
روزنامه زاینده رود جهت تکمیل کادر اداری واجرایی خود استخدام می نماید.
1-طراح مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ به صورت تمام وقت

2- 15 نفر موتور س�وار با انگیزه جهت توزیع مطبوعات  به صورت نیمه وقت با 
حقوق ثابت وبیمه تامین اجتماعی

متقاضیان می توانند هم�ه روزه به جز ای�ام تعطیل از س�اعت 9 صبح الی  13  
بعدازظهر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

نشانی:اصفهان،بلوار ارتش،جنب پل حسین آباد،ساختمان 119،واحد 3  

آگهی  استخدام

                                                                                                 روابط  عمومی  روزنامه  زاینده رود 

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

امضای منشور وفاق 
بین جریان های سیاسی استان

نصب دوربین هاي پالك خوان 
در محدوده طرح زوج و فرد
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بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه های خودرو می گوید: »ما باید ببینیم چه 

اتفاقی افتاده که 20 سال است داریم ...

 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از طراحی 
و س��اخت نوعی هدبند توسط ش��رکت ذهن افزار 

رایان، مستقر در این شهرک خبر داد که ...

 انتظار بازارمس��کن برای کاهش قیمت بعد از توافق 
هسته ای تشدید ش��د. این انتظار همراه با کاهش و 

کنترل نرخ تورم توسط نهادهای حاکم بر ...

بهره برداری از پروژه روشنایی اتوبان اصفهان - نطنز 
به س��مت میدان دفاع مق��دس نطنز به طول س��ه 

کیلومتر روز چهارشنبه با حضور ...

چرا پراید از خط تولید
 خارج نمی شود 

هد بند تایپ با رایانه 
ویژه معلوالن، طراحی شد

چـرا  مسکـن
  ارزان شـد؟

بهره برداری از سه کیلومتر پروژه 
روشنایی اتوبان اصفهان - نطنز
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واکنش مـردم و رسـانه ها  به 
اظهارات خودرویی  نعمت زاده

در حالیکه روز دوش��نبه هفته ج��اری محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست 
خبری خود پشت پرده کمپین نخریدن خودروی 
داخلی را ضدانقالب و کس��انی ک��ه این خودروها 
را نمی خرند، خائ��ن به تولید مل��ی توصیف کرد، 
دیروز مردم در فضای مجازی و رس��انه های کشور 
واکنش های گزنده ای به این موضوع نشان دادند.

به گزارش جام جم، دیروز تقریبا مردم در بیش��تر 
س��ایت ها ی اینترنتی و رس��انه ه��ای اجتماعی 
از طری��ق کامنت گذاری یا پس��ت ه��ای کوتاه و 
رسانه های کشور با یادداش��ت و گزارش هایی از 
اظهارات وزیر صنعت گالیه کردن��د. یک روزنامه 
هم در گزارش��ی از »دفاع تکراری وزیر صنعت از 
خودروهای بی کیفیت« گفت و آورد: نشست وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران روز دوشنبه 
با ابهام های بسیار زیادی برگزار شد. در یک تعریف 

کلی می توان گفت ...

اس��تاندار اصفهان از امضای اولین منش��ور وفاق بین جریان های سیاس��ی اس��تان در هفته آین��ده خبر داد.
 رس��ول زرگرپور در نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان آران و بیدگل اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان دارای 
پتانسیل های ارزشمند و فراوانی اس��ت که در مسیر و دستیابی به توسعه شایس��ته خود باید تمام جریان های 
سیاسی اش یکدل و همزبان شوند.وی افزود: نقاط مشترک جریان های سیاسی استان بسیار بیشتر از نقاط افتراق 

آن است.زرگرپور در ادامه گفت: رقابت های سیاسی در این استان جای خود را ...

مرکز هماهنگی و اطالع رسانی آلودگی هوا مستقر در اداره کل محیط زیست استان اصفهان؛

 هـوای اصفهـان ناسالم اسـت

با وجود داشتن  ظرفیت های صنعتی و غیر صنعتی؛

 اصفهان،  سرمایه گــریز است



درحالیکهروزدوش��نبههفتهجاریمحمدرض��انعمتزاده،
وزیرصنعت،معدنوتجارتدرنشستخبریخودپشتپرده
کمپیننخریدنخودرویداخلیراضدانقالبوکس��انیکه
اینخودروهارانمیخرند،خائنب��هتولیدملیتوصیفکرد،
دیروزمردمدرفضایمجازیورسانههایکشورواکنشهای

گزندهایبهاینموضوعنشاندادند.
بهگزارشجامجم،دیروزتقریبامردمدربیش��ترسایتهای
اینترنتیورس��انههایاجتماعیازطری��قکامنتگذارییا
پستهایکوتاهورسانههایکشوربایادداشتوگزارشهایی

ازاظهاراتوزیرصنعتگالیهکردند.
یکروزنامههمدرگزارش��یاز»دفاعتکراریوزیرصنعتاز
خودروهایب��یکیفیت«گفتوآورد:نشس��توزیرصنعت،
معدنوتجارتباخبرنگارانروزدوش��نبهباابهامهایبسیار
زیادیبرگزارشد.دریکتعریفکلیمیتوانگفتمحمدرضا
نعمتزادهح��رفجدیدیب��رایگفتننداش��ت.اودردفاع
تمامقدخودازخودروسازانبهکمپینیکهاخیرادرخصوص
نخریدنخودروهایداخلیتش��کیلشده،اشارهکردوگفت:
»اصالهرکسدراینکمپینوبهضررتولیدکنندگانشرکت
کردهباشد،ضدانقالباست.«البتهآقایوزیرهیچحکمیبرای

خودروس��ازانیکهبامحصوالتبیکیفیتشانباجانمردم
بازیمیکنندنداد؛فقطاینراه��مگفتکهتولیدکنندگان

براساسجیبمردمتولیدمیکنند.
روزنام��هدیگ��ریه��مدرگزارش��یدرم��ورد»ذینفعان
تحریمخ��ودرویداخلی«گمان��هزنیک��ردوآورد:کمپین
»خری��دخ��ودرویصف��رممن��وع«درحال��یای��نروزها
واکنشهایبسیاریرابهدنبالداشتهاستکهسناریوهای
مختلفیدرخصوصعامالنراهاندازیاینکمپینوجوددارد.
واردکنندگانخودرو،خودروسازانچینیوبرخیازمخالفان
سیاستهایاقتصادیدولتازجملهذینفعانراهاندازیاین
کمپینهستند.باوجودآنکهمشخصنیستکدامیکازاین
گروههاپش��تکمپین»خریدخودروصفرممنوع«هستند،
اماخودروس��ازانووزارتصنعت،معدنوتج��ارت،کمپین

موردنظررامردمینمیداند.
نخریدن خودروهای ب�ی کیفیت مت�رادف ضدانقالب 

بودن؟
یکروزنامههمدریادداشتیازواکنشهاوانتقادهایمردماز
سخناندیروزوزیردررسانههاگفتونوشت:بیشترانتقادها
حولاینموضوعبودکهچراوزیردرحمایتازخودروسازان،

مردممنتقدبهقیمتوکیفیتخودروهایداخلیرادرمقابل
انقالبونظامق��رارمیدهدومبنایانقالب��یبودنرابهطور
تلویحیپذیرشخودروهایداخلیب��اهمینوضعیتفعلی
معرفیمیکند؛البتهباتوجهبهنبودش��واهدنمیتوانمنکر
احتمالسوءاستفادهضدانقالبدرفضایمجازیبود،امابعید
استسهمش��یطنتهادررکودبازارخودروبیشترازکاهش
قدرتخریدیباش��دکهازسویهمهکارشناس��اندولتیو

غیردولتیموردتاییداست.
ای��نروزنام��هدرادامهنوش��ت:اس��تقبالنک��ردنازکاالدر
بازاری��اهمانبهف��روشنرفتنمحصول،نش��انمیدهدکه
مصرفکنندهیاتوانخریدکاالرانداردیاازکمیتوکیفیت
محصولراضینیس��توتولیدکنن��دهبایدب��رایجلبنظر
مش��تریتغییراتیدرکمیتوکیفیتمحص��ولایجادکند،
اماآنقدرمس��ووالنوزارتصنعتدردولته��ایمختلفبا
خودروس��ازانداخلیهمراهش��دهوخودروتولیدداخلرابه
واس��طهافزایشنجومیتعرفهخودروه��ایوارداتیبهمردم
تحمیلکردهاندکهدیگرمصرفکنندهقادرنیستخودروهای
داخلیراحتیباقیمتوکیفیتفعلیخریداریکند؛امااین
واکنشطبیعیبازارومردمنهبهمذاقخودروسازخوشآمده

استونهوزیرصنعت.
 وزیر باید از مردم تشکر می کرد

سیدمهدیهاش��می،رییسکمیس��یونعمرانمجلسهم
دیروزدرگفتوگوبافارساظهارکردکهوزیرصنعتبهجای
انتقادبایدازمردمتش��کرکندبهایندلیلکهخودروسازانبا
جانمردمبازیمیکنندوبااینحالم��ردمازتولیدداخلی

حمایتمیکنند.
ویافزود:تمام��یکمپینهاییکهمنطبقب��ااصولومبانی
وارزشهایاس��المی�ایرانیوانقالبیش��کلمیگیرندبه
نوعیازمشارکتوتوجهمردمنس��بتبهتصمیمسازیهاو

تصمیمگیریهاینظامنشأتمیگیرد.
هاشمیبابیاناینکهمابایدتش��کیلچنینکمپینهاییرا
ارجنهیمافزود:ب��هنظرمجنبهس��ازندگیوارتقاییکمپین
»خریدخودرویصفرممنوع!«بس��یارباالتروارزشمندتراز
جنبهمنفیآناس��ت؛هرچندممکناستضررکوتاهمدتی
همبرایمامتصورباش��د،اماقطعادردرازمدتبهارتقاورشد

تولیدباکیفیتباالمنجرخواهدشد.
مردم معترض هستند

مردموش��هرونداننیزدرفضایمج��ازیودربخشنظرات،
واکنشهایگزندهایازخودنش��اندادندوخواس��تارسفر
مسووالنوزارتصنعتومدیرانخودروس��ازباخودروهای
داخلیدرجادههایکشورشدند.بیشترنظراتدربارهکیفیت
خودروبودکهم��ردمبهآناعتراضش��دیدداش��تهواظهار
میکردندکیفیتیکهخودروسازانداخلیارائهمیدهند،در
برابرپولزیادیکهدریافتمیکنندبس��یارنازلاستوباید

اینموضوعاصالحشود.
ازس��ویدیگربرخیمردمبهضدانقالبی��ادکردنکمپین
نخریدنخودرویتولیدداخلاعتراضداشتندوتصریحکردند:
معیارانقالب��یبودنخریدنخودرویبیکیفیتنیس��ت.در
همینحالحجمکامنتها،پستهاواظهارنظرهایمردمدر
شبکههایاجتماعی،سایتهایخبریوشبکههایاجتماعی

موبایلیبسیارباالوقابلتوجهبود.
مردم برای خرید خودرو صف کشیده اند!

درکورانایناعتراضها،امادبیرانجمنخودروسازانازموضع
دیگریصحبتمیکندومیگوید:براس��اسجلساتیکهبا
شورایرقابتداشتهایم،فهرس��تجدیدقیمتخودروهای
س��اختداخلرانهاییک��ردهودرص��دیآنراافزایشداده
ایمکهقیم��تهایجدی��دراظ��رفدوهفتهآین��دهاعالم
خواهیمکرد.احم��دنعمتبخشاف��زود:بااش��ارهبهاخبار
منتشرشدهدرخصوصکاهشش��دیدتقاضادرشرکتهای
خودروس��ازیافزود:اینک��همردمخودرونم��یخرنددروغ
محضاستوخبرنگارانیکهشکدارند،میتوانندبهمراکز
تحویلخودرودوش��رکتبزرگخودروس��ازمراجعهکنندو
تقاضایموج��ودراازنزدیکببینند.اوگفت:خودروس��ازان
ماروزانه4هزارخودروتولیدمیکنندواگرقرارباش��دکسی
خودرونخرد،جاییوجودنداردکهای��نحجمازخودروانبار

شود.

یادداشت
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به گزارش هجرت، حاج صادق آهنگران در بخشی از خاطراتش 
به احضار حاج قاسم توس��ط هاشمی رفس��نجانی خبر داده 
و نوشته است: س��ال ۱۳۶۶؛ درس��ت زمانی که حضرت امام 
فرمود: »جنگ مساله ی اصلی اس��ت «؛در قرارگاه زمزمه ای 
بین فرماندهان جریان داش��ت که بعضی از مسووالن از جمله 
آقای »هاشمی رفس��نجانی « آن طور که باید و شاید، طالب 
 ادامه جنگ ت��ا حصول نهایی نیس��تند و دنب��ال آتش بس و 

هم آوردن سروته ماجرا هستند.
البته شاید این آقایان برای خود دلیل هم داشتند و این احتمال 
را می دادند که نیروهای ایرانی نتوانند از دش��منی که تمامی 
استکبار جهانی پشت س��ر او بود برآیند؛ اما به هر ترتیب هم 
زمان با آن رهنمود امام خمینی صل��ح طلبی در عملکرد این 

حضرات نمود عینی داشت.
یک روز به اتفاق تنی چند از فرماندهان در قرار گاه بودیم؛ که 
»قاسم سلیمانی « فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثاراهلل کرمان؛ توسط 
آقای هاش��می احضار شد تا گزارش��ی درباره وضعیت جنگ 
بدهد.وقتی قاسم سلیمانی از پیش آقای هاشمی برگشت؛ به 
 شدت در هم و نطقش کور شده بود؛ ناراحتی در چهره اش موج

 می زد. از او پرسیدم : »چی شده آقا قاسم؛ ناراحتی ؟« از شدت 
 غضب؛ چهره اش برافروخته شده بود. پس از چند لحظه گفت: 
» از من خواستن گزارشی از مشکالت جنگ بدم؛ وقتی گزارشم 
رو دادم ؛ آقای هاشمی گفت: شما بیا همین صحبت ها رو به امام 
 بگو؛ ایشون از ش��ما که داخل متن جنگ هستین؛ بهتر قبول

 می کنن که صلح رو بپذیریم.« این مس��اله باعث شده بود که 
قاسم سلیمانی متوجه منظور آقای هاشمی بشود و بابت آن؛ 
خون خودش را می خورد. ناگفته نمان��د این قضیه مربوط به 
مقطعی از جنگ است که هنوز هیچ صحبتی از قبول قطعنامه 

و آتش بس در میان نبود.

محمدرضا تاب��ش ، نماینده م��ردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی درباره حضو س��ید حسن خمینی در 
انتخابات مجلس خبرگان ب��ه خبرنگار نامه نیوز گفت: 
در محبوبیت آقای سیدحسن خمینی که شکی وجود 
ندارد زیرا وی هم وابسته به بیت بنیان گذار فقید انقالب 
اسالمی اس��ت و هم از طرف پدرو مادر وابسته به بیت 
علم و فقاهت اس��ت و هم جای��گاه مردمی اش را حفظ 
کرده است و از اساتید بسیار مس��لط است که در حال 
حاضر درس های سطوح باالی خارج را تدریس می کند 
و به چند زبان نیز مسلط است و فعالیت های علمی شان 
را نیز بی وفقه ادامه داده اند ،سید و خوشتیپ و جوان 
نیز هست و همه اینها مولفه های موثری است که قطعا 
در رای آوری نیز موثر هس��تند. وی اظهار داش��ت :در 
واقع وی نش��انه ها و عالئمی از بنیانگذار فقید انقالب 
 اس��المی دارند ک��ه در رای آوری وی تاثیر بس��یاری 
دارد ،اگ��ر وی وارد انتخاب��ات مجلس خبرگان ش��ود 
 باالتری��ن رای را خواه��د اورد . تابش بی��ان کرد:من

 ش��نیده ام که خود وی مالحظاتی دارن��د و آنطور که 
امام راحل نزدیکان خودشان و مخصوصا سید احمدآقا 
و آقا مصطفی را در دوران خودشان از ورود به سیاست 
و تمایل داش��تند که فرزندانش��ان کاره��ای حوزوی 
 ش��ان را ادامه دهند؛بنابراین سید حسن هم معذورات

 اینگونه ای دارند و تمایل ندارند وارد عرصه کار سیاسی 
و اجرایی شوند.

حمایت احتمالی سردار نقدی 
از کمپین خودرو نخرید

ماجرای خشم قاسم سلیمانی 
بعد از دیدار با هاشمی 

سید حسن خمینی قصد حضور 
در انتخابات خبرگان را ندارد

شنیده ها 
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معاون فرهنگ��ی و اجتماعی دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناط��ق آزاد با بیان اینکه گش��ت ارش��اد حق تعرض 
به مردم را ن��دارد،  گفت:  مش��کل از مس��افران کیش 
نیس��ت،  تفکر نی��روی انتظام��ی جزیره بای��د تغییر 
 کند. حجت االس��الم و المس��لمین محمدعلی زم در

 گفت و گو ب��ا خبرنگار ایلن��ا درباره برخ��ورد نیروی 
انتظامی با مس��افران جزیره کیش و استقرار ون های 
گش��ت ارش��اد در مراکز تفریحی و خری��د این جزیره 
گردشگری،  اظهار کرد: به طور قطع مشکل از مسافرانی 
که به قصد تفریح به کیش س��فر می کنند،  نیست.وی 
ادام��ه داد: باید تفکر حاکم بر نی��روی انتظامی جزیره 
کیش اصالح شود و راهکارش هم رجوع به قانون است.

زم افزود: قانون به صراح��ت می گوید؛ نیروی انتظامی 
مناطق آزاد باید تابع رییس و مدیریت مناطق آزاد باشد 
و رییس ش��ورای تامین منطقه آزاد هم رییس منطقه 

آزاد است .

گشت ارشاد حق تعرض 
به حقوق مردم را ندارد

س��ردار محمدرضا نقدی در نشس��ت مس��ووالن مراکز رشد 
خالقیت بسیج در اردبیل اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران 
زمانی می تواند قدرت حقیقی خود را به دنیا نشان دهد که در 
همه عرصه های علمی و فناوری های جدید بتواند با مطلوبیت 
راهبردی منطقی و حرکتی منسجم به انجام برساند تا پیشروتر 
از سایر کش��ورها در حوزه علم و فناوری ها قدرت برتر خود را 
نشان دهد. وی با اشاره به مقایسه صنعت خودرو و هوافضا در 
کشور بیان کرد: برخالف انتظار پیشرفت های صنعت هوافضای 
کشور قابل قیاس با صنعت خودرو که اغلب یک صنعت وابسته 
و غیر قابل تحرک باقی مانده، نیس��ت و م��ا باید یک حرکت 

متفاوتی را در این حوزه شاهد باشیم.

 رییس مجلس با تأکید بر اینکه مس��اله سوریه 
به جایی رس��یده اس��ت که باید ی��ک راه حل 
سیاس��ی ش��رایط را تغییر دهد گفت: مس��اله 
س��وریه فقط با اراده مردم این کشور و از طریق 

دموکراتیک حل می شود.
علی الریجانی،  رییس مجلس شورای اسالمی 
در حاش��یه چهارمین اجالس رؤسای مجالس 
جهان در نیویورک در دیدار با »خالد بن حالل 
بن ناصرالمعلولی«،  ریی��س مجلس عمان کار 
نظامی را در س��وریه بی نتیج��ه خواند و گفت: 
 مساله س��وریه به جایی رسیده اس��ت که باید

 یک راه حل سیاسی،  شرایط را تغییر دهد.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی نقش آفرینی 

عم��ان را در حل بحران س��وریه مثبت ارزیابی 
کرد و گف��ت:  هم��ه گروه ه��ای سیاس��ی به 
اس��تثنای تروریس��ت ها و گروه ه��ای افراطی 
 می توانن��د در آین��ده س��وریه نق��ش داش��ته

 باشند.
الریجانی،  دولت وحدت ملی را راه حل بحران 
یمن دانس��ت و گفت: نقش عمان در منطقه به 

ویژه در مذاکرات یمن  بسیار مثبت است.
همچنین»خالد بن حالل ب��ن ناصرالمعلولی« 
رییس مجلس عمان نیز در ای��ن دیدار با بیان 
اینکه راه های نظامی تاکنون جزکشتار، آوارگی 
و تخریب تأسیس��ات زیربنایی نتیجه دیگری 
نداش��ته اس��ت گفت: معتقدیم گفت وگوهای 

طرف های سیاس��ی تنها راه ح��ل حفظ منافع 
ملت هاست.

ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی رواب��ط 
ایران و عم��ان را در باالترین س��طح دانس��ت 
 و اف��زود: ای��ن س��طح از رواب��ط زمین��ه را 
برای تقویت مناس��بات اقتصادی فراهم کرده 

است.
چهارمی��ن دور اجالس رؤس��ای مجلس عضو 
اتحادیه بین المجالس جه��ان از نهم تا یازدهم 
 ش��هریور با حض��ور ۱۳۳ کش��ور ب��ا موضوع

 »صلح، دموکراسی و توس��عه از نگاه مجلس« 
در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در حال 

برگزار است.

 الریجانی در دیدار
 رییس مجلس عمان:

مساله سوریه 
با اراده مردم و از 

طریق دموکراتیک 
حل می شود

قائممق��اممعاونام��ورصنای��عوزارتصنعت،معدن
وتجارتگفت:ب��اتالشه��ایوزارتصنعتمعدنو
تجارت600واحدصنعتیدرسالگذشتهازحالترکود
وتعطیلیخارجشدوبالغبر15هزارنفرنیزباراهاندازی

اینواحدهامشغولبهکارشدند.
س��یدطاهرطاهریاظهارکرد:طیچه��ارماههاخیر
مجوزتأسیس5هزارواحدتولیدیوصنعتیبامیزان
سرمایهگذاری35هزارمیلیاردتوماندرکشورصادر
شدهاستکهبابهرهبرداریازاینتعدادواحدصنعتی
برای110ه��زارنفربهصورتمس��تقیمش��غلایجاد

میشود.
بهگزارشایس��نا،ویازصدوربی��شاز1500پروانه
بهرهبرداریبرایواحدهایتولیدیوصنعتیطیپنج
ماههامسالخبردادواظهارکرد:میزانسرمایهگذاری
اینطرحها4هزارمیلیاردتومانومیزاناش��تغالزایی

19هزارنفربودهاست.
طاهریب��ابیاناینک��هکهگیلوی��هوبویراحمدیکیاز
اس��تانهایممتازدرزمینهپ��رورشوتولیدگیاهان
داروییاس��تتصری��حکرد:دول��تب��رایراهاندازی
صنایعتبدیلیدرایناس��تانهمدربخشکشاورزی
وه��مدرخص��وصگیاه��انداروی��یب��احمایتاز
س��رمایهگذارزیرس��اختهایالزمازجملهزمیندر
اختیارافرادمتقاضیقرارمیدهدتاس��رمایهگذاردر

اینخصوصترغیبشود.
ویاضاف��هک��رد:ب��افراه��مک��ردنکارگاهه��ای
صنای��عتبدیل��یوبس��تهبن��دیمناس��بمحصول
بهدستآمده،نهتنهادربازارداخلیبلکهبهبازارهای

خارجینیزراهپیدامیکند.
ویتاکیدکرد:اولوی��توزارتصنعت،معدنوتجارت

رفعمش��کالتواحدهایصنعتیوتولیدینیمهفعال
وراکداست.

طاهریدربازیدازکارخانهقند،گلوکزونشاستهیاسوج
نیزاظهارکرد:قراراستکهکارخانهقندیاسوجازبانک
تجارتبهبخشخصوصیواگذارش��ود،کهدرصورت
واگذاریبهبخشخصوصیوسرمایهگذارجدید،قطعا

فعالخواهدشد.
ویاظهارک��رد:کارخانههایقنددرس��طحکش��وراز
اهمیتخاصیبرخوردارن��دووزارتصنعتنیزازاین
واحدهاحمایتمیکندودنبالرفعمشکالتآنهاست.
قائممق��اممعاونام��ورصنای��عوزارتصنعت،معدن
وتجارتیادآورش��د:کارخانهقند،گلوکز،نشاس��تهو
دکستروزیاسوجدرس��ال13۸4بارکودمواجهشدو
نتیجهآنتعطیلیخطوطتولیدیآنتاسال139۲بود
کهفعالیتشدوبارهآغازشدامامدتیاستکهتعطیل

وراکدشدهاست.
بهگفتهوی500نفربهصورتمستقیموغیرمستقیماز

کارخانهقندیاسوجامرارمعاشمیکنند.

رییسمجلسخبرگانرهبریازدولتخواس��تدرراس��تای
خدمترسانیبهمردم،واقعیتهابهصورتصریحوبیپردهبه
اطالعمردمبرس��دوازذکربرخیآمارواطالعاتغیرواقعیکه

پشتوانهعلمیندارد،پرهیزشود.
پسازجلساتصبحوعصراجالسهجدهممجلسخبرگان،
نماین��دگانای��نمجل��سدرضیافتش��امآی��تاهللیزدی،
ریاستخبرگانرهبریش��رکتکردندوپیراموناهممسائل

داخلیوبینالمللیبحثوتبادلنظرکردند.
درابتدایاینجلسهآیتاهللیزدیباخیرمقدمبهاعضایمجلس
خبرگانبااشارهبهبرنامههاوطرحهایدولتدرهفتهدولتاز
برخیگزارشهاکهغالبادرهمهدولتهادرایامهفتهدولتارائه
میشودانتقادکردوازدولتخواستدرراستایخدمترسانیبه
مردمواقعیتهابهصورتصریحوبیپردهبهاطالعمردمبرسانند
وازذکربرخیآمارواطالعاتغیرواقعیکهپشتوانهعلمیندارد
پرهیزکند.همچنین،حجتاالسالمکعبیپیرامونمذاکرات
وتوافقهستهایسخنانیایرادکرد.ویخواستارتشکیلیک
کمیسیونویژهبرایبررسیتوافقهس��تهایازسویاعضای
مجلسخبرگانشدومس��ائلکارشناسیشدهاینکمیسیون
دربارهمسالههس��تهایدرقالبیکپیشنهادونتیجهگیریبه
عنواننظرمجلسخبرگان،محضرمقاممعظمرهبریوشورای

عالیامنیتملیارائهشود.
حجتاالس��المحیدرینمایندهمردمخوزس��تاندرمجلس
خبرگاندرسخنانیبااشارهبامش��کالتکمبودآبدربخش
کش��اورزیوخانگیمردماستانخوزس��تانازانتقالبیرویه
آبایناستانبهاستانهایدیگرانتقادکرد.ویافزود:استان
خوزس��تانزمانییکازپرآبتریناس��تانهایکشوربود،اما
امروزباطرحهایبعضاغیرکارشناسیانتقالآبایناستانبه
استانهایدیگرمردمایناستانچهدربخشکشاورزیوچه
دربخشآبشربمشکلجدیپیداکردهاند،بنابراینازدولت

ومسووالنمحترممیخواهیمدراجرایپروژههایآبرسانیو
منتقلکردنآبایناستانبهسایراستانهابهقوانینمصوبو
طرحجامعآبکشورعملنمایند.خاطرنشانمیشوددرهمین
راستانمایندگاممردمخوزس��تاندرمجلسخبرگانرهبری،
حضراتآقایانموس��ویجزایری،ش��فیعی،کعبی،فالحیان
واحمدیش��اهرودیدرنامهایبههیئترییس��هاینمجلس
خواستارپیگیریمسالهآبکشاورزیخوزستانواجرایطرح

جامعآبکشورشدند.
حجتاالسالمدیربازنیزضمنحمایتازپیشنهادحجتاالسالم
کعبیدربارهتشکیلکمیسیونویژهمجلسخبرگانرهبری
برایبررس��یواعالمنظررس��میاینمجلسپیرامونمساله
هستهایدرادامهخواستارارائهواجرایطرحهاییبرایتسهیل
امرازدواججوانانشد.حجتاالسالمحسنعالمیعضومجلس
خبرگانونمایندهولیفقیهدروزارتجهادکشاورزیازصنعتو
استانداردغذایحاللسخنگفتوپیشنهاددادمجلسشورای
اسالمیباارائهیکطرحدرراستایتقویتجایگاهفقهدرعرصه

صنعتتولیدغذایحاللیکقانونتصویبکند.

قائم مقام معاون وزیر صنعت:

600 واحد صنعتی از رکود خارج شدند
آیت اهلل یزدی در ضیافت شام خبرگان رهبری:

دولت از ارائه آمار و اطالعات غیرواقعی پرهیز کند

واکنش مردم و رسانه ها  به اظهارات خودرویی  نعمت زاده



خبر 
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 طی دو س��ال اخیر صادرات م��واد غذایی 27 درصد افزای��ش و واردات 
مواد غذایی 9 درصد کاهش یافته است.

طبق گزارش عملکرد دولت یازدهم در دو س��ال گذش��ته، تراز تجاری 
غذایی کشور از هش��ت میلیارد دالر در سال 1392 به 5/4 میلیارد دالر 
در پایان سال 1393 کاهش یافته است. همچنین تولید شکر 20 درصد 
رشد داشته است و خرید تضمینی گندم از 4/8 میلیون تن به 6/7میلیون 

افزایش یافته است.
بر اساس گزارش عملکرد دولت از س��ال 1392 گوشت مرغ و تخم مرغ 
به کشور وارد نشده است و در سال گذشته نیز 76 هزار تن گوشت مرغ و 
70 هزار تن تخم مرغ به کشور های مختلف صادر شده است که نسبت به 
سال 1392، گوشت مرغ 67 درصد و تخم مرغ 85 درصد رشد صادرات 

داشته است.
کاهش واردات گوشت قرمز و آغاز صادرات دام زنده

همچنین در گوشت قرمز میزان واردات از 207 هزار تن در سال 1391 
به 68 هزار تن در سال گذشته کاهش یافته است.

عالوه بر آن در س��ال گذش��ته 700 هزار رأس دام و در سال جاری نیز 
تاکنون 420 هزار رأس دام زنده س��بک به کش��ورهای همسایه صادر 

شده است.
براساس این گزارش کاهش واردات گوشت قرمز و افزایش صادرات دام 
زنده از کشور در مجموع نشان دهنده آن اس��ت که تراز تولید و مصرف 
گوشت قرمز کشور به سمت صفر میل کرده و به خود اتکایی باال رسیده 

است.
در بخش تولیدات محصوالت زراعی تولید محصوالت زراعی، ش��یالت، 
دام و طیور 6/6 درصد رشد ایجاد شده و عملیات آبخیزداری نیز در سطح 

500 هزار هکتار اجرا شده است.
 اج��رای طرح ه��ای توس��عه ش��بکه آبی��اری و زهکش��ی را ب��ا

 رش��دی 171 درصدی در مقایس��ه با س��ال 1392 به 95 هزار هکتار 
رسیده است.

همچنین اجرای طرح های تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد های مخزنی 
و بندهای انحرافی با رش��د نزدیک به 800 درصدی ب��ه 83 هزار هکتار 

رسیده است.
بر اس��اس گزارش عملکرد دولت، در دو سال گذش��ته روش های نوین 
آبیاری با رش��دی نزدیک به 250 درصد، در 160 هزار هکتار از اراضی 

اجرا شده است.
اتمام 8000 طرح نیمه تمام صنعتی

در بخش صنایع و معادن نیز که سهم 1/3 درصدی از رشد سه درصدی 
اقتصاد کشور به آن تعلق داشته است، ارزش افزوده منفی 2/9درصدی 
در س��ال 1392 به ارزش افزوده مثبت و پنج درصدی در س��ال 1393 

تبدیل شده است.
همچنین در گروه صنعت بیش از 8000 طرح نیمه تمام صنعتی تکمیل 

شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

طی دو سال اخیر؛
واردات مواد غذایی 9 درصد کم شد

 انتظار بازارمس��کن برای کاه��ش قیمت بع��د از توافق 
هسته ای تشدید شد. این انتظار همراه با کاهش و کنترل 
نرخ تورم توس��ط نهادهای حاکم بر بازار پول در آخرین 

آمار بانک مرکزی با کاهش قیمت مسکن پاسخ گرفت.
مس��کن در اقتصاد ایران جایگاهی دوگان��ه دارد؛ از یک 
سو برای بسیاری از مردم کاالیی مصرفی است که برای 
رهایی از اجاره نش��ینی و برخورداری از خانه شخصی به 
دنبال تهیه آن هستند و برای برخی دیگر در حکم کاالیی 
سرمایه ای اس��ت که از آن برای کمک خرج هزینه های 
جاری اس��تفاده می کنند. در این میان هم البته هستند 
س��رمایه گذاران یا فرصت جویانی که با رفتارهای سفته 
بازانه به دنبال کس��ب س��ودهای کالن و کوتاه مدت از 

خرید و فروش ملک و مسکن هستند.
چنین موقعیت دوگان��ه ای باعث ش��ده، در هر تحول و 
اتفاقی حتی نامرتبط ترین رخدادها، یکی از حوزه هایی 
که م��ردم از احتمال تأثیرگذری آن س��خن می گویند، 
قیمت مسکن است.در چنین ش��رایطی، اتفاقی در ابعاد 
و با اهمیت توافق هس��ته ای قطعا زمینه گمانه زنی های 
فراوانی برای بررس��ی تأثیرگذاری بر قیمت مس��کن به 
حس��اب می آمد. به همین خاطر نیز از م��دت ها قبل و 
در حالی که دستیابی به توافق جامع در 23 تیرماه هنوز 
در هاله ای از ابهام بود، بحث بر سر آینده مسکن و تأثیر 

توافق هسته ای بر قیمت مسکن به شدت داغ بود.
نزدیک ترین گزارش ها به موعد حصول توافق از شرایط 
قیمت مس��کن در تهران نش��ان می داد، بازار در انتظار 
سنگینی فرورفته است و کمتر کس��ی به سمت معامله 
ملک می رود. آمارهای منتشر ش��ده از تعداد معامالت 
ملک در بهار 94 به خوبی این واقعیت را نش��ان می داد. 
بنا بر گزارشی که مرکز آمار بعدها از بهار 94 منتشر کرد 
اگرچه قیمت هر متر زمین و یا زیربنای مسکونی در بهار 
امسال نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است 
اما میزان معامالت مسکن در این یکسال بین 20 تا 40 

درصد کاهش یافته است.
این شرایط تا اواخر تابس��تان هم ادامه داشت طبق آمار 
بانک مرکزی و سامانه معامالت مسکن امسال در قیمت و 
تعداد معامالت ملک در تهران کاهش چشمگیری داشته 
است. در تیرماه س��ال 1394 ، متوس��ط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربناي واحد مسکوني معامله شده 
از طریق بن��گاه هاي معامالت ملکي ش��هر تهران 38/6 
میلیون ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 0/7 و 3/1 درصد کاهش نشان مي دهد. در 
ماه مورد گزارش، تعداد معامالت آپارتمان هاي مسکوني 
شهر تهران به 11/7 هزار واحد مسکوني رسید که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 25/1 و 16/5 
درصد کاهش نشان مي دهد.همزمان با ادامه این شرایط 
اما بازار تحلیل ها در مورد آینده بازار مسکن پس از توافق 
هسته ای داغ داغ بود.صاحب نظران اقتصاد مسکن نسبت 

به اینکه »بازار زمین و ملک مس��کونی واکنش سریع و 
هیجانی به اقتصاد پس��اتحریم از خود نشان نمی دهد« 
 اجماع نظر داش��تند ام��ا در عی��ن حال معتق��د بودند

» تحوالت عمده در چهار متغیر بیرونی بازار مسکن شامل 
درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رش��د اقتصادی و آرایش 
جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکس��و روند کاهش 
قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می کند و از سوی دیگر 
باعث ش��کل گیری موج س��رمایه گذاری در خرید ملک 
می شود«. از س��وی دیگر اما به اعتقاد تحلیلگران چون 
»زمینه ای برای پایین رفتن س��طح فعلی قیمت مسکن 
وجود نداشت و در عین حال، پالس های موجود، عالمتی 
درباره صعود تند قیمت نمی داد، تقاضای مصرفی تا قبل 
از ورود تقاضای س��رمایه ای می تواست از جو پایدار بازار 
مس��کن به نفع خود بهره برداری کند«.با این حال بودند 
فعاالن و کارشناس��انی که آینده قیمت مسکن را در بازه 

زمانی طوالنی مدت تر، روشن می دیدند.
ایرج رهبر، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
مسکن همان زمان معتقد بود: » کاهش هزینه ها و تورم 

هزینه های تولید نیز کاهش خواهد یافت و می توان 
امیدوار بود که مسکن با قیمت مناسب تری تولید 

و عرضه ش��ود.  نکته ای که باید در م��ورد بازار 
مسکن در دوران پساحریم به آن خوشبین 

باشیم این اس��ت که این توافق و رونق 
اقتصادی حاصل از آن می تواند به 

رونق این بخش نیر بینجامد و 
بخش مسکن را از رکود 

خارج کند. در این 
دوران می توان 

ر  ا و می��د ا
ب��ود که 

ت  ر قد
ید  خر
م  د مر
افزایش 

موج��ود یافته و تورم 
در جامعه نیز کاهش پیدا 
کند و به این ترتیب قیمت 
عرضه و تقاضای مس��کن 
با هم همخوان تر ش��ود و 
در نتیجه شاهد رونق بازار 
مسکن نیز باشیم.با حصول 

توافق و کاسته شدن از دامنه 
گمانه زن��ی و تردیدها، صحت 

پیش بین��ی ها و تحلی��ل های آن 
دس��ته از کارشناس��ان که 

تأثیرپذی��ری قیم��ت 
مس��کن را در کوت��اه 

مدت از توافق هسته ای، نامحتمل دانسته بودند، روشن 
شد.با این حال اندک جنب و جوش هایی در بازار مشاهده 
شد گرچه خیلی زود مشخص ش��د این تحرکات تنها از 

سر کنجکاوی و بررسی شرایط است.
با گذشته چند هفته از توافق هسته ای و فروکش کردن 
هیجانات روزهای نخس��ت، بحث ادامه رک��ود در بازار 
مسکن و بی تفاوتی بازار نس��بت به توافق هسته ای باز 

هم باال گرفت.
استمرار شرایط رکودی در بازار، مسووالن را به خصوص 
 در وزارت راه و شهرس��ازی بر آن داش��ت تا ب��ه دنبال

 محرک هایی برای ایج��اد تقاضا برون��د. اولین اقدامی 
که در این راس��تا انجام ش��د، افزایش وام خرید مسکن 
بود. وام مس��کن در مدل های مختلف به 45، 60 و 80 
میلیون تومانی تعریف شد و استقبال خوبی نیز از آن به 
عمل آمد.با این حال حرف و نق��ل های فراوانی در مورد 
میزان اثرگذاری این وام ها بر بازار مسکن و تقاضا مطرح 
 بود. برخی معتقد بودن شرایط دریافت این تسهیالت به 
گونه ای نیست که به کمک طبقه متوسط جامعه 
برای خرید مس��کن بیاید.مشاور 

وزیر راه و شهرسازی اما نظر دیگری داشت؛ دکتر عبده 
تبریزی همان زمان تأکید کرد که » مردم باید از وام 75 
ساله استقبال کنند«.دولت به همین اقدام اکتفا نکرد و 
ش��رایط را برای نقل و انتقال مس��کن مهر فراهم کرد. با 
این اقدام متقاضیان دارای کارت قسط باید برای انتقال 

تسهیالت به بانک مسکن مراجعه کنند.
 اکنون و در اوائل شهریور ماه  گزارش های رسمی نشان 
می ده��د معامالت در مرداد ماه س��ال ج��اری افزایش 
داشته است. بنا بر گزارش بانک مرکزی معامالت مسکن 
در مرداد س��ال 1394، تعداد معام��الت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به 13/1 هزار واحد مسکونی رسید 
که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3/2 درصد افزایش 

نشان می دهد.
توزیع تع��داد معامالت انجام ش��ده بر حس��ب مناطق 
مختلف ش��هر تهران در مرداد س��ال 1394حاکی از آن 
اس��ت که از میان مناطق 22 گانه ش��هر تهران، منطقه 
پنج با س��هم 13 درص��دی از کل معامالت، بیش��ترین 
 تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده

 است.

بهرام ش��هریاری، عضو سابق انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو می گوید: »ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که 20 سال است داریم 
پراید تولید می کنیم و مجبوریم مدت زیادی پژو405 یا محصوالت دیگر 

را تولید کنیم. ما باید ببینیم کاستی ها در کجاست.«
حدود 22 س��ال از تولید پراید می گ��ذرد و تاکنون چندین بار از س��وی 
خودروسازان شنیده شده است که خط تولید این خودرو متوقف و خودرو 

دیگری جایگزین خواهد شد.
براساس استراتژی صنعت خودرو کشور، خودروهای قدیمی باید به تدریج 
از رده تولید خارج و محصوالتی جدید جایگزین آنها شوند و به نظر می رسد 
در مسیر تحقق این استراتژی، پراید و 405 دو گزینه ارجح هستند؛ چراکه 
به گفته فعاالن حوزه خودرو، این محصوالت به ویژه پراید از عمر خود فرا تر 

رفته و برای خودروساز هزینه روزافزون به همراه دارد.
رضا تقی زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا درباره روند تولید پراید گفته 

است که »میزان تولید پراید تا پایان سال کاهش خواهد یافت.«
هاش��م یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز عنوان کرده است: »تا پایان 

سال 1396 خط تولید 405 متوقف می شود«.
اما نکته حایز اهمیت در این شرایط، این اس��ت که تاکنون هنوز اقدامی 
که کاهش روند تولید این خودروها را نش��ان دهد، صورت نگرفته است. 
به هرحال در شرایط کنونی، یکی از مطالبات مردم این است که خودروهای 
قدیمی از رده تولید خارج شود و خودروهای جدید و باکیفیت جای آن ها 
را بگیرند. اما پرسش اساس��ی این جاس��ت که توقف تولید این خودروها 
و جایگزین ک��ردن خودروهای دیگر چق��در هزینه خواهد داش��ت؟ در 

این خصوص بهرام ش��هریاری، عضو سابق انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه های خ��ودرو می گوید: »این که خروج پراید ی��ا پژو405 از خط 
تولید چقدر هزین��ه می برد، بس��تگی دارد به این که خودروس��ازان چه 

بخواهند بکنند.«
وی توضیح می دهد: »یک نوع برخورد این اس��ت که خودروسازان فقط 
بروند یک خودرو دیگر را جایگزین و با تغییراتی تولید کنند و این خودرو 
هم 20 س��ال تولید ش��ود. یک برخورد دیگر هم این اس��ت که بخواهند 

تغییراتی در سیستم تولید خودرو بدهند و یک کار نهادی انجام دهند«.
شهریاری عنوان می کند: تغییر سطحی دادن به روند تولید خودرو و یک 
خودرویی را جانشین کردن، خیلی کار اساسی ای نیست؛ مگر این که بروند 

دنبال این که صنعت خودرو را متحول کنند.«
عضو س��ابق انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خ��ودرو متذکر 
می شود: »راه نجات خودروس��ازان ایران در این نیست که یک خط تولید 
را جمع کنند و یک خط تولید دیگر راه اندازی کنند، بلکه به نظر من باید 

تغییرات نهادی صورت گیرد«.
شهریاری می افزاید: »ما باید فکر کنیم چه اتفاقی افتاده که 20 سال است 
داریم پراید تولید می کنیم. چه اتفاقی افت��اده که مجبوریم مدت زیادی 

پژو405 یا محصوالت دیگر را تولید کنیم.«
وی تاکید می کند: »ما باید ببینیم کاس��تی ها در کجاست. اگر کاستی ها 
برطرف شود، متوجه می شویم که مشکل از کجاست و چه اتفاقاتی افتاد«.

