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چاپ؛  صنعتی که هنوز
 استاد شاگردی اداره می شود

پشت پرده قاچاق
 کیست

راه اندازی سامانه ای برای دریافت   
نظرات وپیشنهادات  زنـان 
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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با اشاره به مذاکرات هس��ته ای تأکید کرد: چه توافق 

صورت بگیرد و چه صورت نگیرد، آمریکا ...

معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ایران دیر 
یا زود عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد گفت: 

با وارد شدن به این سازمان نمی توان ...

گرم��ای طاقت فرس��ای تابس��تان، بس��یاری از 
خوزستانی ها را راهی بام ایران کرده به طوری که در 

کنار بهره گیری از آب وهوای خنک ...

موافقت اصولی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی با تاسیس رشته خانواده و سالمت جنسی در 

شورای اسالمی شدن دانشگاه ها اعالم شد ...

آمری�کا، دش�من  درجه یک 
ایران است

ایران دیر یا زود، عضو سازمان 
تجارت جهانی می شود

یک تیر و دو نشان خوزستان�ی ها  
در سف�ر به ب�ام ای�ران

موافقت وزارت بهداشت با 
تاسیس رشته خانواده و سالمت

آیا  به کمپین
»خودرو نخرید...«  می پیوندید؟ 
مدتی است کمپین »خودرو نخرید تا ارزان شود« در 
فضای مجازی به راه افتاده است و همزمان هم شاهد 

کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم ...
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پساتحریم 
و پس لرزه های فرهنگی

آبیاری باغ های پسته، اصفهان را بیچاره کرد
مقتدایی به کسانی که در انتقال آب اعمال نفوذ می کنند هشدار داد

 کت�اب ف�روش ه�ای اصفهان
 جای خود را به پیتزا فروشی دادند

 اس��تاندار اصفهان گف��ت: تعداد کتابفروش��ی های 
اصفهان به یک دوم تقلیل یافته و نصف تعداد پیتزا 
فروشی های شهر است که این امر نیاز به موشکافی 
دقیق دارد.رس��ول زرگرپ��ور در مراس��م افتتاحیه 
یازدهمین نمایش��گاه بزرگ کت��اب اصفهان اظهار 
داشت: در طول تاریخ بشر همه  چیز زنگار فراموشی 
گرفته اس��ت اما کتاب تنها حاف��ظ اطالعات تاریخ 
قلمداد می شود که نسل به نس��ل جوامع مختلف از 
این میراث ارزش��مند مکتوب بهره مند شده اند.وی 
افزود: کتاب کانون تبادل اندیشه ها و فضای دیدار با 
متفکران اندیشمندان بشری است و آنگاه اندیشه های 
جاودان قابلیت انتشار می یابند که در قاب کتاب به 
نگارش درآمده باشد.اس��تاندار اصفهان تاکید کرد: 
وقتی قرآن کریم را باالترین معجزه رس��ول گرامی 
اسالم )ص( و نهج البالغه امیرالمومنین )ع( را برادر 

قرآن می دانیم باید گفت  ...



جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به مذاکرات هسته ای 
تأکید کرد: چه توافق صورت بگیرد و چه صورت نگیرد، آمریکا دشمن درجه یک 

ملت ایران و جهان اسالم است
به گزارش تسنیم، سردار حسین سالمی جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در رزمایش اقتدار ثار اهلل با اشاره به نقش بسیجیان در عرصه های 
انقالب گفت: بس��یجیان بیرق دار آزادی، ثبات قدم، ایستادگی و مقاومت ملت 

مسلمان ایران و امت اسالم هستند.
 وی ادامه داد: بس��یجیان نمادهای عزت، غیرت، وحدت و نش��انه های جهاد و

 س��پر جاودان و دژ مس��تحکم حفاظت از ارزش های انق��الب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران هستند.جانشین فرمانده کل سپاه افزود: بسیجیان پرچم 
ش��هیدان دوران نورانی دفاع مقدس را بر دوش گرفتند و در این میدان باشکوه 
آن را به اهتزاز درمی آورند.س��ردار سالمی تصریح کرد: بسیجیان تکیه گاه های 
مستحکم، متین و قابل اتکا و اعتماد امنیت ملی هستند که نماد اقتدار و آرامش 
خاطر مقام معظم رهبری هستند. وی افزود: شما بس��یجیان از دل یک تاریخ 
سخت و سهمگین، اما جاودانه با فرازهای بزرگ و فراموش نشدنی در این میدان 
حضور دارید. ما از دل یک انقالب ش��کوهمند که در روزهای طالیی بهمن 57 
با انفجار نور سیاس��ت ها و راهبردهای آمریکا را در هم شکستیم و هویت دینی 
و ملی ملت مسلمان ایران را به او بازگرداند و او را به استقالل حقیقی رساند و از 
اسارت و بردگی و برده داری مدرن که توسط آمریکا و غرب سالیان سال در دوران 
سیاه پهلوی در این کشور حاصل شده بود نجات بخشید و او را به تراز یک قدرت 
مستقل بر عرصه جهان و نظام بین المللی تبدیل کرد. جانشین فرمانده کل سپاه 
خاطرنشان کرد: همه ما از درون روزهای س��خت دوران دفاع مقدس آمده ایم؛  
از دوران پرش��کوهی که جوانان آن عصر همانند بسیجیان امروز در دل شب بر 
سنگرهای دشمنی که بخشی از سرزمین ما را اشغال کرده بود و آمده بود تا دوباره 
نظام سلطه را بر سرنوشت ملت ایران بازگردانند هجوم برده و خاکریزها را فتح 
می کنند.سردار سالمی افزود: همان هایی که از رودخانه ها، باتالق ها می گذشتند 
و با فریادهای تکبی��ر پیام های پیروزی این ملت را تح��ت حمایت های امام در 
مرزهای مان منتشر می کردند. وی خطاب به بس��یجیان گفت: شما از دل آن 
حادثه شکوهمند و سخت آمده اید که پیام آور حقیقی آن ملت و حفظ تمامیت 
 ارزی آن، تحمیل اراده سیاس��ی به ی��ک آرایش بین المللی ب��ود که مقابل تان

 صف کشیده شده بود.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: ش��ما آن روزها تمام سیاست های آمریکا 
را که یک جنگ 8 س��اله بود  را در مقیاس مدیریت جهانی در هم شکس��تید و 
 از دوران ریگ زارهایی آمده اید که در آن ش��ب زیبا و اله��ی از رمل های طبس

 به پا خواستند و هلکوپترها، هواپیماها و نیروهای حرفه ای دلتای آمریکا را در 
قلب کویر ایران به آتش کشاندند. سردار سالمی گفت: شما میراث داران نسل های 
مقاومت هستید که پیکر جاودانه آنان امروز در نقاب خاک رخ پنهان کردند؛  اما 
آثار باشکوه ش��هادت و جانبازی و فداکاری آنان برای همیشه هویت اسالمی و 
انقالبی این ملت را با زیباترین نمادها ترس��یم خواهد کرد. وی ادامه داد: شما 
از درون فتنه های پیچیده ای آمده اید که نظام س��لطه برای استحاله شخصیت 
 و محتوای انقالب اس��المی طراحی کرده بود. ش��ما از دل ش��کوه مقاومت که

 9 دی برای خنثی کردن فتنه ای 88 آمده اید.جانشین فرمانده کل سپاه افزود: 
شما از درون استراتژی تحریم اقتصادی غرب به ویژه آمریکا در این میدان حاضر 
شده اید. آن اس��تراتژی ننگینی که ملت ایران را با صبر و شکیبایی و با ثبات و 
قدم و ایستادگی و با پیروی از ولی امر خویش با اس��تمداد از تدابیر نورانی امام 
خود و با تکیه بر فرهنگ نورانی عاش��ورا با الهام از ایستادگی پیامبر و اصحابش 
در آن محاصره ها و تحریم ها این راهبرد و استراتژی دشمن را در هم شکستید.

سردار سالمی افزود: این مقاومت، اقتدار و ایستادگی شکوه و عظمت شما بود 

که دش��من را وادار کرد از جاده گزینه های نظامی و از مسیر اقتصادی و تالش 
 برای انزوای سیاسی و جاده های ننگین عملیات روانی سرانجام تن به دیپلماسی

 دهد.
وی گفت: این بار شما بسیجیان بودید که شاید برای اولین با در تاریخ پیداش 
امپراطوری ها و به خصوص در تاریخ حیات یک قدرت به ظاهر مسلط جهانی او 

را وادار به تغییر رفتار و راهبرد کردید.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اجتماع 50 هزار نفری بسیجیان در رزمایش 
اقتدار ثاراهلل گفت: اجتماعی که در اینجاس��ت پیمانی فشرده از مقاومت ملت 
ایران، از روح استکبارستیزی از بی اعتنایی از بی اعتمادی به دشمنان کوچک و 
بزرگ و اینها نشانه ای است از هیبت و جاللت و عظمت ملت بزرگی که تصمیم 
گرفته است برای همیش��ه خود را در تاریخ، مستقل، پایدار و بادوام و پیشرفته 

نشان دهد.
س��ردار س��المی ادامه داد: ش��ما از دل هس��ته های اتم برآمده ایدکه ش��هید 
احمدی روشن، شهید علیمحمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد و دیگر 
شهیدان آن را شکافتند و ما را به عضویت در باشگاه دارندگان انرژی صلح آمیز 

هس��ته ای در یک ارتفاع عظیم در آوردند. وی در ادامه سخنان خود خطاب به 
بسیجیان شرکت کننده در رزمایش گفت: شما از دل ماهواره ها و موشک هایی 
آمده اید که سینه فضا را می شکافند. شما دل پیشرفت های بزرگی در اینجا حاضر 
شده اید که در عصر تحریم ها و محاصره ها توانستند از ارتفاع ممانعت دشمن عبور 
کنند.جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: شما بسیجیان از دل نبردهای ،33 22، 
8 و 51 روزه آمده ای که ارتش افسانه ای رژیم صهیونیستی را برای 4 بار افسرده 

و ناکام کرد اما امروز آمده اید که بگویید ما تا آخر ایستاده ایم.
سردار سالمی افزود: آمده اید تا بگویید که اگر آمریکا همچنان از دسترس بودن 
گزینه نظامی صحبت می کند اما ما هم با منطق و عمل و با ذخیره سازی قدرت 
دفاعی هوشمند و ویرانگر همان عبارت امام را تکرار خواهیم کرد که»آمریکا هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.«
وی به اظهارات مقامات آمریکایی اش��اره کرد و اف��زود: آنها هر چه می خواهند 
بگویند. نمی توانند هر چه می خواهند عم��ل کنند.  فرق بین گفتار و عمل آنها 
تفاضل بین توهمات، خیاالت، رویاها و آرزوهای آنان است.جانش��ین فرمانده 
کل سپاه تصریح کرد: آمریکایی ها می دانند کشوری که می تواند سفره حیات 

تنفس سیاسی آنها را در جهان اسالم و  غرب آسیا تنگ کند و استراتژیست ها 
و سیاست های سلطه طلبانه آنها را در جهان اس��الم با شکست مواجه می کند 
هرگز تسلیم اراده سیاسی دشمنان نمی شود. سردار سالمی تاکید کرد: این بار 
شما بسیجیان بودید که شاید برای اولین بار در تاریخ پیدایش امپراطوری ها و 
به خصوص در تاریخ حیات یک قدرت به ظاهر مسلط جهانی او را وادار به تغییر 

رفتار و راهبرد کردید.
وی ادامه داد: آمریکایی ها می دانند کش��وری که می تواند با الهام بخشی از روح 
انقالبی خود ظرفیت های عظیم و پایان ناپذیری را در بالد اس��المی ایجاد کند، 
استراتژی عملیاتی و میدانی آمریکا را در سرزمین های اسالمی در لبنان، سوریه، 
عراق، بحرین و یمن با شکست مواجه کند و هرگز فریب مفاهیم به ظاهر شیک 

آنها را نخورد.
جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آمریکایی ها می دانند همه جا منافع آنها 
زیر برد آتش های ماست. دشمنان ما به خوبی استعدادها و ظرفیت های دفاعی و 
تهاجمی ما را می شناسند؛  اما باز در میدان عملیات روانی از دسترس بودن گزینه 
نظامی سخن می گویند.سردار سالمی تاکید کرد: این عبارات برای ملت بزرگ 
ایران نخ نما شده و هر روز حقیر تر می شوند. زیرا دنیا می داند قدرت نظامی آمریکا 
از اعتبار ساقط شده است هر چند هنوز آمریکا دارای قدرت نظامی بزرگی است 

اما این قدرت فاقد آفرینش منفعت و پیروزی سیاسی است.
وی با بیان اینکه ما شاهد ش��کل گیری منحنی زوال قدرت در جهان هستیم، 
خاطر نشان کرد: ما در عین حال شاهد درخشش خورشید انقالب اسالمی در 
سرزمین های اسالمی هستیم.جانشین فرمانده کل س��پاه ادامه داد: موازنه قوا 
به نفع مس��لمانان در حال تغییر است و امروز سیاس��ت های دشمن ما متوقف 
شده اس��ت. آنها باید بدانند که دیگر بیش از این نمی توانند ثروت های مادی و 
هویت های معنوی ملت های مسلمان را به غارت ببرند چرا که مسلمانان بیدار 
شده و به راه افتاده اند و همه س��رزمین های اس��المی به میدان مقاومت علیه 
استراتژی های آمریکا تبدیل شده است و این واقعیت سیمای ژئوپولوتیک آینده 

جهان و منطقه را شکل می  دهد.
سردار سالمی در ادامه س��خنان خود خطاب به بسیجیان ش��رکت کننده در 
رزمایش اقتدار ث��اراهلل گفت: این را بدانید چه توافق ص��ورت بگیرد چه نگیرد، 

آمریکا دشمن درجه یک ملت مسلمان ایران و جهان اسالم است.
وی تصریح کرد: هم موافقان و هم مخالفان توافق هسته ای به دنبال دشمنی با 

ملت ایران بوده و مانند دو لبه قیچی علیه انقالب اسالمی عمل می کنند.
جانشین فرمانده کل س��پاه افزود: ما روزانه رفتار آنها را رصد می کنیم و منتظر 
فرصتی هس��تیم تا اگر غلطی کنند تمام منافع اقتصادی و سیاس��ی آنها را به 
آتش بکشیم.سالمی با تاکید بر اینکه اگر بخواهند دست به گزینه نظامی بزنند 
گردن هایشان را  بر فراز آسمان پرتاب کرده و انگشتانشان را قطع می کنیم، گفت: 
چه توافق بشود و چه نشود جمهوری اس��المی ایران حامی ملت های مظلوم و 

مسلمان جهان در برابر سلطه آمریکا خواهد بود.
وی ادامه داد: چه توافق بش��ود و چه نشود پیش��رفت های علمی و فنی خود را 
برای تبدیل شدن به یک تکیه گاه برای تمدن بزرگ اسالمی دنبال می کنیم و 
هیچ گاه ظرفیت های اقتصادی خود را در اختیار نظام سلطه نخواهیم گذاشت 
و به هیچ وجه ف��رش قرمز زیر پای مقامات س��لطه پهن نمی کنیم.جانش��ین 
فرمانده کل سپاه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما اجازه نفوذ اندیشه های 
غرب گرایانه نه در پیکره جامعه و نه در اجتماعات روشنفکری مان نخواهیم داد 
گفت: از همه مسووالن سیاسی و مقامات می خواهیم همانگونه که رهبر انقالب 
فرمودند با روحیه، ثبات قدم و توجه به ادبیات انقالبی، همواره رفتار و گفتار خود 
را با دشمنان تنظیم کنند، ما به فرمان رهبر معظم انقالب با تمام توان در همه 

میدان ها و عرصه ها حاضر خواهیم بود.
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یک پژوهشگر تاریخ اسالم گفت: سران فتنه با مکاتبه با آمریکا 
و غرب به دنبال تشدید تحریم ها در جهت براندازی نظام بودند.

