و خام به حس��اب آورد و فقط 
نخستين كوش��ش ها، براي يكسان س��ازي چهره بزرگاني دانست كه 
 نهايي ش��دن آن همكاري همه هنرمندان و اهل فرهنگ را مي طلبد .

بارقه هاي آفت��اب – آفرينندگان فرهنگ و تمدن اس��الم و بوم ايران- 
 جلد پنجم ب��ه قلم دكتر علي  اكبر واليتي توس��ط ش��ركت س��هامي 
كتاب هاي جيبي وابسته به موسسه انتش��ار اميركبير به چاپ رسيده 

است.

   

تـاج محل، یـکی از عجایب هفتگانهبارقه هاي آفتاب 
 معمـاری جهـان 

براس��اس روايات تاريخی باقی مانده، ش��اه جهان، همسر سوم 
خود با نام ممتاز محل را بس��يار دوست داشت و پس از مرگش 
آرامگاهی برای وی ساخت تا ياد و خاطره اش را زنده نگه دارد. 

تاج محل، يكی از مشهورترين آثار تاريخی دنياست. اين بنا در 
واقع آرامگاهی است بسيار زيبا و خاص كه در شهر آگرا در كشور 
هندوستان و در نزديكی ش��هر دهلی پايتخت اين كشور بوده و 

يكی از عجايب هفتگانه جديد در جهان شناخته می شود.
بنای مشهور تاج محل كه يكی از ارزش��مندترين آثار معماری 
در دنياست، در زمان سلس��له بابريان هندوستان كه هم زمان 
 با پادش��اهان صفويه در اي��ران حكم رانی می كردند و توس��ط

 شاه جهان، پادشاه مشهور اين سلسله ساخته شده است.
  س��اخت بنای ت��اج مح��ل در س��ال 1۶۳۲ مي��الدی برابر با

10۴۲ خورشيدی آغاز ش��ده و در س��ال 1۶۴۸ ميالدی برابر 
با 10۵۸ خورشيدی به پايان رس��يد و محوطه سازی و ساخت 
 باغ اين آرامگاه تا پنج س��ال پس از آن ادامه داش��ته و در سال 
1۶۵۳ ميالدی ساخت مجموعه ، كامل به پايان رسيد. در ساخت 

اين آرامگاه هزاران هنرمند و صنعت گر مشغول كار بودند.
در حقيقت اين بنا، هديه ش��اه جهان به همس��ر خ��ود بوده و 
جس��د وی و همس��رش در اين محل دفن ش��ده اند. بر اساس 
رواي��ات تاريخی باقی مانده، ش��اه جهان همس��ر س��وم خود 
با نام ممتاز محل را بس��يار دوس��ت داش��ت و پ��س از مرگش 
آرامگاهی برای وی س��اخت تا ي��اد و خاط��ره اش را زنده نگه 
دارد. آرام��گاه تاج مح��ل و محوطه اط��راف آن در كن��ار رود 
بزرگ يامونا قرار داش��ته و مس��احتی در ح��دود ۴0۵ هكتار 
را در ب��ر می گي��رد كه مقب��ره ممت��از محل درس��ت در مركز 
 مجموع��ه ق��رار گرفت��ه  و خ��ود س��اختمان اصلی مقب��ره از

 ۵۸ متر بلندا و ۵۶ متر پهنا برخوردار است.
بنای مرمری بزرگ آرامگاه تاج محل،  روی تخته سنگ مربعی 
شكل بزرگی از جنس مرمر به اندازه صد متر در صد متر ساخته 
شده  و دارای گلدسته ها و ايوان های متقارن است كه زيبايی بنا 

را دوچندان كرده است. اين تقارن به گونه ای دقيق و زيبا اجرا 
شده  كه از هر سمت كه به آن نگريسته شود، يک تصوير يكسان 
 ديده خواهد شد. در هر يک از گوشه های اين سكوی مربع شكل

 مناره ای به بلندای ۴۲ متر بر پايه ای هشت ضلعی خود نمايی 
می كند كه باالی آن گلدسته قرار دارد.

پالن بنا هشت ضلعی نامتساوی است كه چهار ضلع آن بزرگ تر 
از چهار ضلع ديگر بوده و نزديک به ۵۵ متر است. هر يک از اين 
اضالع دارای طاق نما هستند كه در چهارچوب ايوان نمايان شده 
و چهار ايوان در چهار جهت اصلی بنا قرار گرفته اند كه بلندای 
هر كدام ۳۲.۲۴ متر است. قوس های هر ايوان دارای نقش های 
 گل و بوته بر زمينه مرمری پرچين كاری ش��ده  و بر پيش��انی و

 دو سوی پيش تاق ها در قاب بندی زيبا س��وره ياسين به خط 

ثلث ديده می شود. در دو س��وی ايوان های اصلی و بر زاويه های 
بنا، ش��انزده منارگونه باريک می توان ديد كه نوك آنها همانند 
غنچه نيلوفر، آبی است.در سراس��ر ديواره های اين بنای عظيم 
آيات قرآنی با خطوط زيبا خوشنويسی شده اند. از سوره هايی كه 
در تزيينات اين بنا به كار رفته می توان به سوره های ناس، فتح، 
شمس، الملک، المرسالت، التكوير، االنفطار، االنشقاق، الفجر، 
الضحی، الش��رح، التين، البينه، االخالص اشاره كرد.گنبد بنا از 
نوع گنبد های دو پوسته پيازی ش��كل است كه بر باالی بخش 
 مركزی بنا قرار گرفت��ه و بلندای آن از س��طح زمين نزديک به 

۷۴ متر است. در چهار س��وی گنبد و  روی بام، چهارتاقی های 
كوچكی وجود دارند كه دارای گنبدهای كاله فرنگی هس��تند. 