عضو س��ابق انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خ��ودرو یادآور 
می شود: »اگر به خاطر داشته باشید، یک بار اقدام به طراحی خودرو کردیم 

که حاصل آن سمند بود.
 اگر همین روند ادامه پی��دا می کرد و ما بحث طراحی خ��ودرو را تعقیب 
می کردیم، ام��روز مجب��ور نبودیم به همی��ن خودروها بس��نده کنیم و 
می توانس��تیم خودروهای جدیدی به خط تولیدم��ان بیاوریم و تغییرات 

را اعمال کنیم«.
ش��هریاری ادامه می دهد: »در عین ح��ال، امروز مجب��ور نبودیم هزینه 
س��نگینی کنیم تا تولید یک محصول را متوقف و ی��ک محصول دیگری 

جایگزین کنیم«.
وی با ذکر این نکته که متاس��فانه حرکت صنعت خودرو از یک جایی به 
بعد متوقف شد، می گوید: »ما در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم 
صنعت خودرو را زیر و رو کردیم و صنعت خودرو از مسیر خود خارج شد. 
 در واقع صنعت خودرو را از مس��یر خود خارج کردند و هم مسیر ساخت 
داخل را مختل کردند و هم مس��یر طراحی را. علت اصلی کاس��تی ها در 

این جاست«.
عضو سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو عنوان می کند: 
»در رابطه با کمپینی که تشکیل شده، از یک طرف می گویم این حرکت 
درس��ت نیس��ت، چون داریم به س��متی می رویم که به نفع خارجی ها و 
چینی ها تمام می شود و از سوی دیگر، مردم حق دارند و جانشان به لبشان 

رسیده است«.
ش��هریاری با بیان این که تاکنون خودروس��ازان هیچ کاری برای اصالح 
خطوط تولید خود انجام ندادند، متذکر می ش��ود: »ت��ا زمانی که صنعت 

خودرو کشور مدیریت دولتی دارد، مشکلی حل نمی شود«.

Society,Cultural  Newspaper No.1670 |Septamber 3 ،2015 |  16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

3

قائم مقام معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تالش های 
وزارت صنعت معدن و تجارت 600 واحد صنعتی در س��ال گذشته از حالت 
رکود و تعطیلی خارج ش��د و بالغ بر 15 هزار نفر نیز با راه اندازی این واحدها 

مشغول به کار شدند.
س��ید طاهر طاهری اظهار کرد: طی چهار ماهه اخیر مجوز تأس��یس 5 هزار  
واحد تولیدی و صنعتی با میزان س��رمایه گذاری 35 هزار میلیارد تومان در 
کشور صادر ش��ده اس��ت که با بهره برداری از این تعداد واحد صنعتی برای 
110هزار نفر بصورت مس��تقیم ش��غل ایجاد می ش��ود.وی از صدور بیش از 
1500 پروانه بهره برداری برای واحدهای تولی��دی و صنعتی طی پنج ماهه 
امسال خبرداد و اظهارکرد: میزان سرمایه گذاری این طرح ها 4 هزار  میلیارد 
 توم��ان و میزان اش��تغالزایی 19 هزار نفر بوده اس��ت.طاهری ب��ا بیان اینکه 
کهگیلویه و بویراحمد یکی از اس��تان های ممتاز در زمین��ه پرورش و تولید 
گیاهان دارویی است، تصریح کرد: دولت برای راه اندازی صنایع تبدیلی در این 
استان هم در بخش کشاورزی و هم در خصوص گیاهان دارویی با حمایت از 
سرمایه گذار زیرساخت های الزم از جمله زمین در اختیار افراد متقاضی قرار 
می دهد تا سرمایه گذار در این خصوص ترغیب شود.وی اضافه کرد: با فراهم 
کردن کارگاه های صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب محصول به دست آمده 
نه تنها در بازار داخلی بلکه به بازارهای خارجی نیز راه پیدا می کند.وی تاکید 
کرد: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع مشکالت واحدهای صنعتی 

و تولیدی نیمه فعال و راکد است.

تولید در فضای گلخانه
 ۱0 برابر فضای باز اعالم شد

600 واحد صنعتی از رکود و تعطیلی 
خارج شدند

یک مقام مسوول، سطح زیر کشت تولیدات گلخانه ای کشور را هشت هزار 
و ۸1۸ هکتار عنوان کرد و گفت: عملکرد تولید در فضای گلخانه نسبت به 
فضای باز حدوداً 10 برابر اس��ت و به همان نس��بت هم مصرف آب کاهش 

می یابد.
وی، سطح زیرکشت خیارگلخانه ای در کشور را پنج هزار و 406 هکتار عنوان 
کرد و افزود: عالوه بر این، س��طح زیرکش��ت گوجه فرنگی گلخانه ای 445 
هکتار، فلفل ۲13 هکتار، بادمجان ۸5 هکتار و س��ایر سبزیجات گلخانه ای 
19۷ هکتار است.این مقام مس��وول گفت: دو هزار و 1۸۸ هکتار مربوط به 
کشت گل و گیاهان زینتی و مابقی هم مربوط به توت فرنگی، گیاهان دارویی 
و سایر محصوالت گلخانه ای است.سالم پور با بیان این که پیش بینی شده در 
برنامه پنجم توسعه سالیانه هفت درصد به سطح گلخانه های کشور افزوده 
ش��ود، اضافه کرد: با توجه به رویک��رد وزارت جهادکش��اورزی در حمایت 
از توس��عه کش��ت گلخانه ای به دلیل مزیت های این نوع کش��ت و به ویژه 
صرفه جویی در مصرف آب، پیش بینی های اولیه ما این است که طی برنامه 
شش��م 1۸ هزار و ۷0 هکتار  به سطح گلخانه های کش��ور افزوده شود.وی، 
عملکرد تولید در فضای گلخانه نسبت به فضای باز را حدودا 10 برابر عنوان 
کرد و گفت: به عن��وان مثال، با مصرف حدود 14 ه��زار مترمکعب می توان 
در فضای باز می ت��وان ۲0 تن خیار تولید کرد اما اس��تفاده از همین میزان 
 آب در فضای گلخانه منجر به تولید ۲00 تن خیار می ش��ود، یعنی عملکرد

 ما 10 برابر شده و مصرف آب به همان نسبت کاهش پیدا می کند.

یافته های آماری کشور نشان می دهد 9۷/6 درصد از خانوار های کشور در 
محل س��کونت خود به تلفن اعم از ثابت یا همراه دسترسی دارند، این در 
حالی است که همین آمار نشان می دهد که فقط نیمی از خانوارهای شهری 
در محل سکونت خود از رایانه استفاده می کنند.گزارش مرکز آمار درباره 
استفاده خانوارها و افراد از فناوری ارتباطات و اطالعات که در یک بازه زمانی 
سه ماهه در سال 139۲ به دست آمده است، نشان می دهد که از مجموع 
خانوارهای کشور 9۷/6 درصد در محل سکونت به تلفن دسترسی دارند و 
اندازه این سهم برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 9۸/9درصد 
و 93/9درصد بوده است.این در حالی است که از کل ۲۲/3میلیون خانوار 
مجهز به تلفن، پنج درصد فقط تلفن ثابت دارند، 1/5 درصد فقط از تلفن 

همراه و 91 درصد از هر دو نوع تلفن استفاده می کنند.
براس��اس این یافته ه��ا 54 درصد خانواره��ای ش��خصی و ۲۲/3 درصد 
خانوارهای روس��تایی کش��ور جزو دارندگان رایانه به حس��اب می آیند. 
همچنین یافته ها از وضعیت دسترسی به رادیو و تلویزیون حاکی از آن است 
که از مجموع ۲۲/۸میلیون خانوار کشور تنها 5۷ درصد در محل سکونت 
خود از رادیو اس��تفاده می کنند و این در حالی اس��ت که 9۸/4درصد به 
تلویزیون دسترسی دارند.خانوارهای شهری سهم استفاده کنندگان از رایانه 
61/1 درصد و سهم استفاده کنندگان از تلویزیون در حدود 99 درصد است. 
این سهم برای خانوارهای روستایی برای دسترسی به رادیو و تلویزیون به 

ترتیب 45/5درصد و 9۷ درصد بوده است.

فقط نیمی از شهرنشینان 
رایانه دارند

عضو هیات مدیره اتحادیه س��یب زمینی کاران گفت: سیب زمینی روی 
دست تولیدکنندگان باقی مانده است.

مجید مهاجری از کاهش شدید قیمت س��یب زمینی در بازار خبر داد و 
اظهارداشت: نرخ این محصول در اصفهان به شدت کاهش یافته و دولت 
در قالب خرید تضمینی محصول کش��اورزان را به قیمت کیلویی 365 
تومان جمع آوری می  کند.عضو هیات مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران 
 کش��ور با بیان اینکه فقط در شهرس��تان اصفهان بیش از س��ه هزار تن

 سیب زمینی با این قیمت از کش��اورزان خریداری ش��ده است، اضافه 
کرد: قیمت سیب زمینی برای مصرف کننده باال است اما چیزی نصیب 
تولیدکنندگان نمی شود.وی افزود: کشاورزانی که از امکانات سردخانه ای 
برخوردار هستند، س��یب زمینی را در آنجا نگهداری می کنند تا ببینند 
وضعیت به چه ش��کل پیش خواهد رفت، ضمن اینکه اگر نرخ متعادل 
نش��ود، آنان نیز مجبور به  فروش محصول ش��ان با قیم��ت 365 تومان 
خواهند بود. مهاجری با اشاره به اینکه 365 تومان هزینه برداشت محصول 
هم نیست، گفت: قیمت تمام ش��ده تولید سیب زمینی برای کشاورزان 
 ۸00 تومان است و اگر دولت این محصول را بین  ۷50 تا ۸00 تومان از 
سیب زمینی کاران بخرد، تازه هزینه تمام شده تولید آن جبران می شود.

وی، همدان، کردستان و اصفهان را سه تولیدکننده اصلی سیب زمینی 
کشور عنوان کرد و درباره مدت آغاز خرید تضمینی سیب زمینی گفت: 

حدود دو ماه است که خرید تضمینی درحال انجام است.

سیب زمینی روی دست 
تولیدکنندگان باقی ماند

پرونده ای برای وضعیت مسکن بعد از 
توافق هسته ای 

چـرا  مسکـن  
ارزان شـد؟

چرا پراید از خط تولید
 خارج نمی شود 
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در حال انقراض
از 70 سال پیش، استفاده از سوخت های زیستی در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته 
است. این در حالی است که در کشور ما هنوز درباره اس��تفاده از سوخت های زیستی توافقی 

حاصل نشده است.
 موضوع سوخت های زیستی و مزایای آنها به عنوان جایگزین پاک و دوستدار محیط زیست، 
 تاکنون مورد غفلت واقع شده اس��ت و در سطح کش��ور، برنامه مدونی برای فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی نس��بت به مزایای این س��وخت پاک در مقایسه با س��وخت های فسیلی وجود 
 ندارد. مصرف بی رویه س��وخت هایی که منش��ا نفتی دارند از یک س��و و ناآش��نایی مردم با 
 سوخت های پاک و در دسترس نبودن این منابع سوختی از سوی دیگر، از متهمان اصلی انتشار 
آالینده های مختلف در س��طح کالن شهرها هستند. کمیته س��وخت های زیستی کارگروه 
 بیوتکنولوژی محیط زیس��ت که از کارگروه های ستاد توسعه زیس��ت فناوری است، با توجه 
 به اهمیت استفاده از س��وخت های زیس��تی به عنوان منابع پاک و عاری از هر گونه آلودگی، 
برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از پروژه های ملی مورد توجه در کشور، 
استفاده از سوخت های زیستی در سیستم حمل و نقل عمومی است که از سوی ستاد توسعه 

فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با محوریت کارگروه 
محیط زیست اجرایی شده است.

مقابله با بحران محیط زیس�ت به کمک سوخت 
زیستی

 بیودی��زل، اتان��ول زیس��تی و 

زیس��ت��ی از ان���واع   متان���ول 
سوخت های زیستی هستند. به طور کلی، سوخت هایی 

 که بر اساس فرآیند زیستی تولید می شوند یا در تولید آنها از 
مواد اولیه ای با منش��ا زیستی استفاده ش��ود، سوخت زیستی 

محس��وب می ش��وند. به عبارت دیگر نباید الزام��ا فرآیند تولید 
 آنها زیستی باش��د تا بتوان آنها را س��وخت زیستی به حس��اب آورد. 

برای مثال گازوئیل زیستی به روش شیمیایی تولید می شود، اما در تولید آن از مواد اولیه گیاهی 
 یا جانوری استفاده می ش��ود. گاهی نیز از مواد زیس��تی در فرآیندی زیستی، سوختی تولید 
می شود که به آن، سوخت زیستی گفته می ش��ود. یکی از مزیت های این نوع سوخت های 
 زیس��تی این اس��ت که در ترکیب آنها اکس��یژن وجود دارد. از طرف دیگر، ازآنجایی که این 

سوخت ها منشا زیستی دارند، در تولید آنها از مواد نفتی استفاده نمی شود. بنابراین استفاده 
از این س��وخت به افزایش غلظت آالینده هایی مانند دی اکسیدکربن منجر نمی شود. وجود 
اکسیژن در ترکیب و ساختار این س��وخت های زیستی، موجب به س��وزی و کاهش انتشار 

آالینده ها می شود.
 دکتر میثم طباطبایی، رییس کمیته س��وخت های زیس��تی ستاد توس��عه زیست فناوری 
در گفت وگو با جام جم می گوید: از نظر زیستی، استفاده از مواد ذخیره شده در داخل زمین 
 و خارج کردن آنها از داخل زمین، موجب اختالل در تعادل محیط زیس��ت می شود. تشکیل 
نفت و گاز از افزایش غلظت دی اکسیدکربن در سطح زمین ناشی می شود. این گاز در گیاهان 
 ذخیره می ش��ود و در نهایت از طریق تش��کیل فس��یل، گاز و نفت در داخل زمین تش��کیل 
می ش��ود. از طرف دیگر این ذخایر محدود هستند و اس��تفاده از آنها به عنوان منبع سوخت 
 اساسا کار درستی نیست. این منابع ارزشمند می تواند کاربرد بهتری داشته باشد. البته باید 
توجه داشت که محدود بودن ذخایر در برابر تاثیر منفی زیست محیطی سوخت های فسیلی 
عدد قابل توجهی نیست. در حقیقت اولویت اصلی ما برطرف کردن بحران محیط زیست 
است. براساس آمارهای منتشر شده در کش��ور ما روزانه بین 60 تا 100 
میلیون لیتر بنزی��ن و گازوئیل مصرف می ش��ود. م��ا در ایران با 
 وضع تش��دید ش��ده بحران جهانی رو به رو هستیم. مصرف 
سوخت های فسیلی در کشور ما بسیار باالست. ما به اندازه 
همه قاره اروپا س��وخت مصرف می کنیم و مصرف 
انرژی در کش��ور ما به اندازه کل خاورمیانه 

است.
زیرساخت ها مهیاست

استفاده از سوخت زیستی در کشور 
 ما به زیرس��اخت هایی نیاز دارد و 

 تا زمانی که این زیرس��اخت ها ایجاد نش��ود، نمی توان به اهداف تعیین ش��ده دست یافت. 
 باید سیستم حمل و نقل عمومی توس��عه پیدا کند. در مرحله بعد به فرهنگسازی نیاز داریم. 
اگر زیرساخت ها فراهم باش��د، می توانیم از مردم انتظار همکاری داشته باشیم. در کشور ما 
در زمینه توسعه سیستم حمل و نقل عمومی کوتاهی ش��ده است. تقریبا در همه کشورهای 
توسعه یافته از سوخت زیستی استفاده می شود. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز استفاده 
 E10 از سوخت های زیستی مورد توجه قرار گرفته است. در ش��هرهای آلوده چین از بنزین
استفاده می شود. 10 درصد این سوخت را اتانول تشکیل می دهد و 90 درصد آن بنزین است.

 دکتر طباطبایی درباره مشکالت اصلی موجود در کشور در زمینه استفاده از سوخت زیستی 
می گوید: ما در زمینه تولید س��وخت زیس��تی در کشور مش��کل نداریم. در زمینه تقاضا نیز 
 محدودیتی نداریم، مگر این که قیمت خرید تضمینی س��وخت زیستی توسط وزارت نفت و 
به طور خاص توسط ش��رکت ملی پخش و پاالیش ایران تعیین شود. یکی از مشکالت ما این 
است که به فرآورده های نفتی آالینده هوا و محیط زیست یارانه تعلق می گیرد و این در حالی 
است که در تولید فرآورده های زیس��تی این یارانه نادیده گرفته می شود. یکی از اشتباهاتی 
 که سال های گذشته در این حوزه مرتکب شده ایم، این است که حمایت های مالی را به همه 
طرح ها اختصاص داده ایم و هیچ محدودیتی برای برخورداری از این حمایت ها قائل نشده ایم. 
 هیچ جای دنیا این طور نیست. در این کشورها در شرایطی از سازمان ها و شرکت ها حمایت 
می ش��ود که بخواهند طرحی را برای نخستین بار در س��طح دنیا اجرایی کنند. یکی از دیگر 

اشتباهات ما تعیین نشدن قیمت تضمینی برای سوخت های زیستی است.
سیستم حمل و نقل عمومی نخستین هدف

در کنار ستاد توسعه سوخت های زیستی انجمن سوخت های زیستی ایران نیز در این زمینه 
 اقداماتی انجام داده است. این انجمن زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند 
و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کمیته س��وخت های زیستی همکاری دارد. 
رییس کمیته سوخت های زیس��تی با اش��اره به این موضوع می افزاید: در یک سال گذشته 
 با همکاری س��ازمان ملی اس��تاندارد، زیرس��اخت های قانونی فراهم ش��ده اس��ت. سازمان 
 انرژی های نوی ایران برای سوخت زیس��تی مایع، قیمت تضمینی اعالم کرده است. اگرچه 
 مج��وز تولید و اس��تفاده از س��وخت اتان��ول زیس��تی E5 بیودی��زل B5 صادر ش��ده، 
اما هنوز این سوخت های زیستی تعیین قیمت نشده اند. ما در انجمن سوخت های 
 زیستی از نظر مش��اوران بین المللی بهره می گیریم تا استراتژی ها در زمینه تولید 
سوخت های زیستی به روزرسانی ش��ود و این طرح ها کم ترین اشتباهات را داشته 
باشد. در ستاد زیست فناوری، زیرساخت های قانونی � حقوقی و اجرایی ایجاد و بسیاری 

از موانع نیز برطرف شده است تا سبد سوخت مایع کشور متحول شود. 
سیاست های تشویقی

شرکت خودروسازی نروژی تسال  از ش��رکت های تولید کننده خودروهای لوکس الکتریکی 
است. در نروژ این خودروها با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده، اما در خارج از مرزهای 
این کشور به سختی نشانی از این خودروی الکتریکی پیدا می کنید. جالب است بدانید علت 
اصلی استقبال نروژی ها از خرید این خودروها این است که در این کشور، سیاست های تشویقی 
 در این زمینه در نظر گرفته شده است. در این کش��ور، رانندگان به ازای مسافتی که رانندگی 
می کنند، مالیات می پردازند. البته باید توجه داش��ت به موازات این سیاس��ت س��ختگیرانه 
سیس��تم حمل و نقل عمومی به خوبی در این کش��ور توسعه پیدا کرده اس��ت. یکی دیگر از 
محدودیت های موجود در این کشور، هزینه باالی پارکینگ های عمومی است. جالب است که 
 خودروهای الکتریکی از این دو محدودیت معاف هستند یعنی دارندگان این خودروها نه مالیات 
می دهند و نه هزینه پارکینگ. از طرف دیگر، زمانی که ش��ما یک خودروی برقی می خرید، 
دولت پرداخت 50 درصد هزینه این خودرو را تقبل می کند. اگرچه ممکن است حمایت دولت 
از خرید این خودرو موقت باشد، اما این حمایت کوتاه مدت در افزایش میزان خرید خودروهای 
برقی در کش��ور نقش مهمی دارد. با این حال معافیت از پرداخ��ت مالیات و هزینه پارکینگ 

همیشگی است.

خبر

همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها 
آبان امسال در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیست اصفهان»پاما« 
همایش ملی مصرف بهین��ه آب در صنع��ت در روزهای 19 و 
 ۲0 آبان  م��اه امس��ال در دانش��گاه اصفهان برگزار می ش��ود. 
بی��ش از 50 س��خنرانی علم��ی و 10 س��خنرانی کلیدی در 
 این همایش انج��ام می ش��ود و تاکنون با بی��ش از 100 عضو 
هیات علمی از دانش��گاه های سراس��ر کش��ور برای حضور در 

بخش های مختلف همایش رایزنی هایی انجام شده است.
از سوی دبیرخانه همایش 18 مهر ماه سال جاری آخرین مهلت 
ارسال مقاالت اعالم شده است و نتایج داوری مقاالت ۲5 مهر 

ماه و آخرین مهلت ثبت نام ۲9 مهر ماه اعالم شده است.
همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، به همکاری دانشگاه 
اصفهان، پژوهش��کده محیط زیست، قطب علمی آالینده های 
زیست محیطی،استانداری اصفهان، اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت اس��تان اصفهان، س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
 استان اصفهان، شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان و ش��رکت فوالد مبارکه سپاهان 

برگزار می شود.
محورهای همایش ملی مص��رف بهینه آب در صنایع، مدیریت 
مصرف آب و بازیاف��ت آن در صنعت، به کارگیری فناوری های 
نوین در تصفیه و شیرین سازی آب و بازیافت پساب ها، الزامات 
بازیافت و کاربرد پساب های شهری در صنعت، استانداردهای 
کمی و کیفی آب در صنع��ت و راهبردهای توس��عه پایدار در 

تأمین آب صنعت است.
تبادل آب مجازی توس��ط صنعت، ضرورت س��ازگاری صنعت 
با تغییرات اقلیم در کش��ور، بازنگری در الگوی کش��ت فضای 
سبز در صنایع، به کارگیری فناوری های نوین کاهنده مصرف 
 آب و کاهش می��زان هدررف��ت آب در صنای��ع و اقتصاد آب و 

محیط زیست در صنعت از دیگر محورهای همایش است.

برگزاری همایش ملی 
مصرف بهینه آب در صنعت 

دیدنی  ها

4

در اعماق فضا

حشره شناس��ان توضیح می دهند که چرا گزیده ش��دن توسط یک مورچه 
فشنگی چیزی است که احتماال هرگز از یادتان نخواهد رفت.

دکتر جاستین اشمیت، حشره شناس و سرپرست تحقیقات موسسه زیستی 
جنوب غرب آمریکا به خوبی با این نوع درد آشناست.

او در حقیقت ش��اخص درد گزش اش��میت )SSPI( را ابداع کرده اس��ت 
 که س��طوح مختلف درد ناش��ی از گزش حشرات راس��ته »هیمنوپترا« یا 

»بال غشایی ها« را توصیف و دسته بندی می کند.
این راسته، زنبورهای عسل و مورچه ها را در بر می گیرد. از دیدگاه اشمیت، 
دو حش��ره مورچه فش��نگی و گونه ای زنبور، دردناک ترین گزش ها را در 

دنیای حشرات دارند.
این دو حش��ره تنها جانورانی هس��تند که در ش��اخص درد گزش اشمیت 
)SSPI( باالترین نمره را کس��ب می کنند و هر دو در فهرس��ت ۲5 جانور 

خشن جهان قرار دارند.
 مورچه های فشنگی برخالف جثه بزرگ ش��ان که به بیش از سه سانتیتر 
می رسد، بسیار س��ریع هس��تند و می توانند با پاهای ش��ان به هر چیزی 

بچسبند.
نیش این مورچه ها درست مثل درد ناشی از فرو رفتن گلوله تفنگ در بدن 

است. این تجربه بسیار سریع و آنی است.
درد به طور موجی پیش می رود و به تدریج تا حد یک درد سوزانده افزایش 
می یابد و مثل این است که یک سونامی درد از انگشت شما که توسط مورچه 

گزیده شده آغاز شود.

این درد به مدت 1۲ ساعت ادامه دارد و به صورت موجی کم و زیاد می شود. 
این محقق این درد را دردی مشقت بار توصیف می کند.

این درد، منطقه ای است و تاثیری بر قلب یا ش��ش ها بر جای نمی گذارد. 
افراد بومی بیش از هزاران بار توسط این حشرات گزیده می شوند و هیچ یک 
از آنها از اثرات ناخوشاند این نیش در طوالنی مدت گزارشی ارائه نکرده اند.

این مورچه یک گونه اجتماعی است که در کلونی هایی متشکل از 1000 تا 
3000 مورچه زندگی می کند. آنها از کلونی خود دفاع می کنند.

زنبور نیز یک زنبور س��رباز اس��ت و ه��دف آن از نیش زدن ف��راری دادن 
شکارچی هاس��ت. در واقع او فقط می خواهد از چنگال حیوانات شکارچی 
فرار کند. به همین منظور الزم اس��ت که درد ناگهان��ی را به بدن موردنظر 

وارد کند.
تجربه نیش زنبور نیز شبیه قدم زدن در زیر یک خط الکتریکی با ولتاژ باال 
در یک طوفان باد است. ناگهان یک تندباد سریع این خط را پاره می کند و 
خط روی بازوی شما می افتد. در این حالت ۲0 هزار ولت به طور یکباره از 

بدن شما عبور می کند.
 درد این گزش کامال ش��بیه برق زدگی اس��ت و مثل مورچه های فشنگی 
یک درد موجی نیست. از لحاظ زیست شناس��ی زنبور نیازی به ایجاد درد 
موجی در ش��کارچی ای که به آن حمله می کند ندارد؛ زیرا فقط به دنبال 

راهی است که شکارچی را فراری داده و خودش از مخمصه فرار کند.
درد ظرف دو تا سه دقیقه افزایش پیدا می کند؛ اما آن قدر دردناک است که 

هرگز متوجه گذشت زمان نمی شوید.

 کدام حش�ره  دردناک ترین 
ن�یش را دارد

عکس روز 

 رودخانه ای با نام هامبر در کانادا واقع می باشد که باعث تعجب همگان 
شده است.

در این رودخانه عجیب گویا سنگ ها به همدیگر وصل هستند و یا توسط 
یک ریسمان به یکدیگر متصل شده اند، در صورتی که بین این سنگ ها 

هیچ اتصالی وجود ندارد.

رودخانه هامبر

مشکالت مصرف 
 سوخت های فسیلی 

حل شدنی است



روی خط خبر

سبد اخبار
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حقوقدان شورای شهر تهران و وکیل پرونده بیماران هموفیلی در واکنش 
نسبت به جدیدترین آماری که درباره میزان غرامت به بیماران هموفیلی 

عنوان شده، واکنش نشان داد.
عل��ی صاب��ری،  در واکنش ب��ه صحبت های وزیر بهداش��ت در نشس��ت 
س��االنه اتحادیه انجمن های اس��امی دانشجویان مس��تقل در دانشگاه 
تهران که عنوان کرده بود »وزارت بهداش��ت س��االنه 16 ت��ا 17 میلیارد 
خس��ارت به خانواده ه��ای قربان��ی فرآورده��ای خونی آلوده از فرانس��ه 
غرام��ت می دهد« اظه��ار کرد: ب��ا توجه به حق ایجاد ش��ده ب��رای بنده 
و موکانم در پاس��خگویی نس��بت ب��ه اظه��ارات وزیر بهداش��ت درباره 
پرون��ده فرآورده ه��ای خون��ی آلوده ب��ه صراح��ت عن��وان می کنم که 
 صحبت ه��ای وی صحیح نیس��ت؛ بنابراین ش��رعاً و قانوناً مکلفم پاس��خ 

دهم.
وی ادام��ه داد: اطاع��ات وزیر بهداش��ت درب��اره پرداخت س��االنه 16 
ت��ا 17 میلیارد توم��ان ب��ه خانواده های آس��یب دی��دگان فرآورده های 
خونی نادرس��ت اس��ت؛ زیرا از س��ال 85 بدین س��و مجم��وع مبلغی که 
در اجرای دادنامه های قضایی به آس��یب دیدگان پرداخت ش��ده اس��ت 
حدود چهل میلی��ارد تومان اس��ت؛  ضم��ن آنکه ای��ن محکومیت فقط 
مربوط به فرآورده های وارداتی نیس��ت و آس��یب ناش��ی از فرآورده های 
 تولی��دی داخ��ل را نی��ز درب��ر دارد و تفکی��ک ب��ه آس��انی ممک��ن

 است.
این حقوقدان ش��ورای ش��هر ته��ران تصریح ک��رد: تا آنجا ک��ه می دانم 
 هی��چ وکیلی، هی��چ دع��وی بی��ن المللی علی��ه دول��ت فرانس��ه اقامه

 نکرده است و حتی این بحث در قالب مذاکره نیز با دولت خارجی صورت 
 نگرفته اس��ت .کاش وزیر بهداش��ت مشخصات دعوی اقامه ش��ده را ابراز

 کند.
صاب��ری عنوان ک��رد: در صحنه بی��ن المللی درب��اره این پرون��ده کاری 
نکردیم تا برنده ی��ا بازنده باش��یم و یا بدانیم دس��ت حریف پُرتر اس��ت 
یا نیس��ت؛ بنابرای��ن ای کاش وزیر بهداش��ت ب��ا جزییات بیش��تری به 
 گفت وگ��وی خویش با ریی��س ق��وه قضاییه درب��اره این پرونده اش��اره

 می ک��رد. متاس��فانه اطاعات داده ش��ده به وزی��ر بهداش��ت مربوط به 
پرونده های مطروح��ه در ق��وه قضاییه مرب��وط در پرونده ه��ای داخلی 
اس��ت که چال��ش ایج��اد ش��ده در ای��ن چندس��ال را باره��ا و بارها در 
 رس��انه های عمومی و محیط های تخصصی به بحث گذاش��تم و توضیح

 دادم.
وکیل پرون��ده بیم��اران هموفیلی درب��اره برخ��ی اظهارنظره��ا درباره 
درآمده��ای برخی اف��راد در پرون��ده فرآورده های آل��وده خونی توضیح 
داد: ق��وه قضاییه حت��ی در چالش��ی ترین دوران اختافاتش ب��ا دولت از 
جمله در دولت دهم درب��اره این پرون��ده با وزارت بهداش��ت هماهنگ، 
هم پ��ا و هم نظ��ر ب��ود و از اس��تقال و بی طرفی خ��ارج ش��د؛ بنابراین 
عنوان می کن��م آنچه موکان��م به عنوان آس��یب دیده دریاف��ت کردند 
مص��داق درآمد نیس��ت؛  بلکه حق یا ب��ه عبارتی پول خون آنان اس��ت و 
هیچ کس دیگر نیز درآم��دی از این پرونده نداش��ته و ن��دارد، مگر بنده 
به عن��وان یگانه وکیل پرون��ده که آنچ��ه گرفتم حق الوکاله اس��ت و آن 
 هم طب��ق تعرفه با پرداخ��ت مالیات قانون��ی که مقدار قاب��ل توجه ای از 
حق الوکاله ام را به س��من حامی بیم��اران )انجمن بیم��اران هموفیلی( 
 پرداختم که همیشه هم مورد اعتراض هر دو دولت اصولگرا و اصاح طلب

 بود.

 علت فرار دختران از خانه
 تغییر کرده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است اعتماد مردم به بهزیستی رو به افزایش 
است.علی ربیعی  اظهار کرد: جهت گیری بودجه در بهزیستی به سمت آوردن خدمات 

بهزیستی به خانه است.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه الیح��ه ای ک��ه در ای��ن خص��وص ب��ه مجل��س ارائ��ه ش��ده

 ادام��ه داد: در ای��ن الیح��ه ت��اش کردی��م قیم��ت تمام ش��ده نگه��داری یک 
معل��ول را ب��ه خان��واده اش بدهیم ت��ا در خانه نگه��داری ش��ود؛  زیرا بررس��ی ها 
 نش��ان داده نگهداری چنی��ن اف��رادی در خانواده از نظ��ر عاطفی ب��رای آنها بهتر

 است.
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بر اساس شواهد، در گذشته فرار 
زنان و دختران از خانه به دالیل عاطفی بوده است، یادآوری کرد: اما امروزه می بینیم 
 که بیشتر رفتارهای نامناس��ب در خانواده و حتی ضرب وجرح عامل فرار این افراد

 است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش اورژانس اجتماعی را سیاست وزرات دانست 
و ادامه داد: این اورژانس امکان مداخات خوب وب��ه موقع در بحران های اجتماعی 

را فراهم می کند.
ربیعی با اشاره به شماره تلفن 1480 خدمات مشاوره ای بهزیستی نیز تصریح کرد: 
مشاوره های خوبی که از سوی این سامانه ارائه می شود در برخی استان ها درصد قابل 

توجهی از آمار طاق را پایین آورده است.
وی در پایان تصریح کرد: در گذشته کمک هایی که به بهزیستی می شد فقط نقدی 
بود؛  اما به تازگی زمینه خدمات داوطلبانه را نیز فراهم کرده ایم که مردم می توانند 
با مراجعه به سایت behzisti.net آمادگی خود را برای شرکت در این فعالیت های 

داوطلبانه خیریه ثبت و اعام کنند. 
گفتن��ی اس��ت؛ خان��ه س��امت بهزیس��تی کرمانش��اه ب��ا اعتب��ار 564 
میلی��ون توم��ان و در فض��ای ه��زار مترمرب��ع افتت��اح ش��د ک��ه ظرفی��ت 
 نگه��داری بی��ش از 20 زن و دخت��ر در مع��رض آس��یب اجتماع��ی را

 دارد.

واکنش به غرامت  پرداختی به بیماران هموفیلی؛
صحبت های وزیر بهداشت درباره 

خون های آلوده صحیح نیست

 هر س��اله با نزدیک تر ش��دن ماه مهر اتفاقات و تحوالتی درگوشه و کنار شهر رخ 
می دهد. همه این اتفاقات ناشی از تغییر در ساختار زندگی قشری است که خود 
را برای گام جدید تحصیلی آماده می کنند.دانش آم��وزان باید مهیای حضور در 
کاس ها ش��وند و برای این حضور معلمان، مدیران، برنامه ریزان، س��رویس های 

حمل و نقل شهری  و در یک کام قشر عظیمی را با خود همراه می کنند.
یکی از ملزومات دانش آموزان لوازمی است که برای تحصیل با خود همراه می کنند 
که در این بین لوازم التحریر یکی از مقوله هایی اس��ت که هر ساله تعداد زیادی از 
خانواده ها را با خود پیوند می زند. شاید در نگاه اول فروش محصوالت با هر تنوع 
ممکن مطلوب باشد. از کاالهای چینی گرفته  تا محصوالت آلمانی، آمریکایی و در 
کنار آن هم محصوالتی غریب تحت عنوان »محصوالت ایرانی«. هر چند از انصاف 
نباید گذشت و باید اذعان کرد که در چند سال اخیر تحوالت خوبی در زمینه تولید 
محصوالت داخلی رخ داده، اما به گفته مسووالن و فروشندگان در حال حاضر تنها 
30 درصد از محصوالت موجود در بازار را محصوالت ایرانی تش��کیل می دهد که 

موضوعاتی از قبیل کیفیت، قیمت، طرح ها و ...جای بحثی جداگانه دارد.
اسطوره های ایرانی قربانی عدم یکدلی فرهنگ سازان  

 شاید بنیادی ترین نگاهی که به محصوالت ایرانی می توان داشت این است که جدا 
از کیفیت و قیمت محصوالت که به نوعی دغدغه اولیه خانواده ها محسوب می شود 
روی موضوع اسطوره ها در محصوالت نگاه ویژه ای شود. بخواهیم یا نخواهیم باید 
بپذیریم که دانش آموزان اولین نگاه شان به ظاهر محصوالت می باشدکه با توجه 
به عاقمندی آنها در این سنین به بازی ها و فیلم های مورد عاقه، کیف و دفتر و 

لوازم مورد نیازشان را تهیه می کنند. 
تهیه این محصوالت طبیعتاً براساس فرهنگ سازی قبلی صورت می گیرد و نقش 
رس��انه ها در این زمینه به وضوح روشن می ش��ود. پیروزی باربی و مرد عنکبوتی 
در مواجه با ثنا و ثمینی که خیلی از دانش آموزان حتی تجس��می از آنها در ذهن 

ندارند، زنگ خطری است که صدای آن مدت هاست به گوش می رسد، اما  شاید 
صدای ممتد آن دیگر برای گوش مس��ووالن فرهنگی عادی ش��ده و کسی را از 
خواب غفلت بیدار نمی کند. وقتی فیلم سازان، بازی سازان و تولیدکنندگان کاال 
و متولیان فرهنگی به جای همکاری و یکدل ش��دن هنوز س��از خود را می نوازند 
و همدلی و همزبانی را در س��الی به همین نام تجربه نکرده اند؛  انتظاری باالتر از 
این نیز نمی توان متصور بود. دانش آموزی که اسطوره های ذهنی اش همان باربی 
و مرد عنکبوتی و شخصیت های این چنینی اس��ت، نمی تواند در هنگام خرید به 

دنبال شخصیت های شکرس��تان و ثنا و ثمین باشد. انیمیش��ن ها و کارتون ها و 
بازی های فکری و استراتژیک برای دانش آموز باید متأثر از فرهنگ غنی ایرانی و 
اسامی باشد تا کاالیی این چنینی در سبد خرید مهرماه قرار گیرد. موضوعی که 
 دیگر برای آن نیاز به مقدمه چینی و دلیل و مدرک نیست. تنها همت و پشتیبانی

 از سوی مسووالن می خواهد که در سایه دغدغه مندی فرهنگی آنها شکل خواهد 
گرفت. در نگاهی آمیخته با فرهنگ به مقوله تحصیلی دانش آموزان شاید بتوان 
این موضوع را پذیرفت که زنگ اول دانش آموزان در مدرسه و بهترین راه شناخت 
آنها در هر مدرسه ای محصوالتی اس��ت که بر روی میزهای تحریر کاس درس 

می چینند. 
اولین درس��ی که فرا گرفته اند را در کاس به معلمان و مسووالن مدرسه تحویل 
می دهند. دفتر و کیف دانش آموز هویت فکری و فرهنگی دانش آموزی است که 
برای معلمان، همچون طبیبانی که قبل از طبابت، ش��رح ح��ال بیمار را دریافت 
می کنند قابل دریافت اس��ت و براس��اس آن هم نس��خه فرهنگی متناسب باید 

پیچیده شود.
 اگر بناست فرهنگی نهادینه شود باید برای آن وقت هم گذاشت. به نظر می رسد 
س��امانه تولید کاال را بیش از این س��اختار نمی توان در نظر گرفت؛ نگاه به عاقه 
مخاطب)فارغ از هر فرهنگی( و تولید. این چرخه معیوب سالیان سال است که در 
میز فروش کاال قرار گرفته است؛ چرا که س��الیان قبل از آن اتاق فکری عملیاتی 
و دغدغه من��د از تولیدکنندگان بازی، فیلم و لوازم التحریر برگزار نش��ده اس��ت. 
اسطوره های غنی ایرانی اسامی را با همتی مضاعف و جهادی فرهنگی می توان 

در دل کودکان سرزمین مان نهادینه نمود.
 الگوهایی که هر کدام می توانند عاوه بر کمک به تحصیل دانش آموزان مروجی 
در سبک و الگوی زندگی و کاهش مشکات فرهنگی خانواده و در نهایت جامعه 

قرار گیرند.
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 بدرقه دانش آموزان امسال
 با باربی است یا سارا؟

معاون توسعه مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش و 
پرورش از راه اندازی مرک��ز ارجاع فرهنگیان در هفته 
آتی خبر داد و گفت: کلیه خدمات در سه بیمارستان و 
مرکز درمانی تخصصی تهران برای فرهنگیان رایگان 

می شود.
محمد بطحائ��ی ، در توضیح جزیی��ات مرکز ارجاع 
 وی��ژه فرهنگی��ان گف��ت: اگ��ر هم��کاران فرهنگی

 بیم��ه ش��ده، ب��ه مش��کل جس��می مبتا ش��وند 
نن��د ط��ی تم��اس 24 س��اعته و ش��بانه  می توا
روزی ب��ا س��امانه مرک��ز ارج��اع، اطاع��ات 
 مربوط ب��ه مراک��ز درمان��ی معتب��ر را متناس��ب با

 مشکل شان دریافت کنند.
وی افزود: این سامانه، پیشرفته تر از تلفن های گویای 

معمول است و اطاعات تخصصی تری ارائه می کند.
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش 
و پرورش همچنی��ن از عقد قرارداد با بیمارس��تان ها 
و مراک��ز درمان��ی تخصصی خب��ر داد و گف��ت: این 
اقدام به موازات ارائه خدم��ات از طریق بیمه تکمیلی 
انجام می ش��ود و فرد به هنگام مراجعه به این مراکز 
حتی فرانش��یز هم نمی پردازد و پرداخت صفر تا صد 
 هزینه های درم��ان وی بر عهده آم��وزش و پرورش

 است.
بطحائی افزود: مرک��ز قلب تهران، موسس��ه رویان و 
مرکز چش��م پزش��کی بصیر از ای��ن جمله اند و حتی 
در حال اندیش��یدن تدابیری هستیم تا در مرکز قلب 
تهران یک نیروی مختص پذیرش فرهنگیان را مستقر 
کنیم تا خدمات بس��تری و درمان فرد بیمار از طریق 

وی انجام شود. 
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش 
و پرورش در پاس��خ به اینکه آیا فرهنگیان باید دارای 
ش��رایط ویژه ای باش��ند تا بتوانند از خدمات این سه 
مرکز اس��تفاده کنندگفت: خیر، هم��کاران فرهنگی 
دارنده بیمه تکمیلی می توانند از این امکان بهره مند 

شوند.