محمدحسین رجبی دوانی،  پژوهش��گر تاریخ اسالم، با اشاره به 
جایگاه شهدا در پیش��گاه خداوند اظهار داشت: امر دفاع از کیان 
اسالم و مرزهای اس��المی به  اندازه ای در پیشگاه خداوند ارزش 
دارد که می بینیم پیامبر اسالم)ص( برای یک شب پاسداری از 

مرزها چه ارزشی قائل هستند.
وی ادامه داد: پیامبر اسالم)ص( می فرمایند: »خدا بهشت را برای 
کسانی که به جهاد می روند، واجب فرموده است.« البته بهشت 
درجاتی دارد و امکان ارتقاء از یک درجه به درجه باالتر نیست و 
جایگاه را باید در این دنیا به دست آورد. روز قیامت روز حسرت 
خوردن است و این حسرت را فقط جهنمی ها به جایگاه بهشتیان 
نمی خورند، بلکه بهشتی هایی که در درجه پایین تری قرار دارند به 

حال بهشتی هایی که در درجه باالتری هستند، غبطه می خورند.
این پژوهشگر تاریخ اس��الم افزود: همه اهل بهشت غبطه شهدا 
را می خورند؛ خداوند به شهدا چنان عنایتی دارد که روز قیامت 
و هنگامی که مردم برای حسابرس��ی در صحرای محش��ر صف 
کشیده اند شهدا بدون حس��اب و کتاب و بدون نوبت به بهشت 
می روند و اولین قطره خون ش��هید که به زمین ریخته می شود 
تمام گناهان حق اهلل او نیز ریخته می شود و اگر حق الناس داشته 

باشد، بخشیده می شود.
رجبی دوانی یادآور شد: پیامبر فرمودند: »سه دسته هستند که 
ش��فاعت آنها در قیامت پذیرفته می شود؛ انبیاء، علما و شهدا« و 
فرمودند: »جهاد دری از درهای بهشت اس��ت که خداوند برای 
اولیای خاص خود گش��وده اس��ت نه بندگان«. از ای��ن رو امام 
خمین��ی)ره( در تجلیل از همرزمان ش��هید فرم��ود: »اینها ره 

صدس��اله ای را که علما، زهاد و عرفا طی می کنند که آیا برسند 
و آیا نرسند، یک شبه به آن می رس��ند«؛  بنابراین جایگاه شهید 
و رزمنده نزد خداوند به اندازه ای بزرگ است که از همه حساب و 
کتاب های جاری که برای انسان های دیگر انجام می دهد، رهایی 
یافتند. وی افزود: در اسالم س��ابقه جنگ های زیادی وجود دارد 
اما جز حادثه عاشورا، هیچ حماسه ای در تاریخ اسالم مانند دفاع 
مقدس اتفاق نیفتاده اس��ت و من مخالف این حرف هس��تم که 
شهدای ما را با احد و بدر محش��ور کنند؛ چرا که شهدای احد بر 

اثر کوتاهی از امر والیت و برای جمع آوری غنایم کش��ته شدند؛ 
شهدای ما کجا و شهدای صدر اسالم کجا. 

این پژوهشگر تاریخ اسالم با اشاره به این جمله از امام راحل که 
فرمودند: »من به جرأت مدعی هستم توده های میلیونی مردم ما از 
اصحاب رسول اهلل و مردم حجاز و عراق در عهد امیرالمؤمنین)ع( 
برترند« گفت: رزمندگان ما به دنب��ال مزایایی که ممکن بود در 
جنگ وجود داشته باش��د، نبودند و حتی مردم در زمان جنگ 
از جیب خود هزینه کردن��د ؛ بنابراین جایگاه رزمندگان ما فقط 
با شهدای کربال قابل قیاس است. رجبی دوانی با تأکید بر اینکه 
الزمه والیت، باور و اطاعت مردم اس��ت، اظهار داش��ت: در زمان 
هیچ امامی والیت حاکم نش��د. والیت در طول تاری��خ از بعد از 
زمان پیامبر)ص( تا تأس��یس نظام جمهوری اسالمی نتوانسته 
حاکمیت پیدا کند؛ اما اکنون م��ا در عهدی زندگی می کنیم که 

والیت حاکمیت پیدا کرده است و حفظ نظام جمهوری اسالمی 
وظیفه همه مردم دنیا است چرا که والیت، موجب سعادت همه 
جامعه بشریت می شود.وی با اش��اره به وقایع سال 88 و خیانت 
فتنه گران به مردم گفت: خیانتی که س��ال 88 صورت گرفت و 
اسناد آن منتشر شده نشان می دهد که سران خائن فتنه با آمریکا 
مکاتبه کردند تا نه تنها دولت وقت،  بلکه نظام جمهوری اسالمی را 
از پای درآورند؛ فتنه گران از غرب و استکبار خواستند که تحریم ها 
را تشدید کنند تا نظام از پای درآید ولی اگر بصیرت مردم و ایثار 

جهادگران ما نبود، آنها به آرزوی خود رسیده بودند.
وی تأکید کرد: مردمی که حماس��ه 9 دی، 22 بهمن و تشییع 
ش��هدای غواص را آفریدند هرگز اجازه نخواهند داد س��رزمین 
امام زمان)عج(، رهبر الهی و نظام مقدس جمهوری اس��المی به 

سرنوشت دوران امام حسن مجتبی)ع( دچار شود.

سران فتنه 
قصد براندازی نظام را داشتند

الریجانی، رییس مجلس شورای اس��المی  در ادامه دیدارهای خود در 
نیویورک با جمع��ی از ایرانی��ان فرهیخته و برگزیده س��اکن آمریکا در 

نیویورک دیدار و گفت وگو کرد.
در این دی��دار،  علی الریجانی ایرانیان خارج از کش��ور را س��رمایه های 
 انسانی ارزشمند برای کش��ور برش��مرد و از این دیدار اظهار خرسندی

 کرد.
توافق هسته ای ايران دوره متفاوتی در روابط ايران و غرب آغاز 

کرد
رییس مجلس در مورد توافق هسته ای ایران و 1+5 گفت: این توافق دوره 

متفاوتی در روابط ایران و غرب آغاز کرد.
وی افزود: این توافقنامه در حال بررسی در داخل کشور است و هرچند 
دارای اش��کاالتی باش��د؛  اما در مجموع مثبت بوده و البت��ه مهم نحوه 
اجرای آن است.الریجانی با برشمردن اولویت های پس از توافق در دوره 
جدید توسعه فعالیت های اقتصادی و توجه به توسعه کشور را پراهمیت 
 توصی��ف و تاکید کرد: در زمینه ه��ای نفت، گاز و پتروش��یمی نیازمند

  سرمایه گذاری جدید به ویژه در میادین مشترک با کشورهای همسایه 
هستیم.

رییس مجلس شورای اس��المی، از ایرانیان خارج از کشور و بازرگانان و 
تجار ایرانی مقیم خارج از کشور خواست سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف صنعت و بازرگانی را مورد توجه قرار دهند.
افراطی گری و ظه�ور جريان های تروريس�تی در منطقه،  باعث 

مخدوش شدن چهره واقعی اسالم در دنیا می شود
رییس مجلس ش��ورای اس��المی، افراطی گ��ری و ظه��ور جریان های 
تروریستی در منطقه را سبب نا امنی و مخدوش شدن چهره واقعی اسالم 

در دنیا عنوان کرد.
الریجانی،  دخالت های خارجی و تصمیمات نادرست برخی کشورهای 
غربی و صهیونیس��ت ها را س��بب ایجاد گروه های افراط��ی در منطقه 
 و ایران هراس��ی در فض��ای رس��انه ای و اف��کا رعمومی غ��رب عنوان 

کرد. رییس مجلس شورای اس��المی از ایرانیان مقیم خارج خواست تا 
از ظرفیت های انسانی و س��رمایه های خود برای تأثیرگذاری مثبت در 
فضای سیاسی و رسانه ای و هدایت وروش��نگری افکار عمومی استفاده 

کنند.
وی تس��هیل فض��ای کس��ب و کارو ایجاد ام��کان اس��تفاده از ظرفیت 
 ایرانی��ان مقی��م خ��ارج را ب��رای توس��عه کش��ور مفی��د و موث��ر

 خواند.
حمايت از ايرانیان مقیم خارج وظیفه وزارت امور خارجه است

 علی الریجان��ی،  حمای��ت از ایرانی��ان مقیم خ��ارج را وظیف��ه وزارت
 امور خارجه توصیف و تصریح کرد: بایس��تی موانع حضور فعال ایرانیان 

مقیم خارج را در کشور فراهم کنیم.
رییس مجلس ش��ورای اسالمی در پاس��خ به س��وال یکی از هموطنان 
درب��اره توافق هس��ته ای گف��ت: در مجموع ای��ن توافقنام��ه به صالح 
منافع ملی کشور اس��ت و هرچند دارای اشکاالتی اس��ت؛  اما این نکته 
 که غرب مجبور به اذعان به حقوق هس��ته ای ما ش��د نکت��ه ای مثبت

 است.

جان کری،  وزی��ر امورخارجه آمریکا با تاکید بر ضرورت پیش��برد 
 دیپلماس��ی، گفت:  تحریم ها علی��ه ایران ره به جای��ی نمی برد و 
سنگین ترین تحریم ها نیز مانع از پیشرفت فناوری اتمی در ایران 
نشده است. جان کری،  با اشاره به پیش��رفت های ایران در صنایع 
هسته ای گفت: ایرانیان پیشاپیش به فناوری کامل چرخه سوخت 
دس��ت یافته اند. وی حمایت جمعی از دانش��مندان اتمی آمریکا 
از توافق اخیر میان ایران و 1+5 را نش��انه ای اعتبار فنی این توافق 
دانس��ت و گفت: ایران پیش تر به تمام تعهدات خود در چارچوب 

توافق ژنو نیز پایبند بوده است. 
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: توافق هس��ته ای ب��ا ایران برای این 
امضا شدکه ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای این کشور را تضمین 
کند.جان کری ادعا کرد: برخی از مفاد توافق هسته ای با ایران تا ابد 
 پا برجا خواهند بود. وی گفت: پیش از آغ��از فرآیند گفت وگوها با

 ایران ، این کشور پیشرفت قابل مالحظه ای در برنامه هسته ای خود 
به دست آورده بود. وی با اشاره به هشدارهای وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران افزود: تحریم ها به تنهایی 
نتوانست از پیشرفت برنامه ایران جلوگیری کند. وزیر امور خارجه 
آمریکا با اشاره به نظام راس��تی آزمایی توافق شده در برجام گفت: 

ایران در 19 ماه گذشته به مفاد توافق پایبند بوده است.
کری اظهار داش��ت: بدون این توافق زمان فرار هس��ته ای ایران به 
سمت ساخت س��الح دو ماه بود؛ اما پس از توافق این زمان به شش 
ماه تا یک سال افزایش یافته و این کشور دیگر هرگز نمی تواند حتی 
برای تحقیق در زمینه ساخت سالح هسته ای اقدام کند.کری اعالم 
کرد: ایران به کشوری هسته ای تبدیل شده است و دولت اوباما این 

موضوع را می دانست.
ب��ه ادعای ک��ری، ب��ر اس��اس توافق هس��ته ای ب��ا ای��ران تعداد 
س��انتریفیوژهای هسته ای ایران طی 10 س��ال به دو سوم کاهش 
خواهد یافت.وی گفت: بسیاری از دانشمندان و کارشناسان برجسته 
هسته ای آمریکا و دنیا از توافق هسته ای با ایران حمایت کرده اند.

حتی سخت ترین محدودیت ها هم نتوانست جلوی پیشرفت برنامه 
هسته ای این کشور را بگیرد. وی گفت: اگر کنگره آمریکا توافق با 

ایران را رد کند،  اجماع بین المللی از بین می رود و تحریم ها دیگر 
کارآمد نخواهند بود و کشورها دیگر به موضع آمریکا توجهی نخواهند 
کرد. وی افزود: موضع تندروهایی که در ایران شعار مرگ بر آمریکا و 
 مرگ بر اسراییل می دهند؛ در صورتی که کنگره این توافق را رد کند

 ق��وی ت��ر از گذش��ته خواه��د ش��د.وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا 
در پاس��خ ب��ه منتقدان��ی که م��ی گوین��د ای��ن تواف��ق محکوم 
به شکس��ت اس��ت گفت: حت��ی یک م��اده ای��ن توافق ب��ر پایه 
 اعتم��اد ب��ه ای��ران گذاش��ته نش��ده و هم��ه بنده��ای آن قابل

 راستی آزمایی است.کری با اشاره به س��رمایه گذاری سه میلیارد 
دالری آمری��کا در سیس��تم س��پر موش��کی گنبد آهنی��ن رژیم 
صهیونیستی گفت: واش��نگتن تا آخر کنار اس��راییل ایستاده و نه 
 تنها در برابر ایران بلکه در برابر همه گروه های تروریستی از جمله 

حماس ، حزب اهلل و جهاد اسالمی دفاع خواهد کرد. 
وی افزود: اگر ما موضع مان را در قبال توافق هسته ای با ایران تغییر 
 دهیم باید بهای س��نگینی در قبال آن پرداخ��ت کنیم.وی گفت:

 نمی توان با اطمینان پیش بینی کند در صورت رد توافق از س��وی 
کنگره  ایران چه واکنشی نشان خواهد داد.جان کری توافق هسته ای 
با ایران را اقدامی سازنده و مثبت در جهت کاهش تنش و درگیری در 

منطقه ای خواند که به شدت به تنش زدایی نیاز دارد.

الريجانی در ديدار جمعی از فرهیختگان ساکن آمريکا؛
توافق  هسته ای، دوره متفاوتی را در روابط ايران و غرب آغاز کرد

تحريم ها علیه ايران راه به جايی نمی برد

آمریکـا، دشمـن  درجه یک ایران است



خبر 
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س��فیر ایران در بنگالدش از آمادگی تهران برای ادام��ه خط لوله گازی 
ایران، پاکستان، هند به بنگالدش جهت مذاکره با داکا خبر داد.

عباس واعظی گفت: ای��ران درباره طرح ادامه خط لول��ه گازی با هند و 
پاکستان مذاکره داشته و حاضر است با بنگالدش نیز در این باره مذاکره 

کند.
وی در کنفرانس دیپلمات های مس��تقر در بنگالدش اعالم کرد: دولت 
ایران در این باره مذاکراتی را با دولت بنگالدش داشته است اما پیش از 

آن، مطالعات امکان سنجی این پروژه باید انجام شود. 
سفیر ایران در بنگالدش گفت: ایران، نصرالحمید وزیر برق، انرژی و منابع 
معدنی بنگالدش را برای س��فر به تهران دعوت کرده است که در طول 
این سفر این موضوع به عالوه دیگر موضوع های مربوط به همکاری های 

مشترک در زمینه انرژی بررسی خواهد شد.
 براس��اس گ��زارش وزارت نف��ت، وی گفت: هند و پاکس��تان ب��ه بهانه 
تحریم های غرب علیه ایران از پیش��برد این پروژه خودداری کردند، اما 
اکنون که تحریم ها در حال برداشته شدن است این کشورها می توانند 

فعالیت های الزم را برای انجام آن آغاز کنند. 
تهران، تاکنون بخ��ش ایرانی پروژه خط لوله گازی ایران - پاکس��تان را 
تکمیل کرده و خطوط لوله را به مرز خود با پاکستان رسانده است، از این 
رو اکنون منتظر اسالم آباد و دهلی نو برای تکمیل پروژه در خاک خود 
است. واعظی درباره فروش نفت به بنگالدش گفت: تهران عالقه خود را 

برای فروش نفت به این کشور اعالم کرده است.
وی درباره روزآمدکردن پاالیشگاه شرقی بنگالدش نیز گفت: این موضوع 
در طول دیدار از ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. این پاالیش��گاه با 

همکاری ایران در این کشور ساخته شد.
 س��فیر ای��ران در بن��گالدش همچنین گفت: ای��ران درباره گس��ترش

 زمینه های همکاری با داکا نیز آمادگی دارد.