قابل توجه است كه درون آرامگاه نيز همانند نمای بيرونی آن از 
مرمر سفيد پوشيده شده و ازاره های آن نيز مرمرين و آراسته به 

نقش های برجسته گل و گياه هستند.
بر اساس مس��تندات تاريخی ممتاز محل يا ارجمند بانو بيگم، 
سومين همسر شاه جهان بوده و در نزد شاه جهان بسيار محبوب 
بود. ممتاز محل در زمان به دنيا آوردن چهاردهمين بچه شان 
 به نام گائوهارا بيگم در س��ال 1۶۳1 مي��الدی از دنيا می رود و 
شاه جهان كه اندوه بزرگی را متحمل شده بود، تصميم به ساخت 
آرامگاهی برای ياد بود همسرش گرفت و ساخت اين بنا را كه در 
برخی منابع تاريخی به درخواس��ت ممتاز محل از وی بود را به 
مرحله اجرا گذاشت. بنای تاج محل نخستين و مهم ترين نمونه 
معماری اسالمی دوره مغول در هند است كه سبک معماری آن 

تركيبی از سبک های معماری ايران، تركيه و هند است.
همه سطح نمای بيرونی بنای آرامگاه با سنگ مرمر پوشيده شده 
و بنايی يک دست س��فيد رنگ و زيبا را به نمايش می گذارد و با 
وجود گنبد سفيد رنگ، بنا س��اختاری از مجموعه ای يكپارچه 
را در برابر ديدگان ترسيم می كند. قبر ممتاز محل نيز از سنگ 
مرمر پوشيده و تزبين شده است.به طور كلی طراحی و ساخت 
اين بنا زير نظر معماران شاهنش��اهی زمان خود بود و گروهی 

خاص، سرپرستی هنرمندان، صنعت گران و معماران اين بنا را 
بر عهده داشتند كه شامل ابوالكريم مامور خان، مكرمت خان و 
استاد احمد الهوری بودند. استاد احمد الهوری طراح اصلی اين 
آرامگاه به حساب می آمده است. هنرمندان و صنعت گران اين 
بنا از ايران، هند و عثمانی بوده اند. دو نف��ر از هنرمندان ايرانی 
كه در ساخت اين آرامگاه شركت داشتند، امانت خان شيرازی 
و محمد خان ش��يرازی بودند. در منابع تاريخی ذكر شده است 
كه امانت خان شيرازی خوشنويس اين بنا بوده  كه نوشته های 
اين بنا را با خط ثلث در رنگ مشكی بر بدنه سفيد رنگ مرمرين 

بنا نقش داده است.
 در لحظ��ه ورود ب��ه مجموع��ه تاج مح��ل می توان ب��ه ترتيب

 چهارسو بازار را به نظاره نشست و پس از گذشت از فضايی رابط 
كه ميدان جلوخانه اس��ت به باغ مجموعه رسيد كه باغی بسيار 
زيبا و دلنشين است و نمادی از باغ های اصيل ايرانی را به نمايش 
می گذارد و پس از گذشتن از باغ، می توان به آرامگاه و در درون 

آن به مزار ممتاز محل دست يافت.
ب��اغ ت��اج مح��ل همانن��د باغ ه��ای ايران��ی س��اخته ش��ده 
ك��ه بس��يار زيباس��ت و معم��اری دوره صف��وی اي��ران 
را در هن��د ب��ه نماي��ش می گ��ذارد. گل رز و نرگ��س 
 زرد از گل هاي��ی اس��ت ك��ه ب��ه فراوان��ی در اي��ن ب��اغ

 ديده می ش��ود و در كنار آنه��ا تعداد درختان ميوه نس��بت به 
درختان تزيينی نيز بسيار زياد است. ش��اه جهان در سال های 
پايانی زندگی خود توس��ط فرزندش از حكومت خلع شده و به 

قلعه آگرا تبعيد می شود. 
وی كه به صورت محترمانه در اين قلعه زندانی بوده و حق خروج 
از آن را نداشته، اقامتگاه خود را به گونه ای انتخاب می كند كه 
منظره و چشم انداز اقامتگاه وی، بنای آرامگاه همسرش يعنی 
مجموعه تاج محل بود. در نهايت خود شاه جهان نيز پس از مرگ 
در كنار همسرش به خاك سپرده می شود. اين بنا در سال 1۹۸۳ 

در سازمان ميراث جهانی يونسكو به ثبت رسيد.
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