فرمان��ده انتظام��ی ته��ران ب��زرگ از جم��ع آوری 
لباس هایی با نم��اد پرچ��م آمریکا، انگلی��س، رژیم 
صهیونیس��تی، نقوش شیطان پرس��تی و انحرافی از 

برخی بوتیک های پایتخت خبر داد .
  س��ردار حس��ین س��اجدی نی��ا در این ب��اره گفت:

 در پ��ی دریافت گزارش های مردمی و بررس��ی های 
کارشناس��انه مجموعه پلیس و اداره اماکن پایتخت، 
از فروشگاه ها و دستفروش��ی های سطح شهر تهران 
مش��خص ش��دکه طی دو هفته گذش��ته تعدادی از 
فروش��گاه ها و دستفروش��ان اقدام به عرضه البسه با 
نقوش پرچم آمریکا، انگلیس و عائم شیطان پرستی 

کرده اند .
رییس پلیس پایتخت افزود: به همین منظور به صورت 

نامحسوس محل های فروش و عرضه این نوع پوشاک 
تحت نظارت قرار گرفت و با اطاعات به دست آمده از 
این محل ها، مام��وران دریافتند که چند عامل اصلی 
به ص��ورت متمرکز البس��ه مذک��ور را در اختیار این 

فروشندگان قرار می دهند.
ساجدی نیا با بیان اینکه پس از شناسایی محل های 
عرضه این نوع پوش��اک، مراتب در اختی��ار مقامات 
 قضایی ق��رار گرف��ت گف��ت: متعاقبا ب��ا هماهنگی

 صورت گرفته ،  پلیس اقدام به جم��ع آوری اینگونه 
البس��ه کرده و عامان اصلی توزیع آن نیز دس��تگیر 

شدند.
به گفت��ه فرمانده انتظامی پایتخ��ت، طی رصدی که 
از س��وی پلیس صورت گرفته اس��ت، مشخص شد، 
ش��هروندان تهرانی تمایلی به خرید اینگونه البس��ه 

ندارند.
س��اجدی نیا با تاکید بر اینک��ه پلیس ب��ا متصدیان 
مغازه یا فروش��گاه هایی که اقدام به توزیع این گونه 
البسه کرده یا آن را در معرض دید قرار دهند برخورد 
خواه��د کردگفت: براب��ر قانون نظام صنفی نس��بت 
 به برخ��ورد و پلمب اینگون��ه واحدها اق��دام خواهد

 شد.

 معاون پشتیبانی وزارت آموزش
 و پرورش:

خدمات سه بیمارستان 
برای فرهنگیان رایگان شد

رییس پلیس پایتخت خبر داد؛

جمع آوری لباس های 
 با پرچم آمریکا

 و انگلیس

 نماینده سمن ها در اتاق فکر شورای ساماندهی کودکان کارو 
خیابان گفت: روند اجرای آیین نامه حمایت از کودکان کار و 
خیابان نگران کننده است؛  به طوریکه سازمان  صدا و سیما 
در این خصوص سکوت اختیار کرده و پاسخی به ما نداده اند.

محمد لطفی در گفت وگو با ایلن��ا، درباره وضعیت آیین نامه 
حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان گفت: این آیین نامه 
به سازمان هایی که برای ش��ان وظایفی در نظر گرفته شده 
است، اباغ شد که برخی از آنها با این آیین نامه موافق، برخی 
مخالف و برخی نیز در ای��ن زمینه  س��کوت اختیارکردند.

وی ادامه داد: از میان گروه های موافق می توان به س��ازمان 
هال احمر و مرجع ملی حق��وق کودک و از میان معترضان 
به آئین نامه ک��ه ترجیح دادند در خص��وص آن به گفت وگو 
بپردازند؛ می توان به وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت 
آموزش و پرورش و شهرداری اشاره کرد. همچنین سازمان  
صدا و سیما در این خصوص سکوت اختیار کرده و پاسخی 
به ما ندادند. لطفی خاطرنش��ان کرد: با شهرداری و آموزش 
و پرورش جلساتی گذاشته شد و خوشبختانه به توافق هایی 
رسیدیم که توافق حاصل شده با شهرداری نهایی شد، اما با 
آموزش و پرورش در خصوص یک بند که مربوط به تحصیل 
رایگان همه کودکان بود به توافق نرسیدیم، البته درباره سایر 

وظایف توافق شد.
صداو سیما پاسخی نداده است

وی با بیان اینکه صداو سیما هنوز به مساله ورود نکرده است 
 که امیدواریم هرچه زودتر در این زمین��ه اقدام کند، افزود:

 صدا وسیما نهادی بس��یار موثر در زمینه کودکان و به ویژه 
کودکان کار و خیابان اس��ت؛  در حالی که هنوز مش��اهده 

می کنیم، س��ریال هایی س��اخته می شود که آس��یب را به 
عنوان علت نمایش می دهند و به ج��ای اینکه در مقابل به 
کارگرفته ش��دن کودکان به دلیل فقر واکنش نشان دهند، 
بیشتر به عنوان متهم به آنان نگاه می شود؛  به طوری که گویا 
این کودکان جزو باندهایی خافکار هستند. نماینده سمن ها 
تصریح کرد: به شدت نیازمند آن هس��تیم که در خصوص 
توس��عه حقوق کودک و پیمان نامه جهان��ی حقوق کودک 
توسط صدا وسیما فرهنگ سازی شود و امیدواریم که نماینده 
این سازمان موافقت خود را با آیین نامه حمایت اجتماعی از 

کودکان کار و خیابان اعام کند.
لطفی با تاکید براینکه ش��هرداری و آم��وزش وپرورش در 
نهایت با این آیین نامه موافقت کرده اند، اما ش��روطی را در 
خصوص برخی موارد گذاشته اند اظهار کرد: به عنوان مثال 
از شهرداری خواس��ته بودیم، بیلبوردهایی را در سطح شهر 
در اختیار سازمان بهزیستی وسمن ها قرار دهند تا بتوانیم از 
آنها برای تبلیغ حقوق کودکان استفاده کنیم، اما شهرداری 
اعام کرد که در این زمینه کارشناس شهرداری نیز باید اعام 
نظر کند که بخشی از این ش��رط قابل قبول و بخشی دیگر 

سخت گیرانه بود.
وی درباره ایرادات مطرح ش��ده از س��وی آموزش و پروش 
گفت: این ایراد در خصوص پذیرش کودکان کار و خیابان در 
مدارس بود. به عبارت دیگر نظر آموزش و پرورش بر آن بود 
که کودکان آسیب دیده نباید وارد مدارس شوند، زیرا ممکن 
است؛ این کودکان به دلیل تجربیات خود به سایر کودکان 
آسیب  بزنند؛ اما استدالل ما آن اس��ت که اگر کودکان را از 
چرخه طبیعی رش��د و مدارس عمومی جدا و مدرس��ه ای 

خاص کودکان کار و خیابان تاسیس کنید، این اقدام نوعی 
برچسب زنی بر این کودکان است.

جداسازی کودکان کار از مدارس عادی، آسیب را 
جاودانه می کند

لطفی با اش��اره به اینکه در نظام آموزشی مدرن این مساله 
موضوعی مردود است، بیان کرد: امروز کودکان استثنایی را به 
مدارس عادی می آورند، آن وقت آموزش و پرورش می خواهد 
کودکان عادی را که در روند اقتصادی و اجتماعی نادرستی 
قرار گرفته اند، دچار برچسب زنی دائمی کند. بدان معنا که با 
انجام چنین اقدامی آسیب را در این کودکان جاودانه کرده و 
نخواهیم گذاشت که آنان به چرخه عادی زندگی بازگردند.

نماینده سمن ها خاطرنش��ان کرد: اگر کودکی دچار اعتیاد 
شود، باید خارج از مدرسه تحت درمان قرار گرفته و مددکار 
و کارشناس به وی کمک کنند و در موعدی که آمادگی الزم 
را کسب کرد به چرخه تحصیل بازگردد. در حقیقت آموزش 
و پرورش قصد داشت که مدرسه ای مخصوص کودکان کار و 

خیابان تاسیس کند که مورد قبول ما نبود.
وی اضافه کرد: وزارت کشور نیز ایراداتی را به موضوع کودکان 
مش��کوک التابعیت و کودکان مهاجر وارد کرده است، یعنی 
برخی کودکان تابعیت مشخصی ندارند و معلوم نیست؛ ایرانی 
هس��تند یا مهاجرکه تعداد چنین کودکانی نیز زیاد است.

لطفی با بیان اینکه تحصیل حق همه کودکان است و وقتی 
یک مهاجر وارد کشور می شود کودکش باید از حق تحصیل 
به عنوان حقی ابتدایی برخوردار باشد، اظهارکرد: بر اساس 
این آیین نامه از وزارت کشور خواسته شده بود، برای کودکان 
ایرانی مشکوک التابعیت شناس��نامه صادر کند، اما وزارت 

کشور نگرانی هایی در این زمینه دارد که باید بررسی شود؛  
اما هنوز جزییات نظر این وزارتخانه را نمی دانیم و باید در این 

خصوص صحبت هایی با این نهاد داشته باشیم.
نماینده سمن ها گفت: در رابطه با کودکان مهاجر فاقد برگه 
هویت نیز درخواس��ت دادیم که به آنان برگه های تحصیل 
داده شود تا اگر شناس��نامه ندارند، بهداشت و آموزش  آنان 

به مخاطره نیفتد.
افراد به حقوق کودکان حساس باشند

 وی عنوان ک��رد: روند اجرایی ش��دن ای��ن آیین نامه کند و
 نگران کننده است و ضروری اس��ت؛ نماینده سازمان های 
مخالف یا سازمان هایی که هنوز به ما پاسخی نداده اند، هرچه 
سریع تر نس��بت به این موضوع اقدام کنند، زیرا حقیقت آن 
اس��ت که کودکی منتظر نمی ماند و هر روزی که از دس��ت 
می رود، ممکن است آسیبی جدید برای این کودکان ایجاد 
شود.لطفی با اظهار تاسف از اینکه در کشور ما فکر می کنند 
حقوق کودک، حق��وق کودکانه اس��ت در حالی که  چنین 
نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: ضروری اس��ت؛ افراد به حقوق 
کودکان به عنوان ضعیف ترین حلقه های اجتماع حس��اس 
باشند، چنانکه در جامعه ما سخن گفتن از مسائلی همچون 
انرژی هسته ای بسیار جدی  و مهم گرفته می شود، اما سخن 
گفتن از مسائل کودکان موضوعی کودکانه تلقی می شود که 

باید این موضوع تغییر کند.
وی تصریح کرد: در کش��ورهای پیش��رفته نظ��ام حمایتی 
براساس مشخصات فیزیکی و روانی جامعه هدف مشخص 
می ش��ود، بنابراین نظام حمایت از کودکان قوی ترین نظام 

حمایتی است.

نماینده سمن ها در اتاق فکر 
شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان 

گالیه کرد:

 کم لطفی
  صداو سیما

 نسبت به کودکان 
کار و خیابان
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مجموعه »امام موس��ی صدر« به کارگردانی محمدحس��ین محمودیان به 
شرح فعالیت های سیاسی � اجتماعی امام موس��ی صدر از زبان نزدیکانش 

می پردازد.
 لبنان قرن ها پیش از آن که کشوری مستقل شود سرزمینی بود که از سه چیز 
خالی نمی شد. پیامبران، درختان سبز و سایه گسترش و مردم تندرست و 
زیبایش و حاال نزدیک به هزار و پانصد سال است که پیامبری نیامده و درخت 
زیبا و سایه  گستر نیز نقشی بی سایه بر پرچم لبنان برجا نهاده. مردم لبنان 
حتی آخرین پیامبر را ندیدند. اما یکی از یاران ساده و بی پیرایه  او به لبنان 

رفت تا سایه درختان آن دیار از سبزی حضور پیامبران خالی نباشد.
بعد از در گذشت آیت اهلل شرف الدین، امام موسی صدر به دعوت شیعیان به 
لبنان و مسجد جامع صور رفت. مرحوم شرف الدین آنجا نماز می خواند. رفت 
و نماز جماعت خواند. نماز جماعت خواندن در مس��جدی که امامش مدتی 
هست که مرحوم شده چندان هم آسان نیست. مخصوصا اگر امام مرحوم به 

دل مردم نشسته باشد.

سید جنبشی را برای فقر زدایی شهر صور آغاز کرد. »جمعیت البر و االحسان« 
را از یک موسسه ش��یعی به یک موسس��ه لبنانی بدل کرد. شناخت احوال 
شیعیان هدف دیگر او بود. از چشم گیرترین مسائل، این فقر وحشتناک شیعه 
بود که از همه جا پیدا بود، نه فقط فقر اقتصادی و فرهنگی با هم و در کنارشان 
فقر قدرت. شیعه هیچ چیز نداشت حتی شناسنامه. اما شناسنامه نادیدنی 
داشت که تویش نوشته بودند شیعه و او را از داشتن همه چیز محروم می کرد.

مجموعه »امام موسی صدر« در 4 حلقه DVD به مدت زمان 396 دقیقه، 
در پانزده قسمت به شرح زندگی و فعالیت های سیاسی اجتماعی امام موسی 
صدر و پرونده ربوده شدن او از زبان کس��انی که از نزدیک امام موسی صدر 
را درک کردند از جمله خانواده او، ام��ام خمینی، مردم لبنان و... می پردازد. 
هرکدام از حلقه ها دارای چندین برنامه و ضمائم شامل عکس ها و سخنرانی ها 
است.در حلقه اول این مجموعه 4 برنامه با عناوین بالیدن، نخستین جوانه ها، 
دوس��ت مردم و جوان ش��ناس و آلبوم عکس، در حلق��ه دوم این مجموعه 
برنامه های سراسر لبنان، در کلیسا، آماج تهمت ها و آفریقا و سخنرانی ایشان با 
موضوع تبلیغ اسالم، در حلقه سوم این مجموعه عناوینی چون پرده نشینان، 
آن لیره پر برکت، فریاد و حامی محرومان و مجموعه عکس دوم و در حلقه 
چهارم شاهد س��ه برنامه برادرکش و ایران، چاه شغاد و همچنین سخنرانی 

دیگری با موضوع امام علی )علیه السالم( خواهید بود.
 مجموعه »امام موس��ی صدر« به کارگردانی محمد حس��ین محمودیان با 
تهیه کنندگی حبیب والی نژاد تولید شده که کورش علیانی نویسنده گفتار 
متن این مجموعه مستند است که موسسه روایت فتح آن را تولید کرده است.

شهال انتظاریان از تحویل ترجمه رمان »جنگ چهارشنبه ها« به ناشر خبر داد و گفت: 
این رمان آمریکایی برای نوجوانان نوشته شده و در خالل روایت مسائل تاریخی و 

سیاسی، مخاطب را با شکسپیر و کتاب آشنا می کند.
شهال انتظاریان مترجم ، درباره فعالیت های تازه خود در حوزه ترجمه گفت: تعدادی 
از ترجمه هایم قرار بود به نمایشگاه کتاب تهران برسندکه این امر میسر نشد و قرار 
شد به مرور بعد از نمایشگاه چاپ ش��وند. البته برخی از کتاب ها هم قرار نبود برای 
نمایشگاه چاپ شوند و فرایند آماده سازی شان قرار بود پس از نمایشگاه انجام شود. 
وی افزود: یکی از ترجمه هایی که در دست دارم، رمان »شمال ناکجا« است که به 
قلم لیز کسلر نوشته شده است. بسیاری از کارهای مربوط به آماده سازی این کتاب 
انجام شده و امیدوارم تا آخر پاییز توسط انتشارات ایران بان، منتشر و وارد بازار نشر 
شود. اثر دیگرم، مجموعه ۵ جلدی »پنی فاجعه« است که نوشته جوئنا نادین بوده و 
تصویرگری اش نیز توسط جف میخائیل انجام شده است. این مجموعه هم قرار است 
توسط انتشارات پیک ادبیات چاپ شود.این مترجم در ادامه گفت: یکی دیگر از آثارم، 
کتابی مصور برای خردساالن است. این کتاب »جغد کوچولو گم شده است« نام دارد 
و نوشتن و تصویرگری اش توسط کریس هوتن انجام شده است. این کتاب مصور 
مراحل آماده سازی را در انتشارات علمی فرهنگی طی کرده و به من هم گفته شده 
که خیلی از کارهایش انجام شده است. حاال عرضه اش بسته به این است که ناشر 

چه زمانی آن را منتشر کند. وی ادامه داد: کتاب دیگری هم که با همکاری همین 
ناشر منتشر می شود، مجموعه دو جلدی »معمای طبیعت« است که مباحث علمی 
را شامل می شود. این دو کتاب اثر کاترین برودسن است و تصویرگری اش هم توسط 
سارا دنیس انجام شده است. مخاطبان این کتاب خردساالن و بچه های گروه سنی 
الف هستند. یکی از مجلدات این مجموعه، درباره حشرات و پروانه هاست و دیگری 
مربوط به حیوانات بیشه. نویس��نده تا به حال همین ۲ جلد را نوشته و امکان دارد 
جلدهای بعدی را هم بنویسد.انتظاریان گفت: ترجمه دیگری هم که آماده چاپ دارم، 
رمان »جنگ چهارشنبه ها« نام دارد. این کتاب نوشته گری اشمیت است و جوایز 
زیادی را در حوزه کتاب های نوجوان از آن خود کرده است. این رمان آمریکایی، در 
دهه های ۱9۵۰ و ۱96۰ در ایاالت متحده جریان دارد و به مسائل تاریخی و سیاسی 
آن دوران می پردازد. ترور کندی و جنگ ویتنام از جمله اتفاقات مهمی هستند که 
در این رمان نویسنده درباره شان نوشته اس��ت. وی افزود: اما مهم ترین مساله در 
داس��تان این رمان، رابطه یک معلم با شاگردش اس��ت که در بحبوحه این مسائل 
سیاسی و اجتماعی، شاگرد را با شکسپیر و کتابخوانی آشنا و به آن عالقه مند می کند.

انتظاران ادامه داد: ش��خصیت اول این داس��تان همان بچه یا ش��اگرد است که در 
 ابتدا فکر می کند معلمش با او لج است و با او کنار نمی آید. این بچه قصه را با حالت 
خاطره گویی تعریف می کند. به غیر از فصل های ابتدایی کتاب، در باقی فصل ها، در 
هر فصل، یک کتاب شکسپیر به این بچه معرفی می شود. یعنی از سپتامبر تا ژوئن 
که یک سال تحصیلی را می سازد، ش��خصیت معلم هر ماه یک کتاب را به این بچه 
معرفی می کند و او هم به مرور به این کتاب ها و کال کتابخوانی عالقه مند می شود.

وی در پایان گفت: »جنگ چهارشنبه ها« در حال آماده سازی توسط نشر پیدایش 
است و توسط این ناشر به چاپ خواهد رسید.

خبر 

حضور 600 ناشر داخلی و 10ناشر 
خارجی نمايشگاه كتاب اصفهان

 حجت االسالم دکتر ارزانی در نشست خبری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
نمایشگاه امسال با رشد ۱۰ درصدی تعداد ناشران داخلی نسبت به سال گذشته و 
حضور 6۰۰ ناشر داخلی و۱۰ ناشر خارجی از ۱۱ تا ۱6 شهریور ماه با برپایی 4۰۰ 

غرفه در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: یازدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان نسبت به سال های گذشته مزایایی 
دیگر همچون برپایی غرفه های متعدد و مختلف فرهنگی و آموزشی به صورت دائمی 

در فضای نمایشگاه را در اختیار شهروندان قرار داده است.
 وی ادامه داد: این غرفه ها ک��ه بخش ها و مباحث مختلفی را تحت پوش��ش قرار

 می دهند، عبارتن��د از مطالعه مفی��د در ۵ دقیقه، آموزش تند خوانی، نشس��ت 
کتابخوان، انواع نمایشگاه های مختلف کاریکاتور، خوشنویسی، نقاشی و سرگرمی 
ویژه کودکان و بزرگس��االن، جنگ و نمایش، اجرای طرح مبادله کتاب و عضویت 
رایگان در کتابخانه ها. وی همچنین از اجرای طرح برپایی غرفه خانواده و رفع مسائل 
شرعی به صورت دائمی در ایام برپایی نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: مسائل مختلف 
خانوادگی و دینی همواره اذهان بخش عمده ای از مردم را به خود مشغول داشته که 
هدف از برپایی غرفه پاسخ به مسائل خانوادگی و شرعی نیز پاسخگویی به شبهات و 

معضالت شهروندان در این زمینه ها می باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی همچنین از اجرای طرح » لم کده کتاب « در 
نمایش��گاه خبر داد و تصریح کرد: این طرح با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان برگزار می ش��ود که از طریق آن فضایی امن و آرام با طراحی 
داخلی خاص و ویژه جهت حضور ش��هروندان در غرف��ه و پرداختن به کتابخوانی 

ایجاد شده است.
وی همچنین از امکان افزایش میزان یارانه پرداختی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی جهت خریداری کتاب از سوی شهروندان خبر داد و تصریح کرد: در سال 
گذشته مبلغ 6۰۰ میلیون تومان از سوی این نهاد جهت یارانه کتاب در نظرگرفته 
ش��د و کتاب ها با تخفیف 3۰ درصدی به ش��هروندان عرضه ش��دکه متاسفانه به 
علت ع��دم ترویج فرهنگ مطالعه در اس��تان اصفهان ، تنها می��ران ۵7۰ میلیون 
تومان کتاب از س��وی ش��هروندان خریداری ش��د. وی ادامه داد: امسال این مبلغ 
به میزان 7۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که در صورت اس��تقبال ش��هروندان تا 
س��قف ۱ میلیارد تومان نیز قادر به ارائه یارانه خواهیم بود. حجت االس��الم ارزانی 
همچنین از برگزاری مراس��م افتتاحیه یازدهمین نمایش��گاه کتاب سال اصفهان 
در تاریخ ۱۱ ش��هریور ماه و با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی خبر 
 داد و گفت: این مراس��م از س��اعت ۵:3۰ عصر در محل برپایی نمایش��گاه برگزار 

می شود.
وی همچنین از تشکیل ۱۰ کمیته مرتبط با برپایی نمایشگاه خبر داد و اظهار داشت: 
این کمیته ها عبارتند از کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته فرهنگی ، کمیته مطبوعات، 
کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی، کمیته امور ناشرین در نظارت محتوایی، کمیته 
امور قرآنی، کمیته حراس��ت، کمیته برنامه های ویژه، کمیته هنری و سینمایی و 
کمیته ارزیابی و نظرسنجی. وی از حضور نمایندگان شهرستانهای استان اصفهان 
در نمایش��گاه خبر داد و تصریح کرد: امس��ال به طور ویژه به حضور شهرستانهای 
اس��تان تاکید کرده ایم و فضایی طراحی ش��ده تا در هر روز چند شهرس��تان در 
 نمایشگاه حضور داشته و موجب فعال شدن ش��وراهای فرهنگی شهرستان خود

 شوند.

شرحفعالیتهای
امامموسیصدر»دریکمستند»

شکسپیرخوانیدرمیدانسیاست

این مجمع از کس��ی کمک بالعوض نگرفته؛  اما زمانی می توان با محصوالت 
چینی رقابت کردکه کاالیی به همان قیمت و با همان کیفیت تولید شود اما ما 

توان رقابت اقتصادی با چین را نداریم.
سعید حس��ینی، مدیر مجمع نوشت افزار ایرانی- اس��المی در گفتگو با مهر، 
ترویج استفاده از این نوع نوش��ت افزار را درگرو فرهنگسازی دانست و افزود: 
»باربی« یا ش��خصیت های والت دیس��نی، یک ش��به به اینجا نرس��یده اند. 
سال هاست که فیم و پویانمایی و تبلیغ و محصوالت مرتبط فرهنگی بر اساس 
این شخصیت ها ساخته شده اس��ت. به همین خاطر کودکان ایرانی، باربی و 
بت من و مرد عنکبوتی و میکی ماوس را همچنان بیشتر می شناسند؛ چون با 

این شخصیت ها آشناتر هستند.  
مدیر مجمع نوشت افزار ایرانی- اسالمی با اشاره به اینکه انجمن، سه سال است 
شکل گرفته و از سال 9۱ تا به حال، روند روبه رشدی را طی کرده است گفت: 
ما کار خود را در سال 9۱ با دو برند شروع کردیم. دو سال بعد این تعداد به 3۰ 
برند رسید و ما را بر آن داشت تا به منظور انسجام بخشی به کارها و دوری از کار 
مقطعی، مجمعی تشکیل شود تا به فرهنگ سازی در این زمینه بپردازد؛ چرا که 
در طول سال، به طور میانگین، ۱۵۰ میلیون جلد دفتر در کشور مصرف می شود 
و ما نمی توانیم نس��بت به این ظرفیت عظیم و مصرف انبوه بی تفاوت باشیم. 
حتی اگر بتوانیم میزانی از این تعداد را به  تولید نوشت افزارهای اسالمی- ایرانی 

اختصاص دهیم، می توانیم بر جریان فرهنگی کشور تاثیر بگذاریم.  
شکرستان و كاله  قرمزی در میان پرفروش ها

حسینی در ادامه به پرفروش ترین طرح های نوشت افزار اسالمی- ایرانی اشاره 
و بیان کرد: ش��خصیت هایی که بچه ها با آن آشنا هس��تند، درشمار کارهای 

پرفروش ماست.
 برای مثال ش��خصیت های مجموعه شکرس��تان و کاله قرمزی و همین طور 
عروسک »چرا« جزو کارهای پرفروش ماس��ت. از سوی دیگر شخصیت های 
مجموعه »پایتخت« ه��م طرفداران خاص خ��ود را دارند چ��ون بچه ها این 
شخصیت ها را در قالب فیلم و مجموعه های تلویزیونی دیده اند و می شناسند.

او با اش��اره به ضرورت حمایت دس��تگاه های فرهنگی مختلف از نوشت افزار 
اسالمی- ایرانی گفت: تبلیغ و فرهنگ سازی در این زمینه، تنها برعهده مجمع 

نوشت افزار اسالمی- ایرانی نیست. 
اصال ما به تنهای��ی از عهده ای��ن کار برنمی آییم و الزم اس��ت تمام نهادهای 
فرهنگی، به ویژه صدا و س��یما به فعالیت در این زمین��ه بپردازند. برای مثال 
فروش دفترهایی با تصویر شهید عباس بابایی زمانی پرفروش شدکه سریال 
»شوق پرواز« از رسانه ملی پخش شد؛ یا سال گذشته، دفترهایی با تصویر تیم 
ملی والیبال، پرفروش بود چون والیبالیس��ت ها مرتب افتخاری تازه به دست 

می آوردند و تصویرشان پخش می شد.
حسینی با اشاره به اینکه شخصیت های مجموعه شکرستان و کاله قرمزی تیپ 
هستند نه کاراکتر گفت: یکی از اهداف ما ارائه سبک زندگی اسالمی- ایرانی 
است ما با کاله قرمزی و شکرس��تان نمی توانیم این س��بک زندگی را ترویج 
کنیم اما با »ثنا و ثمین« یا »بچه های آسمانی« می توان چنین کرد. ما حتی 
یک انیمیشن بر اس��اس ش��خصیت ثنا و ثمین طراحی کرده ایم اما چندان 
 موفق نبوده اس��ت. چراکه این کار به یک فرهنگس��ازی و تبلیغ گسترده نیاز

 دارد.
مدیر مجمع نوشت افزار اس��المی- ایرانی در ادامه به نحوه توزیع دفاتر اشاره 
و بیان کرد: بخش��ی از این دفترها به صورت س��نتی در بازار عرضه می شود و 

تعدادی هم به کمک نمایشگاه های نوشت افزار در سطح کشور چون نمایشگاه 
»ایران نوشت« و »باز باران«. اما الزم اس��ت بنکدارهای ازار، ما را بیش از این 

بشناسند و از کارهامان حمایت کنند.
توان رقابت با نوشت افزار چینی را نداريم

حس��ینی در پاس��خ به اینکه درگرافیک بعضی کارها، اغراق ش��ده است یا با 
مخاطب، ارتباط برقرار نمی کندگفت: ما سعی کردیم در این مدت پژوهش های 
کاربردی انجام دهیم و با ارائه فرم های نظرسنجی، سلیقه و نظر مخاطبان را 
جویا شده ایم. البته هنوز، ابتدای راهیم و کارمان ضعف ها و کاستی های خود را 

دارد؛  اما به نسبت سال 9۱، در جایگاه بهتری ایستاده ایم.
به گفته این فعال فرهنگی، بیشتر محصوالت آنها به تولید و طراحی جلد دفاتر 
برمی گردد و همچنان کوله و تراش و پاک کن و جامدادی از چین وارد می شود. 
به این خاطر که هزینه تولید این محصوالت در ایران بسیار باالتر از چین است 
و ما در شرایط فعلی توان رقابت با نوش��ت افزار چینی را نداریم. یعنی هزینه 
تولید در ایران چند برابر می ش��ود و خانواده ترجی��ح می دهند تراش چینی 
بخرند. ضمن این که در قالب جلد دفتر بهتر می توانیم پیام های فرهنگی خود 

را منتقل کنیم.
حسینی با اش��اره به این که ما برای واردات و یا تولید این محصوالت در کشور 
تعریف و ساختار مشخصی نداریم گفت: متولی حوزه هایی مانند اسباب بازی 
و نوشت افزار مشخص نیست. تمام هدف مجمع  نوشت افزار اسالمی- ایرانی، 
این بوده که در این عرصه فعالیت کند و به فضاسازی بپردازد. در واقع می توان 
به نوشت افزار به چشم یکی از محصوالت پیش قراول صنایع فرهنگی نگاه کرد 

که می تواند در حوزه فرهنگ عمومی نیز تأثیرگذار باشد.
 مدیر مجمع نوش��ت افزار ایرانی اس��المی به وجود برخی ش��ائبه ها اش��اره و

بیان کرد: در میان اعضا، کسی نیس��ت که پول بالعوض گرفته باشد موفقیت 
این کار، در مردم��ی بودن آن اس��ت. از این رو فعالیت ه��ای مجمع می تواند 
الگوی خوب��ی برای حرکت ه��ای فرهنگی دیگر باش��د آن هم در کش��ور ما 
که بیش��تر کاره��ای فرهنگی، جنب��ه نمایش��ی دارد. در هر حال م��ا زمانی 
می توانیم با کاالهای چین��ی رقابت کنیم که کارهامان، ه��م از نظر قیمت و 
هم کیفیت، قابل مقایس��ه با نمونه های مش��ابه باش��د. ما همه تالش خود را 
 کرده ایم که این اتفاق بیفید و دیگر نهاده��ای فرهنگی هم می توانند چنین

 کنند.

سعید حسینی، مدير مجمع نوشت افزار ايرانی- اسالمی ؛

توان رقابت با نوشت افزار چینی را نداريم

سفارش��ات متعدد برای ترجمه های فوری از آثار ادبی دفاع مقدس و حضور بی هدف 
ناشران این عرصه در نمایشگاه های جهانی کتاب چیزی جز بی اعتنایی به این ادبیات 

در خارج از مرزها رابه ارمغان نیاورده است.
ادبیات دفاع مقدس در س��ال های اخیر،  در گامی بلند از مرزه��ای ایران عبور کرده 
 و س��عی در جذب مخاطبانی از میان غیرایرانیان داشته اس��ت. ترجمه آثاری مانند
 »س��فربه گ��رای ۲7۰ درج��ه«، »دا«، »م��ن قات��ل پس��رتان هس��تم« و

»داستان های شهر جنگی« و به خصوص حضور آنها در کشورهای مختلف از آمریکا، 
اروپا و آسیا و استقبالی که از آنها به عمل آمده گواه این مدعی است.

از طرف دیگر حضور موفق اندکی از این آثار، اش��تیاق زیادی برای صاحبان و ناشران 
این آثار برای حضور در عرصه های بین المللی به وجود آورده است؛ تا جایی که در دو 
سال اخیر شاهدیم بسیاری از ناشران و دست اندرکاران ادبیات دفاع مقدس، به جای 
اهتمام در ترجمه درست آثار خود، با اشتیاقی وصف ناشدنی کتاب ها را به زبان فارسی 
به نمایشگاه های بین المللی می برند؛ غافل از اینکه برای این سوال پاسخی داشته باشند 

که مخاطب این آثار به زبان فارسی در خارج از کشور کیست؟
حضور در نمايشگاه های خارجی برای افزايش فروش داخلی

طی روزهای اخیر و در تازه ترین فهرست منتشر ش��ده در این زمینه، مجمع ناشران 
دفاع مقدس فهرستی از 76 عنوان کتاب منتشر شده با موضوع دفاع مقدس که عمده 
آنها به زبان فارسی و عربی است،  منتشر کرده است که از قرار معلوم قرار بر عرضه آنها 

در نمایشگاه کتاب مسکو است که در آستانه برگزاری آن هستیم.
نگاهی به این فهرست می تواند گواه دیگری بر مدعای طرح شده در آغاز گزارش باشد. 
حضور و انتخاب76 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس که عمده آنها به زبان فارسی، 
 عربی و آذری اس��ت این ابهام بزرگ را پدید می آورد که این انتخ��اب  و حضور با چه

 هدف گذاری انجام شده است.
 برای پاسخ به این س��وال پیگیر توضیح مدیران مجمع ناش��ران دفاع مقدس شدیم 
 که برخ��الف تماس های مک��رر خبرنگار مهر، حاض��ر به پاس��خگویی در این زمینه 

نشدند.
 با این وجود فخرالدین پزش��کی، مدیر نش��ر عماد فردا که آث��اری از وی نیز در این 
نمایشگاه و البته با تایید مجمع حضور دارد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما یک 
ناشر تخصصی در حوزه جنگ هستیم و آثاری هم که برای ارائه در نمایشگاه معرفی 
کرده ایم آثار شاخص ادبیات جنگ در س��ال های اخیر است. اینکه می پرسید آیا این 
کتاب ها در نمایشگاه های بین المللی مخاطب دارد یا ندارد را باید واگذار کنیم به ایام 

نمایشگاه و اتفاقی که در آن می افتد.
وی در عین حال تصریح کرد: ادبیات ایران در دنیا به عنوان ادبیاتی متفاوت شناخته 
می شود و به نظرم بعد از ترجمه است که بازخورد آن مشخص می شود. شاید حضور 
این آثار در خارج از کش��ور منجر به اتفاقی برای کتاب نش��ود اما برای کتاب از منظر 
مخاطب بیرونی خوب اس��ت. این حضورها گاهی یک تابلوی تبلیغاتی است و منجر 
می شود در داخل کشور به کتاب نگاهی وسیع تر شود. پزشکی همچنین می گوید که 
هنوز برای گرفتن بازخورد از حضور این آثار در خارج از کشور زود است و باید با تامل 
و صبر به این مس��اله توجه کرد هرچند که در حال حاضر نیز می گویم که حضور این 
کتاب ها در خارج از کشور بازخورد داخلی خوبی را برای آنها به ارمغان خواهد داشت.

ترجمه های سرپايی و مخاطبان ناكام
جدای از این اظهارنظر که به نوعی نشان دهنده انگیزه فعلی حضور این آثار است باید 

مساله ترجمه های بد این دست آثار را هم مورد توجه قرار داد.
چند ماه قبل از این و پس از رونمایی ترجمه انگلیس��ی کتاب دا، تدوینگر این کتاب 
سخن به انتقاد بازکرد که این اثر به صورتی گزینشی و ناقص و حتی بدون درج نام وی 
به انگلیسی ترجمه شده است و پس از آن ترجمه اردوی این کتاب که توسط رایزنی 

فرهنگی ایران در پاکستان منتشر شده بود نیز مورد انتقاد فراوان اساتید زبان فارسی 
و اردو قرار گرفته بود.

در همین زمین��ه ترجمه های موجود از کتاب های »س��فر به گ��رای ۲7۰ درجه« و 
»داستان های ش��هر جنگی« نیز بنا بر گفته مولفان آنها تنها در شکل دانشگاهی در 
آمریکا مورد اس��تفاده قرار گرفته و برخی از دانش��جویان آنها را به عنوان نمونه ای از 
ادبیات معاصر خاورمیانه و نه ادبیات جنگ ایران خوانده اند و این یعنی توزیع عمومی 

برای این آثار وجود نداشته است.
این دس��ت اتفاقات نشان می دهد که در کنار سیاس��ت نگاه تبلیغی صرف به ترجمه 
آثار ادبی دفاع مقدس در کشور طی سال های اخیر، هدف گذاری بلندمدتی نیز برای 

ترجمه این آثار وجود نداشته است.
فیلترينگ هوشمند كتاب دفاع مقدس

به عبارت ساده تر با وجود تاکیدات فراوانی که به روی این مساله وجود داشته است که 
تنها یک نمونه آن تاکید رهبر معظم انقالب اس��المی به امر ترجمه آثار دفاع مقدس 
بوده است؛  در عمل مسووالن نهادهای متولی به اجرای شتابزده، بدون سیاستگذاری 
بلندمدت و ناگهانی برخی ترجمه ها بسنده کرده و حاصلش نیز در نهایت حضور در 
نمایشگاه های خارجی برای تبلیغ فروش داخلی یا انتشار ترجمه های پرغلط و غیرقابل 

فهم از این آثار بوده است.
کامران پارسی نژاد نویس��نده و دبیر جایزه ادبی قلم زرین دو سال قبل و در نشستی 
تحت عن��وان »فرصت ها و تهدیدات جهانی ش��دن ادبیات داس��تانی دفاع مقدس« 
در همی��ن زمینه گفته ب��ود: در ایران کتاب های��ی را برای ترجمه انتخ��اب کرده اند 

 که خواس��ته یا ناخواس��ته نه تنها انتقال دهنده ارزش های دفاع مقدس نبوده، بلکه
 ضد ارزش ها و آرمان های ما شده اند.

وی معتقد است: در حالی که سایر کشورها عالقه مند به ادبیات دفاع مقدس ما هستند، 
اما متاسفانه فیلتری وجود دارد که به تمام ادبیات  دفاع مقدس اجازه ترجمه را نمی دهد 
و متاس��فانه در خیلی از موارد جریان های دولتی ما هم با این فیلترینگ ها همس��و 
ش��ده اند؛ چرا که ترجمه ادبیات دفاع مقدس را به مترجمی داده اند که اصال ایثارها، 
رشادت ها و ش��هادت طلبی را قبول ندارد. این مترجمان که حرف جدیدی هم برای 
گفتن ندارند اجازه حرف زدن را به دیگران هم نمی دهند و نمی گذارند خواننده های این 
آثار در آن سوی مرزها خودشان تصمیم بگیرند و از ادبیات دفاع مقدس ما به درستی 
نتیجه گیری کنند، و به نوعی می توان گفت آثار مورد عالقه و یا آثار آشنایانش��ان را 
به عرصه ترجمه می رس��انند. و این خود ش��اهد مثال دیگری از بی سامانی و فقدان 

سیاست های بلندمدت در زمینه ترجمه آثار دفاع مقدس است.
با این وصف سیر سفارش��ات متعدد برای ترجمه های به اصطالح سرپایی از آثار ادبی 
دفاع مقدس که گاه بدون اطالع ناشر داخلی صورت می پذیرد و اشتیاق وصف ناپذیر 
حضور تشکل ها و ناشران دفاع مقدس در نمایشگاه های جهانی کتاب که به طور عمده 
فاقد دس��تاورد قابل اعتنایی بوده اس��ت؛ از همین االن زنگ خطر یک آفت فرهنگی 

بزرگ را به صدا درآورده است.
زنگ خطری که نجوایش می گوید روند فعلی منجر به سوخت سوژه دفاع مقدس در 
خارج از کشور و بی اعتنایی بیشتر مخاطبان غیرایرانی به آن خواهد شد و اگر هم نشود 

ترجمه های بد این آثار آنچه که باید را به آنها منتقل نخواهد کرد.

به بهانه حضور در نمايشگاه كتاب مسکو؛

ترجمهسفارشیوسفرتشریفاتی
چهدردیازادبدفاعمقدسدوامیکند؟



خبر خبر 

استاندار چهارمحال و بختیاری س��رمایه گذاری اقتصادی و ایجاد واحدهای 
تولیدی و خدماتی روستایی را عامل موثری در جلوگیری از مهاجرت روستاییان 
به شهرها عنوان کرد. قاسم سلیمانی دشتکی  در نشست با بخشداران استان 
اضافه کرد: استفاده از توان بانوان روستایی در بخش های مختلف، به ویژه در 
حوزه تولیدات صنایع دس��تی، س��وغات و خوراکی های بومی و محلی تاثیر 

مستقیم بر افزایش درآمد خانوارهای روستایی دارد. 
وی عنوان داش��ت: در هرگونه س��رمایه گذاری مربوط به بخش های مختلف 

رعایت قوانین و استانداردها و جلوگیری از بی قانونی، ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: رویکرد 
توسعه روستایی باید مبتنی بر مشارکت مردم در اقتصاد و عمران باشد. گودرز 
امیری، اظهارداشت: توجه به صنایع دستی و برنامه ریزی برای گسترش این 
صنعت، در افزایش درآمد روستاییان و ارتقای وضعیت اقتصادی و اشتغال این 
بخش نقش موثری دارد. وی ادامه داد: برگزاری مس��ابقات بومی و محلی در 
روستاها، می تواند به عنوان یک ظرفیت برای افزایش گردشگران در مناطق 
روستایی و باال رفتم شاخص های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. امیری ایجاد 
خانه های گردشگری در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری را از ظرفیتهای 

مهم استان در رونق گردشگری عنوان کرد.
 در این نشس��ت، بخش��داران چهارمحال و بختی��اری نظرات، دی��دگاه ها و 

پیشنهادات خود را در خصوص توسعه روستایی ارائه کردند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: عشایر استان،کوچ خود به 
مناطق قشالقی خوزستان را از نیمه شهریور آغاز می کنند.یحیی حسین پور، 
افزود: بر اساس تقویم کوچ، عشایر اس��تان تا آبان ماه باید به مناطق قشالقی 
خوزستان کوچ کنند. وی ادامه داد: براین اساس باید تمهیداتی در نظر گرفته 
شود تا کوچ عشایر استان در شرایط مناس��بی انجام گیرد و امنیت آنها تامین 
شود. حسین پور ،با تاکید بر تخصیص انش��عاب آب به عشایر استان، تصریح 
کرد: شرکت آب و فاضالب روستایی انشعاب برداشت آب در اختیار عشایر قرار 
دهد تا با مشکل آب روبرو نشوند.مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به برگزاری کمیسیون سیاسی، اجتماعی شورای عشایر استان، افزود: 
در این کمیس��یون که با حضور تعدادی از نمایندگان نهادهای اجرایی استان 
برگزار شد، تمهیدات الزم برای رفاه حال عشایر و تسهیل امر کوچ آنها درنظر 
گرفته شد.حسین پور، با اشاره به پنج ایل راه اصلی عشایر، اظهار کرد: انتظار 
می رود امنیت عشایر و سالمت آنها و دام هایشان با کمک نهادهایی از جمله 
دامپزشکی، هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی تامین شود. وی،با بیان اینکه 
عشایر در 85 درصد گس��تره جغرافیایی استان استقرار دارند، گفت: جمعیت 

عشایر استان 126 هزار نفر در قالب 14 هزار و 657 خانوار اعالم شده است.