سفیر ایران در داکا:
ایران آماده صادرات نفت و گاز

 به بنگالدش است

مدتی است کمپین »خودرو نخرید تا ارزان شود« 
در فضای مجازی به راه افتاده است و همزمان هم 
شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم. چنین 
کمپینی برای برهم زدن مدل »عرضه و تقاضا« در 

اقتصاد است و قصد دارد با کاهش عرضه، قیمت 
را تحت تاثیر قرار دهد و نرخ ها را پایین بیاورد. با 
این وجود آیا همین مدل ساده اقتصادی موجب 
کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد ش��ده است؟ 
آیا کمپین »خودرو نخرید« موجب ارزان شدن 
خودرو شده؟  اصال آیا خرید خودرو در چند ماه 
اخیر کاهش پیدا کرده اس��ت؟ آی��ا راه اندازی 
چنین کمپین هایی می تواند به کاهش قیمت 
کاالهای دیگر منجر ش��ود؟ در این مورد ذکر 

چند نکته ضروری است:
1- مدل عرض��ه و تقاض��ا در واقع ب��رای بازار 
رقابتی تنظیم شده است که در آن هیچ یک از 
خریداران و فروشندگان نمی توانند اثر زیادی 
بر روی قیمت بگذارن��د و قیمت به صورت یک 
داده اس��ت.  یعنی کاالیی مثل خودرو که مردم 
نیاز دارن��د حتما باید خریداری ش��ود )تقاضا( 
و تولیدکننده برای کس��ب س��ود آن را تولید 
می کن��د )عرض��ه( و در این راه ش��رکت های 
مختلف برای به دس��ت آوردن اعتماد مردم و 
سود بیشتر با هم رقابت می کنند. مقدار تولید 
محصول توس��ط تولیدکننده و مق��دار تقاضا 
توسط مصرف کننده، وابسته به قیمت محصول 
در بازار است. قانون عرضه می گوید که در ثابت 
بودن سایر شرایط بازار، مقدار عرضه وابسته به 

قیمت است؛ یعنی قیمت باالتر برود عرضه بیشتر می شود و 
در قیمت پایین تر عرضه کمتر خواهد بود. این بدان معناست 
که اگر خودرو گران شود تولیدکنندگان، بیشتر خودرو تولید 
می کنند. همچنین قانون تقاضا نیز می گوید با ثابت بودن سایر 
عوامل در قیمت های باال تقاضا کمت��ر و در قیمت های پایین 
تقاضا بیش��تر خواهد بود. یعنی اگر خودرو گران ش��ود عده 
کمتری می توانند خودرو بخرند و تقاضا کاهش پیدا می کند.

اقتصاد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به رکود شدیدی 
رفته و این رکود موجب تثبیت قیمت ها شده است. البته در 
نگاه اول شاید رکود خوب به نظر برسد اما در درازمدت موجب 
کاهش رفاه در جامعه می ش��ود و اقتصاد را با چالش تازه، که 

همان رشد منفی اقتصادی است، مواجه می کند.
 2- علم اقتصاد م��ی گوید که اگ��ر تقاضا کاه��ش پیدا کند

 می تواند روی قیمت تاثیر بگذارد و نرخ ها کم ش��ود. این در 
شرایطی اس��ت که باید بازار ش��رایط را تعیین کند نه عوامل 
تاثیرگذاری مانند دولت. آیا در ایران چنین ش��رایطی وجود 
دارد؟ قطعا پاس��خ منفی اس��ت. خودرو در ایران انحصاری و 
در دستان دولت است. حتی مدیران خودروسازی نیز توسط 
دولت انتخاب می شوند.به همین علت است که در ایران برای 

یک مدل خودرو دو ن��وع قیمت کارخان��ه و آزاد وجود دارد. 
خودرو مانند هر کاالی دیگری )از ماس��ت گرفته تا حبوبات( 
در ایران قیمت گذاری می ش��ود و این نمی تواند شرایط علم 
عرضه و تقاضایی باشد که مد نظر ماست. علم اقتصاد می گوید 
 که اگر ش��رایط یکس��ان باش��د با تقاضای کم قیمت ها هم 
می تواند کاهش یاب��د اما در ایران چون قیم��ت را هم دولت 
تعیین م��ی کند ش��رایط عادی اقتص��ادی وجود ن��دارد. به 
 همین علت اس��ت که نرخ کارخانه ارزان نمی شود و فقط باال 
می رود. حتی خودروسازان برای جلوگیری از کاهش قیمت 

در مصاحبه های خود از گران شدن خودرو خبر می دهند.
3- با وجود شرایطی که در باال گفته شد پس چرا نرخ خودرو 
کاهش یافته اس��ت. اوال ن��رخ کارخان��ه ای ) دولتی( خودرو 
کاهش نیافته اس��ت. نرخ خ��ودرو در بازار آزاد ارزان ش��ده و 
این به علت رکود و کس��ادی بازار خودرو است. رکود خودرو 
نه یکی دو ماه بلکه یک سال اس��ت که به وجود آمده است و 
این رکود گریبانگیر کل اقتصاد ایران شده است. سال گذشته 
ناگهان مراکز تعویض پالک خلوت ش��د چراکه تقاضا در بازار 
آزاد خودرو به ش��دت کاهش یافته بود و ای��ن کاهش تقاضا 
دالیل گوناگونی داش��ت. مذاکرات هس��ته ای و امیدواری به 
بهبود شرایط و همچنین کم ش��دن پول سرگردان در کشور 

از مهم ترین علل کاهش تقاضا ب��ود. اقتصاد از زمان روی کار 
آمدن دولت یازدهم به رکود شدیدی رفته و این رکود موجب 
تثبیت قیمت ها شده است. البته در نگاه اول شاید رکود خوب 
 به نظر برس��د اما در درازمدت موجب کاهش رفاه در جامعه 
می ش��ود و اقتصاد را با چال��ش تازه - که همان رش��د منفی 

اقتصادی است - مواجه می کند.
اس��تقبال از چنین کمپین هایی نش��ان می دهد که مردم از 
کیفیت خ��ودروی داخل��ی رضایت ندارند چرا ک��ه معتقدند 
کیفیت و قیمت خودرو به علت انحصاری بودن بسیار بیشتر 
از نرخ واقعی آن اس��ت و این حق مردم اس��ت که خودروی با 

کیفیت و نرخ بهتری تهیه کنند.
4- ایجاد کمپین های اینچنینی بیش��تر جنبه روانی موضوع 
را ارضا می کند و اگر همه گیر نش��ود نمی تواند حتی در بازار 

عرضه تاثیر بگذارد. 
خودرو هم اکنون در بازار آزاد ارزان تر از نرخ دولتی است و این 
پدیده کم سابقه است. استقبال از چنین کمپین هایی نشان 
می دهد که مردم از کیفیت خ��ودروی داخلی رضایت ندارند 
چرا که معتقدند کیفیت و قیمت خودرو ب��ه علت انحصاری 
بودن بسیار بیشتر از نرخ واقعی آن است و این حق مردم است 
که خودروی با کیفیت و نرخ بهتری تهیه کنند. قیمت خودرو 

در سال های 90 تا 91 ناگهان به شدت باال رفت و 
خودروسازان گران شدن دالر و افزایش هزینه تولید 
را عامل این افزایش قیمت اعالم کردند. اما با تثبیت 
نرخ دالر باز هم خودروسازان سخن از گرانی خودرو 
به میان آوردند و این نمی تواند عادالنه باش��د. 
واقعیت این است که کیفیت خودروهای داخلی 
با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد و میزان 

رضایت مردم از این خودروها بسیار کم است.
خ��ودرو در ایران انحصاری اس��ت و اکثر مردم 
به علت گران��ی بیش از حد خ��ودرو فقط قادر 
به خرید خودرویی مثل پراید هستند. به علت 
همین انحصاری بودن، تولیدکننده پراید، این 
محصول را  با ه��ر کیفیتی ک��ه بخواهد تولید 

می کند.
این حقیقت تلخ در س��ایر خودروها هم وجود 
دارد و به همین علت اس��ت که مش��اهده می 
ش��ود خودروی صفر در ایران هم مشکل دارد 
و حتی برخی از قطع��ات را ن��دارد! باید قبول 
کرد که تقاض��ا در ایران کاهش پی��دا کرده که 
این به علت ایجاد کمپی��ن »خودرو نخرید ...« 
نیست بلکه به علت رکود موجود است. خیلی ها 
امیدوار هس��تند با رفت و آمد فعاالن اقتصادی 
اروپایی و خودروسازان معتبر جهانی به ایران، 
کیفیت خودروها در ایران افزایش یابد و حتی 

ارزان تر شود.
 این انتظار بعد از انتشار اخبار مثبت مذاکرات 
هسته ای بیشتر شد و خیلی ها منتظر روزهای 
خوش اقتصادی هستند و اگر دولت کاری نکند 

این رکود عمیق تر می شود.
 البته اقداماتی مث��ل کمپین ها خودرو نخری��د می تواند در 
صورت فراگیر ش��دن به کاهش تقاضا و تحت تاثیر قراردادن 
قیمت ه��ای ب��ازار آزاد کمک کند ام��ا قطعا خودروس��ازان 
برای فروش محص��والت خود نرخ ها را نمی ش��کنند چراکه 
 تولید خودرو انحصاری اس��ت و خریدار حاال حاالها چاره ای

 جز خرید خ��ودروی داخلی ن��دارد و برای تهی��ه خودروی 
 جدید و با کیفی��ت باید زمان زی��ادی را منتظر باش��د چون 
 خودروس��ازی، صنعت زودبازدهی نیس��ت و به بار نشس��تن 
 پ��روژه ه��ای جدی��د خودروس��ازی در ای��ران ب��ا کن��دی

 صورت می پذیرد.
 با این اوصاف باید این سوال را پرسید که چند درصد افرادی 
که خودرو نیاز داش��تند پول تهیه کرده بودند و قصد داشتند 
خودرو تهیه کنند، به کمپین »خودرو نخرید...« پیوسته اند؟ 
 آیا می توان قب��ول کرد که درص��د زیادی از کس��انی که در

 شبکه های اجتماعی از این کمپین حمایت کرده اند، به هیچ 
وجه قصد خرید و پول خرید خودرو را داشته اند؟ آیا شما اگر 
قصد و پول خرید و خودرو را داش��تید در این ش��رایط به این 

کمپین می پیوستید؟

حجم قاچاق کاال در ایران به طور متوسط ساالنه تا 24 میلیارد دالر ارزیابی 
می شود. این رقم به نوبه خود باال به نظر می رسد، اما زمانی که به سهم 30 
درصدی آن از کل تجارت کشور یا نسبت دو برابری آن به بودجه عمرانی 
کشور توجه کنیم، رقم مذکور بسیار باالتر از آن به نظر می رسد که بتوان 

با آن کنار آمد.
بازار پر از اجناس قاچاق

با وجود این، اجناس قاچاق هم به راحتی و به طور مداوم به کش��ور وارد 
شده وهم به راحتی در بازار، عرضه می شود و در دسترس عموم قرار دارد. 
گویی عرضه این اجناس رس��میت یافته و جای خ��ود را به خوبی در بازار 
باز کرده است. همین مساله قدری سوال برانگیز است. با وجود تأکیداتی 
که رهبر معظم انقالب در این خصوص داشته و دارند و نیز وعده هایی که 
مس��ووالن در خصوص مبارزه با قاچاق می دهند، چرا اجناس قاچاق، از 
سیگار گرفته تا لوازم آرایشی به راحتی در بازار جوالن می دهند و کار را تا 
جایی پیش برده اند که به یکی از پرمصرف ترین کاالها تبدیل شده اند؟ 
یک روز صحبت از سلطان شکر است و یک روز موضوع انحصار در قاچاق 
سیگار به کشور دهان به دهان می شود. آیا زور یا نفوذ این سلطان ها این 
 قدر زیاد ش��ده که برای منفعت ش��خصی به راحتی جلوی منافع کشور

 می ایستند و اجازه اصالح امور را نمی دهند؟ برای درک بیشتر مطلب، به 
ذکر چند مثال می پردازیم.

واردات ساالنه 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق
براساس اعالم شرکت دخانیات، مصرف ساالنه سیگار در کشور 60 میلیارد 
نخ است که بین 30 تا 40 درصد آن مربوط به سیگارهای قاچاق است. به 
عنوان مثال سال 1389 بالغ بر 20 میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق شده 
و این نشان می دهد حجم وسیعی از سیگارهای مصرفی کشور از مبادی 

غیرقانونی وارد کشور می شود.
پوشاک قاچاق؛ بالی جان تولیدکنندگان داخلی

یکی دیگر از کاالهایی که واردات آن به صورت قاچاق روز به روز در حال 
افزایش است، پوشاک اس��ت. این اتفاق در سال های اخیر سبب تعطیلی 
بس��یاری از کارگاه های تولید پوشاک ش��ده و تعداد زیادی از کارگران را 

بیکار کرده است.

سهم 90 درصدی گوشی های قاچاق در کشور
پدیده قاچاق در بازار گوش��ی تلفن همراه نیز بیداد می کند. از بازاری به 
حجم دو میلیارد دالر فقط حدود 200 میلیون دالر آن به صورت رسمی و 
از مبادی گمرکی وارد کشور می شود و مابقی به صورت قاچاق وارد بازار و 
عرضه می شود. گذشته از نبود رقیب جدی برای گوشی های وارداتی در 
داخل، فعاالن بازار، نظام نامناسب تعرفه ای را یکی از دالیل افزایش قاچاق 

در این بازار عنوان می کنند.

گذش��ته از این نکته، باید بیشتر به این مس��اله فکر کرد که آیا در بازاری 
که 90 درصد آن قاچاق است، امکان شناسایی مجرم وجود ندارد؟ یا این 
امکان مهیاست و اراده ای برای مبادرت به آن نیست؟ قطعا در این بازار با 
توجه به تخصصی بودن آن هر کسی امکان ورود ندارد و بنابراین واردات 
قانونی یا قاچاق توسط افراد زیادی انجام نمی شود و صدالبته وارداتی به 
ارزش حدود 1/8 میلیارد دالر و به وزن تقریبی 19 تن نمی تواند در شب یا 
از راه های کوهستانی و صعب العبور انجام شود. آیا هیچ کس کامیون های 

حامل گوشی های قاچاق را نمی بیند؟
قاچاق های خوشمزه

میوه هم جزو دیگر کاالهایی اس��ت که گرچه کامیون های قاچاق آن در 
جیب یا حتی چمدان جا نمی شود و ضمنا چون فاسد شدنی است باید به 
فوریت وارد بازار ش��ود و به فروش برود، اما به ظاهر دور از چشم نهادهای 
مس��وول به طور مداوم به صورت قاچاق وارد کشور می ش��ود و با وجود 
ممنوعیت واردات، روز روشن در فروشگاه ها به فروش می رسد. یعنی انگار 
هیچ چشمی این قاچاق های خوشمزه را قبل، حین یا بعد از وارد شدن به 
کشور نمی بیند که جلوی آن را بگیرد. آن هم در کانتینرهای یخچال دار 
واضح و غول پیکر ! در این میان ناهماهنگی و پاسکاری نهادهای مسوول 
جالب است. به عنوان نمونه، سال گذشته مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرد، واردات میوه های گرمسیری از جمله انبه، نارگیل و 
آناناس که تا پیش از این با وجود ممنوعیت واردات در بازار داخلی وجود 
داشت، با تعرفه های مشخص آزاد شده اس��ت و از سوی دیگر دو ماه بعد 
سرپرست امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد ممنوعیت واردات 

میوه جز موز کماکان ادامه دارد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تعیین سیاست های این 
حوزه اعالم می کند واردات میوه به کشور ممنوع است و مسوولیت مقابله 

با قاچاق نیز به عهده این وزارتخانه نیست.
جاده همان جاده است

بدیهی اس��ت شناس��ایی و توقیف و ضبط محموله های قاچاق آن هم با 
حجمی که به آن اشاره شد، به هیچ وجه کار سختی نیست چرا که جاده 
 همان جاده اس��ت و کانتینر هم هم��ان کانتینر؛ اما ای��ن یکی به صورت
 قاچاق وارد می شود و آن یکی، مهر واردات رسمی را به روی خود می بیند.

به نظر می رسد، فصل مش��ترک تمام این موارد، در درجه اول مشکل دار 
بودن مدیریت میان بخش��ی یعنی ناهماهنگی نهاده��ای مربوطه برای 
 کنترل مرزها و هدایت واردات به سمت مبادی رسمی است. از سوی دیگر،

 دست های پنهانی هم هستند که از آستین باندهای قدرت و ثروت بیرون 
آمده و مانع ش��کل گیری یک اراده جمعی برای خالصی اقتصاد کشور از 

پدیده شوم قاچاق می شود.
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دبیر انجمن ملی  طیور  کش��ور  با بیان اینکه قیمت مرغ به حاشیه سود 
الزم برای تولیدکنندگان رسیده است گفت: در حال حاضر این محصول 

۵۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان در بازار مصرف به فروش می رسد.
سعید اصغری فرد با اعالم این خبر افزود: به طورمعمول در شهریور ماه 

قیمت مرغ به صورت سنتی با باال رفتن مصرف، افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: در این فصل با افزایش گشت و گذار و مسافرت های 

مردم،  تقاضا نیز برای این محصول افزایش می یابد.
دبیر انجمن ملی طیور کشور ادامه داد: باز ش��دن بازار صادراتی عراق 
نیز در افزایش قیمت این محصول بی تاثیر نیست که این مهم در چند 
روز گذشته از طریق رایزنی س��فارت ایران در عراق و اتاق مشترک دو 
کشور بر طرف شد و دستور اجازه واردات مجدد به گمرکات این کشور 

داده شد.

 اصغری ف��رد گف��ت: در حال حاض��ر قیمت تم��ام ش��ده هرکیلوگرم
 مرغ برای مرغدار در نق��اط مختلف کش��ور از 3۷۰۰ تومان تا 44۰۰ 
تومان با توجه به ش��رایط آب و هوایی و اس��تفاده از زنجیره های تولید 

متفاوت است.
وی درباره قیمت مرغ در بازار مصرف اظهارکرد: قیمت این محصول در 
استان گلس��تان به عنوان ارزان ترین منطقه کشور ۵ هزا و ۵۰۰ تومان 
است که این محصول در برخی از مناطق مانند تهران تا ۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان افزایش می یابد.
 این مق��ام مس��وول گف��ت:  قیمت م��رغ در ح��ال حاضر به حاش��یه 
 س��ود الزم ب��رای مرغ��دار رس��یده اس��ت و از ض��رر و زیان��ی که در 
ماه های قبل به فعاالن این بخش وارد می کرد جلوگیری به عمل آورده 

است.

معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ایران دیر یا زود عضو سازمان تجارت 
جهانی خواهد ش��د گفت: با وارد شدن به این س��ازمان نمی توان با استفاده از 

نظامات تعرفه ای تجارت فرامرزی را ساماندهی کرد.
علی  اباذری با بیان اینکه مش��ارکت جدی ت��ر در عرصه بین الملل��ی از جمله 
برنامه های سازمان ملی استاندارد است اظهار کرد: ایران دیر یا زود عضو سازمان 
تجارت جهانی خواهد ش��د و در این ش��رایط نمی توانیم تنها با نظام تعرفه ای 
تجارت فرامرزی را ساماندهی کنیم. وی با بیان اینکه باید مشارکت جدی  تری 
در ارتباط با تدوین اس��تانداردهای جهانی داشته باش��یم اظهار کرد: اگر ایران 
عضو WTO شود، باید سعی کنیم که با نظامات غیر تعرفه ای و بدون استفاده 
از تعرفه گمرکی و سود بازرگانی تجارت ایران را مدیریت کنیم. به گفته معاون 
تدوین و ترویج استاندارد س��ازمان ملی استاندارد، آن چیزی که در این ارتباط 
می تواند تاثیرگذار باشد، مبانی فنی و استانداردی برای کنترل صادرات و واردات 

اس��ت که در نتیجه پرداختن به اس��تانداردهای بین المللی دیگر یک انتخاب 
نیست بلکه اجبار است. اباذری با بیان اینکه باید از ظرفیت های استانداردهای 
بین المللی بیشتر استفاده کنیم ادامه داد: راهبرد ما این است که نقش جدی تری 
را در سازمان های بین المللی ISO، IEC، OIML ، CODEX داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عضو 11 سازمان استانداردسازی جهانی هستیم 
گفت: باید تالش کنیم و با اس��تفاده از ظرفیت این س��ازمان ها نقطه نظرات و 

مالحظات مورد نظر خود را وارد استانداردهای جهانی کنیم. 
معاون سازمان ملی استاندارد افزود: خوشبختانه با توجه به تالش در سال های 
گذشته در رنکینگ س��ازمان بین المللی اس��تاندارد ارتقای خوبی داشته ایم و 
رتبه ایران از 31 به 2۷ رس��یده اس��ت. همچنین در همین مدت 2۵ پروپوزال 
بین المللی را پیش��نهاد دادیم که مورد پذیرش س��ازمان بین المللی استاندارد 

برای تصویب قرار گرفت.

ایران دیر یا زود، عضو سازمان تجارت جهانی می شودمرغ کیلویی ۷۵00 تومان شد

پشت پرده قاچاق کیست

آیا به کمپین »خودرو نخرید...« می پیوندید؟ 
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در حال انقراض

شاید میمون ها بیش��ترین ش��باهت را از لحاظ ظاهری به انس��ان داشته باشند 
و تا جایی که عل��م ثابت کرده ۹۶ درص��د از ترکیبات ژنتیکی ای��ن دو با یکدیگر 
 مش��ترک اس��ت؛ با این حال هیچ موجودی از لح��اظ توانمندی به پای انس��ان 

نمی رسد.
 در جنگل های ماداگاس��کار اما موجودی به اس��م آی آی زندگی م��ی کند که از 
هر گونه حیوانی و حتی انسان ذره ای را به ارث برده؛ دمش شبیه به سنجاب است 
و گوش ها و چشم هایش هم به موش شباهت دارد و عالوه بر این ها، یک انگشت 

میانی بسیار بلند و باریک دارد که کارهای خارق العاده ای را انجام می دهد.
 پژوهش��گران در ابتدا تصور می کردند ک��ه این جانور یک جونده اس��ت؛ اما حاال 
بر اس��اس تحقیقات جدید روش��ن ش��ده که در زمره میمون ها به خصوص گونه 
 خاصی از لمورها جای می گیرد. به این ترتیب این گونه عالوه بر اینکه در دس��ته 
جداگانه ای قرار می گیرد، طبقه بندی مختص به خود را نیز پیدا می کند و به نوعی 

در میان سایر موجودات زنده تنها می ماند.
آی آی، جانوری بی آزار با ظاهری غلط انداز اس��ت، با این همه، در افس��انه های 

ماداگاسکار از آن تحت عنوان حیوانی شوم و بعضا شیطانی یاد می شود.
داس��تان هایی که برای این موجود س��اخته ش��ده اند تا جایی پیش می روند که 
حتی در برخی از آنها گفته ش��ده، اگر آی آی با انگش��ت بلن��د و الغر میانی اش 
به سمت شما اش��اره کند، به زودی اتفاق ناخوش��ایندی برای تان رخ می دهد و 
 تنها راه برای در ام��ان ماندن از اتفاقات بد این اس��ت که جان حی��وان بیچاره را

 بگیرید.
اما تردیدی نیس��ت که یکی از علل اصلی تمایز آی آی در قلمرو حیوانات همین 

انگشت کشیده و کارهایی است که از عهده اش بر می آید.
آی آی، ش��بانگاه در جنگل های ماداگاس��کار به راه می افتد و انگشت کشیده و 

اس��تخوانی اش را روی تنه های خالی درختان می زند تا صدای نوزادان حش��ره 
ای که در داخل آن النه کرده اند را بشنود و غذایی خوشمزه برای خود پیدا کند.

 اد لوئی��س که از مش��ارکت کنن��دگان در پ��روژه تن��وع و جغرافیایی زیس��تی 
در باغ وح��ش هنری دورلی اس��ت م��ی گوی��د: زمان��ی ک��ه آی آی از صدایی 
 ک��ه در داخل تنه ه��ای خش��کیده و خالی درختان می ش��وند خوش��ش بیاید، 
 از  دندان ه��ای تیز و محکم خ��ود برای خراب ک��ردن پناهگاه الروها اس��تفاده 

می کند.
 لوئیس می گوید: »آنه��ا دندان هایی به این تیزی دارند که در طول حیات ش��ان 
به صورت مس��تمر رش��د م��ی کنن��د و از ای��ن دندان ه��ا برای جوی��دن چوب 
درخت��ان بامب��و و چیزهایی مانن��د آن اس��تفاده می کنن��د و زمانی ک��ه آنها را 
 برای آزمای��ش به باغ وح��ش آوردیم ش��روع به جوی��دن بلوک های س��یمانی 

کردند«.
 پس از آنکه این جانور موفق ش��د حف��ره ای را در تنه درخت بامب��و ایجاد کند از 
انگشت میانی خود برای ردیابی الروها استفاده کرده و در نهایت ناخن بلند خود 

را روی آن قالب می کند.
لوئیس می گوید: دست انسان دارای مفاصل مختلف است و از طریق آنها می تواند 
انگشت خود را خم و راست کند، اما انگشت میانی آی آی درست ماننده کتف ما، 
دارای یک کاس��ه و گلوله اس��ت و به نوعی قابلیت چرخش دارد و به همین دلیل 

راحت تر می تواند به قربانی برسد.
 این تکنی��ک در نوع خ��ود بی نظیر اس��ت، ام��ا باید بدانی��د که ش��امپانزه ها و 
اورانگوتان ه��ا برای جم��ع آوری موریانه ه��ا و مورچه ها به راه��کاری جالب تر 
دس��ت یافته اند و تنه��ا این گ��روه از حیوانات هس��تند که از اب��زار )چوب های 
بلند( برای ای��ن منظور اس��تفاده می کنند. با ای��ن هم��ه، آی آی چنین ابزاری 

 را از بدو تول��د در بدن خ��ود دارد و نیازهای��ش را به لطف آن برط��رف می کند. 
در نظر داشته باشید که اس��تفاده هوش��مندانه از ویژگی های طبیعی بدن، تنها 
در آی آی مشاهده نمی ش��ود و هزاران مایل آن طرف تر در اس��ترالیا و گینه نو، 
نوعی صاریغ زندگی می کند که آن هم یک انگشت کش��یده دارد، منتها به جای 
 اس��تفاده از آن، از انگشت انگش��تری خود برای به دام انداختن طعمه ها استفاده 

می کند.
 متاس��فانه باید بگوییم که نس��ل این گونه جانوری در خطر انق��راض قرار دارد و 

طبق معمول علت تنها یک چیز است؛ انسان.
 ای��ن حیوان ع��الوه بر اینک��ه در ح��ال از دس��ت دادن زیس��تگاه خود اس��ت و 
به دلیل اینکه انگشت میانی اش بر حسب اتفاق به سمت یک انسان نشانه رفته و 
مستحق مرگ شناخته می ش��ود، در موارد متعددی هم طعمه سگ ها می گردد 
که علتش هم این است که گاها از راس درختان به پایین می آید یا اینکه به اشتباه 

پایش به قلمرو گسترده انسان ها می رسد.
 اما این نخستین باری نیس��ت که خانواده آی آی ها در معرض خطر انقراض قرار 
می گیرد و این جنگل ها زمانی محلی برای زندگی گونه ای غول پیکر از این حیوان 

بود که پنج برابر نوع کنونی اش وزن داشت.
۲۳۰۰ سال پیش، درس��ت زمانی که پای نخستین انس��ان به این جزیره رسید، 
نسل آی آی غول پیکر نیز منقرض گشت. اخیرا دانشمندان دندان های آن گونه 
 را در حالی که حفره هایی روی ش��ان ایجاد ش��ده بود پیدا کردن��د و دو احتمال 
ن��د: نخس��ت اینک��ه انس��ان احتم��اال خدم��ات دندانپزش��کی در  داده ا
اختی��ار ای��ن حیوان��ات م��ی گذاش��ته و دیگ��ری اینک��ه از دن��دان آن ب��ه 
 عن��وان آویز اس��تفاده می ک��رده که متاس��فانه گزین��ه دوم محتمل ت��ر به نظر 

می رسد.

خبر

 چند ش��رکت کانادایی و آلمانی طی ماه های گذشته اقدام 
به تولید گازوییل از هوا کرده اند که از ماه آوریل اس��تفاده از 

این گازوییل ها آغاز شده است. 
به تازگی چند ش��رکت کوچک در کانادا و آلمان به فنآوری 
تولید گازوییل از هوا دست پیدا کرده اند. بر همین اساس این 
دو شرکت دی اکس��ید کربن را از هوا گرفته و از این ماده در 

تولید گازوییل استفاده می کنند.
شرکت آلمانی سان فایر در ماه آوریل اولین محموله از این نوع 
گازوییل را تولید کرد و وزی��ر آموزش و تحقیقات فدرال این 
کشور، جوآنا وانکا، به طور نمادین چند لیتر از این محصول را 

برای استفاده در خودروی خود ریخت.
 از س��وی دیگ��ر ش��رکت کانادای��ی کرب��ن انجینیرین��گ 
نیز تاسیساتی طراحی کرده است تا بتواند روزانه یک تا دو تن 
کربن دی اکسید از هوا گرفته و با استفاده از آن روزانه 5۰۰ 

لیتر گازوییل تولید کند.
 اس��تخراج کربن از ه��وا نیازمند اس��تفاده از برق اس��ت که 
بر اساس گفته این دو شرکت در صورتی که این برق از منابع 
تجدید پذیر به دست بیاید تولید این نوع گازوییل بدون تولید 

کربن و سازگار با محیط زیست خواهد بود.
از سوی دیگر در صورت اس��تفاده از این روش، کربنی که در 
خودروهای مصرف کننده این نوع س��وخت تولید می شود 
همان کربنی اس��ت که در مرحله اول از هوا گرفته شده بود 
و به میزان کربن کنون��ی در هوا افزوده نمی ش��ود و مجددا 
 قابل اس��تخراج و استفاده اس��ت؛ از س��وی دیگر استفاده از 
سوخت های فسیلی روز به روز به میزان کربن هوا می افزاید 
و توقف و یا کاهش تولید این ماده خطرناک از جمله اهداف 

کنونی مهم جهانی است.
 حج��م دی اکس��ید کرب��ن ه��وا در جه��ان در س��ال 
۲۰1۲- ۲۰1۳  ب��ه 4۰۰ ذره در یک میلی��ون ذره افزایش 
 یافت که باالترین میزان آن در ط��ول تاریخ ثبت علمی بوده 

است.
از سوی دیگر بنا به اعالم س��ازمان ملی آب و هوا و اقیانوسی 
 آمریکا، ماه های ج��والی ۲۰14 و ژوئ��ن ۲۰15 گرم ترین 

ماه های تاریخ جهان از زمان ثبت آن بوده اند.
 به طور کل��ی تولی��د این س��وخت م��ی تواند اس��تفاده از 

سوخت های فسیلی را برای کشورها کاهش دهد.
کربن به دس��ت آمده از ه��وا، همچنین می توان��د در تولید 

نوشابه های گاز دار مورد استفاده قرار گیرد.
در حال حاضر دول��ت آمریکا قصد دارد ت��ا از این فرآیند در 

تولید سوخت ناوهای خود استفاده کند.

 تولید گازوییل از هوا 
امکان پذیر شد

4

بیشتر بدانیم 

س��یاره زمین خان��ه ای ب��رای حدود ی��ک میلی��ون گون��ه جانوری 
ش��ناخته ش��ده اس��ت که هر یک از آنها نماینده ای ب��رای اطالعات 
بیولوژیکی از گذش��ته ه��ای دور هس��تند. مطالعه و بررس��ی درباره 
جانداران ک��ره زمین همچنان اطالع��ات جالب توجه بس��یاری را در 
 اختیار ما قرار می دهد و ش��ناخت بیش��تری نس��بت به حیوانات پیدا 

می کنیم.
در ادامه برخی حقایق جزئی، اما ش��گفت انگیز درباره حیوانات را ارائه 

می کنیم :
علم��ی  ن��ام  ب��ا  نامی��را  دریای��ی  ع��روس  نوع��ی   1ـ 
)Turritopsis nutricula( به ط��ور نامحدود توانایی فریب مرگ 

را دارد.
2ـ  اختاپوس ها دارای سه قلب هستند.