جشنواره منطقه ای شعر گویش محلی با عنوان»تمدار بیت« روز چهارشنبه 
در فرهنگسرای شهر اردل آغاز شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت:377 اثر از 
سوی شاعران محلی سرا به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

جواد کارگران دهکردی،درآیین گشایش این جش��نواره یک روزه افزود: 
این تعداد از از 111 شاعر محلی س��را به دبیرخانه جشنواره در شهرستان 
اردل ارسال ش��د که از این تعداد 97 اثرآیینی،128 اثر آزاد و 135 اثر در 
 بخش فارس��ی بود. به گفته وی،معاونت فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و

 ارش��اد اس��المی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان در راستای 
سیاس��ت های راهبردی وزارتخانه و اهتمام به پاسداشت و ارتقای ادبیات 
گویشی و بومی و طبق شعار سال مبنی بر دولت و ملت، همدلی و همزبانی 
اقدام به برگزاری نهمین جشنواره ادبی شعر گویشی منطقه ای تمداربیت 
ک��رد.وی افزود:موضوعات آئینی در بخ��ش های انتظ��ار، فرهنگ ایثار و 
ش��هادت، عفاف و حجاب، امام رضا )علیه االسالم(، همدلی و همزبانی و با 

اولویت آداب و سنن اقوام از موضوعات جشنواره است.
شهرستان اردل در 90 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

منطقه زاگرس نشین ایران بیش از 24گویش و زیر گویش محلی دارد که 
واژه های کاربردی در بخشی از آن مشترک است.

رییس اداره معادن سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو میلیون تن مواد معدنی از معادن استان 
اس��تخراج ش��د. بهزاد ابراهیمی روز چهارش��نبه با اعالم این خبر اظهار 
داشت:استخراج این میزان مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد دارد.
به گفته وی، استخراج انواع مواد معدنی از معادن استان بیش از 70 میلیارد 

ریال برای چهارمحال و بختیاری درآمد زایی دربرداشت.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان،میزان 
س��رمایه گذاری معادن چهارمحال و بختیاری امس��ال هشت درصد رشد 

داشت و به 690 میلیارد ریال افزایش یافت. 
وی تصریح کرد: هم اینک 187 معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است 
که زمینه اشتغال یک هزار و560 نفر را فراهم کرده است. رییس اداره معادن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان افزود: معادن فعال استان شامل 
معدن سنگ تزئینی، معدن سنگ الشه، معدن سنگ گچ، معدن سیلیس، 
معدن خاک نسوز و معدن تولید مواد اولیه سیمان است. بخشی از معادن 
استحصال شده چهارمحال و بختیاری صادر و بخشی دیگر برای فراوری به 

استانهای دیگر فرستاده می شود.

استاندار چهارمحال وبختیاری:

سرمایه گذاری درمناطق روستایی؛ 
مانع مهاجرت روستاییان می شود

 کوچ قشالقی عشایر
 از نیمه شهریور 

جشنواره منطقه ای ش�عر محلی 
در اردل آغاز ش�د

دو میلیون تن مواد معدنی 
درمعدن استان استخراج شد

پروژه ی تونل انتقال آب سبزکوه، یکی از چهار پروژه چالش برانگیز انتقال آب و سدسازی 
در چهارمحال و بختیاری اس��ت که پیش از آن ک��ه مجوزهای قانون��ی و تأییدیه های 

زیست محیطی شان را دریافت کنند، عملیات اجرایی آن ها آغاز شده است.
تونل انتقال آب سبزکوه که آب را از ناغان به چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل می کند، 
محیط زیست منطقه حفاظت شده سبزکوه و نیز منطقه چغاخور را با خطر جدی مواجه 
کرده و با از میان بردن منابع ثروت عمومی در این دو منطقه، خطر جاودانه شدن فقر را 
میان مردم بومی آن تشدید می  کند.تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور، 150 میلیون 
مترمکعب چش��مه  های طبیعی را در معرض خطر ق��رار می دهد و تنش های ش��دید 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال می آورد. این تونل 10 هزار و 700 متری 
با قطر 4/45 متر قرار است آب رودخانه سبزکوه، از سرچشمه های رودخانه کارون، را برای 
مصارف صنعتی و کشاورزی دش��ت بروجن به چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل کند، 
اما حدود 80 درصد از 49 دهنه چشمه و هشت رشته چشمه - قنات واقع در سازندهای 
کربناته منطقه که مظهر اکثر آن ها امتداد گسل است، باالتر از تراز تونل انتقال آب سبزکوه 
واقع ش��ده اند که در معرض خطر قرار می گیرند. آبدهی اکثر این چش��مه ها تحت تأثیر 
احداث تونل قرار می گیرد و به طور قطع دچار کاهش آبدهی و یا خشک شدن می  شوند، 
چون برخورد تونل انتقال آب سبزکوه با گس��ل ها موجب زه کشی آب زیرزمینی توسط 
تونل می شود که اصلی ترین چشمه ها یا چشمه - قنات ها را که بخش اعظم باغات منطقه 
را آبیاری می کنند، می  خشکاند، عالوه بر این امکان خشک شدن تاالب چغاخور یکی از 
زیستگاه های حساس بین المللی بر اثر حفر تونل سبزکوه و تخلیه ناگهانی آب سبزکوه 

وجود دارد، که زمان مورد نیاز برای جبران حجم تخلیه شده قابل تخمین نیست.
»مهدی پژوهش«، عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هرکرد و عضو کمیت��ه  ملی کارون، 
 با بی��ان این که اح��داث تونل س��بزکوه چیزی جز عقب افتادگی بیش��تر برای اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ندارد، اظهار کرد: با احداث تونل سبزکوه، در آینده نزدیک شاهد 

احداث تونل بهشت آباد هم خواهیم بود.
وی مخالفت های صورت گرفته با ادامه یافتن تونل س��بزکوه در س��طح مل��ی را یادآور 
 ش��د و گفت: دکتر معصومه ابتکار، رییس حفاظت محیط زیست کش��ور نیز در سفر به 
چهارمحال و بختیاری بر لزوم توقف تونل سبزکوه با توجه به مخاطرات زیست محیطی  ای 

که دارد تاکید کرد.
تونل سبزکوه مجوز زیست محیطی ندارد

پژوهش با اشاره به این که احداث هر تونلی موجب تغییر در محیط زیست می شود، افزود: 
تونل سبزکوه که آب منطقه حفاظت شده سبزکوه را به چغاخور می رساند مجوز الزم از 

محیط زیست را ندارد.
پژوهش خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج تحقیقات هدف از احداث این تونل تامین آب 

صنایع فوالد و کارخانه های استان است.
تونل سبزکوه بهانه ای برای تامین آب صنایع فوالد اصفهان

عضو هیات علمی دانشگاه ش��هرکرد با اش��اره به این که 65 درصد صنایع فوالد استان 
چهارمحال و بختیاری توسط صنایع فوالد مبارکه اصفهان خریداری شده است، افزود: به 
بهانه تامین آب صنایع چهارمحال و بختیاری، در واقع آب مورد نیاز صنایع فوالد استان 

اصفهان تامین می شود.
وی با بیان این که منطقه ی حفاظت شده سبزکوه به عنوان زیست کره مطرح شده است، 

ادامه داد: فعالیت تونل سبزکوه موجب از بین رفتن این زیست کره می شود.
عضو کمیته  ملی کارون هم چنین عدم آگاهی و آینده نگری مس��ووالن و مردم را از علل 
ایجاد تونل سبزکوه برشمرد و گفت: با توجه به خشکسالی که در 20 سال آینده کشور را 
فرا خواهد گرفت، افراد در مناطق مختلف به دنبال جمع آوری آب برای حوزه خود هستند.

منابع آبی چهارمحال و بختیاری به سمت خشکی پیش می روند
وی اظهار کرد: احداث تونل با هر شکلی عواقب نامطلوبی همچون خشک شدن چاه ها، 
چشمه ها و قنات ها را در پی خواهد داشت و با احداث تونل ها برای انتقال آب نیز منابع آبی 

چهارمحال و بختیاری به سمت خشکی پیش می روند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد با بیان این که در منطقه ناغان از توابع شهرستان کیار 
با مشکل لغزش زمین مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: احداث این تونل موجب حساس 

شدن گسل ها شده و شرایط را برای زمین لرزه فراهم می کند.
تولید ریزگردها، از دیگر عواقب احداث تونل سبزکوه

وی تولید ریزگردها را از دیگر عواقب احداث تونل سبزکوه دانست و تصریح کرد: با احداث 
این تونل، پس از مدتی این منطقه حفاظت شده به تپه های ماسه تبدیل می  شود.

عضو کمیته ی ملی کارون با اشاره به عواقب ساخت این تونل خاطر نشان کرد: اکثر مردم 
این منطقه به علت نبود صنایع، زندگی خود را از طریق کشاورزی و دامداری می گذرانند 
که با احداث این تونل و خشک شدن چاه ها، خاک و پوشش گیاهی و بخش اعظم تولیدات 
کشاورزی و دامی در منطقه س��بزکوه از بین می رود و بس��یاری از افراد شغل خود را از 

دست می دهند.
وی همچنین مهاجرت به دیگر روستاها و شهرها، خالی شدن روستاها از سکنه، نیاز به 
افزایش واردات و افزایش ش��غل های کاذب و خالف را از دیگ��ر عواقب احداث این تونل 

برشمرد.
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حصر وراثت
5/144  آقای الیاس صفری حاجت آقائی دارای شناس��نامه شماره 399 به شرح دادخواست 
به کالسه 125 -94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم زینب صفری حاجت آقائی بشناسنامه 12 در تاریخ 1394/4/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- محمد صفری 
حاجت آقائی ش.ش 10 همسر متوفی 2- یونس صفری حاجت آقائی ش.ش 16 فرزند متوفی 
3- الیاس صف��ری حاجت آقائی ش.ش 399 فرزند متوفی 4- ش��هال صف��ری حاجت آقایی 
ش.ش 17 فرزند متوفی 5- زهرا صفری حاجت آقائی ش.ش 102 فرزند متوفی. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف662 شعبه دوم شورای حل اختالف باغبهادران

آگهی ابالغ
6/143 شماره ابالغیه: 9410103640703555 شماره پرونده: 9409983640700159 
شماره بایگانی شعبه: 940163 خواهان/ ش��اکی علی نکیسا دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم محمد نیکان نژاد به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
زرین شهر نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان 
)زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9409983640700159 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/7/28 و ساعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 651 منشی دادگاه ش��عبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان لنجان
حصر وراثت

5/145  آقای  جواد دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 
137 -94 شعبه اول حقوقی و حبسی شورای حل اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم فاطمه دادخواه تهرانی بشناسنامه 
245 در تاریخ 1394/5/16 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه  ورثه حین الفوت آن 
مرحوم  منحصر اس��ت به: 1- جواد دادخواه تهرانی ش.ش 19 به عن��وان فرزند ذکور متوفی 
2- طاهره دادخواه ش.ش 132 به عنوان فرزند اناث متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه  به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف197 شعبه اول 

حقوقی و حبسی تیران
تحدید حدود اختصاصی

6/137 ش��ماره صادره: 1394/04/88656 چون ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک 117 
فرعی از 3- اصلی واقع در مزرعه بیشه اوره بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام احمد عسکری راد فرزند محمد و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 1394/7/22 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به  عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در این  آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. م الف 165 تاریخ انتشار: 1394/6/12 عباسعلی عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

مزایده
6/140 اجرای احکام مدنی ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 940038 ج1/ له خواهانها غالمعلی کریمی سواد جانی 
ناهید کریمی سواد جانی خیرالنسا کریمی  س��وادجانی و پریوش کریمی سواد جانی و علیه 
خواندگان علی کریمی سوادجانی- علی اکبر س��وادجانی و محسن کریمی سواد جانی مبنی 

 بر فروش شش��دانگ پالک ثبتی 5000/2143 بخش اصفهان، به نشانی: آپادانا اول، خیابان 
باغ توت، کوچه هاشم زاده، بن بس��ت یزدانی پالک 4/3= با وصف کارشناسی ذیل الذکر که 
 مصون از تعرض طرفین واقع گردیده اس��ت مورخه 1394/7/1 از س��اعت 9 الی 9/30 صبح 
 در محل این اج��را )طبقه چهارم، س��اختمان اجرای احکام دادگس��تری، خیابان نیکبخت، 
جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای  
احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه  مزایده به  نشانی ملک 
 قادر به بازدید از آن خواهند بود. تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی  به حساب سپرده 
دادگس��تری به ش��ماره 2171290210008 نزد بانک ملی ش��عبه دادگس��تری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
 ش��روع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: ملک

 متنازع فیه عبارت است از منزل مس��کونی به شماره 5000/2143 و به شماره ثبت 36483 
 دفت��ر 286 صفحه 183 بخش 5 ثب��ت اصفه��ان دارای 142/80 متر مرب��ع عرصه با حدود

 اربعه ش��ماالً به پارک، ش��رقا به پالک، جنوبا به پالک، غربا قس��متی به پالک و قسمتی به 
 بن بس��ت می باش��د. دارای حدود 100 متر مربع اعیانی مش��تمل بر یک طبق��ه به انضمام 
زیرزمین احداثی با مش��خصات دیوارهای باربر و س��قفها تیرآهن و طاق ضربی، بدنه ها گچ 
و  نقاش��ی، کف ها موزائیک، چهارچوب ها فلزی و دربهای داخلی چوب��ی، دربها و پنجره های 
خارجی پروفیل، سیستم گرمایش��ی  بخاری و آبگرمکن و س��رمایش کولر، دارای انشعابات 
آب برق و گاز می باش��د. با عنایت به موارد فوق االش��اره: موقعیت محل، متراژ، واقع بودن  در 
انتهای بن بس��ت و ورودی با عرض کم و جمیع عوامل موثر به ارزش ششدانگ محل مذکور 
شامل عرصه اعیان و اشتراکات منصوبه جمعا به مبلغ 4/800/000/000 ریال )چهار میلیارد 
و هشتصد میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد.م الف16209 مدیر اجرای احکام شعبه اول 

دادگاه حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

5/147 آقای س��لمه کریمی نطنزیان دارای شناسنامه ش��ماره 207 به شرح دادخواست به 
کالسه 225 -94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماشاءاله  عباسی پورطامه بشناسنامه 13 در تاریخ 1394/5/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- سلمه کریمی نطنزیان 
ش.ش 207 نس��بت با متوفی فرزند 2- رقیه قنبری ش.ش 13 نسبت با متوفی مادر متوفی 
3- مهدیس عباس  پور طامه ش ملی کارت 1230131418. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف166 شعبه دوم شورای حل اختالف حقوقی نطنز 
احضار

6/148 نظر به اینکه آقای امید فخر نائینی فرزند مس��عود ش��کایتی علی��ه آقای محمد علی 
رمضانی فرزند حسن مبنی  بر  ضرب و شتم مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 892509د/7 
ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان  بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت  عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ  خواهد شد. م الف 16201 دادیار شعبه7 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

6/149 شماره درخواست: 9410460365600022 شماره پرونده: 9409980365600771 
شماره بایگانی شعبه: 940771 پیشنویس آگهی ابالغ محمد بیگدلی به اتهام ضرب و جرح و 
رابطه نامشروع و ...، از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940771 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد.م الف 16204 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار
6/150 شماره ابالغیه: 9410100362000958 شماره پرونده: 9309980362000639 

ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 930643 در پرون��ده ش��ماره بایگان��ی 930643د/1 کالس��ه 
9309980362000639 این شعبه شکایت احمد تاجیک علیه اردالن ایروانی به اتهام ایراد 
جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و 
دراجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد. م الف 16205 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410460365300030 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /151
9409980365300778 شماره بایگانی شعبه: 940792 نظر به اینکه آقای اکبر ابدال فرزند 
عباس به اتهام درگیری- ضرب و شتم و تصادف منجر به جرح، حسب شکایت فتحعلی رواخواه 
فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940792 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. 

م الف16212 دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410460365300029 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /152
9409980365300348 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940353 نظر به اینکه آقای علی اصغر 
حاتمیان جزی فرزند اکبر به اتهام صدور چک بالمحل،  حسب شکایت کاظم قربانیان فرزند 
غالمرضا از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 940353 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. 

م الف16213 دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410460359800004 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /153
9309980362100938 شماره بایگانی شعبه: 940192 در پرونده کالسه 940192 شعبه 
19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان آقای محمدعلی صالحی فرزند 
پیروز ش��کایتی علیه حمیدرضا اعظمی فرزند رحمان به اتهام سرقت مطرح نموده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب  یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود 
حضار گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود م الف16214 
مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادیارای دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شهید توالیی 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   9410460359800003 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /154
9209980362100068 شماره بایگانی شعبه: 940187 در پرونده کالسه 940187 شعبه 
19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای محمدرضا باقری فرزند باقر 
شکایتی علیه علیرضا معانی به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین مطرح نموده که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب  یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود حضار 
گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف16215 مدیر 

دفتر شعبه نوزدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شهید توالیی 

احضار
6/155 شماره درخواست:9410460358300028 شماره پرونده: 9409980358300804 
شماره بایگانی شعبه: 940824 در پرونده کالس��ه 940824 شعبه چهار بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای علی رهبران فرزند مهدی ش��کایتی علیه خانم نسرین ترابی 
فرزندفضل اله دائر بر خیانت در امانت نس��بت به یک عدد لب تاپ و دو میلیون ریال وجه نقد 
مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده ودفاع از خود حاضر گردد، در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 16216دفتر شعبه چهارم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

6/156 شماره درخواست:9410460358300029 شماره پرونده: 9409980358300803 
شماره بایگانی شعبه: 940823 در پرونده کالس��ه 940823 شعبه چهار بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای سید محسن سید فروتن فرزند مرتضی شکایتی علیه آقای علی 
شجاعی مصلح فرزند رحیم دائر بر فروش مال غیر 17/5 سهم از 72 سهم ملک متعلق به خانم 
مهکامه پارسی مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده ودفاع 
از خود حاضر گردد، در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 

16217دفتر شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغیه

6/157 شماره ابالغنامه: 9410100351105481 شماره پرونده: 9209980351100988 
شماره بایگانی شعبه: 920988 مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی: مرتضی کرمی چمگردانی 
فرزند قاس��م مجهول المکان مدارک پیوس��ت: در خصوص تجدید نظرخواه��ی خانم/آقای 
خاموشی پور و ... به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 458 صادره از این شعبه، به پیوست 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب 
ماده 346 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. 
واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارس��ال می گردد. م الف 16230 دفتر ش��عبه 11 

دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 
ابالغ

6/158 نظر به اینکه متهم حمیداله ساالر زهی عبدی فرزند عبدالصمد از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 940564 ب22 به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت خانم سمیره چاکری 
تحت تعقیب اس��ت وابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 22 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 16236 

بازپرس شعبه 22 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

6/159 نظر به اینکه متهم محمدرضا حنایی فرزند حسن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
931181 ب22 به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای علیرضا عندلیب تحت تعقیب 
است وابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 16237 بازپرس شعبه 22 دادسرای  

عمومی و انقالب اصفهان

 تونل س�بزکوه ؛ عقب افتادگی بیش�تر
 ب�رای چهارمح�ال و بختی�اری
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که شورای عالی 
عتف وابسته به وزارت علوم نیست و به صورت فرادستگاهی 
 عمل می کند گف��ت:  در حال حاض��ر 70 درصد پارک های 
علم و فناوری در کنار دانشگاه ها ایجاد شده اند و این دو نهاد 

رقیب یکدیگر نیستند.
دکتر محمد فرهادی در نشس��ت روس��ای پارک های علم 
و فناوری ب��ا تاکید بر ض��رورت برگزاری م��داوم این قبیل 
نشست ها افزود: برای توسعه پارک های علم و فناوری الزم 
است تا نقشه راه واحدی ویژه پارک های علم و فناوری داشته 
باشیم.وی با اشاره به س��خنان برخی از روسای پارک های 
علم و فناوری حاضر در این جلس��ه اظهار داش��ت: در این 
جلسه پیشنهاد شد که مدیران کشور بر اساس فعالیت های 
فناورانه آنها ارزیابی ش��وند که این پیشنهاد مناسبی است.

وزیر علوم همچنین با اشاره به حمایت از شرکت های دانش 
بنیان خاطرنشان کرد: در این نشست پیشنهاد شد هر شرکت 
دانش بنیانی که دانش بنیان بودن آن احراز شده حتی اگر 
در داخل پارک های علم و فناوری مستقر نشده اند باید مورد 
حمایت قرار گیرند که این پیشنهاد می تواند راه موثری برای 
توسعه فناوری در کشور باشد.فرهادی با تاکید بر این که در 
حال حاضر فرصت مناسبی برای توس��عه علم و فناوری در 
کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: مهم ترین این فرصت ها 
تاکیدات مقام معظم رهبری بر حوزه علم و فناوری در جلسه 

اعضای هیات دولت با ایشان بود.
وزیر علوم با بیان این که در اسناد باالدستی احکام محکمی 
در زمینه علم و فناوری تبیین شده است، خاطرنشان کرد: در 
سیاست های ابالغی برنامه ششم توسعه 11 حکم در حوزه 
علم و فناوری تدوین ش��ده و این در حالی است که در سایر 
حوزه ها سه تا چهار حکم مدون شده است.فرهادی تنها راه 
نجات کشور از مشکالت موجود را از مس��یر علم، فناوری، 
دانایی، تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان دانس��ت و 
ادامه داد این مس��یر برای وزارت علوم نیز مس��وولیت های 
جدید و دو چندانی ایجاد می کند.وی با اش��اره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری بر اقتصاد دان��ش محور و با بیان این که 
این اقتصاد می تواند تمرکز ما را ب��ر روی تحقیق، نوآوری و 
فناوری بیشتر کند، افزود: در این زمینه استفاده از نیروهای 
خالق، نخبگان، خبرگان و نیروهای فعال ضروری است که 
ما به طور جدی به دنبال آن هستیم.وزیر علوم با بیان این که 
وزارت علوم برنامه های جدی برای توسعه سه بال آموزش، 
علم و پژوهش در نظر گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: در این 
راستا در تالش هستیم تا میان صنعت، دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی ارتباط برقرار کنیم که در این زمینه ایجاد دفاتر 
ارتباط با دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین راه اندازی دفاتر ارتباط با صنعت 
در دانشگاه ها می تواند مثمرثمر باش��د.وی ایجاد ارتباط با 
صنعت را در گرو وحدت میان پارک ها و دانشگاه ها دانست 
و ادامه داد: بهترین راهکار در این زمینه توسعه دانشگاه های 
کارآفرین است که این امر نیز از تاکیدات دولت تدبیر و امید 

است.به گفته وی دانشگاه های نسل سوم دانشگاه هایی هستد 
که در کنار آموزش اقدام به مهارت آموزی به دانش��جویان 
می کنند که این امر موجب ارتباط میان پارک ها و دانشگاه ها 
خواهد شد.وزیر علوم با بیان این که پارکهای علم و فناوری 
از دهه 80 در کشور ایجاد شدند، خاطرنشان کرد:  در ابتدای 
انقالب با ابالغیه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، س��ازمان 
 پژوهش های علم��ی و صنعتی ایجاد ش��د ولی با توس��عه 
 علم و فناوری در کش��ور ضرورت ش��کل گیری پارک های 
علم و فناوری، انکوباتورها و مراکز رشد برای حرکت از سمت 
ایده تا نمونه صنعتی احساس شد.فرهادی گفت: برای توسعه 
فناوری، قوانین و مقررات زیادی وضع شده ولی الزم است تا 

در برخی از زمینه ها این قوانین اصالح شود.
وزیر علوم با اشاره به جایگاه ش��ورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری در کش��ور ادامه داد:  ش��ورای عالی عتف وابسته 
به وزارت علوم نیس��ت بلکه ب��ه صورت فرادس��تگاهی در 
جهت توس��عه تحقیقات و فن��اوری و جهت ده��ی به آنها 
فعالی��ت می کند.فرهادی با اش��اره به اس��تقرار دبیرخانه 
این ش��ورا در وزارت علوم تاکید کرد: این امر نشان دهنده 
وابس��تگی این ش��ورا به وزارت علوم نیس��ت و می تواند به 

 ص��ورت مس��تقل در جای��ی مس��تقر ش��ود ت��ا ب��ا ادامه
 فعالیت های خود به جایگاه واقعی خود در کشور برسد.وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب برنامه اقتصاد مقاومتی 
حوزه علم و پژوهش در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: پایه  
اجرای این برنامه همکاری های بین المللی است که این امر 
می تواند در کنار دیپلماس��ی علم و فناوری و مشارکت های 
بین المللی در امر تحقیق و تولید محقق ش��ود.وی با اشاره 
به ضرورت تحقیق و توسعه در دس��تگاه های دولتی یادآور 
شد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
ارتباطات 120 میلی��ارد تومان برای امر تحقیق و توس��عه 

اختصاص داده اند.
فرهادی همچنین با اشاره به محدودیت بودجه پارک های 
علم و فناوری اضافه کرد:  عالوه ب��ر آن که محدودیت هایی 
در اعتب��ارات پارک ه��ای عل��م و فن��اوری وج��ود دارد 
سرمایه گذاری ها نیز در این مراکز کمتر صورت گرفته است 
ولی با پیگیری هایی که انجام دادیم بودجه پارک های علم 
و فناوری در سال 94 نسبت به س��ال 93 حدود 27 درصد 
افزایش داش��ته است.فرهادی با اش��اره به مشارکت وزارت 
علوم در تدوین برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: تدوین 

احکام برنامه شش��م در حوزه علم و فناوری با حضور وزارت 
علوم تدوین می ش��ود و وزیر علوم نیز در تدوین این احکام 
حضور دارد تا اهداف ما در حوزه توس��عه علم و فناوری در 

برنامه ششم محقق شود.
وی با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه رشد 
هشت درصدی بخش عمده ای از تحقق این اهداف مربوط 
به حوزه وزارت علوم می ش��ود.فرهادی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اش��اره به قوانین وضع شده در زمینه اعمال 
محدودیت برای خرید محصوالت خارجی گفت: بر اساس 
این قوانین دس��تگاه های دولتی مجاز به خرید محصوالت 

خارجی که نمونه آن در کشور ساخته می شوند، نیستند.
وی با اشاره به دستاوردهای پارک های علم و فناوری گفت: 
در دو سال اخیر پارک های علم و فناوری 160 میلیون دالر 
صادرات داش��ته اند که این امر نش��ان دهنده این است که 
چرخش مالی در این پارک ها بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده 
است.فرهادی، معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان را از 
جمله معضالت این شرکت ها نام برد و گفت:  عالوه بر این بر 
اساس مصوبات شورای عالی عتف یک تا سه درصد اعتبارات 

دستگاه ها به امر پژوهش اختصاص می یابد.
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 ناسا مریخ نورد بعدی خود را که البته با س��وخت اتمی کار می کند برای 
 2020 Mars پرتاب در س��ال 2020 آماده می کند.این مریخ نورد جدید
نام دارد و مبنای ساخت و طراحی آن ش��باهت زیادی با مریخ نورد موفق 
کنجکاوی دارد. این مریخ نورد همچنان در حال توسعه کشفیات خود در 
سیاره سرخ است.با این حال قرار اس��ت مریخ نورد Mars 2020  منطقه 
مشخصی از این سیاره را در نوردد که تصور می شود در گذشته نشانه هایی 
از حیات در آن وجود داشته است.بر اساس برنامه ریزی جالب توجه ناسا، 
این مریخ نورد پس از استقرار در سیاره سرخ شروع به نمونه برداری از سطح 
این سیاره کرده و موارد به دس��ت آمده را در دل لوله های مخصوصی قرار 
می دهد. سپس این لوله ها در مریخ باقی می ماند تا سال ها بعد و در حین 
انجام ماموریت های روباتیکی به زمین منتقل شوند.چندی پیش دومین 
نشست دانشمندان ناسا برای انتخاب محل مناس��ب فرود این مریخ نورد 
جدید برگزار شد. قرار است در سومین نشستی که در آینده برگزار می گردد 
 2020 Mars از میان مناطق نامزد، محل نهایی برگزیده شود.در مریخ نورد
از نس��ل جدید تجهیزات علمی 
شامل ابزارهای بررسی از راه دور 
و سیستم پیشرفته نمونه برداری 
استفاده شده اس��ت. همچنین 
طول این مریخ نورد در مقایسه با 
کنجکاوی بلندتر بوده و به همین 
دلیل از چرخ های سنگین تری 

در آن استفاده شده است. 

آژانس پروژه های پیش��رفته تحقیقاتی آمریکا )دارپ��ا( به دنبال ارائه 
ارتشی از سامانه های هوایی اس��ت که در میان آسمان، قابل آرایش و 

جمع آوری باشند.
آمریکا دارای تعدادی از پیشرفته ترین هواپیماهای چندماموریتی در 
دنیاس��ت و هر یک از این هواپیماها می توانند بیش از یک اسکادران 
کامل متعلق به چند دهه پیش عمل کنند؛ با این حال این هواپیماها 
بسیار گران و فوق العاده پیچیده بوده و نمی توان عمر آن ها را به طور 
دقیق تمدید کرد.به همین خاطر دارپا برنام��ه Gremlins را آغاز 
کرده که هدف از آن ارائه ارتشی از س��امانه های هوایی هوشمندتر و 
ارزان تر است که وسط هوا آرایش و جمع  شوند.پروژه گرملین به دنبال 
جایگزین کردن هواپیماهای چندمنظوره کنونی نیست بلکه آن ها را 
با پهپادهای تخصصی تر، ارزان تر و ساده تر تکمیل می کند به طوری 
که بتوانند چندین بار آرایش و بازیابی شوند.هدف از این پروژه، ارائه 
سامانه هایی است که از هوش، نظارت و شناسایی )ISR( در شیوه ای 
کاربردی و واکنش��ی قدرتمند استفاده کنند. بر اس��اس اعالم ناسا، 
استفاده از این پهپادها با یکدیگر و با مدیریت انسانی صورت می گیرد.

دارپا امیدوار اس��ت از فناوری های جدید اس��تفاده کرده و آن ها را با 
سیستم های بازیابی س��امانه های هوایی بدون سرنشین و همچنین 
سوخت رسانی هوایی خودکار ترکیب کند.هدف نهایی، ایجاد توانایی 
نوینی اس��ت که به جنگنده ها، بمب افکن ها یا وسایط انتقال، امکان 
پایین انداختن گرملین های کوچک دارای بال ثابت از فاصله ای ایمن 

را می دهد.

س��اعت اپل به تازگی یک رقیب جدی پیدا کرده است. نسل جدید 
ساعت های هوشمند که از سیستم عامل Android Wear بهره 
می برند و پیش از این تنها با گوشی های اندرویدی سازگار بودند، با 

گوشی های آیفون نیز سازگار شدند.
  گوگل رس��ما تغییر رویه خ��ود را اعالم کرد و م��دل Urbane از
  س��اعت های هوش��مند ش��رکت LG را به عن��وان اولی��ن نمونه

ساعت های اندرویدی که با آیفون سازگار هستند، معرفی کرد. 
بر اساس اعالم گوگل به زودی تمام ساعت های هوشمند مجهز به 
 ZenWatch2 این سیستم عامل، از جمله ساعت هواوی، ساعت
محصول شرکت Asus و حتی Moto 360 محصول موتوروال نیز 

با iPhone سازگار خواهند شد. 
با وجود این درباره ساعت های هوشمند قدیمی تر سخنی به میان 
نیامد و به نظر می رسد گوگل فعال برنامه ای برای سازگاری سیستم 

عامل این ساعت های هوشمند با iPhone ندارد. 
بنابر اظهارات گوگل، اندروی��د روی iOS امکانات متنوعی از جمله 
هشدار دریافت و ارسال پیغام ها، تماس ها و عملکرد اپلیکیشن ها 
را به همراه قابلیت پیگیری و اطالع از برنامه های روزمره، در اختیار 
کاربر می گذارد. بنابرای��ن می توان گفت در پی ای��ن اقدام گوگل، 
کلیه امکانات سیس��تم عامل اندروید روی iOS در اختیار کاربران 
ساعت های هوشمند اندرویدی قرار می گیرد. برای استفاده از این 
قابلیت سازگاری، الزم است از iPhone 5 یا مدل های باالتر از آن 

استفاده شود.

 توانایی حیرت انگیز قو در رو به باال نگاه داش��تن سر خود در حین 
پرواز الهام بخش دانشمندان در طراحی نسل جدید دوربین پهپادها 
شده است.دانشمندان دانشگاه استنفورد مطالعه ای بر روی گونه ای 
از قوها موسوم به Whooper انجام داده و توانایی حیرت انگیز این 
پرنده در باال نگاه داشتن سرش به هنگام پروازهای طوالنی را مورد 
آنالیز دقیق قرار دادند.این درحالی است که قوها در چنین وضعیتی 
بال های خود را که گس��تره 2/4 متری دارند باز کرده و با قدرت به 
پرواز ادامه می دهند.این آنالیز دقیق پرده از نقش مهم و تاثیرگذار 
گردن حیوان در برخورداری از چنین توانایی پرده برداشته است.در 
زیر پوس��ت گردن قو 200 ماهیچه و 20 مهره وجود دارد که تلفیق 
آنها به شکل گیری ساختاری قدرتمند منجر شده است.برای درک 
قدرت این ساختار کافی است بدانیم که در کل بدن انسان 33 مهره 
وجود دارد.دانش��مندان دریافته اند به رغم حرکات بال ها، ساختار 
ویژه گردن قو به طور خوکار تنظیم شده و با پایدار ماندن سر پرنده، 

 نوعی سیستم تعلیق به وجود 
می آی��د که نتیج��ه آن پرواز 
بدون لرزش جانور است.اکنون 
دانشمندان در تالش هستند تا 
با الگوبرداری از این مکانیسم 
لرزش دوربی��ن پهپادها را به 
صفر رس��انده و عملکرد کلی 

آنها را ارتقا بخشند.

مریخ نورد اتمی ناسا 
در راه فضا

پروژه جدید دارپا 
برای ماموریت های هوایی آینده

ساعت های اندرویدی با اپل 
سازگار شدند

تحول در ساخت پهپادها 
با الگوبرداری از قو

خبر 

محققان یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی 
شریف موفق به س��اخت دستگاه اکسیژن س��از خانگی با قابلیت خالص 

سازی اکسیژن از 30 تا 90 درصد شده است.
بخشنده نژاد، مدیر ش��رکت زیست تجهیزش��ریف گفت: محققان این 
واحد فناور موفق به س��اخت دس��تگاه اکسیژن س��از خانگی شدند که 
این دس��تگاه اکس��یژن را از محیط دریافت کرده و پس از جداس��ازی 
 نیتروژن و س��ایر گازها، اکس��یژن با درجه خلوص قابل تنظیم را تولید

 می کند.
وی با بیان اینکه دستگاه قادر به خالص سازی 30 تا 90 درصدی اکسیژن 
در اندازه های 6 تا 1 لیتری است، بیان داشت: این دستگاه قابل استفاده 
برای بیماران ریوی، وزشکاران و افرادی اس��ت که به دلیل آلودگی هوا 

دچار مشکالت تنفسی می شوند.
بخشنده نژاد با بیان اینکه دستگاه اکسیژن پالس قابلیت استفاده از برق 
فندکی خودرو را دارا است، گفت: بنابراین افراد می توانند از این دستگاه 

در خودرو خود نیز استفاده کنند.
 همچنین با بیان اینکه دس��تگاه های اکس��یژن پالس نس��بت به سایر

 نمونه های خارج��ی از قیمت کمتری برخوردار اس��ت، افزود: برای این 
دستگاه گوشی طراحی ش��ده که با قرار گرفتن در مقابل بینی و یا دهان 

اکسیژن الزم به افراد منتقل می شود. 
وی با اشاره به پدیده وارونگی هوا در فصول سرد سال در شهرهای بزرگ 
کش��ور افزود: در ش��هرهای بزرگ دنیا برای رفع مش��کل افراد در زمان 
بروز آلودگی هوا ایستگاه های اکسیژن ایجاد ش��ده که این دستگاه نیز 
 می تواند در ایستگاه های اکس��یژن شهرهای بزرگ کشور کاربرد داشته

 باشد. 
 ای��ن محق��ق خاطرنش��ان ک��رد: در کش��ورهای اروپای��ی و آمریکایی 
دستگاه های اکسیژن ساز تنها محدود به بیمارستان ها و مراکز پزشکی 

نیست و مردم می توانند به راحتی از این دستگاه ها استفاده کنند.
وی تاکید کرد: دیگر قابلیت های این دس��تگاه چربی سوزی است؛ زیرا 

ورود اکسیژن به بدن میزان سوخت و ساز افراد را افزایش می دهد.

دستگاه اکسیـژن ساز خانـگی
 طـراحی و سـاخته شـد

دانشمندان در امریکا ابزار اندس��کوپی را برای جراحی 
غیرتهاجمی مغ��ز ارائه داده ان��د که مجهز ب��ه یکی از 

کوچک ترین دوربین های دنیاست.
یک دوربین ریز با قابلیت تولید تصاویر سه بعدی از درون 
مغز به جراحان در مش��اهده ظرافت های بیشتر بافتی 
که با آن برخورد دارند، کم��ک می کند و این موضوع به 

فرآیندهای ایمن تر و سریع تری می انجامد.
دانشمندان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا 
اندس��کوپی با چنین دوربینی تولید کرده اند. این ابزار 
اندسکوپی MARVEL نام گرفته و در واقع نام کامل 
آن »ابزار اندسکوپی چندزوایه ای مشاهده عقبی« است.

ای��ن فن��اوری ب��ه تازگی جای��زه توس��عه فن��اوری را 
 از کنسرس��یوم آزمایش��گاه ف��درال دریاف��ت ک��رده

 است.اندس��کوپ ابزاری اس��ت که داخ��ل بخش های 
بدن را می بیند و ابزار اندس��کوپی ابداعی برای جراحی 
تقریبا غیرتهاجمی مغز طراحی شده است.دوربین ابزار 
MARVEL فقط چهار میلی متر قطر و 15 میلی متر 
طول دارد؛ این اندس��کوپ به یک گردن��ه قابل انعطاف 
متصل است که می تواند به سمت چپ یا راست حرکت 

کرده و با قوس 120 درجه گوشه ها را ببیند. این امر به 
اندسکوپ امکان مانوردهی باال را می دهد.

عملی��ات ب��ا ای��ن دوربی��ن کوچ��ک ب��ه کرانیوتومی 
باز س��نتی نیازی ن��دارد. کرانیوتومی فرآیندی اس��ت 
ک��ه در آن جراح��ان بخ��ش ه��ای ب��زرگ جمجم��ه 
را بیرون می کش��ند. این ش��یوه نیازمن��د هزینه های 
باالتر و بس��تری ه��ای طوالنی ت��ری در بیمارس��تان 
 در مقایس��ه ب��ا جراح��ی ب��ا اس��تفاده از اندس��کوپ

 است.اندس��کوپ های ب��ا تصویربرداری اس��تریو که از 
سیستم های دودوربینه سنتی استفاده می کنند برای 
جراحی ه��ای غیرتهاجمی س��ایر بخش ه��ای بدن در 
دسترس هستند. اما جراحی بر روی مغز حتی به کوچک 
سازی بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل است که سامانه 
MARVEL به جای دو دوربین دارای یک لنز دوربین 
است.دوربین اندس��کوپ مزبور برای تولید تصاویر سه 
بعدی دارای دو روزنه مرتبط با مردمک چشم است که 
هر یک فیلتر رنگ خاص خود را دارد. هر فیلتری طول 
موج های متمایز س��بز، قرمز و آب��ی را مخابره می کند 
در حالی که باندهایی را که فیلتر دیگر به آن حس��اس 

است، مسدود می کند.سیس��تم MARVEL شامل 
یک اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی - نوری 
اس��ت که تمامی ش��ش رنگ نوری را تولید می کند و 
فیلترها با آن ها تنظیم ش��ده اند. تصاویر تولیدش��ده از 
 هر یک از این دو روزنه برای خلق اثر س��ه بعدی ترکیب 

می شوند.
هم اکنون که محقق��ان نمونه اولیه آزمایش��گاهی این 
سامانه را ارائه داده اند گام بعدی تولید نمونه اولیه بالینی 
آن است که مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا باشد.

مهندس��ی  تصحی��ح  دنب��ال  ب��ه  دانش��مندان 
 ای��ن اب��زار هس��تند ت��ا آن را ب��رای اس��تفاده در 
محی��ط ه��ای پزش��کی دنی��ای واقع��ی مناس��ب 
 MARVEL کنن��د. در آین��ده، فن��اوری دوربی��ن 
 م��ی توان��د کاربردهای��ی در تفح��ص فضا نیز داش��ته

 باشد.
یک دوربی��ن مینیاتوری از این دس��ت را م��ی توان بر 
روی ربات های کوچکی کار گذاش��ت ک��ه جهان های 
 دیگر را تفحص می کنند و نماهای سه بعدی ظریفی از 

ویژگی های جغرافیایی موردنظر ارائه می دهند.

دوربیـن کوچـک سـه بعـدی

 برای  جراحـی های نوآورانـه مغـز

وزیر علوم:

پارک های 

علم و فناوری

 رقیـب 

دانشگـاه ها 

نیستنـد
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گشتی در اخبار

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری و شورای اسالمی ش��هر فالورجان انتخاب 
هیات رییسه شورای اسالمی شهر در یکصد و نود و ششمین جلسه برگزار شد و 
آقای امیر قاس��می فالورجانی به عنوان رئیس و آقای علیرضا کیانی فالورجانی 
به سمت نایب رئیس شورای اسالمی ش��هر فالورجان برای سومین سال متوالی 

انتخاب گردیدند .
این  جلسه که با حضور تمامی اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان برگزار و در 
آن  انتخابات سالیانه هیات رییسه شورای اسالمی شهر فالورجان برای سومین 
س��ال فعالیت انجام پذیرفت که در آن رییس و نایب رییس و خزانه دار ش��ورای 
اسالمی شهر فالورجان در سمت خود ابقا گردیدند و آقای نجات رحیمی به عنوان 

سخنگو و حمید جمالپور به سمت منشی برای مدت یکسال برگزیده شدند .