3ـ پروانه ها می توانند با استفاده از پاهای خود مزه ها را بچشند.
4ـ گربه ها و اسب ها در برابر زهر عنکبوت سیاه به شدت آسیب پذیر 
هستند، اما سگ ها نسبتا مقاوم هستند. گوسفندان و خرگوش ها ظاهرا 

نسبت به این زهر ایمنی دارند.
5ـ  کوسه ها جان کمتر از 1۰ انسان را در سال می گیرند؛ اما انسان ها 

حدود 1۰۰ میلیون کوسه را در سال شکار می کنند.
6ـ دلفین ها یکدیگر را به اسم صدا می کنند.
7ـ  بزهای جوان از یکدیگر لهجه می گیرند.

8ـ آوازهای نهنگ گوژپش��ت همانند امواج فرهنگی از نسلی به نسل 

دیگر منتقل می شود.
9ـ جانوران کندرو )Tardigrades( حیوانات میکروسکوپی بسیار 
 پایا و مقاومی هس��تند که در سراس��ر س��یاره زمین وجود دارند. آنها 
می توانند در بازه دمایی منفی ۲7۲ درجه سلس��یوس تا مثبت 14۹ 
درجه سلسیوس، در محیط خالء، در محیطی با فشار شش برابر بیشتر 

از کف اقیانوس و بیش از یک دهه بدون غذا زنده بمانند.
10ـ اسب ها از حاالت چهره برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند.

11ـ ستاره های دریایی خون ندارند و از نوعی سیستم بدنی هیدرولیکی 
برخوردارند.

12ـ سنجاب ها نمی توانند بادگلو بزنند و یا استفراغ کنند.
13ـ هر س��تاره  دریایی صدها مکنده قوی به نام پاه��ای لوله ای دارد 
 که اگر وارونه ش��ود، با اس��تفاده از این پاه��ا می تواند ب��ه حالت اول

بر می گردد.
14ـ جغدها فاقد کره چشم هستند و در حقیقت دارای لوله های چشم 

هستند.

15ـ حس بویایی س��گ ها حدود 1۰۰ هزار بار قوی تر از حس بویایی 
 انسان اس��ت؛ اما آنها تنها یک ششم از جوانه های چش��ایی انسان را 

دارند.
 16ـ قامت پنگوئن های غول پیکر منقرض ش��ده در حالت ایس��تاده 

بین 18۰ تا ۲4۰ سانتیمتر بوده است.
17ـ پنگوئن های نر جنتو و آدلی با دادن ری��گ به پنگوئن های ماده 

پیشنهاد ازدواج می دهند.
18ـ میمون های جغدی آزارا، بیش از انس��ان تک همسری را رعایت 

می کنند.
19ـ جغدهای انبار به طور معمول تک همس��ر هستند؛ اما حدود ۲5 

درصد جفت ها از یکدیگر جدا می شوند.
20ـ گروهی از طوطی ها به نام دوزخ )Pandemonium( شناخته 

می شوند.
21ـ خرس های قطبی بر خالف خز س��فید رنگ خود دارای پوستی 

سیاه رنگ هستند.

22ـ کره چشم های گوزن شمالی در فصل زمستان آبی رنگ می شود 
که به قدرت دید آنها در سطوح نور کم کمک می کند.

23ـ  آب و هوای گرم تر درصد تولید نوزادان الک پشت ماده را افزایش 
می دهد.

24ـ  زنبورهای عسل می توانند ۲۰۰ بار در ثانیه بال بزنند.
25ـ چنگال میگو مانتیسی می تواند با س��رعتی برابر با گلوله کالیبر 

۲۲ شتاب بگیرد.
 26ـ یک رش��ته از ت��ار عنکب��وت نازک تر از موی انس��ان اس��ت؛ اما 
با ضخامت مشابه پنج برابر قوی تر از فوالد است. بر همین اساس، طنابی 
با ضخامت تنها 5 سانتیمتر از تار عنکبوت می تواند یک بوئینگ 747 

را متوقف کند.
 27ـ ی��ک ابرکلون��ی از مورچ��ه ه��ای مهاج��م آرژانتین ک��ه به نام 
»کالیفرنیا بزرگ« شناخته ش��ده 5۶۰ مایل از ساحل غربی آمریکا را 

پوشش می دهد.
 28ـ با ش��کار حش��رات آفت، خفاش ها س��االنه صرفه جویی حدود 

سه میلیارد دالری را در صنعت کشاورزی آمریکا موجب می شوند.
29ـ چهارده گونه جدید از قورباغه های رقصان طی سال ۲۰14 کشف 
 ش��ده اند و از این رو تعداد گونه های ش��ناخته ش��ده قورباغه رقصان 

به ۲4 رسیده است.
30ـ  شیر دریایی نخستین پستاندار غیر انس��ان با توانایی ثابت شده 

حفظ ضربان قلب خود است.

عکس روز 

 آی آی ؛ 

جـانوری با 

انـگشت های 

منحصـر به فـرد

حقـایقی کوچک ؛ اما شگفت انگیـز درباره حیوانـات



روی خط خبر

سبد اخبار
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با امضای وزیر آموزش وپرورش ، شیوه نامه طرح »شهاب« به ادارات کل 
آموزش و پرورش استان های سراسر کشور ابالغ شد.

به گ��زارش ایلنا، این ش��یوه نام��ه دراجرای سیاس��ت های کل��ی ایجاد 
تح��ول در نظام آم��وزش و پرورش ، اهداف نقش��ه جامع علمی کش��ور ، 
س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش و س��ند راهبردی کش��ور در امور 
نخب��گان و به منظور شناس��ایی ، تربی��ت و هدایت اس��تعدادهای برتر و 
ایجاد زمینه مناس��ب برای رشد و بالندگی آنان ش��یوه نامه اجرایی طرح 
شناس��ایی و هدایت اس��تعدادهای برتر )ش��هاب( که در س��تاد مرکزی 
اجرایی طرح تدوین شده است ، و جهت اجرا در سال تحصیلی 1394-95 
 درمناطق آموزش��ی و پرورش��ی و پایه های تحصیلی تعیین ش��ده ابالغ 

می شود .
درمقدمه این شیوه نامه آمده است: مس��اله شناسایی، جذب و حمایت از 
نخبگان ازجمله مواردی است که مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی 
و همه اندیش��مندان و صاحب نظران کش��ور است و دراس��ناد باالدستی 
کش��ور نیز نمود بارزی دارد و همچنین در »چش��م انداز مدرس��ه درافق 
1404« در فصل س��وم »س��ند تحول بنیادین آموزش وپرورش « ، دارا 
بودن »ظرفیت پذیرش تفاوت های فردی ، کشف و هدایت استعدادهای 
متنوع فطری و پاس��خ گویی به نیازها ، عالیق و رغب��ت دانش آموزان در 
 راس��تای مصالح و چارچوب نظام معیاراسالمی « مورد تصریح قرارگرفته

 اس��ت .دربن��د »2« ای��ن ش��یوه نام��ه درخص��وص اه��داف ط��رح 
تصریح ش��ده اس��ت ؛ شناس��ایی ، هدایت و حمایت آموزش��ی ، تربیتی 
و معنوی صاحب��ان اس��تعدادهای برتر ، پ��رورش اس��تعدادهای برتر و 
س��رآمد و ایجاد س��از و کارهای مناس��ب برای رش��د و بالندگی آنان به 
عنوان س��رمایه های مل��ی و خ��دادادی ، تقویت و درونی ک��ردن هویت 
دین��ی و مل��ی واج��دان اس��تعدادهای برت��ردر دوره ه��ای تحصیل��ی 
مختلف آم��وزش عمومی به منظور احس��اس مس��ئوولیت ب��رای ایفای 
نقش س��ازنده در اعتالی کش��ور ، حمای��ت تربیتی و معن��وی از دانش 
 آموزان دارای اس��تعداد برتر ب��ه منظور به��ره من��دی از توانمندی ها و
  قابلیت های آنها در تعالی و پیشرفت کشور به عنوان اهداف طرح شهاب

 است . براین اساس ؛ طرح شهاب زیرنظر »شورای راهبری طرح شهاب در 
بنیاد ملی نخبگان « به ریاست معاون محترم برنامه ریزی و نظارت بنیاد 
ملی نخبگان و »س��تاد مرکزی اجرایی طرح ش��هاب در وزارت آموزش و 
 پرورش « به ریاست رییس مرکز ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان و 
دانش پژوهان جوان ، توسط ستادها و کارگروه های استانی ، شهرستانی و 

آموزشگاهی به شرح ذیل اجرا خواهد شد .
براس��اس این گزارش ؛ معاون برنامه ریزی و نظارت بنی��اد ملی نخبگان 
رییس ش��ورا و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت ب��ر فرآیندهای بنیاد 
ملی نخبگان دبیر ش��ورا خواهند بود ک��ه تدوین و تصویب سیاس��ت ها 
و برنامه ه��ای راهبردی طرح ه��ا و ارائه به بنیاد ملی نخب��گان ، تصویب 
برنامه های س��االنه و اعتب��ارات مورد نیاز ب��رای اجرای آنه��ا و نظارت و 
ارزیابی مس��تمر بر اجرای طرح به منظور تحقق ماموریت و اهداف طرح 
 و اصول حاکم بر برنامه ها از وظایف اصلی ش��ورای رهبری طرح ش��هاب

 است .براین اس��اس ؛ رییس مرکز ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان 
و دانش پژوه��ان ج��وان رییس س��تاد و معاون��ان آموزش متوس��طه ، 
ابتدای��ی و پرورش��ی و فرهنگی اعضای س��تاد و مع��اون تخصصی مرکز 
ملی دبیرس��تاد مش��خص ش��ده اند و تعیین وظایف دائم��ی واحدهای 
مختلف آموزش و پرورش و س��از وکارهای الزم برای اجرای طرح ، تهیه 
برنامه های س��االنه و ب��رآورد بوردجه مورد نیاز و پیش��نهاد به ش��ورای 
راهبری ط��رح ، تدوی��ن و تصوی��ب برنامه ه��ای اجرای��ی در چارچوب 
سیاس��ت ها و برنامه های ابالغ��ی ش��ورای راهبری ط��رح ، مدیریت و 
راهبری امور مربوط به طرح ، هماهنگی با ح��وزه های مختلف در وزارت 
آم��وزش و پرورش و س��ایر دس��تگاه های ذی رب��ط ، نظارت بر حس��ن 
جریان امور اجرای دقیق سیاس��ت ه��ا ، تدوین برنام��ه ارزیابی عملکرد 
واحدهای اجرای��ی و عملیاتی و برنامه ریزی برای به��ره گیری از ظرفیت 
 و توانمندی معلم��ان درجهت تحقق اه��داف طرح از وظایف این س��تاد

 است.

 شرایط بازنشستگی
 با 10 سال سابقه بیمه

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه 
کمتر از 10 سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می توانند با پرداخت حق بیمه 
سنوات کمتر از 10 سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی بهره مند 
شوند.محمد حسن زدا ، درباره بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه  پردازی اظهار 
داشت: سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگانی که دارای حداقل 60 سال تمام 
س��ن برای مردان و 55 سال تمام س��ن برای زنان و حداقل 10 س��ال تمام سابقه 
پرداخت حق بیمه باشند و یا طبق آرای کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 
قانون تأمین اجتماعی، ازکارافتاده کلی شناخته شده ولی شرایط دریافت مستمری 
را ندارند و سن متقاضیان مرد کمتر از 60 سال و زن کمتر از 55 سال باشد، متناسب 
با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری بازنشس��تگی پرداخت می کند. وی گفت: 
چنانچه س��ابقه پرداخت حق بیمه افراد مذکور کمتر از 10 سال باشد، متقاضیان 
برقراری مستمری می توانند با پرداخت حق بیمه س��نوات کمتر از 10 سال سهم 
بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی بهره مند شوند.حسن زدا افزود: پرداخت 
حق بیمه مذکور بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای 
بازنشستگی محاسبه و پس از وصول به صورت یکجا، امکان صدور حکم برقراری 
مس��تمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمه پ��ردازی وجود خواهد 
داشت. معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: حداقل مستمری 
قابل پرداخت به متقاضیان بازنشس��تگی افرادی که 10 س��ال یا کمتر حق بیمه 
پرداخت کرده اند از طریق حاصلضرب سنوات پرداخت حق بیمه در حداقل دستمزد 
سال تقاضا تقسیم بر 30 به دست می آید.زدا اظهار داشت: همچنین مبنای تعیین 
متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق  بیمه شده حداقل 
دستمزد سال تقاضا و درصورت کس��ری مدت آن تا 24 ماه، باقی مانده از آخرین 
سابقه پرداخت حق بیمه قبلی فرد جبران خواهد ش��د. وی گفت: درصورت فوت 
مستمری بگیر بازنشسته مشمول این قانون، بازماندگان حائز شرایط فرد از مستمری 
و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند 
شد.معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به منظور جلوگیری 
از تبعات ناش��ی از عدم آگاهی متقاضیان، واحدهای اجرایی این س��ازمان مکلف 
شده اند نحوه تعیین میزان مستمری و مزایای جانبی قابل پرداخت را به متقاضی 
بازنشستگی یادآور ش��ده تا درصورت تمایل و اعالم کتبی، حکم بازنشستگی فرد 

صادر و به مرحله اجرا درآید.

با امضای وزیر آموزش و پرورش:

شیوه نامه طرح »شهاب« 
به آموزش و پرورش ابالغ شد

در روزها و هفته های اخیر ربات های ضد اخالقی و مستهجن بسیاری در فضای 
نرم افزار پیام رسان تلگرام بدون هیچ گونه محدودیتی فعالیت می کنند؛ ربات هایی 

که به راحتی عکس، فیلم و متن های مستهجن را در اختیار کاربران می گذارند.
تلگرام،  نرم افزار پیام رسانی اس��ت که با کوچ کاربران ایرانی از واتس آپ و وایبر، 
طرفداران بس��یاری پیدا کرد؛  به طوری که طبق اعالم شرکت سازنده، کاربران 
ایرانی این نرم افزار از نظر تعداد، در رتبه دوم بع��د از چین قرار دارند و به  تنهایی 

20 درصد ترافیک تلگرام را از آن خود کرده اند؛ آماری بسیار جالب و قابل تامل!
به گزارش تس��نیم، ش��بکه های اجتماع��ی و نرم افزارهای پیام رس��ان عالوه بر 
کارکردهای صحیح شان، همیشه دردسرساز بوده اند؛ چه آن موقع که »وی چت« 
مورد اقبال عموم بود و چه اکنون که بعد از وایبر، واتس آپ و الین، تلگرام در رتبه 

نخست اقبال عمومی قرار دارد.
تلگرام، به خاطر سرعتی که در انتشار پیام های متنی، فیلم و تصویر دارد، خیلی زود 
در بین کاربران ایرانی محبوب شد اما زیاد نگذشت که نخستین چالش این نرم افزار 
پیام رسان بروز کرد و آن ساخت اس��تیکرهایی با محتوای غیر اخالقی و مفاهیم 
بی پروای جنسی بود که به شکلی آشکار موازین اخالقی، شرعی و خانوادگی حاکم 
بر جامعه ایرانی را تهدید می کرد تا اینکه چهارم مرداد، واعظی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات از غیرفعال شدن امکان ارس��ال استیکر های تلگرامی در ایران 

خبر داد.وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات در خصوص امکان فیلتر شدن نرم افزاز 
پیام رسان تلگرام به دلیل امکان طراحی اس��تیکرهای توهین آمیز در آن گفت: 
مسووالن تلگرام با همکاران این نهاد تماس گرفته و عذرخواهی و عنوان کردند 
سیستمی برای همه کاربران دنیا طراحی کرده اند که کاربر بتواند استیکر بسازد اما 
نمی دانستیم برخی کاربران در ایران از این موضوع سوءاستفاده می کنند؛  بنابراین 
مسووالن تلگرام عنوان کرده اند این امکان را در ایران مسدود می کنند تا بتوانند در 
ایران حضور داشته باشند. واعظی اذعان داشت: در پاسخ آنان عنوان کردم که در 
صورت عدم تکرار این موضوع، این نهاد نیز ممانعتی از فعالیت تلگرام در ایران ندارد 
و تلگرام در ایران مسدود نمی ش��ود.پیامدهای ناهنجار استکیرهای ضداخالقی 
تلگرام هنوز فروکش نکرده بود که ربات های تلگرامی به میدان آمدند؛ ربات هایی 
که اطالعات مختلفی را در دسترسی کاربران قرار می دهند؛  به این صورت که کاربر 
درخواست خود را به ربات ارس��ال می کند و ربات نیز در پاسخ، اطالعات مطالبه 

شده را به کاربر ارائه می دهد.
هر چند این ربات ها دارای کارکردهای خوبی مانند انتشار سریع اخبار و اطالعات 
هستند؛  اما باز هم برخی افراد مغرض و فرصت طلب بیکار ننشسته و فرصت را برای 
استفاده نادرست از این امکان و انتشار محتواهای ضداخالقی و مستهجن فراهم 
دیده و دس��ت به س��اخت ربات های ضداخالقی کردند. ربات هایی که به راحتی 
ساخته می شوند و با فعالیت در گروه ها در کسری از ثانیه محتواهای ضد اخالقی را 
در اختیار کاربرانی که اغلب نیز از قشر جوان و کم سن و سال کشور هستند، قرار 
می دهند. متاسفانه در برخی مطالب ارسالی از سوی ربات های مستهجن تلگرام، 
فیلم ها و تصاویر خصوصی ایرانی نیز وجود دارد. نکته جالب و صد البته تاسف بار 
این است که س��ازندگان این ربات ها در فضایی که احس��اس امنیت می کنند، از 
ارسال شماره حساب و ش��ماره تماس هیچ ترس و واهمه ای ندارند.به طور قطع 
ساماندهی این حوزه نیازمند اقدامات ریشه ای و اتخاذ سیاست های مؤثرتر است 

اما شاید نخستین اقدام برای برخورد با چنین وضعیتی، رویکرد حاکمیت محور 
و معمول در سال های اخیر یعنی فیلترینگ باشد؛ فیلترینگی که از ابتدای روی 
کار آمدن دولت یازدهم از آن تحت عنوان فیلترینگ هوشمند یاد می شود.وزارت 
ارتباطات مدعی است که فیلترینگ هوشمند در حال اجراست و از همین طریق 
حدود 83 درصد محتواهای مجرمانه و ضداخالقی اینستاگرام مسدود شده است 
اما به راحتی و با یک رصد ساده می توان فهمید که فیلترینگ هوشمند بیشتر به 

یک شوخی شبیه است.
دستگاه قضایی نیز در این میان بالتکلیف مانده است، دستگاهی که طبق قانون، 
دستورش الزم االجراست؛  اما فعالً و حداقل در بحث فیلترینگ محتواهای مجرمانه 
شبکه های اجتماعی، کسی نیست که دس��تور این دستگاه را اطاعت کند همان 
طور که در ارتباط با فیلترنیگ الین و واتس آپ این دستور اجرا نشد. در ارتباط با 
ربات های ضداخالقی تلگرام نیز هم دادستان کل کشور و هم دادستانی تهران در 
جریان قرار گرفته اما گفته می شود فعاًل دستوری مبنی بر فیلترینگ صادر نشده 
تا مشخص شود وزارت ارتباطات با فیلترینگ به اصطالح هوشمند خود چه خواهد 
کرد؟آنچه مسلم است در فضایی که مسووالن اجرایی و قانونگذاری کشور در خواب 
زمستانی هستند، محتواهای ضد اخالقی در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام 
روز به روز شیوع می یابد و کس��ی هم اهمیتی به این مساله نمی دهد؛ حداقل در 
عمل.یکی دیگر از مباحث مربوط به پیام رسان تلگرام که اخیرا مطرح شده، موضوع 
انتقال سرور این پیام رسان به داخل کش��ور به منظور نظارت کامل و بهتر بر این 
نرم افزار است؛ اما بحثی که این نظر و ایده را با چالش روبه رو می کند این است که 
با توجه به اهداف پش��ت پرده و بعضا نگاه امنیتی اینگونه نرم افزارها و شبکه های 
اجتماعی که عمدتا کاری غیر از ارائه رایگان فضای گسترده تبادل اخبار و تماس 
کاربران است، بعید به نظر می رسد که مالکان اصلی و سیاستگذاران کالن آن ها 

به راحتی اجازه دهند سرور اینگونه پیام رسان ها را در اختیار دیگران قرار دهند.
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رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی 
با بیان اینکه تکرار اشتباه دهه 70 مساله سالخوردگی 
را بحرانی می کندگفت: هم اکنون 6 میلیون جمعیت 
سالخورده در کش��ور داریم. محمد جواد محمودی با 
تاکید بر هش��دارهای مقام معظم رهبری بر خطرات 
س��الخوردگی جمعیت گفت: یکی از مس��ایل عمده 
 جمعیتی،  مس��اله س��الخوردگی جمعیت اس��ت که 
 پدیده ای جدید در بسیاری از کشورهای جهان به شمار

 م��ی رود، هرچند ک��ه در این زمین��ه در بین مناطق 
مختلف جه��ان تفاوت های��ی وج��ود دارد. وی ادامه 
 داد: افزای��ش جمعیت س��الخورده، موضوعی مهم در

 برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری جمعیتی کش��ورها، 

برای آمادگی ارائه خدمات به این گروه س��نی اس��ت. 
وی تشریح کرد: کاهش چشمگیر نرخ باروری در دهه 
70 و تداوم و تشدید آن در دهه 80 تغییر ترکیب سنی 
جمعیت را در آینده نزدیک نشان می دهد که این نوع 
نوسانات شدید متغیرهای جمعیتی در ایران، طی چند 
دهه اخیر، نگرانی هایی را در بین کارشناسان، به وجود 
آورده اس��ت و برای درک درس��ت از این نگرانی باید 

تعریف و مرز درست سالخوردگی را بدانیم. 
وی ادامه داد: اکنون ش��دیدترین س��قوط در باروری 
و س��ریع تری��ن ن��رخ ه��ای س��المندی جمعیت در 
 کش��ورهای در حال توس��عه و پیش از ثروتمند شدن

 آنها در حال رخ دادن است. 
محمودی تشریح کرد: بر اساس آمار اداره سرشماری 
آمریکا درصد س��المندان 10 کش��وری که بیشترین 
جمعیت مس��لمان را دارند از جمله اندون��زی، ایران، 
الجزایر، مراکش تا س��ال 2040، از درصد س��المندان 
حال حاضر آمریکا بیش��تر خواهد بود ک��ه با توجه به 
درآمد نس��بتا پایین این کش��ورها، چگونگی مواجهه 
ب��ا نیازه��ای فزاین��ده پی��ش روی س��المندان یکی 
 از چالش ه��ای جدی کش��ورهای مس��لمان خواهد

 بود.

موافق��ت اصولی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی با تاسیس رشته خانواده و سالمت جنسی در 

شورای اسالمی شدن دانشگاه ها اعالم شد.
به گزارش ایرنا، در بخش پیش از دس��تور جلسه 282 
شورای اس��المی شدن دانش��گاه ها و مراکز آموزشی، 
 حج��ت االس��الم ش��اطری دبیر ش��ورا اظه��ار کرد: 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی موافقت 
اصولی خود را مبنی بر تاسیس رشته خانواده و سالمت 
جنسی به شورای اسالمی ش��دن دانشگاه ها منعکس 

کرده است.
پس از اعالم این خبر، اعضای ش��ورای اسالمی شدن 
دانش��گاه ها مصوب کردند تا این موضوع برای بررسی 
کارشناسی به کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای 

شورای عالی انقالب فرهنگی و معاونین وزارتخانه های 
علوم و بهداشت با مسوولیت دبیرخانه شورای اسالمی 

شدن دانشگاه ها ارجاع شود.
دستور جلسه شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی، بررسی اقدامات تأکیدی، تأسیسی و تکمیلی 
نظام پژوهش و فناوری س��ند دانشگاه اسالمی بود،که 
گزارش دبیرخانه این ش��ورا پیرامون این موضوع ارائه 
شد. پس از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات خود 

پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است:
در نظر گرفتن نقش پژوهش و فناوری و کاربردی کردن 
این بخش ها به منظور ایجاد ارزش افزوده، اس��تفاده 
از قابلیت جوایز علمی خیریه در راس��تای گس��ترش 
پژوهش و فناوری و ایجاد رقابت در این زمینه،تعریف 
دقیق قواعد رقابت با توجه به قابلیت و مزیت های نسبی 
دانشگاه ها و جلوگیری از تداخل مفهوم تجاری سازی با 

سایر مفاهیم مشابه.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی، در 
انتهای جلسه نیز اولویت های استخراج شده از اقدامات، 
برای تبدیل به برنامه عملیاتی در دستور کار قرار گرفت 
که با نظر مس��اعد اعضاء مقرر شد این موضوعات برای 

بررسی بیشتر در جلسه آینده مطرح شود.

موافقت وزارت بهداشت 
 با تاسیس رشته

 خانواده و سالمت

 هشدار در باره تکرار 
 بحران سالخوردگی

 در ایران

معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری ب��ا بیان این 
س��امانه پیامکی 108 برای دریافت پیش��نهادات و نظرات 
زنان راه اندازی کرده ایم گفت: این س��امانه دو ماه است که 
 راه اندازی ش��ده تا با دریافت نظرات و متناسب با مطالبات 
به روز زن ها بتوانیم برنامه ریزی های خودمان را داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، ش��هین دخت مالوردی مع��اون امور زنان 
ریاس��ت جمهوری که در یک برنامه تلویزیون��ی با موضوع 
بررسی موضوع افق پیش��روی زنان و خانواده شرکت کرده 
بود افزود: درحال نهایی کردن بان��ک جامع اطالعاتی زنان 
سرپرست خانوار،  در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان 
سرپرس��ت خانوار هس��تیم. وی گفت: درحال نهایی کردن 
بانک جامع اطالعاتی زنان سرپرس��ت خانوارهستیم و این 
بانک جامع اطالعاتی در راستای طرح جامع توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار تدوین شده و یکی از مسائلی است که 

به نظرمان بسیار ضروری به نظر می رسد.
 م��الوردی تصری��ح ک��رد: ظرف ای��ن دوس��ال م��ا تمام

 تالش مان این ب��ود که درچارچوب قانون و براس��اس ماده 
 230 قانون برنام��ه پنجم توس��عه و برنامه جامع توس��عه

  ام��ور زنان و خان��واده حرکت ه��ای خود را تنظی��م کنیم. 
در دو سال گذشته حرکت های خود را براساس قانون برنامه 
 پنجم توسعه و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تنظیم 

کردیم.
اطل�س وضعیت زنان را بر اس�اس آس�یب های 

اجتماعی تدوین کردیم
مالوردی اظهار داش��ت: ما اطلس وضعیت زنان را براساس 
آس��یب های اجتماعی که در اس��تان های مختلف کش��ور 

وجود دارد تدوین کردیم و این اطلس فراوانی آس��یب ها در 
استان های مختلف گستردگی و تنوع آسیب ها را مشخص 
می کند و براس��اس این شناس��ایی توانس��تیم گزارش 31 
اس��تان را در این ح��وزه تنظیم کنیم که در ش��اخص های 
 مختلف وضعیت زنان و خانواده را مورد بررسی قرار می دهد.

معاون ام��ور زنان و خانوار ریاس��ت جمه��وری درخصوص 
مطالبات اخیر زنان اظهار داشت: بررسی ها به ما نشان داده 
که چندین موضوع نیازمند اقدام فوری اس��ت و باید هر چه 
سریع تر مورد توجه قرار گیرد و به سمت هماهنگی وظایف 
دس��تگاه ها و پیگیری وظایف آن ها حرک��ت کنیم که این 
موارد شامل بحث زنان خانوار، بحث دختران فارغ التحصیل 
دانشگاهی و مطالباتی که دارند، زنان شاغل، زنان خانه دار و 

بحث امنیت زنان است.
وی درخصوص حضور زنان در ورزشگاه ها نیز اظهار داشت: 
پیش تر از این صحبت بنده بر این بوده که این موضوع بخشی 
از مطالبه جامعه است که باید مدیریت شود و ساز و کار های 

الزم در راستای آن فراهم گردد.
 ۴۹ درص�د جمعی�ت کش�ور را زنان تش�کیل 

می دهند
 معاون امور زن��ان و خانوار ریاس��ت جمه��وری اعالم کرد:

 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند؛2 میلیون 
و 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم و از 12 میلیون نفر 

جوان در کشور نیمی از آن ها را دختران تشکیل می دهند.
مالوردی همچنین با اش��اره به آخرین آماری ک��ه از زنان 
معتاد وجود داردگفت: نزدیک به 10 درصد معتادان را زنان 
تشکیل می دهند؛  ولی آنچه که نگران کننده است این است 

که 62 درصد معتادین متأهل هستند ضمن اینکه در مورد 
طالق ما آمار دقیقی نداریم. معاون امور زنان و خانوار ریاست 
جمهوری گف��ت: عملکرد م��ا در حوزه زنان همانند س��ایر 
وزارت خانه ها برای مردم ملموس نیس��ت. زیرساخت هایی 
که در طول دو س��ال گذش��ته در حوزه زنان موفق به ایجاد 
آن ه��ا ش��ده ایم، می تواند به عن��وان پایه ه��ای برنامه های 
 ما باش��د که در آینده به ط��ور ملی نتایج آن ه��ا را خواهیم

 دید.
وی درباره سیاس��ت های ابالغی جمعیتی ابراز کرد: دراین 
خصوص باید جوانان باور و اعتقاد الزم را داشته باشند و قبول 
کنند که کشور در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که باید 
سیاس��ت های ابالغی جمعیتی در آن به اج��را دربیاید. وی 
بابیان اینکه بدون فراهم شدن زیرساخت ها ازجمله مسکن، 
اشتغال هم چنین بدون اغنی جوانان نباید از جوانان انتظار 
فرزندآوری داش��ته باشیم اظهار داش��ت: عقالنی نیست از 
جوانی که شغل و مسکن ندارد، انتظار دو تا سه فرزند داشته 

باشیم.
مالوردی پیرام��ون اصالح قان��ون و س��ن ازدواج دختران 
تصریح کرد: امروز س��ن ازدواج دختران 13 س��ال شمسی 
اس��ت که طبق مف��اد قانون مدن��ی در ص��ورت مصلحت 
ول��ی دختر و همچنی��ن تش��خیص دادگاه، زیر 13 س��ال 
ه��م ازدواج انجام می ش��ودوی دراین باره اف��زود: آمارهای 
نگ��ران کنن��ده ای را پیرام��ون ازدواج دخت��ران زیر س��ن 
قانونی داریم؛ قرار اس��ت که وزارت دادگس��تری گزارش��ی 
 را در این خصوص به م��ا ارائه کند که هن��وز آن را دریافت

 نکرده ایم.

الیحه بیمه زنان خانه دار در نوبت رسیدگی است
معاون امور زنان و خانوار ریاست جمهوری در بخش دیگری 
از اظهارات خود با اشاره به لوایح بررسی شده درباره امور زنان 
گفت: وقتی مس��وولیت ما در دولت یازدهم آغاز شد، وارث 
لوایحی بودیم که باید آن ها را ادامه می دادیم. الیحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت که در کمیسیون لوایح متوقف 
شده بود، الیحه بیمه زنان خانه دار که در نوبت رسیدگی در 
کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و همچنین الیحه تقلیل 
س��اعات کار زنان ش��اغل که از طریق دولت قبل به مجلس 
ارجاع داده شده بود، از جمله این لوایح است.وی درخصوص 
مرخصی زایمان اظهارداشت: باتوجه به پیگیری های انجام 
شده و همچنین بار مالی که این مساله دارد و هر سال سازمان 
تأمین اجتماعی بر مبنای نرخ تورم آن را تقدیم می کند، هنوز 
دستگاه های تحت شمول و پوشش سازمان تأمین اجتماعی، 
این قانون را اج��را نکرده اند.مالوردی در همی��ن باره افزود: 
آن هایی که تحت پوش��ش خدمات درمانی قرار دارند، این 
قانون را اجرا کرده اند و ازطرف دیگر وزارت آموزش و پرورش 
نیز از آذرماه س��ال 93 در حال اجرای آن است.معاون امور 
زنان و خانوار ریاست جمهوری ادامه داد: آخرین پاسخی که 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شخص آقای نوبخت به 
ما رسید این بود که دستگاه ها بنا بر تشخیص خود و با توجه 
به سرجمع اعتباراتشان می توانند از مابه التفاوت 6 ماه به 9 
ماه اس��تفاده کنند.ی عنوان کرد: دیوان عدالت ادای بنا به 
شکایت های صورت گرفته به صدور رای وحدت رویه مبادرت 
کرد که متقاضیان می توانند در دستگاه مربوطه خود اقدام و 

اگر استنکاف ورزیده شد به دیوان مراجعه کنند.