نماینده گلپایگان در مجلس گفت: انتظار داریم با سفر استاندار اصفهان به گلپایگان 
ش��اهد ورود چند تن از مدیران کل به همراه وی به منظور رس��یدگی به مسائل و 
مشکالت شهرستان باشیم. سید محمدحسین میرمحمدی در جلسه شورای اداری 
شهرستان گلپایگان، با بیان گزارشی از روند مس��ائل مختلف کشور در مجلس به 
مباحثی که در کمیسیون سیاست خارجی مجلس پیرامون توافق هسته ای صورت 
می گیرد اشاره و اظهار داشت:  اصل کاری که در روند این توافق انجام شده به صالح 
نظام بوده که با تأکیدات مقام معظم رهبری و با هدایت های مستقیم و درایت و توجه 

ریاست جمهوری و تیم مذاکره کننده در حال بررسی است.
وی ادامه داد: در موضوع توافق همه مسووالن باید موضع واحد داشته باشند. وی 
افزود: هرگونه توافق و عقب نشینی کشورهای قدرتمند به لحاظ همان جانفشانی ها 
و ایثارگری های جوانان این مرز و بوم بوده است. میرمحمدی با بیان اینکه با وجود 
دشمن ستیزی ها و ایجاد موانع در راستای مخالفت با رشد فزاینده اسالم و انقالب 
اسالمی در کشورهای جهان، اسالم در حال رشد اس��ت، گفت: از برخورد دوگانه 
کشورهای استکباری آنچه تفهیم می شود این اس��ت که نوع نگاه عوض می شود 
 ولی اهداف آنها نسبت به این انقالب عوض نخواهد شد. استکبار خیر هیچ ملتی را

 نمی خواهد بلکه به دنبال ادامه حیات خود در جهان اس��ت.وی با انتقاد از واردات 
بی رویه برخی اقالم لوکس به کشور به ویژه لوازم آرایشی بهداشتی اظهار داشت: 
 ما کشوری اهل منطق هستیم زیرا دین مبین اسالم بر منطق و استواری بنا شده،

 بنابر این باید از هجوم مدیران و صنعتگران غربی به کشور دستپاچه نشده و خواستار 
انتقال فناوری و تکنولوژی به کشور باش��یم.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه 
خانه آب شرب شهرستان تزریق شده، لذا امید است ظرف دو یا سه ماه آینده شاهد 
بهره برداری از این تصفیه خانه باش��یم.میرمحمدی در پایان ضمن انتقاد از عدم 
تکمیل کشتارگاه صنعتی گلپایگان خواستار تسریع در بهره برداری از این پروژه شد 
و تاکید کرد: امید است با سفر استاندار اصفهان به شهرستان شاهد ورود چند تن از 
مدیران کل به همراه وی به منظور رسیدگی به مسائل و مشکالت شهرستان باشیم.

انتخاب هیات رییسه شورای اسالمی 
شهر فالورجان برای سومین سال

 گلپایگان ،چشم انتظار سفر استاندار
 و مدیران كل استان است

چهارمین همایش ملی مهندس��ی اپتیک و لیزر ایران روز 
چهارشنبه با همکاری س��ازمان علمی، فرهنگی و تربیتی 
ملل متحد )UNESCO( در دانشگاه مالک اشتر اصفهان 

آغاز به کار کرد.
 دبیر چهارمین همایش ملی مهندس��ی اپتیک و لیزر در 
 آیین آغاز به کار این همایش گفت: س��ازمان ملل امسال 
) 2۰۱5 میالدی ( را به خاطر اهمیت ن��ور و فناوری های 
وابسته به آن در زندگی مردم و نقش آن در رشد و آموزش 
علوم وابسته به نور به نام سال جهانی نور و فناوری های نور 

پایه نامگذاری کرده است.
 حس��ین ثقفی فر با اش��اره به اینک��ه یک��ی از محورهای

 برنامه های این سال گرامیداشت ابن هیثم از دانشمندان 
برجسته دنیا در زمینه فیزیک و نور اس��ت، افزود: در این 
همایش خدمات این دانشمند مسلمان برای پیشرفت علوم 

به ویژه فیزیک و نور تبیین می شود.
وی با انتقاد از توجه ناکافی به این دانشمند در ایران اظهار 
امیدواری کرد که این همایش شروع خوبی برای آشنایی با 

ابن هیثم و خودباوری علمی باشد.
دبیر چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر یکی 
دیگر از اهداف س��ال جهانی نور را افزایش همکاری های 
بین المللی و باال بردن سطح آگاهی مردم درباره نور اعالم 
کرد و افزود: به همین منظور دفتر کمیس��یون یونسکو در 

ایران برای برگ��زاری همایش ملی اپتیک و لی��زر ایران و 
گرامیداشت ابن هیثم همکاری کرد.

وی ایجاد فرصت های اش��تغال را از دیگر اهداف برگزاری 
این همایش اعالم کرد و گفت : در آموزش عالی کشور طرح 
مشخصی برای جذب و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 
وجود ندارد و بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای مناسب 

از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.
ثقفی فر بااشاره به ارسال 248 مقاله به همایش گفت: ازبین 
۱65 مقاله انتخاب شده 69 مقاله به صورت شفاهی و 96 

مقاله بصورت پوستر ارائه می شود.
دبیر چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر معیار 
پذیرش این مقاالت را قابلیت تبدیل آنها به فناوری عنوان 

کرد.
وی محورهای این همایش را طراحی و ساخت سامانه های 
اپتیکی، لیزری و اپتو الکترونیکی، طراحی و ساخت لیزر و 
منابع تغذیه، کاربردهای بیناب نمایی لیزری، ساخت ادوات 
فوتونیکی، کاربردهای نوری نانو س��اختارها و کاربردهای 
صنعتی، دفاعی، پزشکی و زیست محیطی لیزر عنوان کرد.

ثقفی ف��ر در ادامه به فعالیت های دانش��گاه مالک اش��تر 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: رویکرد دانش��گاه مالک اشتر 
از آموزش��ی صرف به پژوهشی در س��ال های اخیر تغییر 

کرده است.

وی افزود: در همین راستا در س��ال 79 رشته کارشناسی 
ارشد مهندسی اپتیک در این دانشگاه تدوین و از سال 8۰ 

پذیرش دانشجو آغاز شد.
جانشین رییس دانشگاه مالک اشتر اصفهان ادامه داد: در 
سال 92 نیز پذیرش دانشجوی دکترا در رشته اپتیک و لیزر 

و دکترای فتونیک در دانشگاه مالک اشتر آغاز شد.
وی اظهارکرد: تاکنون 25۰ مهندس در این زمینه تربیت 
شدند و ۱6۰ نفر کارشناسی ارشد مهندسی الکترو اپتیک 
گرفتند. وی خاطرنش��ان کرد همایش ملی اپتیک و لیزر 
ایران در پایگاه اینترنتی سال جهانی نور نیز ثبت شده است.

همچنین در کنار چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک 
و لیزر ایران، کارگاه های آموزش��ی و نمایشگاه تخصصی 
برگزار می ش��ود. در این همایش، پس از مراسم افتتاحیه، 
کمیسیون ملی یونسکو برنامه ای را به مناسبت سال جهانی 

نور برگزار می کند.
چهارمین همایش ملی مهندس��ی اپتیک و لیزر ایران در 
روزبرگزارمی شود. سومین همایش ملی مهندسی اپتیک 
و لیزر ایران مهر سال ۱392 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
در شاهین ش��هر اصفهان با حضور نخبگان، اعضای هیات 
علمی، صنعتگران، محققان و دانش��جویان حوزه اپتیک و 

لیزر و ارائه 2۱5 مقاله برگزار شد.
پیش از این، دو دوره همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر 

ایران در سال های 88 و 9۰ در دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
برگزار شده بود.

مهندسی اپتیک و لیزر )Optical engineering( علم 
مطالعه خواص نور است.

لیزر از پرتوهایی است که در موارد مختلفی مانند صنعت، 
پزش��کی و هنر به کار گرفته می ش��ود و بر اثر تقویت نور 

گسیل شده القایی به دست می آید.
این رش��ته اولین بار در ایران در س��ال ۱38۰ در دانشگاه 

صنعتی مالک اشتر اصفهان راه اندازی شد.
دانش��گاه صنعتی مالک اش��تر با هدف اجرای پروژه های 
 تحقیقاتی خاص مل��ی و آموزش و تربیت کارشناس��ان و

 کادر ویژه مورد نیاز صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور در سال 
۱363 تاسیس شد.

ای��ن دانش��گاه دارای رش��ته ه��ای مختلف��ی در زمینه 
ه��ای ارتباطات و فن��اوری اطالعات، ب��رق و الکترونیک، 
 علوم کارب��ردی، عل��وم و فناوری زی��ر دری��ا، مدیریت و

 فناوری های نرم، مکانی��ک و هوا فضا، مواد و فناوری های 
ساخت، مهندس��ی پدافند غیرعامل، ش��یمی، مهندسی 
شیمی، مهندس��ی صنایع ، مهندس��ی مواد، فناوری های 

زیستی و علوم و فناوری دفاعی است.
 این دانش��گاه دارای دو پردیس در ش��اهین شهر اصفهان 

) 2۰ کیلومتری شمال اصفهان ( و تهران است.

همایش ملی 
اپتیک و لیزر ایران 

در شاهین شهر 
آغازشد

 بدینوسیله از کلیه کارفرمایان واجد شرایط کارگاه های مشمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران مستقر در شهرستان 
شاهین ش��هر و میمه و برخوار که تمایل دارند در اجرای ماده ۱64 قانون کار و آئین نامه مصوب ۱387/۰9/۰2 مقام 
محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داوطلب عضویت نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف شهرس��تان 
شاهین شهر و میمه شوند درخواست می گردد مدارک ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 94/7/5 به ادارات تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شاهین شهر و میمه و دولت آباد تحویل نمایند. بدیهی است مدارک ارسالی ناقص و یا خارج از فرجه 

تعیین شده فاقد اعتبار می باشد. 
شرایط داوطلبی: 

تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
 حداقل سن 3۰ سال 

 متاهل 
 دارا بودن مدرک کارشناسی و حداقل چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار. 

 آش��نایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و 
تامین اجتماعی 

 شمول قانون کارجمهوری اسالمی ایران. 
تبصره: نمایندگان کارفرما که فاقد مدرک کارشناسی باشند به شرط داش��تن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره 
متوسطه و دو دوره )چهارسال( عضویت در مراجع حل اختالف می توانند داوطلب عضویت در هیئت حل اختالف شوند. 
 کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مستقر در منطقه به شرط احراز شرایط مندرج در آئین نامه می توانند 

داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف همان منطقه گردند. 
 در مورد اش��خاص حقوقی، مدیر عامل یا مدیر مس��ئول و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با معرفی مدیر عامل یا مدیر 

مسئول به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف پذیرفته می شوند.  
 موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار 
هستند. چنانچه خود رأساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند. می توانند 
یک نفر داوطلب نمایندگی از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه صرفاً با معرفی مدیر عامل 

یا باالترین مقام دستگاه معرفی نمایند. )با ارائه مدارک مستند(. 
 در مورد کارفرمایان حقیقی با رعایت مفاد ماده )6( آئین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان 
در هیئت حل اختالف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک 
نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختالف یا سن، تعیین شده و به عنوان داوطلب 

پذیرفته می شود. 
مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی )آدرس محل اش��تغال سمت و ش��ماره تلفن ثابت و همراه در ذیل درخواست نوشته شود( فتوکپی 
مدرک تحصیلی و تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی فتوکپی مدارک حاکی ازآشنایی با مقررات قانون کار و حداقل 
چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار معرفی نامه کتبی از باالترین مقام کارگاه و ارائه تصویر مدارک مستند از 

پروانه تاسیس یا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقی یا حقوقی. 

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه 

م الف: 16491

مرگ پسربچه در گورستان وحشت

بهره برداری از سه كیلومتر پروژه روشنایی اتوبان اصفهان - نطنز

ایستگاه 300 هزار مترمکعبی گاز آران و بیدگل بهره برداری شد

صبح روز دوشنبه عملیات جستجو شروع شد تا این که سگ های زنده یاب، امدادگران 
را به سمت یک کیلومتری محل گم شدن کودک، کشاندند و امدادگران پیکر بی جان 
کودک را پیدا کردند. بدن کودک کبود شده بود که برای بررسی علت مرگ به پزشکی 

قانونی منتقل شد. 
 جسد کودک سه ساله که حوالی گورس��تانی در شهرستان لنجان ناپدید شده بود، 
پس از سه روز در منطقه ای جنگلی کشف شد. طبق نظریه پزشکی قانونی، گرسنگی 

و وحشت علت مرگ این کودک اعالم شده است.
 رییس جمعیت هالل احمر شهرستان لنجان استان اصفهان در این باره گفت: ساعت 
18 روز یکشنبه 8 ش��هریور، پلیس با مرکز عملیات نجات هالل احمر تماس گرفت 
و برای یافتن پسر سه ساله ای که در گلزار ش��هدای حمزه فوالدشهر گم شده بود، 
درخواست کمک کرد. امدادگران جمعیت هالل احمر در قالب سه گروه عملیاتی با 
20 امدادگر همراه دو قالده سگ زنده یاب ابتدا محل ناپدید شدن کودک و اطراف آن 
را تا ساعات پایانی شب جستجو کردند، اما ردی از پسر سه ساله که علی اکبر محمدی 

نام داشت به دست نیامد.
 با تاریک شدن هوا، عملیات جستجو با سگ های زنده یاب به مشکل خورد و بناچار 
عملیات تا صبح روز بعد متوقف ش��د.  علی اسکندری خاطرنش��ان کرد: صبح روز 
دوشنبه عملیات جستجو از سر گرفته شد تا این که سگ های زنده یاب، امدادگران را 
به سمت یک کیلومتری محل گم شدن کودک، کشاندند و امدادگران پیکر بی جان 
کودک را پیدا کردند. بدن کودک کبود شده بود که برای بررسی علت مرگ به پزشکی 
قانونی منتقل شد.  سرهنگ حسین حسین زاده، جانشین فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در این باره گفت: همزمان با تشکیل پرونده قضایی، پلیس برای یافتن کودک 
گمشده وارد عمل شد و از عصر همان روز عملیات جستجو را آغاز کرد، اما تالش ها بی 
 نتیجه ماند. سرانجام روز یکشنبه با کمک سگ های هالل احمر جسد این کودک در

 منطقه ای جنگلی پیدا شد.  با کشف جس��د تحقیقات برای رازگشایی از مرگ این 
کودک آغاز شد تا این که پزش��کی قانونی نظر داد این پسر سه ساله بر اثر وحشت و 

گرسنگی، فوت کرده است.

بهره برداری از پروژه روش��نایی اتوبان اصفهان - نطنز به سمت میدان دفاع مقدس 
نطنز به طول سه کیلومتر روز چهارشنبه با حضور عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر 
 راه و شهرس��ازی آغاز ش��د. این پروژه با 2/5میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به

 بهره برداری رسیده است. طول اتوبان اصفهان - نطنز - کاشان - قم )امیرکبیر( حدود 
300 کیلومتر است که بخش عمده آن دارای روشنایی است.

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی ورودی جاده اصلی طرقرود 
نطنز به س��مت اتوبان اصفهان - نطنز و پروژه روش��نایی بلوار طرقرود به طول پنج 

کیلومتر با پنج میلیارد ریال اعتبار بازدید کرد.
اجرای رفوش وسط و روشنایی محدوده CNG تا میدان دفاع مقدس نطنز به طول 
یک کیلومتر و روشنایی ورودی نطنز به بادرود به طول دو کیلومتر از خواسته های 

مسووالن شهرستان نطنز به معاونان وزیر راه و شهرسازی بود.
در این آیین علیرضا محفوطی معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی، فیروزی نماینده 

مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس و مسووالن محلی حضور داشتند.

ایستگاه 300 هزار مترمکعبی گاز آران و بیدگل روز چهارشنبه با حضور رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در این 
آیین گفت: برای ساخت، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS آران و بیدگل با ظرفیت 
300 هزار مترمکعب در ساعت افزون بر 285 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت 
گاز هزینه شده است. سعید مومنی اظهار داشت: با بهره برداری از این ایستگاه مشکل 
کمبود گاز در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برطرف می شود. وی افزود: این 
شرکت هم اکنون ساالنه حدود 20 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی توزیع می کند که از 
این نظر باالترین میزان توزیع گاز کشور را به خود اختصاص داده است. وی خاطرنشان 
کرد: هم اکنون 99/6 درصد جمعیت استان اصفهان افزون بر یک میلیون و 600 هزار 
مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. همچنین عملیات اجرایی ساختمان 
بخش زایمان بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل با حضور استاندار اصفهان آغاز 
شد. برای ساخت این واحد بهداشتی درمانی با 500 مترمربع زیربنا، 10 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان هزینه می شود. شهرستان آران و بیدگل 

در شمالی ترین نقطه استان اصفهان قرار دارد.
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خواص روغن گردو بی نظیر و بی شمارند؛ از سالمت و زیبایی پوست و مو 
تا کاهش کلسترول و دردهای مفصلی.

روغن گردو سرشار از  ویتامین C است. خطر ابتال به بیماری عروق کرونر 
قلب را کاهش می دهد.

افزودن روغن گردو به برنامه ی غذایی روزانه تان به شما کمک خواهد کرد 
تا تعادل بدنی نرمالی به دس��ت بیاورید. مصرف منظم روغن گردو سطح 

LDL )کلسترول بد( را کاهش خواهد داد.
به عالوه، هم گردو و هم روغن گردو حاوی آنتی اکس��یدان های ضروری 
 هس��تند. این مواد برای مب��ارزه با تاثی��رات مخرب رادیکال ه��ای آزاد، 
که مسبب آسیب های سلولی و تسریع فرایند پیری هستند، نقش مهمی 

دارند.
قابل ذکر اس��ت که روغن گردو تومورهای بدخیم را کنترل کند. خواص 
 س��المتی دیگر این روغ��ن ش��گفت انگیز، ض��د التهاب، ض��د باکتری، 

ویروس کشی و ضد عفونی کنندگی است.
مصرف روغن گردو دو بار در روز بر پوس��ت افرادی که مبت��ال به اگزما یا 

خشکی هستند، موجب تسریع روند درمان و بهبود بیماری می شود.
از خواص بی نظیر دیگر روغن گردو می توان گفت: روغن گردو قدرت ذهن 

و هوش را افزایش می دهد، و مفید برای تنگی نفس است.
باعث جلوگیری از ورم مفاصل می شود. ضد سرطان است ودر محافظت از 
سیستم ایمنی عالی است. عاملی برای جلوگیری از لخته شدن خون است. 

تنظیم سوخت و ساز در بدن را آسان می سازد.
فشار خون و قند خون را تنظیم می کند. جلوگیری از پارکینسون و آلزایمر 

و جلوگیری از سنگ کیسه صفرا با روغن گردو ممکن است.
کودکانی که مقدار امگا ۳ در برنامه ی غذایی ش��ان کم است، اختالالتی 
مانند بیش فعالی یا هایپراکتیوی، مشکالت رفتاری، کج خلقی و مشکالت 

خواب در آنها زیاد است. 
گنجاندن روغن گردو در وع��ده های غذایی روزان��ه موجب کاهش روند 
پیری س��لول ها در اندام های مختلف می ش��ود و به طور کلی به افزایش 
طول عمر افراد کمک می کن��د. روغن گردو موجب کاه��ش درد، بهبود 
 جریان گ��ردش خون و انعط��اف پذیری بیش��تر مفاصل و اس��تخوان ها 

می شود.
روغن گردو مفید برای پوست و مو:

ویتامین B موجود در آن، کاهش دهنده استرس اس��ت که در شادابی و 
حفظ سالمت پوست نقش مهمی دارد. استرس باال منجر به چین و چروک 
زود رس می ش��ود. ویتامین های B و E موجود در گردو با رادیکال های 

آزاد مقابله می کند.
روغن گردو باعث رطوبت پوس��ت می ش��ود. با تغذیه پوست، سلول های 

سالم تر و باطراوت تر تشکیل می شود.
طبق گفته متخصصان، اس��تفاده منظم از روغن گردوی کمی ولرم برای 
 دور چش��م، س��یاهی دور چش��م را کاهش می دهد. عص��اره این روغن، 

کاهش دهنده پف و آرامش دهنده چشم است.
روغن گردو تغذیه س��الم زندگی سالم - عالی پتاس��یم، اسیدهای چرب 
 امگا ۳- 6 و 9 اس��ت که همه این م��واد، تقویت کنن��ده فولیک های مو

 است. 

زبان خوراکی ها

خبرخبر

حس��ین بانک در نشس��ت خبری ب��ا اصحاب رس��انه اس��تان اصفهان 
اظهارداشت: خوشبختانه خدمات تحت پوشش بیمه در روستاها افزایش 
یافته است و با توجه به افزایش حقوق پزشکان، ماندگاری آنها در روستاها 
بیشتر شده و این مساله رضایت مندی نسبی را از خدمات حوزه سالمت 

به دنبال داشته است. 
وی گفت: ب��ا برنام��ه ای که دولت داش��ت در سراس��ر کش��ور افرادی 
که بیم��ه س��المت نبودن��د از طری��ق صندوق س��المت بیمه ش��دند، 
این درحالی اس��ت ک��ه تع��داد 10 میلی��ون نف��ر از این طری��ق بیمه 
 ش��ده اند و بی��ش از 9 میلی��ون نف��ر دفترچ��ه بیم��ه خ��ود را دریافت 

کرده اند. 
بانک، ادامه داد: دول��ت تاکید خاصی بر این موضوع داش��ت که افرادی 
 که بیمه نیس��تند، بیمه ش��وند و این مس��اله زمینه خوبی را برای مردم 

حاشیه نشین شهرها ایجاد کرد. 
بانک با اش��اره به اجرای طرح تحول نظام س��المت در سیستم بهداشت 
و درمان کش��ور تصریح کرد: این ط��رح در چندین گام تعریف ش��د که 
رضایت مندی بیماران را به همراه داش��ت، از طرفی نقش س��ازمان های 
 بیم��ه گ��ر و تعه��دات آنه��ا در قالب اج��رای این ط��رح افزای��ش پیدا 

کرد. 
وی با بیان اینکه عمده ترین و ش��اخص ترین دستاورد این طرح کاهش 
پرداختی بیماران در بیمارستان های دولتی است؛ عنوان کرد: با اجرای 
این طرح آمار مراجعه افراد به بیمارس��تان های دولتی نسبت به قبل از 

اجرای طرح افزایش پیدا کرد. 
وی اظهارداش��ت: طرح مان��دگاری پزش��کان عموم��ی و متخصص در 
مناطق مح��روم، ارتق��اء کیفیت خدم��ات ویزیت در بیمارس��تان های 
دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزش��کی، ترویج زایمان طبیعی در 
بیمارس��تان های دولتی و خصوصی و ارتقاء هتلینگ بیمارس��تان های 
 دولت��ی از دس��تاوردهای مه��م اج��رای ط��رح تح��ول نظام س��المت

 است. 
 بانک با اش��اره به افزایش 71 درص��دی میزان پرداختی بیمه س��المت 
ب��ه مراک��ز تح��ت پوش��ش گف��ت: ماهیان��ه ۳6 میلی��ارد توم��ان به 
موسس��ات ط��رف ق��رارداد خودم��ان پرداخ��ت کرده ای��م و ای��ن 
درحالیس��ت ک��ه بده��ی م��ا در س��ال 9۳ ب��ه صف��ر رس��یده اس��ت 
 و از لح��اظ پرداخت��ی نس��بت به س��ایر اس��تان ه��ا وضعی��ت خوبی 

داشته ایم. 
مدیرکل بیمه سالمت اس��تان اصفهان با بیان اینکه حذف بیمه سالمت 
شایعه است، خاطرنش��ان کرد: ما تابع دولت و مجلس هستیم و آنچه در 

مجلس تصویب می شود را اجرا می کنیم.
  در قانون آمده اس��ت که افراد نیازمن��د می توانند رایگان بیمه ش��وند؛ 
اما م��ا در این ط��رح تمام کس��انی که بیم��ه نبودن��د را بیم��ه کردیم 
 و حاال س��ازمان نظارتی هس��تند که ب��ر روی این مس��اله توجه جدی 

دارند. 

برای سالم زیستن باید خواب آرام و راحتی داشته باشیم.
در هر یک از س��اعت های ش��بانه، در موقع خواب روی ب��دن تغییر و 

تحوالتی ایجاد می شود.
نکته  مهم در خواب، این است که همیش��ه زود بخوابید تاخواب آرامی 

داشته باشید.
محققان دانشگاه پرنیستون بررسی  کرده اند که باید برای سالم زندگی 

کردن خواب راحت و کافی داشت.
برای س��الم زیس��تن باید خ��واب راحت و آرامی داش��ته باش��یم، به 
 موارد زی��ر دقت کنید تا اهمیت و ارزش خوابیدن برای ش��ما روش��ن 

شود.
ساعت ۹ تا ۱۱ شب:

زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات 
توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود.

در این ساعت بهتر است بدن در آرامش باش��د؛ در غیر این صورت اثر 
منفی و ناخوشایندی روی سالمتی خود به جا گذاشته اید.

ساعت ۱۱ تا ۱ شب:
عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید کامال در 

خواب عمیق فرو رفته باشید و مغز در استراحت کافی باشد.
ساعت ۱ تا ۳ نیمه شب:

 عملی��ات س��م زدایی در کیس��ه صف��را، در ط��ی یک خ��واب عمیق 
به طور مناسب انجام می شود.

ساعت ۳ تا ۵ صبح:
عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد.

بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان، س��رفه شدید یا عطسه 
می کنند.

ساعت ۵ تا ۷ صبح:
این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد؛ ل��ذا می توانید آن را دفع 

کنید.
ساعت ۷ تا ۹ صبح:

 جذب مواد مغ��ذی در این س��اعت از روز انجام می ش��ود پس توصیه 
می شود که صبحانه را در این ساعات میل کنید.

 افرادی که بیمار هس��تند، بهتر اس��ت صبحانه را در 6:۳0 صبح میل 
کنند.

کس��انی که می خواهند تناس��ب اندام داشته باش��ند،  بهترین ساعت 
ص��رف صبحانه ب��رای آنها، س��اعت 7:۳0 صبح اس��ت و کس��انی که 
 اصال صبحان��ه نمی خورند بهتر اس��ت که ای��ن عادت خ��ود را تغییر 

دهند.
 در س��اعت ۴ صبح، مغ��ز اس��تخوان عملی��ات خون س��ازی را انجام 

می دهد.
در ای��ام تعطیل،  بس��یاری افراد تا دیر وق��ت بیدار می مانن��د و بعد از 
اتمام تعطیالت،  با خس��تگی زیادی به س��رکار می روند. چون اعمال 
 بدن ش��ان دچار س��ردرگمی ش��ده اس��ت و نمی داند چه باید انجام 

دهد.
پس همیشه زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید.

به دنبال مطرح ش��دن الیحه درآمدهای پایدار ش��هرداری ها که طبق 
ماده 25 آن قرار اس��ت مطب پزش��کان و برخ��ی دیگ��ر از اصناف در 
س��طح ش��هر صرفا در قالب کاربری های تجاری در طرح های تفضیلی 
مصوب شهری مجاز باش��د، معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اعالم 
مخالفت وزارت بهداش��ت با این الیحه، گفت: فش��ار مضاعف در کسب 
 عوارض از ای��ن مراکز ممکن اس��ت تاثیرات منفی بر س��المت جامعه 

بگذارد.
 دکتر محمد آقاجانی درباره الیحه اخیر مبنی بر کاربری تجاری شدن 
مطب های پزش��کان جهت ایج��اد درآمدهای پایدار برای ش��هرداری، 
گفت: مطب ها واقعا مراکز تجاری نیس��تند؛ چرا که این مراکز خدمت 
بس��یار مهمی را برای جامعه انجام می دهند. بنابراین فشار مضاعف در 
 کسب عوارض از این مراکز ممکن است تاثیرات منفی بر سالمت جامعه

 بگذارد.

80درصد بار خدمات سرپایی بر عهده مطب های خصوصی
 آقاجان��ی با بی��ان اینک��ه هنوز هم ن��رخ ویزیت در کش��ور ما نس��بت 
ب��ه بس��یاری از کش��ورها و حت��ی کش��ورهای منطقه کمتر اس��ت، 
 گف��ت: خدمات��ی ک��ه در مطب ه��ا انجام می ش��ود بس��یار ب��ا ارزش

 است.
 ما به دنبال گسترش طب س��رپایی در کشور هستیم که 80 درصد این 
خدم��ات را مطب های خصوصی انج��ام می دهن��د و 80 درصد بار این 

خدمات بر عهده این مراکز است. 
وی ضمن ابراز مخالفت با چنی��ن الیحه ای، ادامه داد: ب��ا توجه به این 
موضوع ورود فشار مضاعف بر مطب ها منجر به افزایش عوارض و تبعات 

منفی برای جامعه خواهد شد.
 بنابراین وزارت بهداشت با چنین الیحه ای مخالف است.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد:

حذف بیمه سالمت شایعه است

 اتـفاق های شگفت انگیـز در بدن 
هنـگام خـواب

مخالفت وزارت بهداشت
 با یک الیحه شهری

گر  ا
ش��ما 

درش��هری 
ن������دگ���ی  ز

می کنیدک��ه ب��ه دری��ا 
و غذاه��ای دریایی دسترس��ی 

مستقیم ندارید، حتما ماهی از شهرهای ساحلی 
به شهر شما وارد می شود.

 انجم��ن قل��ب آمری��کا ب��ه تم��ام اف��راد توصی��ه می کن��د ب��رای حف��ظ 
س��المت ش��ان حداقل هفته ای 2 مرتبه ماهی، به خصوص ماهی های چرب 
حاوی امگا۳ مص��رف کنند. به طور کلی هر وعده ماه��ی مصرفی باید حدود 
حداقل1۳0-120 گرم یا به اندازه کف دست یک خانم، گوشت خالص ماهی 

باشد.
 در ادام��ه ای��ن مطلب به ش��ش پرس��ش پیرامون ای��ن ماده غذایی پاس��خ 

می دهیم:
۱ـ آیـا ماهی هـای تـازه موجـود در بـازار از ماهی هـای منجمد و 

بسته بندی شده، سالم تر و پرخاصیت ترند؟
 نه؛ برخالف باور ع��ام، خری��د ماهی  های تازه ب��ه هیچ وجه برت��ری خاصی 
بر ماهی های منجمد ندارد. چه بسا که در مواردی، ماهی های منجمد سالم تر 
از ماهی های تازه هم باشند. اگر شما در شهری زندگی می کنید که به دریا و 
غذاهای دریایی دسترسی مستقیم ندارید، حتما ماهی از شهرهای ساحلی به 
شهر شما وارد خواهد شد. اگر فاصله این شهر ساحلی تا شهر شما کم باشد، 
ماهی را به صورت تازه و اگر زیاد باش��د به صورت منجمد و بسته بندی وارد 
می کنند. به طور کلی، ماهی های منجمد که دارای بس��ته بندی کارخانه ای 
هستند، به محض صید و تمیز شدن، بسته بندی و منجمد می شوند و امکان 
فساد در آنها بسیار پایین می آید. این در حالی است که امکان ماندگی یا حتی 
فساد در ماهی های تازه به مراتب بیش��تر گزارش شده است. ضمن اینکه اگر 
قصد خرید ماهی پرورشی هم دارید، بهتر اس��ت انواع زنده آنها را خریداری 

کنید تا از تازه بودن شان مطمئن باشید.
 ۲ـ آیا درسـت اسـت کـه همـه ماهی هـا حـاوی جیوه هسـتند و 

ضرر مصرف آنها بیشتر از خاصیت شان است؟
نه؛ تمام مواد غذایی از سبزی ها و میوه ها گرفته تا گوشت و لبنیات، می توانند 
به مواد شیمیایی مختلفی آلوده باشند. ماهی هم از این قاعده مستثنی نیست 

و گونه زیادی از ماهی ها حاوی جیوه هس��تند، اما خوش��بختانه متخصصان 
معتقدند که ریزمغذی های بسیار فراوان و پرخاصیت موجود در گوشت ماهی، 

اثر جیوه را تا حد قابل قبولی در بدن کاهش می دهند.
۳ـ آیا درست است که مصرف مداوم ماهی می تواند شانس 

ابتال به افسردگی و ناراحتی های قلبی را کاهش دهد؟
بله؛ اگر حداق��ل هفته ای 2 بار گوش��ت ماهی که زیاد س��رخ و 
سوخاری نشده است، مصرف کنید، شانس ابتال به فشارخون 
باال را کاهش می دهی��د و ضربان قلب تان ه��م تا حد قابل 
قبولی تنظیم می شود. به همین دلیل هم امکان ابتال 
به ناراحتی های قلبی تا ۳6 درصد در شما پایین 
می آید. ضم��ن اینکه امگا۳ ف��راوان موجود 
 در گوش��ت ماه��ی می تواند احتم��ال ابتال 
به حمله های قلبی و برخی از انواع سرطان ها 
 را هم کم کن��د و با باال ب��ردن خل��ق، مانع ابتال 

به افسردگی شود.
۴ـ آیا درست است که امگا۳ در بدن به اندازه کافی تولید نمی شود؟

 بله؛ متاس��فانه بدن انس��ان قادر به تولید حجم مناس��بی از امگا۳ نیس��ت. 
به همین دلیل هم متخصصان مصرف خوراکی های سرشار از این اسید چرب 
پرخاصیت برای بدن را به همه افراد در تمام گروه های سنی توصیه می کنند. 
ماهی هایی مانند کیلکا، کولی، س��اردین، خال مخالی، س��المون و قزل آال در 
کنار میگو، گردو و روغن کانوال از منابع خوب و در دس��ترس دریافت امگا۳ 

محسوب می شوند.
۵ـ آیا درست اسـت که مصرف گوشـت ماهی باعث افزایش قدرت 

حافظه می شود؟
بله؛ اصال خیل��ی از متخصص��ان به همی��ن دلیل، ن��ام »غذای مغ��ز« را به 
ماه��ی داده اند. تحقیق��ات مختلف ثاب��ت کرده اند حتی مص��رف یک وعده 
ماهی در طول هفته هم می توان��د باعث افزایش ق��درت حافظه کوتاه مدت 
در به خاطر س��پردن کارها ش��ود. ب��ه همین دلی��ل هم مص��رف ماهی در 
دوران میانس��الی و پی��ری، به خص��وص به آنهای��ی که مدام کارهای ش��ان 
را فرام��وش می کنند، توصیه می ش��ود. ضم��ن اینکه مصرف م��داوم ماهی 
و دریاف��ت ریزمغذی ه��ای ف��راوان موج��ود در گوش��ت آن، ب��ه خصوص 
 امگا۳، تا حد چش��مگیری از ابتال به افس��ردگی و زوال عقل هم پیش��گیری 

می کند.
۶ـ آیا درست اسـت که میزان امگا۳ ماهی های دریایی از ماهی های 

پرورشی بیشتر است؟
 نه؛ میزان ام��گا۳ موج��ود در گوش��ت ماهی به ن��وع ماهی بس��تگی دارد؛ 
مثال ماهی هایی مانند قزل آال، س��المون، شاه ماهی، س��اردین و خال مخالی 
دارای اس��یدهای چ��رب امگا۳ زیادی هس��تند. ام��ا میزان ام��گا۳ موجود 
در انواع دریایی و پرورش��ی آنها چن��دان تفاوتی با هم ن��دارد. این در حالی 
اس��ت که برخی ماهی ه��ا دارای ام��گا۳ کمتری هس��تند و تولی��د آنها به 
 ش��کل پرورش��ی باعث پایین تر آمدن این مقدار از امگا۳ در بدن ش��ان هم 

می شود.

نکته ها 

بهداشت فردی
دکتر مروارید مافی با اش��اره به مشخصات یک مس��واک طبی اظهار کرد: 
دسته مسواک باید به راحتی در دست جای گرفته و مواد تشکیل دهنده آن 
بی ضرر باشد، طول قسمت مویی آن در حدود سه س��انتی متر و عرض آن 
یک سانتی متر باشد. موهای مس��واک نیز نباید زبر و ساینده باشند و تعداد 
رش��ته های نایلونی یا مویی در هر کالف در حدود 20 تا ۴0 رشته برحسب 
نرمی و زبری موهای مسواک  باشد که این تعداد رشته ها در مسواک های نرم 

بیشتر از مسواک های زبر است.
این اس��تادیار دانشکده دندانپزشکی دانش��گاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز گفت: آزمایش های مختلف نش��ان داده اند که چنانچه قسمت مویی 
مسواک به شکل هشت باشد، یعنی قسمت جلوی مسواک دارای دسته های 
 مویین بلندتر باش��د، امکان پاک کردن پ��الک میکروبی و بقای��ای غذا از 

بین دندان ها بیشتر است.
وی عنوان کرد: به هر حال باید توجه داش��ت که هنگام مسواک زدن، تمام 
سطوح قابل دس��ترس دندان ها به خوبی مسواک زده ش��وند؛ به نحوی که 
پس از پایان مس��واک، تمام س��طوح دندان ها از توده لعابی میکروبی پاک 
 شده و هیچ نوع خرده و باقیمانده غذا در بین دندان ها و سطوح مختلف آن 
باقی نمانده باش��د. این کار امکان پذیر نیست، مگر با روش درست مسواک 

زدن.
این دندانپزشک افزود: مس��واک حتما باید نرم یا soft باشد. از به کار بردن 
مسواک های متوسط )medium( یا سخت )hard( اجتناب کنید. زیرا 
مس��واک زدن با مس��واک های زبر موجب بهبود روند تمیز کردن دندان ها 
نمی شود. این گونه مس��واک ها منجر به تحلیل لثه و آسیب به بافت دندان 

خواهند شد.

مافی ادامه داد: با رویش دندان های خلفی، آغاز اس��تفاده از مسواک توسط 
والدین برای کودک توصیه می ش��ود و وظیفه مسواک زدن حداقل تا زمان 
ورود کودک به مدرس��ه بر عهده والدین است. مس��واک توصیه شده برای 
 کودکان، مسواکی اس��ت استاندارد که س��ر آن نرم و کوچک باشد. معموال 
دو بار مسواک زدن در روز برای کودک توصیه می شود که یک نوبت آن حتما 
باید هنگام شب و قبل از خواب باشد. زمان کافی برای مسواک زدن حدود 

2 تا ۳ دقیقه است.
وی بیان کرد: در ک��ودک روش مس��واک زدن افقی اس��ت. در این روش، 
مسواک به موازات سطح افقی روی دندان ها قرار گرفته و با حرکت مالشی 
به سمت جلو و عقب رانده می شود. سطح جونده دندان ها را نیز حتما باید با 
 حرکت جلو و عقب مسواک تمیز کرد. غالبا مصرف خمیر دندان فلورایددار 
از 2 تا ۳ س��الگی توصیه می ش��ود. در ابتدا مقدار خمیردندان به اندازه یک 
 نخود کوچک کافی است. با افزایش سن کودک می توان این مقدار را افزایش

 داد. این متخصص جراحی لثه و ایمپلنت با اشاره به روش صحیح مسواک 
زدن گفت: اول از سطح جونده دندان ها شروع کنید؛ با حرکت رفت و برگشت 
روی س��طح جونده، ش��یارهای موجود بر روی دندان تمیز می شوند. حاال 
سطوح خارجی دندان های باال و سپس پایین را مسواک بزنید. بدین صورت 
که مس��واک را با زاویه ۴5 درجه بر روی خط لثه قرار داده و با دور کردن از 
 خط لثه بر روی دندان کشیده یا به صورت پیچشی حرکت دهید، یعنی از لثه 

به سمت دندان به صورت چرخشی.
وی ادامه داد: سطوح داخلی دندان های باال و پایین را نیز به همان شیوه باال 
مسواک بزنید. سپس به آرامی سطوح خارجی و داخلی هر یک از دندان ها را 

با حرکت لرزشی عقب و جلو مسواک بزنید.

خواص روغن گردو 
برای تمام اعضای بدن

مســـــواک زدن 
به روش اصـــولی

مـاهـــی ؛ 
دریایـی بخوریم یا پرورشـی
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گردشگری

دريچه

منزل رییسعلی دلواری در استان بوشهر و منطقه دلوار جلوه ای زیبا ازنماد 
مقاومت بیداری و آزادگی برای نسل های امروز و آینده ترسیم می کند. 

شهید رییسعلی دلواری بر اذهان همه مردم و تاریخ نویسان نقش ویژه ای 
دارد؛ چراکه مبارزات رییس��علی دلواری  علیه تجاوز انگلیس در بیش از 
هشتاد س��ال پیش، خاطره ای بس ش��گرف و فراموش نشدنی در ذهن 
مردم برجای گذاش��ته اس��ت. دلوار زادگاه حماسه س��از جنوب و محل 
فرمانروایی  رییسعلی دلواری   است؛که در کش��اکش جنگ اول جهانی 
و در حمله انگلیسی ها به بوشهر، رشادت بس��یاری از خود نشان داد و به 
شهادت رسید. حماسه رییسعلی دلواری درجنوب ایران تا سال ها مایه 
وحشت انگلیسی ها بود  واکنون منزل این مبارز نستوه در دلواریکی از آثار 
تاریخی زیبا و منحصر به فرد با ادوات و تجهیزات آن زمان آماده پذیرایی 
از گردشگران است.خانه رییس��علی دلواری، در جنوب شرقی شهر دلوار 

در استان بوشهر قرار دارد.
این خانه که از آث��ار اواخر دوره قاجاریه اس��ت؛ که توس��ط بازماندگان 

رییسعلی دلواری به سازمان میراث فرهنگی هدیه شده است.
تزئینات عمده ای��ن خانه که بنایی س��اده و بی پیرایه اس��ت، به هالل و 
 مختصری گچبری ختم می ش��ود، قب��ل از ورود به مجموع��ه این خانه، 

یک فضای ستون دار مسقف وجود دارد.
 پ��س از عب��ور از این فض��ای مس��قف، ورودی خان��ه با درب��ی چوبی و 

خوش ساخت و  دو لنگه قرار دارد.
پس از عبور از ورودی، 2 فضای متقارن در 2 سوی آن واقع شده و در بین 
آن راهروی وجود دارد که کف آن نسبت به 2 فضای مذکور، پایین تر است 

و با کف حیاط خانه یکسان می باشد.
شهر دلوار شهری بندری بر کرانه ی خلیج فارس در استان بوشهر و زادگاه 
شهید رییسعلی دلواری قهرمان مبارزه با انگلیسی ها در جنوب ایران است 

که در فاصله 40 کیلومتری شهر بوشهر قرار گرفته است.
ش��هید رییس��علی دلواری در محلی به نام  تنگک صفر در بوشهر هنگام 
شبیخون به قوای بریتانیا توس��ط فردی نفوذی و اجیر شده، از پشت سر 

هدف گلوله قرار گرفت و در سن 33 سالگی کشته شد.
رییس��علی دلواری پس از اینکه به شهادت رسید جسدش به رسم امانت 
در قبرستانی نزدیک جائینک تحویل خاک داده شد که پس از مدتی طی 
تشریفات خاصی به عراق منتقل شد و در شهر نجف اشرف در قبرستان 

معروف وادی السالم شیعیان به خاک سپرده شد.