راه اندازی 
سـامانه ای

برای دریافت   
نظـرات 

وپیشنهادات
 زنـان 

 »خانه های شیشه ای« فساد 
در تلگرام
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جنتی گفت: امیدواریم سال آینده روسیه با همه امکانات خود در نمایشگاه 
تهران حضور یابد. موافقت نامه فرهنگی مشخصی تاکنون امضا نکردیم، اما 
طبق اعالم آمادگی دو طرف در آینده نزدیک تفاهمات گسترده تری خواهیم 
داشت.به گزارش تسنیم، مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه 
کتاب مسکو، با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئس دومای 
روسیه در مسکو برگزار شد.جنتی در حاشیه مراسم افتتاح از غرفه ایران در این 
نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که مطلع  هستید کتب روسی 
که به فارسی منتشر شده و یا برخی از آثار زبان فارسی مانند مثنوی که یکی 
از کارهای کالسیک ماست نیز با استقبال از سوی مخاطبان همراه بوده است.

وی ادامه داد: عالقمند بودیم که برخی از دیگر اصحاب هنر نیز کارهای خود 
را در اینجا در حد مختصری معرفی کنند. اینجا یک باشگاه فرهنگی است تا 
در آن اصحاب فکر و قلم با هم تبادل نظر کنند و آثار فرهنگی و هنری ایران 
هم در اینجا عرضه شود. فکر می کنم امسال ایران بتواند حضور بهتری داشته 
باشد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسللالمی درباره مراودات بعدی ایران با روسیه در 

زمینه های فرهنگی افزود: امیدواریم سال آینده روسیه با همه امکانات خود 
در نمایشللگاه تهران حضور یابللد. موافقت نامه فرهنگی مشللخصی تاکنون 
امضا نکردیم، اما طبق اعالم آماددگی دو طللرف در آینده نزدیک تفاهمات 
گسترده تری خواهیم داشت. روابط فرهنگی ما با روسیه از سال 68 قوت گرفته 
و اکنون هم این روابط با فدراسیون روسیه قدرت بیشتری گرفته و عالوه بر 
مناسبات سیاسی و اقتصادی تمایل داریم روابط فرهنگی نیز گشایش بیشتری 
یابد. طبق صحبتی که با رییس دومای روسللیه داشللتیم، امیدواریم که این 
 روابط گشایش بیشتری یابد.وی در ادامه در پاسخ به تأثیر تحریم ها بر ایران

 تأکید کرد: تحریم ها هیچ تأثیری روی توسعه فضای فرهنگی ما نداشته و آثار 
ایرانی میان کشورها در رفت و آمد است، اما فکر می کنم شکفته شدن روابط 

ایران با دیگر کشورها در آینده بهتر خواهد شد.

نظرآهاری معتقد است: اگر مسابقات کتابخوانی به سمت تحلیلی شدن بروند و با 
طرح پرسش های محتوایی، شللرکت کنندگان را به خواندن عمیق کتاب تشویق 
کنند، اتفاق خوشللایندی اسللت. عرفان نظرآهاری،  برگزاری جشنواره مجازی 
 کتابخوانی را روشللی برای تشللویق نوجوانان و جوانان به مطالعه دانست و افزود:
 

به نظر م هر تمهید و هر تدبیری برای تشویق مردم به کتابخوانی ، کاری ارزشمند 
است؛ از این رو برگزاری مسابقه هایی چون جشنواره مجازی کتابخوانی و گرفتن 
جایزه، می تواند بهانه ای باشد برای این که مخاطب را به کتاب خواندن تشویق کند.

به گفته نویسنده کتاب»لیلی، نام تمام دختران زمین است« ، خوب است مخاطبان 
به جایی برسند که کتاب را به خاطر خود کتاب بخوانند نه برای شرکت در مسابقه و 
گرفتن جایزه اما هر بهانه ای که نوجوانان و جوانان امروز را به سمت مطالعه بکشاند، 

خوب و شایسته است و باید مورد حمایت قرار بگیرد.
نظرآهللاری معتقد اسللت: اگر مسللابقات کتابخوانی به سللمت تحلیلی شللدن 
بروند و با طرح پرسللش های محتوایی، شللرکت کنندگان را بلله خواندن عمیق 
 کتاب تشللویق کننللد، اتفللاق خوشللایندی اسللت. به گفتلله نویسللنده کتاب

 »در سینه ات نهنگی می تپد« کار انتخاب کتاب  برای جشنواره مجازی کتابخوانی و 
مسابقات مشابه، آسان نیست چون ما با دایره گسترده ای از مخاطبان با سلیقه های 
گوناگون روبه رو هستیم. بنابراین بهتر است، از همان ابتدا، یک تیم کارشناسی برای 

انتخاب کتاب ها وجود داشته باشد.
نظرآهاری در پاسخ به این که آیا بهتر نیسللت کتاب هایی که در اختیار مخاطبان 
جشنواره ای چون جشللنواره مجازی کتابخوانی قرار می گیرد، گویا یا الکترونیک 
باشللد گفت: اگر مشللکل کپی رعایت و رعایت حقوق و مادی و معنوی نویسنده 
در ایران برطرف شود، کتاب ها به هر شللکلی که تکثیر شوند و در اختیار مخاطب 
قرار گیرند، به نفع پدیدآورنده اسللت. اما در حال حاضر، کتللاب های الکترونیی 
کم کیفیت که بدون اجازه و کسللب رضایت پدید آورنده منتشللر می نشللود ، به 
 صنعت نشر لطمه می زنند و مردم را به نوعی به آسللان خوانی بی هزینه تشویق

 می کنند.

خبر 

۹ سوال بی پاسخ از وزیر ارشاد درباره 
عملکرد ضعیف سازمان سینمایی

حجت االسالم و المسلمین پژمان فر،  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در ارتباط با 
آخرین جلسه ای که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در کمیسیون فرهنگی 
مجلس داشت و همچنین موضوعات مطرح شده در آن جلسه اظهار داشت: حدود 
یک ماه پیش جلسه ای با حضور علی جنتی »وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی« داشتیم 
که مباحث مختلفی در حوزه فرهنگ و هنر مطرح شد.  در پی مباحث مطرح شده 
قرار شد کارگروهی تشکیل شود تا آنها را پیگیری کند.وی در ادامه افزود: متأسفانه 
همچنان هیچ پیگیری صللورت نگرفته و نشللانه ای از  آن در عملکرد معاونان وزیر 
نمی بینیم این در شرایط است که تقریباً مهلت وزیر که یک ماه بود رو به اتمام است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در جلسه ای که با وزیر فرهنگ 
داشتیم 9 سوال مطرح شد در موضوع سینما نیز سوال هایی را طراحی کردیم که به 
نظر می رسد همراه مباحث مطرح شده باید پیگیری شود.پژمان فر نسبت به حذف 
نام فجر گفت: به شدت موضوع حذف فجر را پیگیری خواهیم کرد. البته در پی این 
اقدام صحبت های الزم و مصاحبه هایی انجام شده است و رویکرد کمیسیون فرهنگی 
مجلس نسبت به این عملکرد کامال مشخص است. برپایه این گزارش سوال های 

مطرح شده به شرح ذیل بوده است:
1- پازل سازمان سللینمایی برای رفع توقیف فیلم های مسللاله دار و اکران آن به 
صورت سریالی در حال تکمیل است و فیلم هایی که توقیفی است و اکران هر کدام 
از آنها برای نظام هزینه هایی را ایجاد می کند در دستور کار قرار گرفته است. علت 

این امر چیست؟
2- از سویی دیگر سازمان سینمایی هنوز در سیکل معیوب تصویب و ارائه پروانه 
سللاخت و ارائه مجوز پروانه نمایش باقی مانده است و هیچ فکری برای این سیکل 

معیوب صورت نمی گیرد.
 3- بسللیاری از هنرمندان خللود را موظف به ارائلله فیلم نامه کامللل نمی دانند یا 
فیلم نامه ای را که ارائه می دهند می روند فیلم دیگری می سازند نسبت به این روند 

چه تدبیری وجود دارد؟
4- حضور مدیران ارشاد و سازمان سینمایی سر صحنه فیلم هایی که کارگردانان انها 
با ساخت فیلم هایی با موضوع فتنه پیش از این عناد خود را در آثارشان به نظام به 

وضوح نمایش داده اند چه مفهومی دارد؟
5- گروه هنر و تجربه و احداث آن با هدف کمک به سینمای ایران احداث شد؛  اما 
عمال می بینیم این گروه شرایط اکران فیلم های مسللئله دار را فراهم می کند و از 

قانون آیین نامه شورای صنفی نمایش هم تبعیتی نمی کند علت چیست؟
6- اکران فیلم های متعدد خارجی و فیلم هایی با موضوعات حساسیت بر انگیز در 

زیر سوال بردن دفاع مقدس چه توجیهی دارد.
7- ارائه مجوز نمایش به فیلم هایی که با ارائه تصاویر غلط از خانواده های مذهبی 
و سللنتی که پازل غرب را در تخریب جامعه ایرانی و اسالمی تکمیل می کنند به 

چه علت است؟
8- چرا کسانی که فیلم هایشان به هر دلیل برای اکران مناسب شناخته نشده با ارائه 
مجوز ساخت برای فیلم های دیگر مورد تشویق سازمان سینمایی قرار می گیرند؟ 

چرا پرونده کاری این کار گردانان مورد بررسی قرار نمی گیرد.
9-با توجه به اینکه سللاالنه صدها میلیارد تومان آثار سینمایی کشور بطور قاچاق 
 تکثیر و توزیع می شللود و ضرر بزرگی به تهیه کنندگان قانونی آثار سینمایی وارد 

می شود ، علت مسامحه سازمان سینمایی در این خصوص چیست؟

وزیر ارشاد در مسکو خبر داد؛

 گسترده تر شدن روابط ایران
 و روسیه درحوزه های فرهنگی

شاعر مجموعه »چای با طعم خدا«؛

 مسابقات کتابخوانی
 به سمت تحلیلی شدن بروند

  نشسللت نقد و بررسللی فیلم قندون جهیزیه بللا حضور کارگللردان اثر، 
علی مالقلی پور و سللید ناصر هاشم زاده، منتقد و کارشللناس سینما  در 

پردیس سینمایی رازی برگزار شد.
در این نشسللت که به همت فرهنگسرای رازی برگزار شللد، علی مالقلی 
پور پیرامون چگونگی شللکل گیری ایللده ی قندون جهیزیلله گفت: من 
سللال ها به عنوان دسللتیار کارگردان فعالیت می کردم، یک روز که برای 
یک پروژه فیلمبرداری وارد یک خانه ای شللدیم، اهالللی این خانه از ورود 
ما بسیار خوشللحال بودند و بهترین وسایل شللان را در خانه چیده بودند. 
من با توجه به اینکه می دانسللتم قرار اسللت برای خانه ایللن خانواده چه 
 اتفاقی بیافتد، خوشللحالی آنها را ناشی از این می دانسللتم که نمی دانند

 وسایل شللان ممکن اسللت زیر دسللت و پا خراب شللود  و دلم برای آنها 
 سوخت که از احساسات خوب آنها سو استفاده شللده است. این شدکه از 
شخصیت های این خانواده ایده اولیه را گرفتم و بر اثر کار فراوان این ایده به 
فیلم فعلی تبدیل شد.مالقلی پور افزود: از دیگر موضوعاتی که باعث پرورش 
این ایده در ذهن من شد این است که در زندگی خودم نیز مشکالت مادی 
 وجود داشته و اجاره نشللین بودم و با فضای موجود در فیلم غریبه نبودم و

 می توانستم موضوع را لمس کنم.
در ادامه این نشست ناصر هاشم زاده گفت: قبل از فیلم با این نگاه نیامدم که 
فیلم خوب ببینم، اما یک فیلم خوب دیدم و به سینما این نوید را می دهم که 
یک کارگردان باهوش در حال ظهور است. وی ادامه داد: از شکل گیری ایده 
این فیلم می شود فهمید که یک کار خوب چطور از مردم نشات می گیرد 
و به دل می نشیند. این منتقد سینما افزود: قندون جهیزیه از یک کمدی 
هجو بسیار فراتر اسللت و ذهن را متوجه یک قصه ی طنز  می کند که این 
موفقیت را به عوامل تبریک می گویم. فیلم می توانست به یک سیاه نمایی 
 و شعار ختم شود که کارگردان با هوشیاری جلوی این امر را گرفته بود.وی

 ادامه داد: شاید اگر اهمیت این طنز را زودتر می دانستم، من هم بر کسانی 
که بر این فیلم جفا کردند می شوریدم تا فیلمی که در این حد برایش کار 

شده در مقابل تالش های عده ای برای مطرح نشدن فیلم، دیده شود.
علی مالقلی پور در خصوص راه پیدا نکردن قندون جهیزیه به جشللنواره 
فجر گفت: به ما گفتند اثر شما انتخاب نشللده در حالی که بعضی فیلم ها 
 که من خبر داشتم، هنوز در حال فیلمبرداری بودند؛  ولی در جشنوراه جا

 برای شان رزرو شده بود. بعد ها نیز به این روند اعتراض کردم حتی یکبار سر 
آقای صدرعاملی که عضو هیات انتخاب بود داد زدم که حق ما را خوردید و 

انتخابتان حتی، سلیقه ای هم نبود و فیلم را ندیده رد کردند.
وی افزود: وقتی به صدر عاملی گفتم، شما دو اثر را بر اساس رابطه انتخاب 
کردید به من پاسخ داد: »ما چهار اثر را با رابطه انتخاب کردیم نه دوتا، ولی 
من دیگر داور نمی شللوم و معذرت می خواهم« مالقلللی پور افزود: جالب 
اینجاست صدرعاملی دو ماه بعد در جشللنواره ی شهر داور شد و دوباره به 

فیلم ما جفا شد.
 مالقلی پللور در ادامه صحبللت هایش با اشللاره به عدم پذیللرش فیلم در 
جشللنواره ها، در مورد وضعیت اکران نیز گفت: بعللد از وضعیت ناعادالنه 
در جشللنواره ها ما به امید اکران ایسللتادیم تا اینکه وضعیت بد اکران نیز 

به وجود آمد.

 ایللن کارگللردان جللوان کشللور بللا اشللاره بلله فللروش خللوب اثللر در
  هفته های اول  گفت: فروش خوب ما ادامه داشللت تا زمانیکه گفتند فیلم 
»محمد رسللول اهلل)ص(« قرار اسللت اکران شللود، من هللم از این اکران 
خوشللحال بودم، چون این فیلم اتفاق بزرگی است و من هم به عنوان یک 
 بچه مسلللمان پیامبر را دوسللت دارم  و از فیلمش حمایت مللی کنم. اما

 برخالف فروش خوب ما نسبت به بقیه در تهران دو سینمای ما را گرفتند، 
سللانس های مان را تا جایی که توانسللتند کاهش دادند و سانس های بد، 
صبح و ظهر را برای فیلم گذاشتند ، تنها سینمای ما را در اصفهان گرفتند.

علی مالقلی پور با اشاره به حرکت وارد شدن به استادیوم در بازی فوتبال 
ستارگان دنیا و ایران گفت: ما هر چقدر از طریق رسانه ها و مطبوعات علیه 
این اقدام نا عادالنه فریاد زدیم، دیدیم به جایی نمی رسد؛  از این رو تصمیم 
گرفتم برای دیده شدن فیلمم به راه دیگری دسللت بزنم و وارد استادیوم 
شوم  چرا که احسللاس می کردم راه های دیگر را امتحان کرده ام و جواب 

نمی دهد.
 مالقلی پور در پاسللخ به این سللوال که آیللا فکر سوءاسللتفاده ی بعضی

 رسانه های از این حرکت بوده گفت: من برای فیلم خودم وسط بازی وارد 
زمین فوتبال شدم و قصدم ایستادن جلوی فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« 

نیست و این سوء استفاده ها همیشه بوده و هست.
سید ناصر هاشم زاده با اشاره به شباهت صراحت لهجه ی علی مالقلی پور 
به پدرش گفت: بعد از دیدن فیلم، می فهمم چرا این کارگردان دسللت به 
 بعضی حرکات برای دیده شللدن فیلمش زد و به او حق می دهم. اگر جای

 مالقلی پور بودم شاید قهرمانانه وسط زمین فوتبال نمی پریدم؛  اما نهایت 
تالشم را برای دیده شدن این کار خوب می کردم.