 زپرتی:
واژه ی روسی Zeperti به معنی زندانی است و اس��تفاده از آن یادگار 

زمان قزاق های روسی در ایران است.
در آن دوران ه��رگاه س��ربازی ب��ه زن��دان می افت��اد دیگ��ران 
می گفتن��د یارو زپرتی ش��د؛ و ای��ن واژه کم ک��م این معن��ی را به خود 
 گرفت ک��ه کار و بار کس��ی خ��راب ش��ده و اوضاع��ش به ه��م ریخته

 است.
هشلهف:

مردم ب��رای بیان ای��ن نظر ک��ه واگف��ت )تلف��ظ( برخ��ی از واژه ها یا 
 عبارات از یک زبان بیگانه تا چه اندازه می تواند نازیبا و نچس��ب باش��د، 
جمله ی انگلیسیI shall have به معنی من خواهم داشت را به مسخره 
 هشلهف خوانده اند؛ تا بگویند ببینید واگویی این عبارت چقدر نامطبوع

 است! 
اکنون دیگر این واژه مسخره آمیز را برای هر واژه عبارت نچسب و نامفهوم 

دیگر نیز )چه فارسی و چه بیگانه( به کار می برند.
ُچسان فسان:

از واژة روس��ی Cossani Fossani به معنی آرایش ش��ده و ش��یک 
پوشیده گرفته شده است.

شر و ور:
از واژه ی فرانس��وی Charivari به معنی همهمه، هیاهو و س��رو صدا 

گرفته شده است.
اسکناس:

 Assignat که خود از واژه ی فرانسوی Assignatsia از واژه ی روسی
به معنی برگه ی دارای ضمانت گرفته شده است.

فکسنی:
از واژه ی روس��ی Fkussni ب��ه معن��ای بام��زه گرفته ش��ده اس��ت 
 و به کنای��ه و واژگون��ه به معن��ای بیخود و مزخ��رف به کار برده ش��ده 

است.
نخاله:

یادگار سربازخانه های قزاق های روسی در ایران است.
 Nakhal این لغت به زبان روس��ی به آدم بی ادب و گس��تاخ می گفتند
 و مردم از آن برای اش��اره ب��ه چیز اس��قاط و به درد نخور هم اس��تفاده 

کرده اند.
آکبند:

 آی��ا م��ی دانس��تید کلم��ه آکبن��د ن��ه کلم��ه ای التی��ن اس��ت و 
نه فارسی؟

در قدی��م ک��ه بن��در آب��ادان بهترین بن��در ایران ب��ود و کش��تی های 
تجاری ب��ار خ��ود را در آنجا تخلیه م��ی کردند، روی بعض��ی از اجناس 
که خیل��ی مرغوب بودند نوش��ته ش��ده ب��ود »UK  BAND« یعنی 
بس��ته بندی ش��ده انگلیس؛ ولی آبادانی ه��ای عزی��ز آن را  آکبند می 
خواندن��د و همین طوری ش��د که ای��ن تلفظ اش��تباه در تم��ام ایران 
 منتش��ر ش��د؛ و همه به جنس��ی که بس��ته بندی شده اس��ت، آکبند 

می گویند.
سال دمپختکی: سال قحطی و تنگی )ظاهرا در زمان احمد شاه(   
که ب��ه هزینه ی دولت برای کمک به مردم گرس��نه بر س��ر چهار راه ها و 
ن��ازل  به��ای  ب��ه  و  برن��ج دمپخت��ک می کردن��د   بازارچه ه��ا 
 می فروختن��د. این س��ال به نوعی مب��دا تاری��خ دورانی از وقای��ع ایران 

بود.

منزل ريیسعلی دلـواری

 ريشه چند اصطالح
 عـامیـانـه

 صفحه ه��ای تقوی��م ب��ه روز ۱2 ش��هریور که می رس��د، 
مزین به نام روز مبارزه با »استعمار انگلیس« می شود. روزی 
که همزمان با سالروز شهادت رییسعلی دلواری است؛ مردی 

از دیار جنوب و سرزمین های دلوار تنگستان.
 کسی که در س��ال های ضعف ایران و وابستگی دولتمردان 
آن به انگلیس یا روس��یه، عل��م مبارزه برداش��ت و نام خود 
را همچ��ون میرزاکوچک خ��ان جنگل��ی، ش��یخ محمد 
 خیابانی، کلن��ل محمدتقی پس��یان و... در تاری��خ مبارزه 

بر ضداستعمار جاودانه ساخت. 
رییس��علی دلواری که بود و چگونه به مقام ش��هادت در راه 

مبارزه برای ایران نائل شد؟
فرزند ديار تنگستان  

رییس��علی فرزند زایر محمد از طایفه مشهور به ممسنی یا 
احمدی و مادرش »ش��هین« دختر عل��ی از طایفه فوالدی 
باغک تنگس��تان بود. درباره ریش��ه خانوادگی رییس��علی 
س��خن های متفاوت��ی نق��ل می ش��ود. برخ��ی خان��واده 
او را اصالت��ا از مهاجرین نورآباد لرس��تان و برخ��ی دیگر از 
نورآباد ممس��نی )در ف��ارس( و عده ای نی��ز از کهگیلویه و 
بویراحمد می دانند. رییس��علی در همان زم��ان کودکی با 
فراگی��ری علوم مختلف توانس��ت خود را به عن��وان یکی از 
برجستگان دیار تنگس��تان معرفی کند. اما به اوج رسیدن 
او با ش��روع انقالب مش��روطه به وقوع پیوس��ت. رییسعلی 
با آنکه در آن زمان 2۵ س��ال بیش��تر نداش��ت، اما از جمله 
پیش��گامان مش��روطه خواه در جن��وب ایران ب��ود. یکی از 
مش��خصه های اصلی او ب��اور عمیقش به آرمان مش��روطه 
ب��ود. اما امضای حکم مش��روطه توس��ط مظفرالدین ش��اه 
 که در آن س��ال ها موجی از امی��د را در ای��ران ایجاد کرد، 
با حکومت محمدعلی ش��اه و به توپ بستن مجلس توسط 

کلنل لیاخوف روسی به ناامیدی گرایید. 
 استبداد صغیر و قیام بوشهر

در حالی ک��ه در ته��ران محمدعلی ش��اه مش��غول اعدام 
بس��یاری از س��ران مش��روطه ب��ود، در بوش��هر اوض��اع 
به گون��ه ای دیگ��ر رق��م می خ��ورد. این ش��هر ب��ه کانون 
مقاوم��ت در براب��ر اس��تبداد صغیر تبدیل ش��ده ب��ود. در 
 مرکز ای��ن کانون مقاومت نی��ز روحانی برجس��ته ای چون 
آیت اهلل س��یدمرتضی علم الهدی قرار داش��ت و در کنار وی 
رییس��علی دلواری و هم رزمان وی از تنگس��تان و دش��تی   
به مب��ارزه می پرداختند. ای��ن کانون مقاوم��ت در ابتدای 
فعالیت خود طی یک هج��وم ناگهانی، بوش��هر را از وجود 
عناصر وابس��ته به دربار پاکس��ازی کرد و اداره امور گمرک 
و انتظامات را عهده دار ش��د. با به وجود آمدن این وضعیت 
دولت انگلستان که خود را داعیه دار مالکیت بر جنوب ایران 
می دانس��ت و با امضای قرارداد مخفیانه ۱۹0۷ با روسیه بر 
این امر نیز مه��ر تاییدی زده بود، به تکاپ��و افتاد؛ حال آنکه 
این ماجرا بر انگلس��تان گران آمده ب��ود. آنان برای تضعیف 

مشروطه خواهان و س��لطه بر منافع اقتصادی جنوب ایران 
شروع به سرکوب عناصر انقالبی کردند. 

سرکوب عناصر انقالبی به دست انگلستان  
دولت انگلس��تان برای س��رکوب عناصر انقالبی رییسعلی، 
»احمدخ��ان دریابیگی« حاکم دست نش��انده بوش��هر را 
تحریک کرد که به دلوار حمله کند. احمدخان با پشت گرمی 
انگلیس��ی ها چند ب��ار به تنگس��تان و حوالی دل��وار حمله 
کرد که ای��ن حمالت ب��ا مقاومت ش��جاعانه رییس��علی و 
یارانش روبه رو و دفع ش��د. در آس��تانه جن��گ جهانی اول 
 نیروهای انگلیس��ی ب��ه بهانه حف��ظ نظم و امنیت ش��روع 
به اش��غال تدریجی جنوب ایران کردند. این حرکات برای 
رییسعلی دلواری قابل تحمل نبود و آن را نقض آشکار حق 
حاکمیت ملی و اس��تقالل ایران می دانست. اشغال جنوب 
ایران و دست اندازی به همه منابع جنوب کشور، باعث شد 
که رییسعلی دلواری و یارانش با استمداد از علمای جنوب 
کش��ور آماده مقاومت در برابر نیروهای انگلستان شوند. با 

این اوصاف بود که علمای جنوب ایران از جمله آیت اهلل 
سیدعبدالحسین الری و سیدعبداهلل بالدی بوشهری 
علیه ق��وای انگلیس واکنش نش��ان دادن��د و تمام 

مسلمین را به نبرد با متجاوزان فراخواندند. 
مبارزه با استعمار و شهادت  

س��رانجام با کس��ب فتوای علما مبارزان 
تنگس��تانی و دش��تی ب��ه فرمانده��ی 
رییس��علی ب��ه ق��وای انگلی��س در 
بوش��هر حمله ور ش��دند. رییس��علی در 

 یورش های شبانه ضربات و تلفات موثری 
ب��ر انگلیس��ی ها وارد آورد. در یکی از 

این ش��بیخون ها رییس��علی دو نفر 
از افس��ران بلندپای��ه انگلیس��ی 
 به هم��راه چند س��رباز هندی را 
به هالکت رساند. این اقدام برای 
انگلیسی ها غیرقابل تحمل بود تا 

اینک��ه روز دوم رمضان ۱333 ه. ق 
چهار کشتی جنگی برای گلوله باران 
دلوار و مجاه��دان دلواری ب��ه همراه 
پنج هزار سرباز انگلیسی و هندی وارد 

منطقه شدند. رییسعلی ابتدا زنان 
و کودکان را از دلوار 

خارج کرد. در این جنگ نابرابر، با لیاقت زیادی که رییسعلی 
و یارانش از خود به خرج دادند، نیروهای انگلستان شکست 
خوردند و عقب نشینی کردند. شکس��ت قوای انگلستان در 
دلوار یک��ی از نکات برجس��ته تاریخ جن��گ جهانی اول در 
 جنوب ایران به شمار می رود. پس از جنگ دلوار، رییسعلی 
به حمالت ش��بانه خود به بوش��هر ادامه داد و با همفکری 
علمای جنوب طرح حمله سراسری به بوشهر و آزاد سازی آن 
را پی ریخت. در گیرودار طرح چنین حمله ای بود که در شب 
23 شوال ۱333 و مصادف با 3 سپتامبر ۱۹۱۵، هنگامی که 
رییسعلی در محلی به نام »تنگگ صفر« قصد شبیخون به 
قوای انگلیس را داشت، از پش��ت مورد هدف گلوله یکی از 
همراهان خائنش قرار گرفت و در دم به ش��هادت نائل آمد. 

وی هنگام شهادت حدود 34 سال داشت. 
زمینه های نهضت تنگستان        

 نهضت تنگستان و قیام مردمی جنوب 
ایران به پیشگامی رییسعلی دلواری از 
جمله مقاومت های ضداستعماری 
 در تاری��خ کش��ور اس��ت ک��ه 

ب��ر دو  انگی��زه دین��ی و مل��ی  
اس��توار ب��ود. آنچه از اس��ناد 
تاریخی برمی آید، برجس��تگی 
بُع��د اعتق��ادی آن اس��ت، زیرا 
جهت گیری سیاست دولت وقت، 
به عنوان منش��ا اقتدار ملی، بر 
اصل بی طرفی بنا ش��ده بود 
و نه تنه��ا در ط��ول مبارزه 
مس��اعدتی در راه پی��روزی 
قیام نکرد که در بسیاری مواقع بر 
پایه همان اصل، رودرروی مبارزان 
 و همسو با دش��منان قرار داشت. 
در منطقه نیز، همفکری و همیاری 
س��ران قبایل وج��ود نداش��ت که 
جبه��ه واح��د و همگون��ی در برابر 
دش��من ای��جاد ش���ود، بلکه جریان 
تقابل��ی حکام دوس��ت و همس��و با 
مناف��ع انگلیس، در برابر س��ران 
مجاهدین، 
ع�رص��ه 

را نیز بر آن��ان تنگ می ک��رد. بنابراین از جهت سیاس��ی، 
اجتماعی و نظامی، زمینه قیام فراهم نبود و به همین دالیل، 
 این قیام نتوانس��ت جنبه ملی و سراس��ری به خ��ود گیرد. 
اما از نظ��ر اعتقادی و بعد مذهبی به لح��اظ واکنش علمای 
دینی و مراجع تقلید در نجف اش��رف، که در آن زمان مرکز 
ثقل حوزه های علمیه ش��ناخته می ش��د، مقابل��ه با اجانب 
و اش��غالگران به منزله جه��اد در راه دین و دف��اع از حریم 
 مس��لمین تلقی می ش��د و ب��ه صراحت حکم جه��اد صادر 

شد.
 ای��ن امر، ب��رای مردم خط��ه جنوب ک��ه هم تقی��د دینی 
داش��تند و هم در ح��وزه جغرافیایی خلیج ف��ارس، با عراق 
به منزله بخشی از بالد مس��لمین و وابس��ته به دارالخالفه 
اس��المی دارای ارتباطات منطقه ای بودند و از همه مهم تر 
اینکه منطقه زندگی خود را در اش��غال بیگان��ه می دیدند، 
 پیروی از دس��تورات و احکام علما واجب ش��مرده می شد. 
بر این اساس، گرایش و عملکرد شخص رییسعلی در ارتباط 
با این حرکت، بیش از هر چیز برمبنای احکام دینی ش��کل 

گرفته بود. 
خیانت؛ آسیب اصلی نهضت تنگستان   

هر نهضت اجتماعی، سیاس��ی و قیام دفاع��ی که در عرصه 
اجتماع نمود و اثر داش��ته باش��د، از وجوه مثب��ت و منفی 
برخوردار اس��ت. قیام جنوب ایران نیز از این امر مس��تثنی 
نبود. یکی از غم انگیزترین مس��ائلی ک��ه اغلب نهضت های 
آزادیخ��واه و رهایی بخش، چه در مواجهه با اس��تعمارگران 
خارجی و چ��ه در برابر اس��تبدادگران داخلی ب��ه آن دچار 
بوده ان��د، خیان��ت برخی اف��راد ی��ا گروه های خ��ودی به 
رهبران قیام ها بوده اس��ت؛ که در نتیج��ه آن، روند حرکت 
 و فرج��ام نهض��ت، دچ��ار اش��کال و درنهای��ت اضمحالل

 شد.
 بیشتر جنبش های اصالحی، انقالبی و دفاعی تاریخ کشور 
ما، به این بال مبتال بوده اند که به لح��اظ همگونی، می توان 
دو نهضت رهایی بخش جنگل به رهبری میرزاکوچک خان 
جنگلی در ش��مال و قیام تنگستان به س��رداری رییسعلی 

دلواری در جنوب را شاهد مثال آورد. 
در این قیام ها، یکی از دالیل شکس��ت، خیان��ت از درون و 

خنجر زدن از پشت، توسط خائنین وطن فروش بوده است.
شرح زندگی کوتاه ولی پرماجرای رییسعلی دلواری بیش از 
آنکه شرحی باشد بر زندگی یکی از چندین و چند سرکرده 
نامور جنوب در سال های نخست قرن حاضر، شرحی است بر 
چگونگی تبلور سنتی دیرینه و دیرپا در مبارزه و رویارویی با 
هجوم نیروهای بیگانه به سرزمین ایران و در این مورد خاص 
تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا به کرانه های جنوب در آغاز 
جنگ جهانی اول است که با رش��ته مقاومت هایی سخت و 
حماس��ی از جانب مردم دشتی و دشتس��تانی و تنگستانی 

روبه رو شد.

 انعقـاد معـاهده  ي 
 اَرَزنــه الـروم 

)1238 ق(

 آغاز نبرد زيردريايي ها 
 جنگ جهاني دوم 

)1939م(

اعالن جنگ فرانسه و 
 انگلیس به آلمان 

جنگ جهاني دوم )1939م(

ورود نیروهاي متفقین به 
 ايـتالیـا 

جنگ جهاني دوم )1943م(

انیس الدوله؛ سوگلی ناصرالدين شاه

پس از شکس��ت دول��ت عثمان��ي از ایران، دول��ت مزبور 
 تقاض��اي صل��ح ک��رد و معاه��ده اي در ارزنه ال��روم در 
س��ال ۱238 ق بین نمایندگان طرفین به امضا رسید که 
شامل هفت ماده بود. از طرف دولت ایران میرزا تقی خان 
امیرکبیر مأمور مذاکره با دولت عثمانی ش��ده بود. وی از 
نزدیک سه سال در ارزنه الروم با نمایندگان دول همسایه 
)روس و انگلیس و عثمانی( برای رفع اختالفات بین ایران 

و عثمانی مذاکره کرد.
به موجب ای��ن عهدنامه، دول��ت ایران، والیات��ي را که از 
عثماني تصرف ک��رده بود باز گرداند ودول��ت عثماني نیز 
تعهد کرد که به زوار ایراني آزار نرساند و مالکیت ایران را 
بر بندر خرمشهر،جزیره ي خضر و ساحل چپ اروند رود و 
نیز حق کشتي راني در این قسمت رودخانه را به رسمیت 
بشناس��د.همچنین قرار ش��د هر دو دول��ت در پایتخت 

یکدیگر سفیر و نماینده داشته باشد.

پس از تهاجم ارتش آلمان به لهستان و آغاز جنگ جهاني 
دوم، دولت انگلس��تان طي یادداش��تي خواه��ان تخلیه 
فوري اراضي اشغال شده لهستان ش��د. این یادداشت از 
جانب آلمان، بي جواب ماند. از این رو، پس از اعالم فرمان 
آماده باش و بسیج عمومي در انگلستان، اولتیماتومي به 
آلمان داده ش��د تا هر چه زودتر، عملیات نظامي خود را 
پایان دهد. اما هیتلر این اولتیماتوم را رد کرد و انگلستان 
و فرانسه در روز سوم س��پتامبر ۱۹3۹م، به آلمان اعالن 

جنگ دادند. 
ورود انگلیس و فرانسه در جنگ، نه فقط براي هیتلر، بلکه 
براي استالین، رهبر دیکتاتور شوروي هم غیرمنتظره بود. 
هیتلر تا آخرین لحظه فکر مي کرد که انگلیس و فرانس��ه 
 بلوف مي زنند و ب��ه خاطر لهس��تان وارد جنگ نخواهند 

شد.
پس از این اعالن جنگ، آلمان به لندن حمله هوایي کرد 
و پس از چند ماه، فرانس��ه نیز در ژوئن ۱۹40م به اشغال 

آلمان درآمد.

جنگ جهان��ي دوم ن��ه تنها عرص��ه رویاروی��ی هوایی، 
زمین��ي و دریایی ب��ود بلک��ه زیردریایی ها نی��ز جایگاه 
مهم��ي در ای��ن جن��گ خونی��ن داش��تند. آلم��ان در 
همان ش��روع مب��ارزه هوایی علی��ه انگلس��تان، جنگ 
زیردریای��ی را نی��ز پي گی��ري ک��رد و در 3 س��پتامبر 
 ۱۹3۹م جن��گ نامحدود دریای��ی و زیردریای��ی را آغاز 

کرد. 
در ای��ن روز یک ص��د فرون��د زیردریایی آلمان موس��وم 
به »گرگ هاي هار«، ب��ا هدف غرق کردن کش��تي هاي 
متفقی��ن، عملی��ات تهاجم��ي خ��ود را آغ��از کردن��د. 
مي ت��وان گف��ت مش��کالت انگلس��تان در براب��ر حمله 
 زیردریایی ه��اي آلمان کمتر از مش��کالت نب��رد هوایی 

نبود.
دولت انگلس��تان براي حل این معضل، در ازاي به دست 
آوردن پنج��اه اژدرافکن آمریکایی، در چهارم س��پتامبر 
 ۱۹40م، پایگاه ه��اي دریایی خود را به مدت ۹۹ س��ال 

به اجاره امریکایی ها درآورد.

با شکس��ت هاي پي درپي نیروهاي ایتالیای��ی از متفقین 
در جریان جنگ جهاني دوم، موس��ولیني توسط ویکتور 
امانوئل، پادش��اه ایتالیا، برکنار ش��د تا اینکه در روز سوم 
 س��پتامبر ۱۹43م، متفقی��ن وارد خاک ایتالیا ش��دند. 
از این رو، دولت ایتالیا در هفتم س��پتامبر فرمان تسلیم و 

ترک مخاصمه را صادر کرد.
 به موجب ق��رارداد تس��لیم ایتالیا، نخس��ت وزیر جدید 
 این کشور، تسلیم بدون قید و ش��رط ایتالیا را پذیرفت و 
بدین ترتیب یکي از مهم ترین متحدی��ن آلمان نازي در 

جنگ جهاني دوم، از صحنه عملیات خارج شد. 
ویژگي هاي مش��ترک فکري نازیس��م هیتلر و فاشیسم 
 موس��ولیني و نی��ز جاه طلبي ه��اي دو دیکتات��ور، 
در اتح��اد آلمان و ایتالی��ا نقش مهمي داش��ت. هم زمان 
با انعقاد ق��رارداد تس��لیم ایتالیا، حمله ب��زرگ متفقین 
ب��ه منظ��ور آزادس��ازي ایتالی��ا آغاز ش��د و ب��ا تصرف 
 ش��هر ُرم، س��لطه نیروهاي آلماني ب��ر ایتالیا نی��ز پایان 

یافت.

قاعدتا آدم فکر می کند ناصرالدین ش��اه نمی توانسته نسبت به 84 زنش 
همان عشقی را داش��ته باشد که عش��اق معروف تاریخ دارند. با این حال، 
بین این 84 زن، یک نفر بود که واقعا عاش��ق ش��اه قاجار بود و داس��تان 
مرگش را این طور نوش��ته اند ک��ه وقتی بع��د از ترور ناصرالدین ش��اه، 
مقرری ماهان��ه اش را  پیش او بردن��د، او با دیدن عکس ناصرالدین ش��اه 
 بر روی اس��کناس آنقدر گریه کرد ت��ا حالش بد ش��د و از همین بیماری 

درگذشت.
انیس الدوله

انیس الدوله، با اس��م اصلی فاطمه، دختر رعیت یتیمی بود که توانست تا 
مرحله سوگلی بودن اندرونی پرجمعیت شاه قاجار برسد. انیس الدوله اهل 
روستای امامه لواس��ان بود و در جریان یکی از شکارهای ناصرالدین شاه، 
شاه او را که داشت چوپانی گله عمویش را می کرد دید و کمی با او گپ زد. 
فاطمه نوجوان در همان چند لحظه دل شاه را برد، طوری که او بالفاصله 
بعد از برگشت از شکارگاه، این دختر را به قصر آورد و به دست جیران یکی 
از زنان محبوب خود سپرد تا آداب و رفتار زندگی درباری را به او یاد بدهد.

بعد از مرگ جیران، ش��اه با انیس الدوله ازدواج ک��رد. او بعد از ازدواجش 
 مدام در دربار ترقی کرد و به نوعی ملکه غیررسمی ایران بود. به رغم اینکه 
انیس الدوله با معیارهای زیبایی شناس��انه امروز، حتی نمره قبول را هم 
نمی آورد، اما شاه آنقدر به او عالقه داشت که انیس الدوله می توانست هر 

مقامی را عزل یا نصب کند.

مادام کارال سرنا ) karla serna (، همسر سفیر ایتالیا در کتاب خاطراتش 
 با عنوان »م��ردم و دیدنی ه��ای ایران« می نویس��د که »در ای��ام نوروز 
خانم های سرشناس از رفتن به دیدن ملکه انیس الدوله غفلت نمی کنند 
و این روزها را برای مطرح کردن درخواست هایی که از سوگلی شاه دارند 
مغتنم می شمارند. ضمنا اهدای تحفه های سنتی از قبیل شیرینی، مربا، 

نقل و نبات که الی آنها با مهارت خاصی جواهرات گرانب ها و کیسه های 
 کوچک محتوی س��که های یک تومانی جا داده می ش��ود، نیز فراموش 
نمی گردد. خان��م ها بع��د از مبادل��ه تعارف��ات معمولی، آزادان��ه با هم 
س��خن می گویند. مثال خانمی ب��رای یک��ی از اعضای خان��واده خود از 
ملک��ه مق��ام بهت��ری را درخواس��ت دارد و در عی��ن ح��ال هدی��ه ای 
 را که ب��رای گرفتن چنی��ن مقامی ب��ه همراه آورده اس��ت ب��ه او عرضه 

می کند«.
انیس الدوله تنها کس��ی بود که می توانست در مقابل ش��اه بایستد و با او 
مخالفت کند؛ طوری که بعد از اعالم فتوای حرمت تنباکو از آوردن قلیان 
برای شاه خودداری کرد و برخالف نظر شاه دستور داد همه قلیان ها را از 

حرم شاهی جمع آوری کنند.
در عین حال انیس الدوله عاش��قانه ش��اه را دوس��ت داش��ت. او در زمان 
 س��فر ناصرالدین ش��اه به فرن��گ، در نام��ه ای خطاب به ش��اه نوش��ته:

»... شنیدم آخرهای ماه ذیحجه وارد انزلی می شوید، یک دنیا ذوق کردم، 
ای خدا روزی باشد من زنده باشم و ش��اه را ببینم. تا توی نعمت هستیم 
 هیچ قدر نمی دانیم، الحال حال س��گ و گربه و ش��غال بهت��ر از حال ما 

هست«.
جالب است بدانید که ش��اه هم در سفر س��ومش به فرنگ، وقتی دید روز 
ولنتاین شده و شنید که عش��اق در این روز به همدیگر نامه می نویسند، 

کارت پستالی خرید و آن را برای انیس الدوله پست کرد.

رییسعلی دلـواری؛ مـردی از دیـار تنگستـان 

در چنین روزی :



خبر 

مرکز هماهنگی و اطالع رس��انی آلودگی هوا مس��تقر در اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان اعالم کرد: کیفیت هوای شهر اصفهان به دلیل وزش 
باد شدید، ایجاد طوفان، گرد و غبار و پراکنش ذرات معلق در وضعیت ناسالم 
برای عموم قراردارد.اداره کل محیط زیست استان اصفهان روز چهارشنبه 
با صدور اطالعیه ای اضافه کرد: بر اساس شاخص کیفی هوا، وضیعت کیفی 
هوای شهر اصفهان از نیمه شب سه شنبه تا صبح امروز با میانگین 163 در 
وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است.این اداره کل افزود: همچنین 
وضیعت کیفی هوای شهر اصفهان روز گذشته نیز در وضعیت ناسالم برای 
گروههای حساس ثبت شده بود.مرکز هماهنگی و اطالع رسانی آلودگی هوا 
مستقر در اداره کل محیط زیست استان اصفهان از بیماران قلبی و ریوی، 
س��المندان و کودکان خواس��ت از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از خانه 
خودداری کنند.این مرکز همچنین به افراد سالم نیز توصیه کرد از فعالیت 
های طوالنی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.اداره کل هواشناسی 
اصفهان روز گذشته نسبت به ورزش باد شدید و طوفان در نواحی شرق و 
شمال شرق اصفهان همراه با گرد و خاک و کاهش دید در نواحی مستعد 

طوفان در این استان هشدار داد.

نصب دوربين هاي پالك خوان در محدوده 
طرح زوج و فرد

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان اعالم کرد: محدوده طرح 
ترافیك شهر اصفهان از 15 شهریورماه به صورت مکانیزه کنترل مي شود.

علیرضا صلواتي با بیان این خبر گفت: بر اساس مصوبه شوراي هماهنگي 
ترافیك استان اصفهان کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیك شهر از 15 
شهریور ماه اجرایي مي ش��ود.وي افزود: بر این اساس دوربین هاي پالک 
خوان در محدوده طرح زوج و فرد خودرو نصب ش��ده است.معاون حمل 
و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان با اش��اره به محدوده اجراي طرح زوج 
و فرد خودرو تصریح کرد: محدوده کنترل مکانیزه طرح ترافیك از شمال 
خیابان هاي مسجد س��ید و عبدالرزاق، از شرق خیابان هاي هاتف، نشاط 
و چهارباغ خواجو، از جنوب خیابان هاي کمال الدین اس��ماعیل و شهید 
 مطهري و از غرب خیابان هاي دکتر بهش��تي و آیت اهلل کاشاني را شامل

 مي شود.
صلواتي خاطرنشان کرد: ساعت اجراي این طرح از 8 صبح الي 13 بعدازظهر 

و  از 16 الي 20 شب مي باشد.

هوای اصفهان ناسالم است
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 رییس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از طراحی و س��اخت نوعی 
هدبند توسط شرکت ذهن افزار رایان، مستقر در این شهرک خبر داد که 
به کمك آن افرادی که توان گفتاری و حرکتی خود را از دست داده اند 

می توانند با حرکت چشم های خود تایپ کنند.
مهدی کش��میری افزود: هدبند س��اخته شده توس��ط این شرکت به 
معلوالن این امکان را می دهد که بدون استفاده از دست و تنها با حرکت 
چشم خود بتواند با رایانه ارتباط برقرار کنند و بدین ترتیب منظور خود 

را با تایپ کردن بیان کنند.
مدیرعامل شرکت ذهن افزار رایان نیز درباره این سیستم گفت: اساس 
طراحی و عملکرد این سیس��تم که در قالب یك هدبند طراحی ش��ده، 
بر مبنای پردازش س��یگنال های الکتریکی چش��م است بدین صورت 
که وقتی ف��رد در مقابل رایانه یا ل��پ تاپ خود قرار گرفت��ه و هدبند بر 
روی سرش گذاشته می شود، سیستم شروع به پردازش سیگنال های 

الکتریکی ناشی از حرکت چشم می کند.
وی اضافه کرد: هدبند طراحی شده، س��یگنال های الکتریکی چشم را 
ثبت می کند و با تشخیص حرکت های چشم از طریق پردازش سیگنال 
و تبدیل آن ها به فرمان های رایانه ای، با انتخاب حروف از روی صفحه 

مانیتور، کلمات مورد نظر فرد تایپ می شود.
سلطانی با تاکید بر اینکه این دس��تگاه جزو دستگاه های ثبت سیگنال 
های حیاتی است، گفت: سیگنال های ثبت شده توسط هدبند بدون نیاز 
 به ارتباط کابلی و به صورت بی س��یم از طریق بلوتوث به رایانه منتقل

 می شود و رایانه با پردازش س��یگنال های دریافت شده اقدام به تایپ 
می کند.

ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین س��ازمان موسس 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد 
و توسعه شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازی شده 
است.این شهرک فعالیت اجرایی خود را از سال 1380 به طور جدی با 
راه اندازی اولین مرکز رشد فناوری درکشور و با هدف حمایت و هدایت 
شرکتهای کوچك و نوپای دانش بنیانی که ایده های نوآورانه و فناورانه 
داش��ته و امکانات الزم جهت عملیاتی کردن آن را ندارند آغاز کرد و به 
عنوان حلقه واس��ط میان دولت، صنعت و دانش��گاه به توس��عه اقتصاد 
مبتنی بر دانش و در نهایت تبدیل علم به ثروت در کش��ور ایفای نقش 
کرده اس��ت.اکنون بیش از 370 ش��رکت دانش بنیان در این ش��هرک 

مستقر است.

هد بند تایپ با رایانه، ویژه معلوالن طراحی شد
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به گفته بسیاری از کارشناسان، بخش عمده بیکاری استان 
اصفهان با سرمایه گذاری در این استان ریشه کن می شود و 
استفاده از ظرفیت های ناب این استان و برداشته شدن موانع 
همچون عوامل س��رمایه گریزی، راهکار این مساله به شمار 
می رود.8کالن ش��هر اصفهان با پهنای بی��ش از 107 هزار 
کیلومتر مربع و جمعیتی باال، یکی از اس��تان هایی است که 
در دل خود ظرفیت های فروانی در امر سرمایه گذاری پنهان 
کرده و می تواند کمك شایانی در بخش توسعه اقتصادی غیر 
نفتی داشته باشد.اصفهان استانی با بهره گیری از معادن، آثار 
تاریخی و طبیعتی 4 فصل به شمار می رود و حتی می تواند 
در این زمینه و توسعه گردش��گری و اقتصاد فرهنگی، گوی 
سبقت را از دیگر استان های کشور برباید.بدون شك توسعه 
اصفهان در حوزه گردشگری می تواند به میزان قابل توجهی 
در رفع معضل بیکاری این اس��تان گام بردارد. این مس��اله 
می تواند مش��کل بزرگ بیکاری در این استان را که 2 درصد 
از میانگین کش��وری نیز باالتر اس��ت، پاک کند.باید گفت 
نصف جهان با وجود ظرفیت های قاب��ل توجهی که در خود 
دارد، هنوز نتوانسته در حوزه های مختلف به حق خود دست 
یابد و با وجود اینکه در پهنه خود شهرک های صنعتی، مناطق 

گردشگری بکر و حتی ناب ترین صنایع دستی جهان را دارد، 
هنوز که هنوز اس��ت با این موضوع بیگانه است.متاسفانه با 
وجود تمام ظرفیت های که در اصفهان نهفته، سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف در این کالن شهر راضی کننده و در حد 
مطلوب نیست و بس��یاری از ظرفیت های این شهر و استان، 
در غبار فراموش��ی به هدر رفته و مانند گیاهی که برای رشد  
و بالندگی مناسب اس��ت، هرز می شود.بسترسازی و ایجاد 
فضایی امن در این زمینه یکی از اموری است که وجود آن در 
اصفهان به شدت احساس می شود و مدیران استان امروز به 

میزان قابل توجهی در این حوزه دغدغه مند شده اند.
پروژه های جذاب برای س�رمایه گذاران خارجی 

شناسایی می شوند
 رس��ول زرگرپور، اس��تاندار اصفهان با بیان اینک��ه تا پایان 
ش��هریور ماه آم��اده می ش��ویم پروژه هایی ک��ه می توانند 
س��رمایه گذاری خارجی جذب کنند را با تمام مش��خصات 
آماده کنی��م، گفت: در حال حاضر س��رمایه گذاران خارجی 
مش��غول ارزیابی و برنامه ریزی هستند و به  همین دلیل نیاز 
داریم که یك بانك اطالعاتی از پروژه ها را در اختیار داش��ته 
باش��یم.وی با بیان اینکه تقاضای زیادی از سوی هیات های 

اقتصادی خارجی برای سرمایه گذاری در اصفهان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: به طور مثال 2 هفته آینده وزیر امور خارجه 
اتریش با یك تیم اقتصادی ب��ه اصفهان می آید، پیش از این 
هم معاون صدراعظم آلمان همراه با هیات اقتصادی و هیات 
اقتصادی عمان به اصفهان سفر کرده بودند و این تقاضا وجود 

دارد اما منتظر روشن  شدن تکلیف برجام هستند.
اصفه�ان تش�نه ورود س�رمایه گذاران بخ�ش 

خصوصی است
این مقوله تا جایی دیده ش��ده که حتی مهدی جمالی نژاد، 
ش��هردار جدید اصفه��ان در ای��ن زمین��ه به می��زان قابل 
توجهی اظه��ار نظر کرده اس��ت. وی با اش��اره ب��ه اهمیت 
موضوع سرمایه گذاری در اصفهان می گوید: سرمایه گذاران 
بزرگ اصفهان در جهان باید به این ش��هر بازگردند. یکی از 
رویکردهای اصلی شهرداری اصفهان در دوره جدید، استفاده 
از س��رمایه گذاران بخش خصوصی ب��وده و تالش می کنیم 
که س��رمایه گذاران ب��زرگ اصفهان در سراس��ر جهان را به 
نصف جهان بازگردانیم.وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم 
کشورهای جهان، کالن ش��هر بزرگ نصف جهان را به خوبی 
می شناسند و اصفهان تشنه ورود سرمایه گذاران بخش داخلی 
 و خارجی است، گفت: ش��هر اصفهان یك ش��هر جهانی به

 شمار می رود و سرمایه گذاران با س��بقه جهانی باید در این 
شهر وارد شوند و پروژه های انجام شده باید با توجه به هویت 

و اصالت شهر اصفهان پی ریزی شود.
عوامل سرمایه گریزی در اصفهان شناسایی شود

اما مس��اله به این راحتی نیست و اگر قرار باش��د بیکاری با 
س��رمایه گذاری در اصفهان ریشه کن ش��ود، باید در درجه 
نخست، موانع این کار را برداشت. مبحثی که فراز نظارتی زاده، 
کارشناس صنایع بهبود و بهره وری کیفیت به آن معتقد است 
و در این باره می گوید: اگر قرار است در اصفهان از ظرفیت های 
ناب استفاده شود، نباید تنها به صرف شعارها خود را بسنده 

کنیم، چون واقیعت امر چیز دیگری است.
وی ب��ا بیان اینک��ه در وهله نخس��ت باید پی��ش از آنکه در 
مورد س��رمایه گذاری در اصفه��ان به پردازی��م باید عوامل 
س��رمایه گریزی را نیز شناس��ایی کنیم، افزود: واقعیت این 
است که متاسفانه اصفهان در این چند سال با پدیده سرمایه 
گریزی مواجه بوده و در این باره باید اقدامی جدی تدبیر کرد، 
سرمایه گریزی در استانی مانند اصفهان با چنین ظرفیت های 
بالقوه، یك آفت به شمار می رود.این کارشناس صنایع بهبود 
و بهره وری کیفیت بی��ان کرد: باید عوامل س��رمایه گریزی 
استان بررسی و موانع توس��عه صادرات و ارایه راهکار در آن 
و هم چنین ایجاد کارآگاه خصوصی ب��رای فعاالن اقتصادی 
برای احقاق حق آنان الزم اس��ت و می توان��د گامی موثر در 
ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران واقعی  باشد.نظارتی زاده 
خاطرنشان کرد: وقتی ما عوامل سرمایه گریزی در اصفهان را 
شناسایی نکنیم و قصد سرمایه گذاری در هر ابعادی داشته 
باشیم، این مساله مانند آب در هاون کوبیدن است و در آن، 
به نتیجه ای نمی رس��یم.وی با بیان اینکه این امر نیاز به یك 

پژوهش علمی دارد گفت: باید همه جوانب را در نظر رفته شود 
و علت ها و ضعف ها در آن مشخص شود و سپس با بررسی آنها 
به ارائه راهکار به سرمایه گذاری در اصفهان که ظرفیت باالیی 
در این امر دارد صورت گیرد.این کارشناس تصریح کرد: برای 
جذب سرمایه گذار در شهر اصفهان باید تضمین سود برای 
آنها و وجود تسهیالتی که در تشویق آنها امری مهم و ضروری 

به شمار می رود، توجه داشت.
از تمام ظرفيت ها و س�رمایه گذاری های موجود 

استفاده نکرده ایم
توسعه سرمایه گذاری در شهر ایجاد اشتغال را نیز با خود به 
همراه دارد و عالوه بر آن، بسیاری از مشکالت را در این زمینه 
برطرف می کند.اصفهان، ش��هری اس��ت که عنوان شهری 
برخوردار و صنعتی مطرح اس��ت واین موضوع، سبب شده 
نرخ رش��د بیکاری در اصفهان 2 درصد بیش��تر از میانگین 
کش��وری ش��ود؛ آماری که با خود معضالت اجتماعی را به 
همراه دارد.استاندار اصفهان نیز بر این نکته تاکید دارد و در 
دومین جلسه  شورای اشتغال و برنامه ریزی استان با اشاره به 
میزان تعهد اشتغال و ارتباط بین سرمایه گذاری و این بخش 
گفت: نرخ بیکاری نشان می دهد که ما از همه ی ظرفیت ها و 
سرمایه گذاری های موجود استفاده نکرده ایم و باید مشخص 

شود که این منابع کجا مصرف می شود.
در بخش های توليدی گره های کوری وجود دارد

زرگرپور با اش��اره به اینکه در بخش ه��ای تولیدی گره های 
کوری وجود دارد، افزود: این گره ها کور وضعیت را ایجاد کرده 
که نرخ رش��د بیکار 2 درصد بیشتر از میانگین کشور است و 
مدیران باید در این خصوص پاسخگو باشند تا مشخص شود 
علت و اشکال کار از کجاست، چرا که استانی مانند اصفهان 

نباید نرخ بیکاری آن از متوسط کشور باالتر باشد.
سرمایه گذاران آلمان در اصفهان سرمایه گذاری 

کنند
»س��رمایه گذاران آلم��ان در اصفه��ان س��رمایه گذاری 
کنند«جمله ای که استاندار در دیدار با معاونان وزیر اقتصاد 
 و انرژی آلمان و مس��ووالن سیاس��ی اقتصادی این کشور،

 روس��ا و اعضای هیات مدیره 20 ش��رکت بزرگ آلمانی در 
اصفهان داشت.

اعضایی که چندی پیش در اصفهان حضور داش��تند و این 
حضور جرقه های امید را در صنعتگران و حتی دوس��تداران 
گردش��گری زد. حتی زرگر پور در این مراس��م با اش��اره به 
اینکه بیشترین گردشگران اروپایی اصفهان، آلمانی هستند 
گفت: این اس��تقبال خوب به می��زان زیادی قابل توس��عه 
است و می تواند چندین برابر ش��ود و در حال حاضر صنعت 
گردشگری استان اصفهان رو به توسعه بوده و سرمایه گذاری 

در بخش گردشگری اصفهان بسیار پررونق و سودآور است.
قوانين سخت گيرانه در جذب سرمایه گذار باید 

شکسته شوند
در صحبت های��ی ک��ه مس��ووالن و کارشناس��ان در مورد 
سرمایه گذاری در کالن شهر و استان اصفهان داشته اند، رییس 

کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز به قوانین سخت گیرانه  در 
جذب سرمایه گذار اشاره می کند، قوانینی که به قدری دست 
و پاگیر است که در بس��یاری از موارد سرمایه گذارپیشمان 
می ش��ود و عطایش را به لقایش می بخشد.اصغر آذربایجانی 
در این مورد گفت: اگر قوانین وضع ش��ده برای سرمایه گذار 
سخت گیرانه باشد، به طور قطع سرمایه گذار در جایی سرمایه 
گذاری می کند که فارغ از این قوانین باشد و باید در راستای 
تصحیح قوانینی که سرمایه گذار را دور می سازد گام برداریم.

وی به اهمیت سود و زیان سرمایه گذار اش��اره کرد و افزود: 
اگر برای سود و زمانی که سرمایه گذار می گذارد، ارزش قائل 
نشویم، نمی توان به جذب سرمایه گذار امیدوار بود. یکی از 
موضوعات مهمی که اصفهان را در حوزه جذب سرمایه گذار 
تقویت می کند، تغییر نگاه در بحث جذب سرمایه گذار است 
و باید در این نگاه ارزش الزم را به سرمایه گذار داده تا بتوانیم 

در رقابت با دیگر کالن شهرها موفق باشیم.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: 
اصفهان جاذبه های ویژه ای دارد و به راحتی می تواند تصوری 
خوب برای آینده سرمایه گذار باشد که یکی از این جاذبه ها 
زاینده رود اس��ت و جریان داش��تن آب در زاینده رود یکی از 
شاخصه های سرمایه گذار به ش��مار می رود و باید در احیا و 

نگهداری از سرمایه های خود تالش کنیم.
آذربایجانی درباره الویت بندی در حوزه سرمایه گذاری بیان 
کرد: اصفهان از ابعاد زیرساخت های تفریح و نشاط رنج برده 
و دچار مشکل شده و ما اگر می خواهیم در حوزه گردشگری 
موفق باشیم، باید زیر ساخت های تفریح و نشاط را با جذب 
سرمایه گذار توسعه دهیم که متاسفانه ما در الویت بندی ها 

نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
با ایجاد فضای پایدار و با امنیت در س��طح ش��هر و اس��تان 
می توان عالوه بر تشویق س��رمایه گذاران موفقیت را در این 
بخش تضمین کرد زی��را که س��رمایه گذار در زمان فعلی به 
دنبال یك بازی برد برد است و تا زمانی که تامین نباشد، وارد 
عرصه نمی شود. اقدامی که مسووالن اصفهان قصد دارند با 
مصوبات مختلف در شهر و اس��تانی که از قابلیت های آن به 

خوبی استفاده نمی شود، اجرایی کنند.
برگزاری همایش سرمایه گذاری در دوران پساتحریم 

اصفهان
مه��دی جمالی ن��ژاد، ش��هردار اصفه��ان  ب��ا اش��اره ب��ه 
برگ��زاری نخس��تین همای��ش س��رمایه گذاری در دوران 
پس��اتحریم در اصفه��ان اظهار داش��ت: ای��ن همایش آبان 
ماه در اصفهان ب��ا ه��دف و رویکردهای تخصص��ی برگزار 
 می شود و برنامه های بس��یاری در این زمینه در دستور کار

 است.
نگاه ویژه مدیریت استان اصفهان به موضوع سرمایه گذاری 
از یك س��و و نگاه وی��ژه مدیریت ش��هری به ای��ن موضوع، 
می تواند در ماه های آینده، زمینه بازگش��ت سرمایه گذارانی 
 را فراه��م کند که پیش از ای��ن در این ح��وزه ورود چندانی 

نداشته اند.

اس��تاندار اصفهان از امضای اولین منش��ور وفاق بین 
جریان های سیاسی استان در هفته آینده خبر داد.

رسول زرگرپور در نشست ش��ورای اداری شهرستان 
 آران و بیدگل اظهار داش��ت: اس��تان اصفه��ان دارای 
پتانسیل های ارزش��مند و فراوانی است که در مسیر و 
دستیابی به توسعه شایسته خود باید تمام جریان های 

سیاسی اش یکدل و همزبان شوند.
وی افزود: نقاط مش��ترک جریان های سیاسی استان 

بسیار بیشتر از نقاط افتراق آن است.
زرگرپور در ادام��ه گفت: رقابت های سیاس��ی در این 
استان جای خود را به تنازع سیاسی داده که این معضل 

مسیر توسعه استان را نیز مختل کرده است.
وی افزود: تنازعات سیاسی باعث شده تا استان جایگاه 

واقعی خود را از دست بدهد.
زرگرپور، مس��ووالن شهرس��تان آران و بی��دگل را به 
همدلی و وحدت رای توصی��ه و تاکید کرد: اختالفات 
قومی مانعی در مسیر توسعه است و اگر شهرستانی با 
بلوغ سیاسی درخور می خواهید، راهی جز گام نهادن 
در مس��یر همدلی، هم فک��ری، هماهنگ��ی و وحدت 

وجود ندارد.
وی افزود: اختالفات قومی و سیاسی، شما را از کاروان 
توسعه عقب می اندازد و موجب می شود به دست خود 

توسعه را از منطقه سلب کنید.

 س�ه محور کان�ون گ�رد وغبار در اس�تان 
اصفهان وجود دارد

اس��تاندار اصفه��ان همچنی��ن در پاس��خ ب��ه برخی 
اداری ش��ورای  در  ش��ده  مط��رح   مش��کالت 

 آران و بیدگل اظهار داش��ت: اولویت اول کانون های 
گرد و غبار در اس��تان مح��ور برخوار به تاالب اس��ت 
که مقرر ش��ده به ص��ورت اضط��راری طی دو س��ال 
 آینده در مس��احت 10 هزار هکتار کاشت باغ صورت 

بگیرد.
وی در مورد اختالف حریم ها بین شهرستان کاشان و 
آران و بیدگل، مصوبات دولتی را مبنای تصمیم گیری 
دانس��ت و گفت: ظرف یك ماه آینده این مساله مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی همچنین در مورد نصب کنتورهای هوش��مند در 
چاه های مجاز این شهرس��تان گفت: با عنایت وزارت 
نیرو امس��ال چهار هزار کنتور هوشمند برای نصب در 
این استان در نظرگرفته شده که با جمع سه هزار کنتور 
از سوی استانداری مجموعا به هفت هزار کنتور رسیده 
و شهرس��تان آران و بیدگل نیز به دلی��ل بحران آب و 

خشکسالی در اولویت قرار می گیرد.
استاندار اصفهان به منظور حضور در شورای اداری آران 
و بیدگل و افتتاح و کلنگ زنی دو طرح عمرانی به این 

منطقه سفر کرده است.
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فروش زمین
فروش منحصر به فرد زمين 1300 متری داخل خود روستای تاریخی 
یاسه چاه با ساحل خصوصی، لب رودخانه، با درختان 30 ساله آماده 

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

09133338626   -     09122051377

امضای منشور وفاق 
بين جریان های سياسی استان

با وجود داشتن  ظرفيت های صنعتی و غير صنعتی؛

 اصفهان،  سرمایه گــریز است 



فقط برای طال مبارزه 
می کنم

دفاع کارخانه از 
استراتژی فدراسیون 

والیبال

آزادکار وزن 70 کیلوگرم تیم  ملی می گوید از آنجایی که مردم و اهالی کشتی از 
او انتظارات زیادی دارند، فقط برای کسب مدال طال در مسابقات جهانی به روی 
تشک خواهد رفت.حسن یزدانی درباره آخرین وضعیت خود در آستانه اعزام به 
مسابقات جهانی الس وگاس، اظها ر کرد: خدا را شکر با توجه به تمرینات سخت و 
پر فشاری که پشت سر گذاشتیم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارم و آماده ام برای 

کشورم در مسابقات جهانی به روی تشک بروم.
آزاد کار وزن 70 کیلوگرم ایران افزود: همه کشتی گیر ان تیم  ملی در وضعیت بدنی 
و روحی خوبی قرار دارند و آماده ایم تا ان شا ء اهلل با خواست خدا برای کشورمان 
افتخار آفرینی کنیم. در فاصله کمتر از یک هفته  مانده تا اعزام به مسابقات جهانی 
به مرور وارد ریکاوری می شویم تا انرژی از دست رفته بدنمان باز گردد. وی درباره 
این که به کسب چه مدالی در مسابقات جهانی فکر می کند، گفت: 100 درصد 
انگیزه ام برای کسب مدال طال است. من مدال طالی جوانان جهان را در کارنامه 
خود دارم و به دنبال این هس��تم تا در رده بز ر گس��االن نیز در اولین حضورم در 

مسابقات جهانی به خوش رنگ ترین مدال دست یابم.

س��رمربی س��ابق تیم ملی والیبال ایران با دفاع از تصمیم فدراس��یون برای دادن 
استراحت به ترکیب اصلی بازیکنان تیم ملی گفت: نباید همیشه دنبال نتیجه باشیم 

بلکه زمان آن فرا رسیده است که به پشتوانه سازی بپردازیم.
مصطف��ی کارخانه درب��اره عملکرد نماین��دگان ای��ران در رویداده��ای مختلف 
بین المللی گفت: این که فدراس��یون یک تصمیم خوب گرفت ت��ا به تیم ملی زیر 
23 سال ایران و تیم »ب« بها دهد، خیلی خوب اس��ت. باید نگاه را حرفه ای کرده 
و سیستم نتیجه گیری را کنار بگذاریم. نمی خواهم بی جهت  از کسی حمایت کنم 
اما اگر پشتونه سازی نکنیم و همیشه دنبال نتیجه گرفتن باشیم، غلط است. باید 
بازیکن سازی را از جایی شروع کنیم. فدراسیون تصمیم درستی گرفته است. پس 

حاال باید نقد منصفانه ای داشته باشیم.
وی افزود: خروجی این کار حداقل این اس��ت که تیم ملی»ب« ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا عیار خود را شناخت. تیم زیر 23 س��ال ایران در آسیا قهرمان اما  در 
جهان هفتم شد. تیم »ب«  ایران در قهرمانی بزرگساالن آسیا نایب قهرمان شد. شاید 

هیچ کس تصور نمی کرد ما این نتایج را بگیریم. 

درحالی که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه استقالل در تالش هستند 
تا مشکالت مالی این باشگاه را برطرف کنند یک مشکل بزرگ تر برای آنها وجود 

دارد که ممکن است در بازرسی های آینده برای آنها دردسرساز شود.
طبق قانون،  اولین کاری ک��ه هیات مدیره و مدیران جدید یک ش��رکت انجام 
می دهند تا امضاهایشان رسمیت داشته باشد، ثبت اسامی در »ثبت شرکت ها« 

است.
در واقع اگر اعضای جدید هیات مدی��ره و مدیر عامل این کار را فراموش کنند یا 
انجامش ندهند عمال تمامی امضاهای آنها از دید قانون تجارت غیر قانونی است. 
پس از تغییر اسامی هیات مدیره استقالل و مدیر عامل که دوسال قبل اتفاق افتاد 
و احکام مدیران جدید استقالل از سوی وزارت ورزش اعالم شد تاکنون این ثبت 
اس��امی صورت نگرفته و عمال تمامی تصمیمات و دخل و خرج های اس��تقالل 

غیرقانونی بوده است.
ظاهرا در استقالل از دید شرکت های رسمی هنوز فتح اهلل زاده مدیر عامل باشگاه 
استقالل است و می تواند به جای مدیر عامل زیر اوراق رسمی را امضا کند! این 
اتفاق عجیبی است که استقاللی ها تاکنون به آن رسیدگی نکرده اند و تغییرات را 

به سازمان مربوطه اعالم نکرده اند.
این مهم وقتی با اهمیت تر می ش��ود که بدانیم از دید فیفا و کنفدراسیون آسیا 
باشگاه ها شرکت های خصوصی هستند نه اداره دولتی. مسووالن استقالل باید هر 
چه سریع تر تغییرات دوسال قبل را در ارگان مربوطه به ثبت برسانند تا با بازرسان 

و حساب و کتاب های آتی به مشکالت قانونی برخورد نکنند.

 پول هواداران پرسپولیس
 به جیب چه کسی می رود

ابهامات مالی در باشگاه پرس��پولیس همچنان رو به افزایش است و پس 
از برداشت سه میلیارد از صندوق حمایت از پیشکسوتان حاال طرحی راه 
افتاده که از مردم پول می گیرند اما معلوم نیست کجا و به جیب چه کسی 

می رود!
پس از اعالم شماره حساب کمک های نقدی هواداران پرسپولیس به این 
باشگاه، سرو صدا های بسیاری ایجاد ش��د، از کریم باقری و بازیکنان که 
دلخور شدند و حرف از اعتصاب زدند که بگذریم می رسیم به انتقادهای 

رسانه ها یی که در انتظار معرفی اسپانسر پرسپولیس بودند.
در واقع طرح هر هوادار یک اسپانسر با اقبال بازیکنانی که می گفتند صدقه 
نمی خواهیم وارد مرحله بدی شد و به صورت یک طرح انفعالی باقی ماند. 
نکته اما زمانی داغ تر ش��د که سرپرست باشگاه پرس��پولیس این طرح را 
خود جوش معرفی کرد و مشخص شد که هیات مدیره هم در جریان این 
طرح نبوده و آن را مصوب نکرده اس��ت.با این وجود اما آن طرح همچنان 
تبلیغ می شود و برخی هم به حساب مشخص و اعالم شده از سوی کانون 
هواداران پول واریز کرده اند در حالی که باش��گاه پرسپولیس رسما آن را 
تایید نکرده و عمال این طرح را باید متوقف شده تلقی کرد.مهم ترین بحث 
اما پس از اعالم سرپرست باش��گاه مبنی بر خودجوش بودن این طرح آن 
اس��ت که اگر این طرح مصوب هیات مدیره باش��گاه نیست و خودجوش 
است چرا در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس تبلیغ می شود و مهم تر از آن 
این که این پول ها و کمک های هواداران پرسپولیس به حساب چه کسی 

واریز شده است؟
اگر طرح مصوبه باش��گاه بود، صرف نظر از درس��تی یا اش��تباه بودن آن 
مشخص بود که پول مستقیما به حساب باش��گاه واریز می شود اما حاال 
که این طرح مصوبه هیات مدیره نیست باید تاکید کرد عدم شفافیت در 

صالحیت، عدم بازرسی و عدم رسمی بودن آن پیش کشیده می شود.
این در حالی است که کمک های مردمی عمال به باشگاه های دولتی چندان 
قانونی نیست و در مقاطع بس��یاری توس��ط وزارت ورزش و پیش از آن 
سازمان تربیت بدنی رد شده است.طاهری، سرپرست باشگاه پرسپولیس 
باید مشخص کند که این کمک ها به حساب چه کسی و یا چه کسانی واریز 
می ش��ود و بدون مصوبه به کدامین دلیل در سایت باشگاه خبر و گزارش 
آن را منتشر کرده اند.اصالتا آیا کسی می تواند بدون مصوبه هیات مدیره 
پرسپولیس شماره حساب اعالم کند و مردم هم به آن شماره حساب پول 
نقد واریز کنند؟ الزم است در این رابطه شفافیت صورت بپذیرد که اصالتا 
کانون هواداران که یک شرکت خصوصی است حق دارد مردم را به واریز 
پول به حس��اب خودش ترغیب کن��د؟وزارت ورزش و جوانان که متولی 
باشگاه پرسپولیس است در ادامه ناکارآمدی هایش برای این باشگاه هنوز 
در مورد این طرح جدید اظهار نظری نکرده است. البد توجیه آنها این است 
که ما هیات مدیره انتخاب کرده ایم و آنها باید مشکالت مالی را حل کنند. 
اما آیا گرفتن پول از مردم و رفتن آن به جیب کسانی که به درستی معرفی 
نشده اند و مشخص نیست چه کسانی هستند، راه درست و منطقی است؟
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دروازه بان پرسپولیس در مورد نظرس��نجی برنامه 90 و برتری مهدی طارمی به 
عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ برتر نوش��ت: »داداش با اینک��ه این برنامه را نگاه 
نمی کنم، ولی از دوستان شنیدم بهترین شدی، فقط خواستم بدونی برای ما حکم 

طال را داری. هم اتاقی محجوب و دوست داشتنی.«

از لنز دوربین

بازیکنی که از نظر سوشا، حکم طال را 
برای پرسپولیس دارد!

غیرقانونی بودن امضای مسووالن استقالل
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در مورد موضع گیری جدید کی روش پیرامون قانون برای س��رباز 
فراری ه��ا و البته تداخل اردوی��ی تیم ملی بزرگس��االن و تیم امید 
نمی توان حق را به ک��ی روش داد چون متر مش��خصی برای اینکه 

بازیکن متعلق به کیست وجود ندارد.
کارلوس کی روش عادت دارد خواسته هایش را با ادبیاتی محکم و رسا 
و بعضا برخورنده بگوید، استفاده از واژگانی چون »میکی موس« یا 
»افرادی راهزن گونه که می خواهند سر راه تیم ملی قرار بگیرند« اصال 
ادبیات مناسبی نیست. به ویژه این ادبیات در مورد جعل کنندگان 
کارت سربازی اشتباه تر هم هست چرا که حمایت شخص کی روش 
از یکی از سربازهای فراری »پوالدی« اتفاقا به ضرر تیم ملی تمام شد 
و مقابل عراق ایران را بازنده کرد.در مورد تیم امید هم که آینده ایران 
است، نمی توان بازیکنان این تیم را به صورت مطلق بازیکن تیم ملی 
ایران دانست و اصرار امیدها برای استفاده از بازیکنان جوان را راهزنی 
تصور کرد.اصالتا متر، مرجع و پارامتر مشخصی برای آنکه بازیکن رده 
امید را بازیکن تیم ملی ایران یا برعکس آن بداند وجود ندارد و حق 
مطلق در هر دوی این موارد »س��ربازها و البته امید ها« با کی روش 
نیست. کاش کی روش در مورد این رفتار اندکی با فکرتر وسط ماجرا 
بیاید و خود را حق مطلق نداند.تیم امید و تیم ملی با توجه به در پیش 
بودن المپیک و جام جهانی برای مردم و کارشناسان به یک اندازه مهم 
هستند و اتفاقا به دلیل نزدیک تر بودن المپیک نسبت به جام جهانی 
که تازه مرحله مقدماتی را سپری می کند، شاید اهمیت زمانی با تیم 
امید هم باشد.این به نظر صحیح نمی آید که کی روش هرکجا قانونی 
دید که علیه نظراتش بود، با کلمات عجیب و غریب به آن حمله کند 

و کاری کند که بلوایی بر پا شود.
برای حل این مشکل باید فدراسیون جلس��ه ای بر پا کند و طرفین 
را دور یک میز بنشاند و کار را جلو ببرد. در مورد سربازهای با کارت 
جعلی هم باید گفت این معضل باید واکاوی ش��ود و میزان ضرر آن 
برآورد شود تا بتوان در مورد آن تصمیم گرفت البته به هر حال خاطی 
هر کسی که باشد باید مجازات ش��ود اما نوع مجازات برخی مواقع 
یک خودزنی ملی محسوب می ش��ود تا جریمه شخصی.البته این 
تضاد ها را باید به ضعف فدراسیون هم ربط داد که پیش از این تداخل 
اردویی، چرا تکلیف این موضوع مهم را روشن نکرده است.  به هر حال 
 گفتمان تنها راه حل باقی مانده است و صحیح نیست که کارها را با 

گردن کشی و در مصاحبه با رسانه ها جلو ببریم.

المپیک هم به اندازه جام جهانی مهم است؛

حق با کی روش است یا خاکپور؟

 احس��ان حاج صفی در حال��ی به تیم
 اف اس فاو فرانکفورت در بوندسلیگای 
دو پیوست که در در دهه های گذشته 
ملی پوشان زیادی حضور در سطح اول 

فوتبال آلمان را تجربه کرده بودند.
حضور بازیکنان ایرانی در فوتبال آلمان 
س��ابقه دیرینه ای داش��ته و به حدود 
6 دهه قبل برمی گردد. مرحوم بیوک 
جدی کار که از او به عنوان اولین لژیونر 
تاریخ فوتبال ایران نام می برند، 58 سال 
پیش در تیم ویکتوریا کلوب برلین بازی 
می کرد. اما درخشان ترین دوران حضور 
ملی پوش��ان فوتبال ایران در آلمان به 
نیمه دوم دهه هفتاد بازمی گردد زمانی 
که چند بازیکن ش��اخص تیم ملی که 
از آنها به عنوان نس��ل طالیی فوتبال 
ایران نام برده می شود حضور توامان در 
س��طح اول فوتبال این کشور را تجربه 
 کردند. زمانی علی دایی، کریم باقری و 
خ��داداد عزی��زی همزم��ان ب��ا هم 
در بوندس��لیگا حاض��ر ب��وده و برای 
تیم های آرمینیا بیله فلد و اف ث کلن 
بازی می کردن��د. دای��ی از بیله فلد به 
بزرگ ترین تیم فوتب��ال آلمان یعنی 
بایرن مونیخ رس��ید اما پس از آنکه در 
این تیم خیلی فرصت بازی پیدا نکرد 
به هرتا برلین رفت. بعد از این سه نفر 
مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان به 

فوتبال آلمان اضافه شدند و سال های 
طوالنی در این کشور بازی کردند.

مهدوی کی��ا که برخ��ی از او به عنوان 
موفق ترین لژیون��ر تاریخ فوتبال ایران 
ن��ام می برن��د بی��ش از یک ده��ه در 
 فوتبال آلمان ماندنی شد. او که بعد از 
جام جهان��ی 98 به بوخوم پیوس��ت 
تا س��ال 2010 که ک��ه از اینتراخت 
فرانکفورت جدا ش��ده و برای بازی در 
اس��تیل آذین به ایران آمد 12 س��ال 
در س��طح اول فوتبال این کشور بازی 
کرد. اوج کار مهدی کیا را باید بازی در 
هامبورگ دانس��ت. جایی که او بیش 
از 200 بازی برای ای��ن تیم انجام داد 
و به یکی از محبوب ترین بازیکنان آن 

بدل شد.
وحی��د هاش��میان نی��ز یک��ی از 
شاخص ترین و موفق ترین لژیونرهای 
فوتب��ال ای��ران در آلمان به حس��اب 
می آید. این مهاجم هم مثل مهدوی کیا 
بیش از یک ده��ه در فوتب��ال آلمان 
حضور داش��ت و در این مدت پیراهن 
تیم ه��ای معروفی چ��ون هامبورگ، 
بوخوم، بایرن مونیخ و هانوفر را به تن 
کرد. برخ��الف مهدوی کیا که در تمام 
مدت حضورش در آلمان در باالترین 
س��طح فوتبال این کش��ور بازی کرد، 
هاش��میان حضور در بوندسلیگای دو 

را هم با بوخوم تجربه کرد. از قضا بازی 
در دسته دوم برای مهاجم ایرانی قرین 
موفقیت بود و او با درخشش با پیراهن 
بوخوم در بازگش��ت مج��دد این تیم 
به بوندس��لیگای یک نق��ش پررنگی 

ایفا کرد.
از دیگر ایرانی های ش��اخص در آلمان 
باید از علی کریمی نام برد که از االهلی 
به بایرن مونیخ رفت و هرچند حضورش 
در این تیم خیلی ادامه دار نش��د اما با 
 عضوی��ت در یک��ی از بزرگ تری��ن 
باش��گاه های فوتبال اروپ��ا خاطراتی 
ماندنی را برای فوتبال دوستان ایرانی 
رقم زد. کریمی در میانه های لیگ دهم 
هم با جدایی از استیل آذین یک حضور 
کوتاه در شالکه را تجربه کرد که هرچند 
با موفقیت زیادی همراه نبود اما یکی از 
جالب ترین انتقال ها از فوتبال ایران به 
آلمان را رقم زد. این آخرین انتقال یک 
بازیکن از فوتبال ایران به س��طح اول 

فوتبال آلمان به حساب می آید.
علیرضا منصوریان، مهدی پاش��ازاده، 
داری��وش یزدان��ی، علی موس��وی و 

سیروس دین محمدی هم برخی دیگر 
از ملی پوش��ان فوتبال ایران بودند، که 

مدتی در آلمان بازی کردند.
مح��رم نویدکیا نیز یک ده��ه پیش با 
پیراه��ن بوخ��وم حض��ور در س��طح 
اول فوتب��ال آلمان را تجرب��ه کرد اما 
مصدومی��ت مانع از آن ش��د تا حضور 
کاپیتان سپاهان در این کشور ادامه دار 

شود.
احسان حاج صفی که شایعات زیادی 
 درباره پیوس��تنش به بوخوم بر س��ر

 زبان ها افت��اده ب��ود در نهایت از یک 
تیم کمتر مطرح تر در بوندس��لیگای 
دو س��ر در آورد آن ه��م در حالی که 
در حال حاضر نه فق��ط بازیکن ثابت 
تیم ملی و کاپیتان دوم آن که یکی از 
درخش��ان ترین و آماده ترین بازیکنان 
فوتبال ایران اس��ت. معلوم نیست چرا 
با وجود حضور پرتعداد و نسبتا موفق 
بازیکنان ایرانی در فوتب��ال آلمان در 
دهه ه��ای گذش��ته، ورود ایرانی ها به 
سطح اول فوتبال این کشور تا این اندازه 

سخت شده است.

ُحسن بسته ش��دن پنجره نقل و انتقاالت فوتبال اروپا این است که 
عیار ادعاهای برخی فوتبالیس��ت های مش��هوری مشخص می شود 
که مدعی داشتن پیش��نهادهای متعدد از مطرح ترین و معتبرترین 
لیگ های اروپایی هس��تند.پنجره نقل و انتقاالت تابستانی در اکثر 
کشورهای اروپایی بسته ش��د.. بسته ش��دن مهلت نقل و انتقاالت 
در اکثر کشورهای صاحب فوتبال اروپا هیچ نفعی که نداشته باشد، 
دست کم این ُحس��ن را دارد که پس از آن فوتبال دوستان ایرانی از 
یک پدیده عجی��ب و آزاردهنده خالصی می یابن��د و آن دروغ های 
بزرگ، بسیار بزرگ و بعضا ش��رم آور برخی بازیکنان مشهور ایرانی 
اس��ت که با اتکا به موقعیتی ک��ه در فوتبال ای��ران و بعضا تیم ملی 
صاحب شده اند با اعتماد به نفسی شگفت آور چنان ادعاهای عجیب 
و غریبی را مطرح می کنند که مخاطب را انگشت به دهان می گذارد.

این دسته از بازیکنان در شرایطی مدعی داشتن پیشنهادهای متعدد 
از لیگ های معتبر اروپایی هس��تند که می ت��وان تصور کرد احتماال 
در واقعیت هیچ پیش��نهاد دندان گیری ندارند و تنها از این فرصت و 
هیجانی که در روزهای آخر نقل و انتقاالت به وجود می آید، برای در 
بورس نگه داشتن خودشان استفاده می کنند. این یک واقعیت تلخ 
است که برخی ملی پوشان ایرانی با اتکا به شهرت و اعتبار زیادی که 
کسب کرده اند حداقل دو نوبت در سال یکی به وقت نقل و انتقاالت 
تابستانی و مرتبه دیگر هنگام باز شدن پنجره زمستانی مدعی داشتن 
پیشنهادهای متعدد از لیگ های بسیار معتبر اروپایی می شوند و بدون 
اینکه مشخصا نامی از تیمی ببرند در عباراتی کلی مدعی می شوند که 
چندین پیشنهاد مختلف از تیم های مطرح اروپایی دارند.در روزگاری 
که ستاره  درخشانی چون احسان حاج صفی پس از مدت ها انتظار در 
نهایت از تیمی مثل اف اس فاو فرانکفورت در بوندسلیگای دو سر در 
می آورد، برخی ملی پوشان به نسبت معمولی تر فوتبال ایران مثل آب 
خوردن و با اتکا به کارنامه ای نه آنقدرها هم قابل دفاع مدعی داشتن 
پیش��نهاد از اللیگا یا لیگ برت��ر انگلیس می ش��وند. از آن دردآورتر 
همراهی برخی رسانه های مهم و تعدادی از خبرگزاری های رسمی با 
آنهاست که به صرف ادعای خود بازیکن یا نزدیکان و مدیربرنامه هایش 
از پیشنهادهای دهان پرکنی می نویس��ند که قرار است در آینده ای 
نزدیک یک انتقال تاریخی را برای فوتبال ایران رقم بزند.با اینکه هر بار 
و با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت بی اساس بودن همه آن ادعاها 
مشخص می شود اما شگفت آور است که برای این چرخه شوم هیچ 
پایانی متصور نیست و این دروغ ها در نوبت های بعدی نیز با صدای 

بلندتر تکرار می شود .

پینوکیوهای فوتبال ایران

تصمیم س��ازمان صدا و س��یما برای 
عدم پخش زنده تمام��ی رقابت های 
کشتی گیران ایران در مسابقات جهانی 
آمریکا، با توجه به حساسیت باالی این 

رقابت ها اقدامی تعجب برانگیز است.
رقابت های جهانی 2015 کشتی قرار 
اس��ت از تاریخ 16 تا 21 شهریور ماه 
در الس وگاس آمریکا برگزار ش��ود و 
تیم ه��ای ملی کش��تی آزاد و فرنگی 
ایران نی��ز پس از تمرینات س��خت و 
طاقت فرسای چند ماهه مانند همیشه 
امیدوارند تا بار دیگر در خاک آمریکا 
برای کش��ور عزیزمان افتخارآفرینی 
کنند و موجب ش��ادی دل میلیون ها 

ایرانی در سراسر جهان شوند.
اما در حالی که عالقه مندان به کشتی و 
بسیاری از مردم برای آغاز این رقابت ها 
و تماشای آن از گیرنده های تلویزیونی 
لحظه شماری می کنند، صدا و سیما 
در اقدامی قابل تامل اعالم کرده است 
که به دلیل مشکالت مالی نمی تواند 
تمام��ی رقابت ه��ای کش��تی گیران 
ای��ران را در این آوردگاه بس��یار مهم 

به صورت زنده پخش کند و تنها قادر 
اس��ت دیدارهای رده بن��دی و فینال 
کش��تی گیران ایرانی را مس��تقیم به 

روی آنتن ببرد.
ب��رای بس��یاری از عالقمن��دان ب��ه 
کشتی جای سوال است که چرا صدا 
و سیما بیشتر مس��ابقات فوتبال آن 
هم در جای جای جهان و حتی با کم 
ترین حساس��یت که هی��چ ارتباطی 
 هم با ورزش ای��ران و افزایش غرور و

 وف��اق مل��ی ندارن��د را ب��ا پرداخت 
هزینه های گزاف به ص��ورت زنده به 
روی آنتن می ب��رد اما در قبال پخش 
زنده مس��ابقات جهانی کش��تی آن 
هم در خ��اک آمریکا تا ای��ن حد بی 
تفاوت است و نداش��تن پول را دلیل 
 این کار خود اعالم می کند!  مسووالن

 ص��دا و س��یما طبق صحبت��ی که با 
مسووالن فدراسیون کشتی داشته اند 
هزینه پخش زنده تمامی رقابت های 
کشتی گیران ایران در این مسابقات را 
مبلغی در حدود 300 میلیون تومان 
برآورد کرده اند و اع��الم کرده اند که 

از تامی��ن آن ناتوانن��د. رس��انه ملی 
تنها راه برای پخ��ش زنده رقابت های 
کش��تی گیران ای��ران از مقدماتی تا 
فینال را موافقت دکتر سرافراز ،رییس 
سازمان صدا و سیما اعالم کرده  است.

این شب ها چند مجموعه  تلویزیونی 
مانن��د »تنهایی لی��ال« هر ش��ب از 
تلویزیون پخش می ش��ود ک��ه البته 
میزان اس��تقبال از ای��ن مجموعه ها 
دارای ف��راز و فرود اس��ت. ب��ه طور 
میانگی��ن، هر کدام از این س��ریال ها 
حدود 40 دقیقه از آنتن رسانه ملی را 
در ساعات پربیننده به خود اختصاص 
می دهند. بی تردید مس��ووالن رسانه 
ملی نیز به این امر واقفند که برگزاری 
ی��ک روی��داد ب��زرگ بین المللی که 
نمایندگان ای��ران در آن حضور دارند 
و نتایج آن ، با احساس��ات میلیون ها 
ایرانی عالقه من��د در ارتباط نزدیک 
است و بر این مبنا عدم پخش تمامی 
مس��ابقات آن هم فقط به خاطر مبلغ 
بس��یار اندک در براب��ر مبالغی که در 
جاهای دیگ��ر هزینه می ش��ود و کم 

هم نیس��ت می تواند باعث وارد آمدن 
خدش��ه به احساس��ات پ��اک مردم 
ورزش دوست ایران ش��ود که دست 
به دعا برداش��ته اند تا بار دیگر شاهد 
افتخارآفرینی فرزن��دان خود، آن هم 

در خاک آمریکا باشند.
از آنجا که رییس جدید سازمان صدا 
و سیما عالقه زیاد خود به ورزش را با 
گرفتن پخش زنده رقابت های مختلف 
ورزش��ی ولو با پرداخت هزینه هایی 
بسیار بیش��تر از 300 میلیون تومان 
نشان داده و توانس��ته رضایت مردم 
ورزش دوست را جلب کند، این بار نیز 
مردم از او انتظار دارند پا پیش گذاشته 
و ب��ا توجه ب��ه اهمیت و حساس��یت 
بس��یار باالی برگ��زاری مس��ابقات 
جهانی کش��تی در خاک آمریکا این 
مبلغ را ک��ه ارزش چندان��ی در قبال 
افتخارآفرینی ه��ای ورزش اول ایران 
و عالقه مندی ورزش دوس��تان ندارد، 
تامین کند. در غیر ای��ن صورت باید 
گفت که این روزها ورزش اول ایران، 

تنهاتر از لیالست!

کـشتی، 
تنهاتـر از 

»لیـال«!

به بهانه حضور حاج صفي در فوتبال آلمان؛

6 دهـه حضور ایرانـی ها 
در آلمـان

سرخابی ها                       
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دانستنی هارازهای موفقیت

راز بیست و پنجم
هنگام مواجه شدن با مشكلی یادت باشد كه حتماً راه حلی وجود دارد.

زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید.
بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد.

راز بیست و ششم
همواره از نعمت هایی كه زندگی به تو بخشیده است،

شاد باش و به خاطر آنچه كه نداری گله مند نباش.
ساختمان با سنگ هایی ساخته می شود كه در دسترس اند،

نه با سنگ های حیاط خانة دیگران.
راز بیست و هفتم

سعی كن مثل ماشین خرابی كه خاموش نمی شود،
دائماً در حال عذرخواهی نباشی.

با این كار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی كرد.
تالش كن كه بهترین را انجام دهی.

آن گاه لبخند بزن و حركت كن.
تنها خداوند كامل است.

راز بیست و هشتم
هر كار خیری كه در این دنیا انجام دهی،

بیش از هر كس به خودت كمك خواهد كرد،
به تو قدرت و انرژی و درك بیشتر خواهد بخشید.

اگر خودت نقاشی كنی،
دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد.

ضمن آنكه در حین كار
تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است.

راز بیست و نهم
برای عمل كردن از درونت فرمان بگیر.

برای تفكر از درونت راهنمایی بجو.
زیرا درك و آگاهی را باید دریافت كنی

و نمی توانی خودت خلق كنی.
زمین هنگامی گرم می شود كه

به سمت خورشید متمایل باشد.
راز سی ام

هر چیز كه راست و درست باشد،
به نفع تو و دیگران خواهد بود.

خداوند بهتر از هر كس می داند كه
چه چیز به تو شادی واقعی می بخشد.

آیا یك گیاه می فهمد كه باد، آن را تقویت می كند
یا باران مالل آور باعث

رشد گل های زیبا می شود.
راز سی و یكم

هرگز مغرور نشو،
زیرا غرور میكروبی كشنده است.

غرور به تدریج عقل را زایل می كند
و باعث می شود هیچ كاری را بدرستی انجام ندهی.

آیا می دانس��تید كه طوالنی ترین لباس عروس دنیا به طول ۱۰ متر 
است ؟

آیا می دانستید كه روز تولد ش��ما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یكی 
است؟

آیا می دانستید كه جلیقه ضد گلوله، ضد آتش، برف پاك كن شیشه و 
چاپگرهای لیزری را زنان اختراع كردند ؟

آیا می دانستید كه تمامی خرس های قطبی چپ  دست هستند ؟
آیا می دانستید كه فیل ها تنها جانورانی هس��تند كه قادر به پریدن 

نیستند ؟
آیا می دانس��تید كه به طور متوس��ط، م��ردم آنق��در از عنكبوت ها 

می ترسند كه نمی توانند آنها را بكشند ؟
آیا می دانس��تید كه مورچه همیشه بر روی س��مت راست بدن خود 

سقوط می كند ؟
آیا می دانستید كه صندلی الكتریكی توسط یك دندانپزشك اختراع 

شد ؟
آیا می دانستید كه استفاده از هدفون در هر ساعت باكتری های موجود 

در گوش را تا ۷۰۰ برابر افزایش می دهد ؟
آیا می دانستید كه نظیر اثرانگش��ت، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت 

است ؟
آیا می دانستید كه زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمك می زنند ؟

آیا می دانستید كه انسان های راست دس��ت به طور میانگین ۹ سال 
بیش از چپ دست ها عمر می كنند ؟

آیا می دانستید كه لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع كرد ؟
 month آیا می دانستید كه هیچ كلمه ای در زبان انگلیسی با كلمه

هم قافیه نمی شود ؟
آیا می دانس��تید كه مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی 

راست می افتند ؟
آیا می دانس��تید كه هر انس��انی در طول زندگی اش به طور میانگین

 ۸ عنكبوت را در حال خواب می خورد ؟
آیا می دانستید كه گربه ماهی بیش از ۲۷هزار عضو چشایی دارد ؟

آیا می دانستید كه كش��تی ملكه الیزابت دوم بابت هر گالون سوخت 
فقط ۱۵ متر حركت می كند ؟

آیا می دانس��تید كه هر آمریكایی به طور میانگین ۲ كارت اعتباری 
دارد؟

آیا می دانستید كه حشراتی مانند مورچه و زنبور هم دیكتاتوری دارند؟
آیا می دانستید كه اگر اكسیژن هوا بیشتر بود حشرات بزرگتر و یك 

سنجاقك به اندازه یك شاهین می شد ؟
آیا می دانستید كه سریع ترین جت دنیا دارای سرعت ۳۶۰۰ كیلومتر 

است ؟
آیا می دانس��تید كه خطر ابتال به آنفلوانزای مرغی ۱ بر ۱۰۰ میلیون 

می باشد ؟
آیا می دانستید كه دوران حاملگی كرگدن به ۴۹۰ روز است ؟

آیا می دانستید كه پستانداران به غیر از انس��ان و میمون، رنگ ها را
 به درستی تشخیص نمی دهند ؟

آیا می دانستید كه مونالیزا فاقد ابرو بوده است؛ زیرا در دوران رنسانس 
تراشیدن ابرو مد بوده است ؟

آیا می دانس��تید كه تقریبا نیمی از كل نش��ریات جهان در دو كشور 
آمریكا و كانادا منتشر می گردند ؟

31 راز موفقیت در زندگی
)بخش پایانی(

جواب جدول سودوکو  - شماره 1669جدول سودوکو  - شماره 1670

کاریکاتور

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ك��ه مجموعا دارای 
درك 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.

شعرزنگ زبان

یادش 
بخیر 

قدیما...

هر روز صبح که پا میشدیم بریم مدرسه ساعت 6:40 
تا 7 صبح، رادیو برنامه »بچه های انقالب«رو پخش 

می کرد و ما همزمان باهاش صبحانه می خوردیم.

بچه که بودیم تو بازی هامون همه اش ادای بزرگترها 
رو در می آوردیم؛

بزرگ که شدیم همه اش تو خیالمون بر می گردیم 
به بچگی 

بچه که بودیم بچه بودیم؛

یادتون میاد…وقتی معلم برای درس پرسیدن اسم 
باالیی یا پایینیمون رو میخوند، حس معجزه بهمون 

دست میداد.

یادش بخیر تو دبستان سر کالس وقتی گچ تموم
میش��د ، خدا خدا می کردیم معلم به ما بگه بریم از 
دفتر گچ بیاریم …همیش��ه هم گچ های رنگی زیر 

دست معلم زود می شکست، بعدم
صدای ناهنجار کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه !

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

 EYE  »با »چشم
In the twinkling of an eye

در یك چشم به هم زدن/ به طرفه 
العینی

An eye for an eye
      به چیزی چشم مقابله به مثل

 Look at sb out of the corner
of one's eye
به كسی چپ چپ نگاه كردن/به كسی 

چشم غره رفتن

دنبال نخود سیاه فرستادن
ه��رگاه بخواهند کس��ی از مطل��ب و موضوعی آگاه 
نش��ود و او را به تدبیر و بهانه بیرون فرس��تند و یا به 
قول عالمه دهخدا:"پی کاری فرستادن که بسی دیر 
کشد» از باب مثال می گویند:فالنی را به دنبال نخود 
 سیاه فرستادیم.« یعنی جایی رفت به این زودیها باز 
نمی گردد. اکنون ببینیم نخود س��یاه چیست و چه 

نقشی دارد که به صورت ضرب المثل درآمده است.
به طوری که می دانیم نخود از دانه های نباتی اس��ت 
که چند نوع از آن در ایران و بهتری��ن آنها در قزوین 

به عمل می آید.
 ان��واع و اقس��ام نخودهای��ی ک��ه در ایران ب��ه عمل

 می آید همه به همان صورتی که درو می شوند مورد 
 استفاده قرار می گیرند یعنی چیزی از آنها کم و کسر 

نمی ش��ود و تغییر قیافه هم نمی دهن��د مگر نخود 
 س��یاه که چون به عمل آمد آن را در داخل ظرف آب 
می ریزند تا خیس بخورد و به ص��ورت لپه دربیاید و 

چاشنی خوراک و خورشت شود.
مقصود این اس��ت که در هیچ دکان بقالی و س��وپر و 
فروشگاه نخود سیاه پیدا نمی شود و هیچ کس دنبال 
نخود س��یاه نمی رود، زیرا نخود سیاه به خودی خود 
قابل استفاده نیس��ت مگر آنکه به شکل و صورت لپه 

دربیاید و آن گاه مورد بهره برداری واقع شود.
در واقعه منظور از بیان این مثال یعنی که اگر کس��ی 
را به دنبال نخود س��یاه بفرس��تند در واقع به دنبال 
چیزی فرس��تادند ک��ه در هیچ دکان و فروش��گاهی 

پیدا نمی شود.

 جواب معمای 1669
۱. تمام ماه ها حداقل ۲۹ روز را دارند.

 ۲.یك س��اعت) ش��ما یك قرص را در ساعت ۱ و 
دیگری را درس��اعت ۱/۵و بعدی را در س��اعت ۲ 

می خورید(.
 ۳. ساعت كوكی نمی تواند شب و روز را تشخیص 
دهد پس به اولین ساعت ۹ كه برسد زنگ می زند 

كه ساعت ۹ شب است.
 ۴ . ۷۰)تقسیم بر نیم معادل ضرب در ۲ است(.

 ۵ . ۹ گوسفند.

معما 1670
فروشنده ای یک سبد میوه خرید. آن را به 
دو قسمت مساوی تقس��یم کرد. یک نصف 
آن را ب��ه دو براب��ر قیمت خری��د به فروش 
رساند، و نصف دیگر را به نصف قیمت خرید 
فروخت. آیا می توانید بگویید این ش��خص 
در این خرید و فروش س��ود برد یا ضرر کرد 

یا مساوی شد؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

روزی مرد كوری روی پله های ساختمانی 
نشس��ته و كاله و تابلویی را در كنار پایش 
قرار داده بود؛روی تابلو خوانده می شد:»من 

كور هستم،لطفا كمك كنید.«
او كن��ار  از  نگارخالق��ی   روزنام��ه 

 م��ی گذش��ت،نگاهی ب��ه او انداخت فقط 
چند س��كه در داخل كاله بود.او چند سكه 
داخ��ل كاله انداخت و ب��دون اینكه از مرد 
كور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن رو 
 برگرداند و اعالن دیگری را روی آن نوشت و 
تابلو را كنار پای او انداخت و آن جا را ترك 

كرد.
عص��ر آن روز روزنام��ه نگار ب��ه آن محل 
برگشت و متوجه شد كه كاله مرد كور پر از 

سكه و اسكناس شده است.
مرد كور از صدای قدم ه��ای او خبرنگار را 
شناخت و خواست اگر او همان كسی است 
كه آن تابلو را نوش��ته،بگوید بر روی آن چه 

نوشته است؟
روزنامه نگار جواب داد:چیز خاص و مهمی 
نبود،من فقط نوش��ته ش��ما را به ش��كل 
دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود 

ادامه داد...
مرد كور هیچ وقت ندانست كه او چه نوشته 

است ولی روی تابلوی او خوانده میشد: 
امروز بهار اس��ت ولی م��ن نمیتوانم آن را 

ببینم!!
نتیجه:

وقت��ی كارت��ان را نم��ی توانی��د پی��ش 
ببرید،اس��تراتژی خ��ود را تغیی��ر بدهید 

خواهید دید بهترین ها ممكن خواهد شد.
باور داش��ته باش��ید هرتغییر،بهترین چیز 

برای زندگی است.
»حت��ی ب��رای كوچكتری��ن اعمالت��ان از 
دل،فكر،هوش و روحتان مایه بگذارید این 

رمز موفقیت است.«

روزی شیوانا پیر معرفت یكی از ش��اگردانش را دید كه زانوی غم بغل گرفته و 
گوشه ای غمگین نشسته است. شیوانا نزداو رفت و جویای حالش شد. شاگرد 
لب به سخن گشود و از بی وفایی یار صحبت كرد و اینكه دختر مورد عالقه اش 

به او جواب منفی داده و پیشنهاد ازدواج دیگری را پذیرفته است.
شاگرد گفت كه سالهای متمادی عشق دختر را در قلب خود حفظ كرده بود و 
بارفتن دختر به خانه مرد دیگر او احساس می كند باید برای همیشه با عشقش 
خداحافظی كند.شیوانا با تبسم گفت:» اما عش��ق تو به دخترك چه ربطی به 
دخترك دارد!؟« ش��اگرد با حیرت گفت:» ولی اگر او نبود این عش��ق و شور و 

هیجان هم در وجود من نبود!؟«

شیوانا با لبخند گفت:»چه كسی چنین گفته است. تو اهل دل و عشق ورزیدن 
هستی و به همین دلیل آتش عشق و شوریدگی، دل تو را هدف قرار داده است. 
این ربطی به دخترك ندارد. هركس دیگر هم جای دختر بود تو این آتش عشق 

را به سمت او می فرستادی. بگذار دخترك برود!
این عشق را به سوی دختر دیگری بفرست. مهم این است كه شعله این عشق 
را در دلت خاموش نكنی . معشوق فرقی نمی كند چه كسی باشد! دخترك اگر 
رفت با رفتنش پیغام داد كه لیاقت این آتش ارزشمند را ندارد. چه بهتر! بگذار 
او برود تا صاحب واقعی این شور و هیجان فرصت جلوه گری و ظهور پیدا كند! 

به همین سادگی!«

زیبای مرد کور

لیاقت عشق

1 2 4 3 5 8 6 7 9 
3 6 8 7 1 9 2 4 5 
5 7 9 2 4 6 1 8 3 
9 1 3 4 7 2 5 6 8 
2 8 6 5 9 1 4 3 7 
4 5 7 8 6 3 9 2 1 
6 3 1 9 8 4 7 5 2 
7 4 2 1 3 5 8 9 6 
8 9 5 6 2 7 3 1 4 

 

  5 2    9  
4    8  3  6 
   3   7 1  
   7 6     
  6    2   
    2 3    
 1 2 5  4    
5  4  1    3 
 9    2 5   
 

باز باران!
باز باران با ترانه می خورد بر بام خانه

خانه ام كو ؟؟؟ خانه ات كو ؟؟؟ آن دل دیوانه ات كو ؟؟؟
روزهای كودكی كو ؟؟؟ فصل خوب سادگی كو ؟؟؟

یادت آید روز باران گردش یك روز دیرین
پس چه شد دیگر ؟ كجا رفت خاطرات خوب و رنگین ؟؟؟

در پس آن كوی بن بست در دل تو آرزو هست ؟؟؟
كودك خوشحال دیروز
غرق در غم های امروز
یاد باران رفته از یاد
آرزوها رفته بر باد

ب��از ب����اران ب��از ب����اران
می خورد بر بام خانه

بی ترانه
بی بهانه

شایدم گم كرده خانه ....

از آغاز عالم تو را دوست دارم
من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!
من ای حس مبهم تو را دوست دارم

سالمی صمیمی تر از غم ندیدم
به اندازه ی غم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم

جهان یك دهان شد هم آواز با ما:
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
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اخطاریه
3/160 شماره پرونده: 94-57 حسنعلی دهقانی رحیم آبادی فرزند عباسعلی ساکن اصفهان 
خیابان پروین کوچه پروین منزل شخصی محل حضور شعبه 30 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در زندان مرکزی اصفهان وقت حضور 1394/7/21 ساعت 13/30 علت حضور: 
رسیدگی به شکایت آقای علیرضا کیانی بر علیه شما در صورت عدم حضور رای غیابی صادر 
خواهد شد. م الف 16109 دفتر ش��عبه 30 مجتمع ش��ماره یک زندان شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

6/161 شماره کالسه 92-1907 ش12 به موجب رای شماره 81-94/1/31 حوزه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه غالمحسین 
افش��اری مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ دوازده میلیون ری��ال وجه چک 
شماره های 521079-90/12/15 و 521080-92/2/15 و 521078-90/10/15 به عهده 
بانک رفاه کارگران بابت اصل خواسته و مبلغ 138/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان زهرا شکور زیارتگاهی به نشانی اصفهان، خ جی اله اکبر، اطشاران، بین کوچه 
نور 2 و 4 روبه روی س��وپر نگین صادر واعالم می گردد و هزینه نیم عش��ر حق االجرای. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 15955 دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

6/162 شماره کالسه 93-1968 ش12 به موجب رای شماره 316-94/2/28 حوزه اصفهان 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره 316 تاریخ 94/2/28 
ش��عبه 45 دادگاه عمومی( که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه غدیر محمودی نوروز علی 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی قابل محاسبه در اجرای 
احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 93/11/12 تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر 
دولتی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مشخصات محکوم له آقای احمد براتی با وکالت آقای 
اصغر رضایی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر، جنب کالنتری 14 ساختمان ارس طبقه اول. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 15972 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اجرائیه

6/163 شماره اجراییه:9410420350200194 شماره پرونده:9309980350200621 
شماره بایگانی ش��عبه: 930712 بموجب درخواس��ت اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9409970350200143 محکوم علیه رحیم عرب شیرازی فرزند نظرعلی 
مجهول المکان محکوم است به 1- به پرداخت یکصد و بیست و هفت میلیون و پانصد و هفتاد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارمیلیون و نهصد و سی و سه هزار و نهصد ریال بابت 
هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی 4261680 ریال و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواس��ت یعنی 93/6/19 تا زمان اجرای در ح��ق محکوم له علیرضا 
وجدانی فرزند مرتضی به نش��انی شهرس��تان اصفهان، خ امیر کبیر، خ مشیرالدوله تعمیرگاه 
مرکزی و فروشگاه هود به وکالت زهره بقائی فرزند رسول به نشانی اصفهان هتل پل، چهارباغ 
باال مجتمع کوثر طبقه 4  فاز 1 واحد 602 . 2- نیم عش��ر حق االجرا در حق صندوق دولت . 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 

به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نح��وه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آب��ان 1377 توجه نمائید.م ال��ف:15996 دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
اجرائیه

6/164 شماره اجراییه:9410420350200193 شماره پرونده:9309980350201011 
شماره بایگانی ش��عبه: 931186 بموجب درخواس��ت اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9409970350200254 محکوم علیه حمید مال حس��ینی عاش��ق آبادی 
فرزند یوسف مجهول المکان محکوم است به 1- به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ پنج میلیون و نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت ش��صت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی 5160000 
ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )50000000 ریال 93/09/01 و 
65000000 ریال 93/08/01 و 50000000 ریال 93/05/30( لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم در حق محکوم له سید حبیب اله میر غفوری فرزند سید صالح به نشانی اصفهان، 
خ شیخ صدوق نبش خ امینی نژاد، دفتر لورچ کد پستی 8163645158 به وکالت سیده سارا 
حسینی چادگانی فرزند س��ید محمدرضا به نشانی خیابان ش��یخ صدوق شمالی حد فاصل 
چهارراه نیکبخت و شیخ مفید ساختمان 220 ط 2 واحد 3 . محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت ه��ای مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.

م الف:15997 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/178 در خصوص پرونده کالسه 94-346 خواهان الهام امینی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ایوب کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/7/18 ساعت 5/30  
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16140شعبه 39حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/179 در خصوص پرونده کالسه 94-347 خواهان الهام امینی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ایوب کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/7/18 ساعت 6 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16141شعبه 39حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/180 در خصوص پرونده کالس��ه 94-482 خواهان معصومه مدرس��ی دادخواستی مبنی 
بر الزام به طرفیت محمدرضا عطار و جعفر ملیحی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای 
مورخ 94/7/18 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16142شعبه27حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/181 در خصوص پرونده کالس��ه 94-357 خواهان رضا دادخواهی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت یحیی میری و جواد مشهدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/7/18 ساعت 17/30  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16143شعبه 27 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/182 در خصوص پرونده کالسه 94-955 ش 14 خواهان رضا حمیدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمد حامد تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 
94/7/18 س��اعت 8/15 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 

16110شعبه 14حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

6/183 شماره ابالغیه: 9410100353102677 شماره پرونده: 9309980362600601 
شماره بایگانی ش��عبه: 940540 شاکی احمدرضا نادری ش��کایتی به طرفیت متهم علیرضا 
حسینی به کیفرخواست ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین از طریق ارسال پیامک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه  105 دادگاه  کیفری 
دو ش��هر اصفهان )105 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 339 ارجاع و به کالسه 
9309980362600601 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/7/14 و ساعت 11:00 
تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور  
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16211 

منشی دادگاه شعبه 5 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق(
آگهی ابالغ

6/184 شماره ابالغیه: 9410100351603472 شماره پرونده: 9409980351600745 
شماره بایگانی شعبه: 940845 خواهان فاطمه کارگر دادخواستی به طرفیت خوانده عباس 
کارگر به خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه  16 دادگاه  خانواده شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 203 ارجاع و به 

کالسه 9409980351600745 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/7/14 و ساعت 
8:30 تعیین 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 دستور  دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را 
دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16250 منشی دادگاه شعبه 

16 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

6/185 شماره ابالغیه: 9410100354203098 شماره پرونده: 9409980363400060 
شماره بایگانی شعبه: 940643 ش��کات آقایان مجید رضایی و رحمان نصرآزادانی و مهدی 
اکبری و سجاد چلنگر شکایتی  علیه متهم اسماعیل حق پرستی فرزند غالمحسین با موضوع 
صدور چک بالمحل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه  116 دادگاه  کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 
ارجاع و به کالسه 9409980363400060 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/7/27 
و ساعت 8:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف 16238 منشی دادگاه شعبه 16 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق(
مزایده

6/186 ش��ماره نامه: 9410112730600143 ش��ماره پرونده: 9309983720300564 
شماره بایگانی شعبه: 940144 نظر به اینکه بابت بدهی محکوم علیه آقای ابراهیم سعیدی 
له آقای مشتاق عل دواشی، آقای چراغعلی محمدی نسبت به معرفی سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پالک ثبتی شماره 1183 فرعی از 6 اصلی به قیمت کارشناسی 750/000/000 ریال 
)هفتاد و پنج میلیون تومان( با مش��خصات ذیل اقدام نموده اس��ت لذا ملک موصوف پس از 
توقیف و اقدامات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده عمومی در روز یکش��نبه 
مورخ 1394/06/22 در محل اجرای احکام مدنی نجف آباد واقع در طبقه دوم دادگس��تری 
اتاق 217 به فروش می رس��د. برنده مزایده شخصی اس��ت که از قیمت کارشناسی باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست 10 درصد آنرا فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290354001 نزد بانک ملی واریز و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ 
مزایده پرداخت نماید در غیر این صورت وجه سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده تکرار می گردد. ضمناً متقاضیان می تواند ظ��رف 5 روز قبل از مزایده از ملک مورد 
نظر بازدید نماید. مشخصات: ملک مورد مزایده واقع در نجف آباد، میدان گلها، خیابان شهید 
منتظری، نبش کوچه شهید باهنر، پالک 1 دارای 62 متر مربع عرصه و 186 متر مربع اعیانی 
در سه طبقه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن و قدمت 
ساخت 10 سال می باشد و وفق مقررات امالک مشاعی به فروش می رسد. م الف 2497 اجرای 

احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی

6/99 در خصوص پرونده  کالسه 94-334 خواهان جالل کریمی دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال به طرفیت ساسان قاسم پور- فرهاد قاسم پور- فرزاد قاسم پور- نعمت اله قاسم پور- 
مژگان قاسم پور- زهرا قاسم پور- میترا قاسم پور- سلطان قاسم پور- کتایون مالک فارسانی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/07/20 ساعت 5 بعد از ظهر تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه 
نیلی پور، ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
شعبه اول ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف15946 مدیر دفتر شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان

خبراخبار کوتاه

چند روز پیش کارکنان اورژانس بیمارس��تان الزهرای اصفهان ماموران 
پلیس را در جریان انتقال زنی مجروح به این بیمارستان قرار داند.

 بررسی ها نشان داد که چشم راس��ت این زن که »لیال« نام دارد دچار 
 جراحت ش��ده و تیغه چاقو به چش��م چپ وی نیز اصابت کرده اس��ت،

 از این رو به س��رعت به اتاق عمل انتقال یافت و تحت عمل جراحی قرار 
گرفت، اما تالش های اولیه برای خارج کردن تیغه چاقو ثمری نداشت.

به علت عمق فرو رفتگی چاقو، تیم های تخصصی از بیمارستان های شهر 
فراخوانده شدند و در عمل جراحی دیگری با تالش پزشکان سرانجام تیغه 

چاقو از چشم این زن جوان خارج شد.
شوهر این زن گفت: بر سر اختالف خانوادگی با همسرم مشاجره کردم. 
هنگامی که دعوای ما باال گرفت برادرم به هواخواهی من وارد ماجرا شد. 
او چاقو کشید و به چشم های همسرم ضربه زد. من هم او را به بیمارستان 

منتقل کردم.
جانشین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان ضمن تایید وقوع حادثه یاد 
شده، افزود: ضارب پس از دستگیری انگیزه این عمل خشونت بار خود را 

اختالفات خانوادگی بین برادر و همسر برادرش عنوان کرد.
سرهنگ حسین حسین زاده تاکید کرد: متاسفانه رفتارهای غیرمتعارف 
 بعضی افراد و تصمیم ه��ای عجوالنه آنها در مقابله با مش��کالت باعث 
می شود حادثه های ناگواری رقم خورده و عالوه بر اینکه خود فرد یک 

عمر دچار گرفتاری شود ، فرد دیگری را نیز ناقص و دچار مصیبت کند.

119 هزار و 800 نخ انواع سیگار خارجی و قاچاق با تالش ماموران 
نیروی انتظامی در شهرستان میاندوآب کشف شد.

فردی قصد داش��ت که این مقدار س��یگار قاچاق و فاقد مجوز ورود 
 را با اس��تفاده از یک دس��تگاه خودرو از طریق آذربایجان غربی به

استان های دیگر کشور منتقل کند. 
همچنین با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی میاندوآب این خودرو 
شناسایی و راننده آن پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی و 
اعالم جرم گمرک به تعزیرات حکومتی این شهرس��تان ارجاع داده 

شد. 
رییس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز اداره تعزیرات 
حکومتی شهرستان میاندوآب نیز متهم را به ضبط کاال و پرداخت 

مبلغ 299 میلیون ریال جزای نقدی جریمه کرد. 
شهرستان میاندوآب یکی از محل های مهم گذر کاالهای قاچاق از 
مناطق مرزی جنوب آذربایجان غربی و استان کردستان به شهرهای 

عمقی کشور به شمار می رود. 

مظنون اصلی قتل مرد جوان در دخمه معتادان دستگیر شد و در بازجویی 
ارتکاب جنایت را انکار کرد.

 دوازدهم بهمن سال گذشته کارگران شهرداری در تماس با ماموران پلیس 
از کشف جسد مرد جوانی در زیر پل یاسینی خبر دادند. با حضور ماموران 
کالنتری 128 تهران نو در محل، آنها جسد مرد جوانی را در گودالی دو متری 
پیدا کردند.  ماموران با تحقیق از کارگران شهرداری متوجه شدند آنها ساعت 
پنج بعدازظهر برای تمیز کردن محوطه زیر پل به اینجا آمده و با جسدی در 

میان پتو روبه رو شده اند.
پزشک جنایی هم در معاینه جسد اعالم کرد، آثار ضرب و جرح روی بدن 
مقتول دیده می شود و به احتمال قوی او بر اثر اصابت ضربات جسم سخت 

به قتل رسیده است.
ماموران در نخستین گام به بررسی هویت مقتول پرداخته و متوجه شدند، 
مرد 35 س��اله به نام حمیدرضا دو بار به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و 

زندانی شده است.
پس از شناسایی هویت مقتول روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای 
شد و تحقیقات نشان داد، مقتول به این دخمه که پاتوق معتادان بوده رفت 

و آمد داشته و آخرین بار هم آنجا دیده شده است.
در ادامه دستگیری رسول یکی از خالفکارانی که همیشه به دخمه رفت و 
آمد داشته است به عنوان مظنون اصلی جنایت در دستور کار پلیس قرار 
گرفت اما او همزمان با جنایت ناپدید شده بود سپس افرادی که روز حادثه 
در دخمه حضور داشتند، شناسایی شده و تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند.

سرانجام اردیبهشت امسال یکی از دوس��تان رسول به نام حسن دستگیر 
شد که در بازجویی گفت: رسول با همدستی مردی به نام محمود این قتل 

را مرتکب شد.
محمود 29 ساله نیز دستگیرش��د و در بازجویی گفت: شب حادثه همراه 
مقتول در دخمه در حال مصرف موادمخدر بودیم که رس��ول و حسن هم 
آنجا آمدند. رس��ول خیلی عصبانی بود و با حمیدرضا درگیر ش��د. من در 
 دفاع از رس��ول دو ضربه به صورت حمیدرضا زدم و بعد آنجا را ترک کردم

 نمی دانم چه کسی مرتکب قتل شده است.
با تحقیقات تخصصی سرانجام رسول در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر 
شد. با انتقال متهم به دادسرای امور جنایی او در بازجویی با انکار قتل ادعا 
کرد آن روز مش��غول مصرف مواد بودیم که حمیدرضا سرزده وارد دخمه 
شد و کنار من نشست. از او خواستم از دخمه بیرون برود اما او مشغول تمیز 

کردن پایپ شیشه اش شد. 
وقتی باز به او اعتراض کردم به سمتم حمله کرد که محمود چند ضربه به 
او زد و دست و پایش را بست. من فقط دو ضربه به صورت او زدم و دخمه را 
ترک کردم. من او را نکشتم و شاید فرد دیگری بعد از ما وارد دخمه شده و او 
را کشته است.در ادامه مشخص شد رسول دارای سه سابقه کیفری به اتهام 
اخاذی و سرقت از معتادان است. او در مورد جرایمش گفت: من همراه دو 
همدستم با شناسایی معتادان بی خانمان پول و تلفن همراهشان را سرقت 

می کردیم.
با اعترافات مظنون اصلی جنایت او برای تحقیقات بیشتر با دستور محسن 

مدیرروستا بازپرس جنایی پایتخت بازداشت شد.

پسر بی رحم چاقو را در چشم عروس 
فرو کرد

کشف 119 هزار نخ سیگار قاچاق 
در میاندوآب 

انکار جنایت در دخمه معتادان

سردار احمدعلی گودرزی با اعالم خبر دس��تگیری مرد ژله ای، گفت: این پرونده یکی از 
تخصصی ترین پرونده های نیروی انتظامی در فارس بود که روز گذشته با تالش مامورین 
 انتظامی متهم این پرونده دستگیر ش��د. وی با بیان اینکه متهم جوان 21 ساله ای با نام 
»امین . د« ملقب به مرد ژله ای بوده اس��ت، افزود: پس از ت��الش و اجرای ماموریت های 
تخصصی از سوی ماموران آگاهی متهم این پرونده دستگیر ومحبوس شد. فرمانده انتظامی 
فارس با تشریح جزئیات پرونده این متهم افزود: متهم در دو سال گذشته با ورود به منازل 
 افراد اقدام به پاره کردن لباس زنان در منطقه »کوش��ک میدان« داشته و به آنان تعرض

 می کرده که پس از شش ماه تالش نیروی انتظامی این فرد دستگیر شد.
سردار گودرزی علت به طول انجامیدن دستگیری این متهم را ارائه اطالعات غیر واقعی 
وناقص از سوی شاکیان اعالم کرد و گفت: در سال گذش��ته یکی از شاکیان این متهم به 
کالنتری مراجعه کرده اما برای حفظ آبرو دلیل ش��کایت را س��رقت موبایل عنوان کرده 
بود همین عامل سبب شد که مرد ژله ای پس از س��ه ماه آزاد شود و این پرونده طوالنی و 

پیچیده شود.
سردار گودرزی با بیان اینکه این اقدام مجرمانه منجر به بروز مشکالت خانوادگی در گروهی 
از افراد مورد تعرض شده بود، افزود: مرد ژله ای در هنگام تعرض و تجاوز به عنف بدن خود 
 را چرب می کرده تا کس��ی نتواند او را بگیرد و س��پس پیاده از منطقه جرم اقدام به فرار 
می کرده است. وی افزود: این متهم شبانه وارد خانه ها شده و با تیغ لباس خواب زنان را پاره 

و موجبات آزار روحی آنان را فراهم می کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی فارس با بیان اینکه شاکیان به دلیل حفظ حرمت خانوادگی تاکنون 
14 پرونده تشکیل داده اند، اظهار کرد: این متهم تاکنون به بیش از 14 مورد اعتراف و از 

بازگو کردن حقایق خودداری کرده است.
س��ردار گودرزی علت تخصصی بودن این پرونده را به دلیل انجام آزمایشات D.N.A و 
همچنین شناسایی فردی با نام »امین . د« از بین جمعیت 140هزار نفری با این نام و دیگر 

موارد امنیتی اعالم کرده است.

قتل هولناک پس��ربچه 10 س��اله اهالی محله وحدت 
اسالمی تهران را شوکه کرد. مرد جوانی سر این کودک را 

برید و جسدش را مقابل خانه شان رها کرد.
 س��اعت 14 و 30 دقیقه سه ش��نبه هفته جاری اهالی 
بازارچه محله وحدت اس��المی وقتی در ح��ال تردد در 
کوچه مقدم بودند با جس��د غرق خون پسر خردسالی 
در کنار دیوار آپارتمانی روبه روش��دند. آنها موضوع را به 
ساکنان ساختمان ش��ماره 14 گفتند. مادر کودک 10 
ساله به نام س��پهر وقتی از خانه بیرون آمد با جسد غرق 
خون پسرش روبرو شد. با سروصدای او تمام اهالی محل 
متوجه موضوع شده و به خیابان آمدند. با اعالم موضوع 
به پلیس بالفاصله تیم جنایی به محل حادثه اعزام شدند. 

بررسی های اولیه نشان می داد سر کودک از تنش جدا 
شده و جسدش مقابل خانه شان رها شده است.

مادر کودک در تحقیقات به بازپرس جنایی گفت: ظهر 
سپهر برای خرید نان از خانه خارج شد و نیم ساعت بعد 
با س��رو صدای اهالی وقتی به کوچه آمدم با جسد غرق 
خون فرزندم روبه رو ش��دم که بسته نان در کنارش بود. 
در ادامه دختر خردسالی که ش��اهد ماجرا بود ادعا کرد 
قاتل مرد جوانی بوده که با چاقو 20 سانتیمتری در محل 
دیده که پس از بریدن سر کودک جلو خانه شان از محل 

فرار کرده است.
یکی از اهالی محل نیز گفت: خانواده سپهر از اهالی قدیم 
محل هستند او همراه خواهر 13 ساله و مادرش در طبقه 

اول این ساختمان ساکن هستند. پزشک قانونی با حضور 
در محل جنایت و معاینه جسد او اعالم کرد قتل بسیار 
خشن انجام شده و سر کودک تا مهره های گردن بریده 
شده است.یکی از همکالس��ی های سپهر که از مرگ او 
شوکه ش��ده بود گفت: او کالس سوم دبستان بود و بچه 
آرام و مهربانی ب��ود. آنها با مادر بزرگش��ان در یک خانه 
زندگی می کردند. او بیشتر مواقع عصر ها با مادربزرگش 
به پارک می رفت.با اظهارات اهالی و شاهدان ماجرا جسد 
سپهر کوچولو با دستور سجاد منافی آذر بازپرس ویژه قتل 
تهران به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از اداره قتل 
پلیس آگاهی تحقیقاتشان را برای شناسایی و دستگیری 

قاتل آغاز کردند.

قتل دردناک پسر 10 ساله، در جنوب تهران

خطرناک ترین مجرم به دام افتاد:

دستگیری 
»مرد ژله ای« 
پس از تعرض 

به 14 زن



امام على عليه السالم :
ي��اد خدا عق��ل را آرام��ش مى ده��د، دل 
 را روش��ن م��ى كن��د و رحم��ت او را فرود 

مى آورد.
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مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدش��هر از  بهره برداری از 6 هزار 
واحد مسکن مهر در شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر خبر داد.

 به گزارش خبرنگار زاینده رود، مجید نامداری در جمع خبرنگاران با اشاره 
به بهره برداری از 6 هزار واحد مسکن مهر در فوالدشهر اظهار داشت: پس از 
انقالب، فوالدش��هر به عنوان قدیمی ترین و نخستین شهر جدید کشور در 

دستور کار وزارت مسکن وشهرسازی وقت قرار گرفت.
 وی افزود: پس از ش��کل گیری این ش��هر تا حدود 9 س��ال پیش که هنوز 
مسکن مهر پیش بینی نشده بود حدود 80 هزار نفر جمعیت داشت درحالی 
که اکنون با افق و چشم انداز ساخت 31 هزار مسکن مهر در این شهر پس 
از س��ال 85 تاکنون حداقل بی��ش از 100 هزار نفر در چندس��ال اخیر در 

فوالدشهر ساکن شده اند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر با بیان اینکه 12500 واحد 
مسکن مهر در سنوات گذشته واگذار شده اس��ت، ابراز داشت: به مناسبت 
هفته دولت و میالد امام هشتم )ع( تعداد 6 هزار واحد مسکن مهر به همراه 
دو مسجد، 4 پایگاه بسیج و 5 مدرسه با حضور معاون وزیر به بهره برداری 

رسید و 240 میلیارد ریال پروژه مسکن مهر جدید کلنگ زنی شد.
 وی ادام��ه داد: قانون پیش بینی کرده اس��ت که دس��تگاه ه��ای مختلف 
خدمت رسان مانند بهداشت و درمان، اوقاف، آموزش و پرورش و شهرداری 
از محل بودجه سنواتی خود خدمات مساکن مهر را تامین اعتبار کنند؛ اما 

این امر تاکنون اجرایی نشده است.
نامداری تاکید کرد: تاکنون هرآنچه ش��رکت عمران در بحث تاسیس��ات 
زیربنایی وروبنایی هزینه کرده است از محل اعتبارات داخلی شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر )فروش زمین( بوده است.
 وی اضافه کرد: بر این اساس شرکت عمران، 37 میلیارد تومان برای تاسیسات 

زیربنایی مانند آب و برق و 15 میلیارد تومان برای تاسیسات روبنایی مانند مسجد، پایگاه های 
 بسیج، مدرسه، بهداشت و درمان، زمین های ورزشی روباز، پاسگاه انتظامی و غیره هزینه کرده و 

18 میلیارد تومان نیز برای آماده سازی انجام شده است.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر در ارتباط با استانداردسازی 
مساکن مهر نیز بیان داشت: از نظر استاندارد مصالح و کیفیت کار، تابع نظر نظام 
مهندسی بودیم و تمام استانداردها از نظر س��اخت و ساز و کیفیت مصالح رعایت 
شده است. وی اضافه کرد: همچنین مواردی همچون خانه تئاتر، سینما، کتابخانه 
در افتتاحیه مسکن مهر کلنگ زنی شده که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری 
 برس��د ، نامداری اظهار داش��ت: مهم ترین مش��کل ما عدم حضور دستگاه های 
خدمت رسان است که همراه با شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر ارائه خدمت 

کنند و تقاضا داریم در کنار شرکت عمران به کار مساکن مهر سرعت دهند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به تهیه طرح تفضیلی فوالدشهر 
گفت: این طرح پس از گذش��ت 50 سال از  تاسیس ش��هر جدید فوالدشهر تهیه 
 می شود و فراتر از طرح جامع به شکل جزئی تر برنامه ریزی و نسبت به این طرح،

 اجرایی تر است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فوالدش��هر در ارتباط با راه اندازی مترو در 
فوالدش��هر گفت: زمانی یک شهر می تواند به رش��د اقتصادی موردنظر برسد که 
حمل و نقل ریلی درستی داشته باشد و بر این اساس مترو نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی و رش��د جمعیتی فوالد دارد ضمن اینکه کمک محیط زیستی به شهر 

اصفهان خواهد کرد .
وی از ایجاد شهرک علمی فناوری در فوالدشهر خبر داد.

کلنگ زنى دهکده المپيک در فوالدشهر
نامداری همچنین  با اشاره به کلنگ زنی دهکده المپیک در فوالدشهر ابراز داشت: 
با توجه به اینکه استادیوم ورزشی لیگ برتر در فوالدشهر قرار دارد ایجاد دهکده 
المپیک در این منطقه ضروری  به نظر می رس��ید که این طرح در دستور کار قرار 

دارد.

بهره برداری از 6 هزار واحد مسکن مهر در شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

در دنیای کنونی که انواع تهدیدهای س��ایبری و دروغ و فریب 
کاری چیزی معمول و پیش پا افتاده است، بنابراین هیچ جای 
تعجبی نیست که بچه ها را افراد پست و حقیر و حتی دوستان 
ظاهری و غیرواقعی محصور کرده باش��ند. دوستان غیرواقعی و 
ظاهری، افراد متظاهر و دروغی هس��تند، که صرفا در راستای 
نیازها و اهدافشان از دیگران اس��تفاده می کنند. آنها همچنین 
تمایل به تهدید و قلدری و حضور در دار و دسته دارند. عالوه بر 
این، دوستان غیرواقعی تک بعدی هس��تند و فقط به خودشان 
فکر می کنند و اهمیت می دهند. به همین دلیل، مهم اس��ت، 
بچه ها بیاموزند که چگونه دوس��تان واقع��ی و ظاهری را از هم 
تشخیص و تمایز دهند. چون هم نشینی و همراهی با دوستان 
 ظاهری و غیرواقع��ی اغلب منجر ب��ه قلدرش��دن و بدرفتاری 
می ش��ود. در اینجا لیس��تی از ویژگی ها ارائه ش��ده اس��ت که 
م��ی توانید ب��ه همراه 

 فرزندتان آنه��ا را مطالع��ه و مرور کنی��د. اگر دوس��تانش این 
ویژگی ها و مشخصه ها را دارا هستند، پس احتماال آنها دوستان 
واقعی و حقیقی وی نیس��تند. و ممکن است زمانش فرا رسیده 
باشد که فرزندتان روابط و دوس��تی های جدیدی را پایه ریزی 

کند.
دوستان ظاهری و غيرواقعى خودخواه هستند

چنان که انتظار می رود، دوست غیرواقعی فقط زمانی با فرزندتان 
تماس می گیرد یا به س��راغ او می آید که خودش بخواهد یا به 
 چیزی نیاز داش��ته باش��د. به ندرت آنها به دالی��ل دیگر تماس

 می گیرند. به فرزندتان بیاموزید اگر دوستی برای احوال پرسی یا 
صرفا گپ و گفتگو با او تماس نمی گیرد، پس آن شخص به هیچ 

وجه دوست واقعی وی نیست.
دوس�تان غيرواقعى اهل غيبت و بزرگ کردن مس�ایل 

هستند
به فرزندان ت��ان تاکید کنید که افرادی ک��ه از غیبت در مورد 
دیگران لذت می برند، 
پس به احتمال 
پشت  زیاد 
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ویژگی و خصیصه آنها است. غیبت و پشت سر دیگران حرف زدن 
و شایعه پراکنی پیامدهای جدی به همراه دارد و پایه پرخاشگری 
ارتباطی و سایر انواع قلدری و تهدیدها است. به فرزندتان متذکر 
شوید که از دوستی با افرادی که اهل غیبت و پشت سر دیگران 
حرف زدن هستند اجتناب کند.در کنار دوستان غیرواقعی شما 

نمی توانید خود واقعی تان باشید.
صفت بارز روابط س��الم، این است که ش��ما می توانید خودتان 
باش��ید. اگر فرزندان تان احس��اس می کنند که باید ماسک به 
صورت بزنند یا نمی توانند خود واقعی ش��ان باش��ند، پس این 
نشانه دوستی های ظاهری و غیرواقعی است. به عبارت دیگر، اگر 
فرزندتان باید طرز خاصی لباس بپوشد یا صحبت کند تا بتواند 
با گروه و جمع خاصی جفت و جور ش��ود )یا حتی او را بپذیرند( 
پس باید بداند که آن افراد دوستان واقعی او نیستند. آنها احتماال 
بخشی از یک دار و دسته اند تا گروه دوستان. دوستان غیرواقعی 
همچنین به فشار بر همساالن شان متوسل می شوند، که اغلب 
منجر به قلدری و گردن کلفتی، طردش��دن و س��ایر فرم های 

پرخاشگری ارتباطی می شود.
دوستان غيرواقعى دروغ مى گویند.

اکثر مواقع دوس��تان ظاهری و غیرواقعی حس خوبی نسبت به 
خودشان ندارند. بنابراین در مورد موفقیت ها، نمرات، لباس ها، 
اموال و دارایی و به طور کلی در مورد هرچه که آنها را بهتر جلوه 
می دهد دروغ می گویند و اگر درمورد خودش��ان دروغ بگویند، 
بی شک در مورد فرزند شما هم دروغ می گویند. به فرزندان تان 
خاطرنشان کنید که دوست دروغگو ارزش دوستی را ندارد و این 

رابطه به هیچ وجه رابطه سالمی  نخواهدبود.
دوستان غيرواقعى خرده گير و انتقادگر هستند.

اگر دوس��تان فرزندتان م��دام او را مورد انتقاد ق��رار می دهند، 
وقتش رس��یده که عمی��ق تر به ای��ن رابطه نگاه��ی بیاندازد و 
آن را بهتر بررس��ی کند. دوس��تان واقعی مشوق و حامی 
 یکدیگر هستند، اما دوستان ظاهری اغلب ایرادگیر و 
عیب جو هس��تند. به وی��ژه دخت��ران در مقابل 
 انتقاد و خرده گیری از وزن و اندام ش��ان بسیار

 آسیب پذیر هستند. این نوع از آزار و اذیت خیلی 
برای دختران آسیب زا است چون می تواند منجر 
به اختالالت خوردن یا حتی رفتار آس��یب زا به 

خود در آنها شود.
دوس�تان غيرواقعى از موفقيت ش�ما شاد 

نمى شوند.
اگر دوس��تان فرزندت��ان هر زمان ک��ه فرزندتان 
موفقیتی کس��ب می کند به او توهین می کنند، 
 پ��س آنها دوس��تان واقع��ی فرزندتان نیس��تند. 

کتاب حاضر، گونه هایي از زندگاني امام جواد علیه الس��الم است که به 
زباني شیوا و روان روایت شده است.

 این مجموعه سعي خواهد داشت با تامل و دقت در زندگاني، شخصیت 
و سیره معصومین علیهم السالم که متکي بر فرم کوتاهه نویسي و ساده 
 نویس��ي در نثر است، زمینه آش��نایي سریع و صریح با ایش��ان را فراهم

 مي کند.
 دوران زندگ��ي و امامت امام ج��واد علی��ه الس��الم دوران خاصي بود،

 امام رضا علیه الس��الم در مس��افرتي اجباري و تبعید گونه از مدینه به 
خراس��ان رفت و امام ج��واد در آن زمان کودکي خردس��ال بود، مکاني 
انحرافي همچون واقفیه سعي در رد امامت امام رضا علیه السالم و فرزند 

ایشان داشتند، عباسیان و مامون هم در تحریک آنها بي اثر نبودند.
قبل از امام جواد علیه الس��الم  هم امامان همه در سن و سالي عرفي تر 
عهده دار امامت شده بودند و امامت در س��ن کودکي براي اولین بار در 

امام جواد متجلي شد.
 این امر چالش هاي زیادي را در ابتداي امامت ایشان به وجود آورد. بعد 
از گذر از این چالش دیگر شیعیان با مساله امامت یک امام در کودکي به 

راحتي کنار آمدند.
 اگرچه امام جواد نس��بت به سایر امامان در سن بس��یار کمي به امامت 
رسید، اما دوران هفده س��اله امامت او دوراني نسبتا طوالني و پر حادثه 

است.
  مام��ون که دچار مس��اله مش��روعیت از ط��رف بني عباس ش��ده بود،

 امام رضا را ش��هید کرد و دیگر امام جواد را به وادي حکومت نکش��ید و 
فقط با به ازدواج درآوردن دخترش با ایشان خود را به اهل بیت نزدیک 
 نشان داد و س��عي کرد با این کار، خود را از اتهام شهادت امام رضا تبرئه 

کند.
در حکایتي دیگر آمده اس��ت، کسي از امام پرسید، ش��یعیان شما ادعا 
مي کنند ش��ما مي دانی��د چق��در آب در رود دجله اس��ت و وزنش چه 
اندازه مي ش��ود، آن موقع آنها ایس��تاده بودند کنار دجل��ه. امام به مرد 
 گفت، به نظر تو خدا مي تواند دانش چیزي را که تو گفتي به یک پش��ه 

بدهد.
 مرد گفت، معلوم است که مي تواند، امام گفت، من پیش خدا از یک پشه 
محترم تر هس��تم، همین طور از بقیه مردم، پس چرا نباید این علم را به 

من بدهند؟ مرد درماند چه بگوید.
بخشنده غریب به اهتمام مهدی قزلی توسط شرکت سهامي کتاب هاي 

   جیبي وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر انتشار یافته است.

سالمت جسم و آرامش کودک بخشنده غریب 
با شير مادر

کودک معرفى کتاب

تندرستی یکی از نعمت های بزرگ پروردگار است که زندگی بدون 
آن لذتی ندارد؛ برای بهره مند شدن از این نعمت بی مانند، عالوه بر 
رعایت موازین بهداشتی، باید در طول زندگی از یک تغذیه صحیح و 

مناسب برخوردار بود.
از آنجاکه مرحله کودکی )که تا حدودی دوران شکل گیری شخصیت و 
رشد جسمی و روانی است(، برای تامین سالمتی انسان در تمام زندگی 
اهمیت استثنایی دارد و دوران شیرخواری نیز حساس ترین مرحله از 
مراحل رشد و تکامل کودک است لذا در این برهه از زندگی باید توجه 

بیشتری به مراقبت از تغذیه و سالمت کودک داشت.
بعد از تولد سریع ترین مرحله رشد، دوران شیرخواری است و حضرت 
علی علیه السالم در این خصوص فرموده اند:» برای طفل شیرخوار، 

هیچ شیری مبارک تر از شیر مادرش نیست.«
تحقیقات نشان می دهد کس��انی که دوران کودکی را با برخورداری 
از نعمت گران قدر شیر مادر سپری کرده اند، در دوران سالمندی به 
مراتب کمتر از افرادی که دوران شیرخوارگی آنها با محرومیت از شیر 

مادر طی شده است، به بیماری های قلبی عروقی گرفتار می شوند.
ترکیب ش��یر مادر از هنگام تولد تا پایان دوره شیرخواری به تناسب 
نیاز کودک، اندک اندک تغییر می کند و همین مساله سبب می شود 

همواره کودک از مطمئن ترین و مناسب ترین تغذیه بهره مند باشد.
ش��یر مادر از لحظه تولد تا پایان ش��ش ماهگی می تواند به تنهایی 
تمام نیازهای غذایی شیرخوار را که برای رشد طبیعی او الزم است، 

تامین نماید. 
 سلول های زنده و عوامل مختلف ضد میکروبی موجود در شیر مادر

 ) که با غلظت بیش��تر در آغوز وج��ود دارد( می توانن��د باکتری ها، 
ویروس ها و انگل ها را از بین ببرند و در نتیجه احتمال ابتالی شیرخوار 
را به بسیاری از عفونت ها، به خصوص عفونت های گوارشی و تنفسی 
و گوش میانی کاهش دهند؛ حتی در صورت ابتال به بیماری، شدت 
 و احتمال مرگ و میر ناش��ی از آن در نوزادی که از ش��یر مادر تغذیه

 می کند، به مراتب کمتر از سایر شیرخواران است.
میزان ابتال به آسم، اگزما و انواع آلرژی در شیرخوارانی که از شیر مادر 
استفاده می کنند، بسیار کمتر اس��ت؛ از این رو در خانواده هایی که 
یکی از اعضا به خصوص پدر یا مادر مبتال ب��ه نوعی بیماری آلرژیک 
هستند، تغذیه با شیر مادر باید تغذیه انتخابی باشد و استفاده از هرنوع 
شیر دیگر، زیان آور و زمینه س��از ایجاد آلرژی در دوران های بعدی 

زندگی خواهد بود.
چگونه دوست خوب پیدا کنیم 
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