 علی مالقلی پور در پایان این نشسللت پیرامون محتللوای فیلمش گفت: 
می خواستم فیلمی بسازم که مخاطب احساس کند می شود با خانواده فیلم 
را ببیند به همین خاطر طنز بی ادبانه نسللاختم که مخاطب به هر قیمتی 
 بخندد.باشللگاه فیلم رازی،  قرار اسللت هر دو هفته یکبار به نقد و بررسی

 فیلم های سینمایی و مستند بپردازد که مراسم بعدی به مستند رمز و راز 
ملکه اختصاص خواهد یافت.

مالقلی پور:

 فیلمی ساختم که خانواده به سینما بیاید

پیشکسوتان و فعاالن در زمینه راه اندازی رشته های علمی حوزه چاپ و بسته بندیی 
 معتقدند که ایللن صنعت در ایران همچنللان به صورت » استاد-شللاگردی« اداره

 می شود.
محمللد بیطرفللان،  دبیللر انجمللن علمللی فنللاوری چللاپ ایران بللا اشللاره به 
 برگللزاری اولیللن همایللش علمللی ایللن انجمللن در سللال گذشللته بللا عنوان 
علوم و فناوری چاپ در ایران، از برنامه ریزی برای برگزاری سلسللله نشسللت های 
تخصصی علوم و فناوری چاپ از چند ماه پیش در این انجمن سخن گفت و با اشاره به 
اینکه چاپ جزو صنایع راهبردی کشور محسوب می شود، از اینکه به گفته او جایگاه 

این صنعت هنوز به درستی تبیین نشده است، گالیه کرد.
 نبود ارتباط عمیق بین صنعت چاپ و دانشگاه از آسیب های این حوزه 

است
وی اهمیت صنعت چاپ را در ترویج علم و گسللترش آموزش در جامعه یادآور شد 
و با تاکید بر اینکه صنعت بسللته بندی و تبلیغات در کشور می تواند بسیاری از آثار 
فرهنگی و هنری ایران را مسللتند سازی و به خارج از کشللور معرفی کندگفت: در 
شرایط کنونی که ما در حال سپری کردن تحریم های ظالمانه هستیم، این امید به 
 وجود آمده است که در همه صنایع و از جمله صنایع چاپ و بسته بندی به شرایط

 مطلوب تری دست پیدا کنیم.
بیطرفان در عین حال نبود ارتباط عمیق بین این صنعت و دانشگاه را از آسیب های 
این حوزه برشمرد و گفت: تحوالت و سرعت باالی تکنولوژی ایجاب می کند که ما هم 
به طور سریعی به سمت استفاده از دانش های جدید در صنعت چاپ حرکت کنیم. 
متاسفانه ما در صنعت چاپ از چهار عمل ریاضی یعنی جمع، ضرب، تقسیم و منهی، 
بیشتر از منهی و تقسیم استفاده کرده ایم؛  در حالی که به نظر می رسد باید از دو عمل 
دیگر یعنی جمع و ضرب استفاده کنیم و به این ترتیب به هم افزایی علم و صنعت 

در این حوزه کمک کنیم.
دبیر انجمن علمی فناوری چاپ ایران همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری 
بر لزوم توسعه صنعت بسته بندی و فرآیندهای تکمیلی در دیدار اخیرشان با اعضای 
هیات دولت، خواستار توجه بیشتر نهادها و دستگاه های مسوول برای کیفیت بخشی 

به صنعت بسته بندی کشور شد.
اعالم حمایت وزارت علوم از تشکیل انجمن های علمی در حوزه صنعت 

چاپ
محمود صادقی،  دبیر کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
نیز با اشاره به نقش تعیین کننده چاپ و شللکل گیری تمدن و علم بشر بر اهمیت 
رعایت حق نشر و کپی رایت در این حوزه تاکید کرد و گفت: از آنجا که صنعت چاپ 
موجب نشر افکار و تکثیر ایده ها و انتقال عقاید مختلف به افراد می شد، دو بعد پیدا 

می کرد هم جنبه کارآفرینی و تجارتی داشت و هم بر انتقال عقاید اثرگذار بود.
به گفته این اسللتاد حوزه حقوق مالکیت فکری به همین خاطر بود که در ابتدا در 
 بریتانیا، امتیاز چاپ تنها به چاپخانه هایی که مورد تاییللد و مدنظر دربار بود، داده

 می شد.
صادقی افزود: در ابتدا از پروسه چاپ، چیزی به مولف تعلق نمی گرفت و صرفا چاپخانه 
داران بودند که از آنها بهره مند می شدند اما حدود دو قرن بعد مساله حق مولف هم 

مطرح شد و امروزه پدیدآورندگان آثار از حقوق مالکیت اثر برخوردار می شوند.
دبیر کمیسللیون انجمن های علمی وزارت علوم در ادامه از حمایت این کمیسیون 
از انجمن های علمی که بتوانللد به صورت داوطلبانلله و خودانگیخته به عنوان یک 
حلقه واسللط بین صنعت و جامعه نقش ایفا کند و علم را به میان مردم ببرند، خبر 
داد و افزود: در حال حاضر 348 انجمن علمی در کشور وجود دارد که در حوزه های 
مختلف علمی از جمله علوم پایه، علوم کشاورزی، علوم فنی مهندسی و آبخیزداری 

فعالیت می کنند.
صنعت چاپ را آلوده نکنیم  

ایرج استاد علی نقی،  رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران در سخنان کوتاهی با اشاره 
به خواستگاه صنعت چاپ و بسته بندی و اهمیتی که امروز کسب کرده است گفت: 

باید صنعت چاپ را ارزشمند شمرد و از آلوده شدن آن جلوگیری کرد.
همچنین غالمرضا شللجاع ، مدیر عامل  شللرکت تعاونی لیتوگرافان در سخنانی 
نیاز مبرم این صنعت را پژوهش های دانش بنیان دانست و ضمن اشاره به تکاپوی 
اتحادیه ها و تشللکل های صنفی حوزه چاپ و بسللته بندی در عین حللال از اینکه 
 به گفته او اتاق اصنللاف هیچگونه توجهی به مشللکالت این صنعت نللدارد انتقاد

 کرد.
وی گفت: از وزارت ارشللاد هم گله مند هسللتم چراکه هر زمان که بحث سینما و 
مواردی از این دست پیش می آید، تا جا دارد به آنها کمک می کند ولی وقتی بحث 
یک مساله مهم مانند صنعت چاپ و بسته بندی پیش می آید، حتی حاضر نیستند در 
یک چنین نشست تخصصی حضور فیزیکی داشته باشند. استاد درویش پیشکسوت 
حوزه چاپ و از اولین کسللانی که در راه اندازی رشته علمی چاپ در کشور فعالیت 
کرده است، از دیگر سخنوران این نشست بود که با اشللاره به راه اندازی هنرستان 
چاپ در سللال ۱343 با اسللتفاده از روابط فرهنگی با اتریش گفت: این هنرستان 
 بیش از 6۰  سللال اسللت که متخصصینی را در حوزه چاپ به ایللن صنعت معرفی 

می کند.
چاپ دیگر تنها یک فن نیست

در ادامه محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی با اشاره 

به اهمیت نشر در نگاه خداوند به طوری که پروردگاه به قلم قسم خورده است گفت: 
اولین فناوری که به عنوان یک فن و نه تکنولوژی به ایران وارد شد، صنعت چاپ بود 

که در دوران صفویه هم بالید؛
 اما اگر امروز ما به این حوزه تنها به عنوان یک فن نگاه کنیم، سللرمایه ها و سرمایه 
گذاری های ما در خطر خواهللد بود و صنعت چاپمان را به یکی از پرریسللک ترین 

سرمایه گذاری ها تبدیل می کنیم.
وی گفت: انجمن های علمی حوزه چاپ می توانند مشللاوری میان دانشللگاه و این 
صنعت وارد عمل شوند و از آنجا که ما در دانشگاه شهید بهشتی گروه سلولز و کاغذ 
داریم، می توانیم یک کمیته های کاری علمی با هدف انجمن فعالیت های پژوهشی 
در حوزه صنعت چاپ تشکیل دهیم.رییس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ۱8۰ 
هزار تحقیقی که در مقطع کارشناسی ارشد هر سللاله در دانشگاه های تهران دفاع 
می شود، سللهم صنعت چاپ را از این میان اندک ذکر کرد و خواستار تعامل بیشتر 

دست اندرکاران این صنعت با بخش دانشگاهی شد.
صنعت چاپ ایران هنوز استاد-شاگردی اداره می شود

همچنین محمدلللو،  از متخصصان و مدرسللان حللوزه صنعت چاپ با اشللاره به 
سللابقه 44 سللاله خود در تولید مرّکب، به عنوان یکی از اصلی تریللن مواد الزم در 
صنعت چاپ و بسللته بندی گفت: متاسللفانه هنوز هم که هنوز است صنعت چاپ 
ما به صورت استاد- شللاگردی اداره می شللود؛ در حالی که در کشوری مثل آلمان 
عالوه بر تجربه اندوزی، افراد شللاغل در این صنعت تحت آموزش های آکادمیک و 
 دانشگاهی قرار می گیرند و بعد از حدود ۲۰ سللال نمی توان آنها را یک استاد تمام 

دانست.

چـاپ؛
  صـنعتی که هنوز

 استـاد  
شاگـردی 

اداره مـی شود



خبر 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد 
تاکید کرد:همه باید نسبت به فرهنگ مسوول باشند و در برابر تهاجم 

فرهنگی دشمن حساس باشند.
حجت االسالم و المسلمین محمد علی نکونام ، در نشست سرمربیان 
حلقه های شجره طیبه صالحین چهارمحال و بختیاری افزود:حقیقت 
و واقعیت امروز این اس��ت که همه ما نس��بت فکر و فرهنگ جامعه 
مس��وول هس��تیم بر همین اس��اس باید از این عرصه قابل توجهی 
 که برای ما فراهم شده در راس��تای ادای وظیفه به درستی استفاده

 کنیم.
وی،با اشاره به اینکه هدف از شکل گیری نظام اسالمی، انسان سازی 
به معنای واقعی بوده است، خاطرنشان کرد: مهم ترین رسالت حلقه 

های شجره صالحین نیز در این راستا انسان سازی است.
امام جمعه ش��هرکرد به تصویب طرح حمای��ت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر در مجلس شورای اسالمی اشاره و با تاکید بر اهمیت 
و ض��رورت اجرای این ط��رح تصریح ک��رد: طرح حمای��ت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر طرح بس��یار خوبی اس��ت که باید برای 
عملیاتی شدن آن در اس��تان یک برنامه ریزی گسترده و قابل توجه 

صورت گیرد.
به گزارش دفتر امام جمعه ش��هرکرد،حجت االس��الم والمسلمین 
نکونام در ادام��ه برگ��زاری کنگره 2400 ش��هید اس��تان در نیمه 
دوم مهرم��اه را یادآورش��د و خاطرنش��ان کرد: مش��خص نیس��ت 
که در س��ال های آین��ده چنین موقعی��ت و فرص��ت مغتنمی برای 
برگزاری چنی��ن برنامه ای در اس��تان فراه��م ش��ود، بنابراین باید 
 از ای��ن فرص��ت بس��یار ارزش��مند نهای��ت اس��تفاده و به��ره برده 
ش��ود.نماینده ولی فقی��ه در اس��تان در همی��ن زمینه ب��ر حضور 
و ت��الش جدی، پرش��ور و همگان��ی در اج��رای هر چه باش��کوه تر 
کنگره عظی��م 2400 ش��هید اس��تان تاکیدکرد و گف��ت: نگذاریم 
ب��ار برگ��زاری ای��ن کنگ��ره عظی��م ب��ه دوش ی��ک نفر و ی��ا یک 
مجموعه خاص باش��د، بلک��ه همگان هر نقش��ی را که م��ی توانند 
 در برگزاری ه��ر چه بهت��ر و درخ��ور ش��أن و جایگاه ای��ن کنگره

 ایفا کنند.
رییس ش��ورای فرهنگ عمومی استان از فراهم س��ازی زمینه ها و 
مقدمات برای دیدار اعضای کنگره ش��هدای اس��تان با رهبر معظم 
انقالب خبر داد و افزود: زمان برگزاری این کنگره به گونه ای تنظیم 
شده است که هم زمان با سالروز ورود مقام معظم رهبری به استان در 
پانزدهم مهرماه سال 1371 اس��ت و هم یاد و خاطره شهدای استان 
گرامی داشته می شود و این سالروز ،که این جای تقدیر و تشکر دارد.

در پایان این نشس��ت،از تندیس کنگره سراسری سرداران و دو هزار 
400 شهید این استان رونمایی شد.

امام جمعه شهرکرد:
همه باید نسبت به فرهنگ 

مسوول باشند

گرمای طاقت فرسای تابستان، بسیاری از خوزستانی ها را راهی 
بام ایران کرده به طوری که در کنار بهره گیری از آب وهوای خنک، 
از خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری هم استفاده می کنند.

استان چهارمحال و بختیاری اس��تانی کوچک با ظرفیت های 
بسیار است که جاذبه های گردشگری و آب هوای خنک سرآمد 

ظرفیت این استان به شمار می رود.
آب وهوای خنک، مسافران بسیاری را در طول تابستان به استان 
چهارمحال و بختیاری می کش��اند که بیشتر این مسافران اهل 

استان خوزستان و استان اصفهان هستند.
بررسی ها نشان می دهد اکثر مس��افران این استان از 2 استان 
خوزستان و اصفهان هستند که به این استان سفر کرده اند و از 
آب وهوای خنک و خدمات گردشگری این استان بهره می شوند.

در تابستان امسال هوا در خوزستان بسیار گرم شده به طوری که 
دما در بسیاری از نقاط به باالی 4۵ درجه رسید و این عاملی شد 
که سفر خوزستانی ها به چهارمحال و بختیاری بسیار افزایش 

پیدا کند.
خوزستانی ها در کنار سفر به چهارمحال و بختیاری و بهره گیری 
از آب وهوای خنک از خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و 

بختیاری نیز استفاده می کنند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم مراجعه خوزستانی ها به مراکز 
درمانی مانند بیمارستان ها و کلینیک های درمانی استان طی 

دو ماه گذشته تاکنون بسیار افزایش یافته است.
وجود پزشکان باتجربه و کارآمد در اس��تان، ارزان بودن هزینه 
بس��یاری از خدمات پزش��کی، کیفیت باالی ارائه خدمات در 
 کلینیک ه��ا و بیمارس��تان های اس��تان ازجمله بیمارس��تان

 آیت اهلل کاش��انی شهرکرد و... سبب ش��ده که مسافران استان 
خوزس��تان در بهره گیری از آب وهوای خنک این استان و لذت 
بردن از جاذبه های گردشگری از خدمات درمانی این استان نیز 

استفاده کنند.یکی از مسافران خوزستانی که چند روزی است 
به چهارمحال و بختیاری سفرکرده گفت: پزشکان چهارمحال 
و بختیاری توانسته اند طی س��ال های گذشته در سطح کشور 
شهرت باالیی پیدا کنند.امیری عنوان کرد: در استان خوزستان 
بسیاری از پزشکان چهارمحال و بختیاری به واسطه تشخصی 
خوب و درمان خوب ش��هرت باالیی پیداکرده ان��د که ما نیز به 
این استان برای بهره گری از خدمات درمانی مراجعه کرده ایم.

وی گفت: سفر ما به استان چهارمحال و بختیاری هم به صورت 
گردشی و هم به صورت سفر درمانی بوده است.

این مسافر خوزستانی عنوان کرد: ارائه خدمات درمانی نیز در این 
استان بسیار خوب است.

وی گفت: در مدت زمانی که در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
هستیم از نقاط گردشگری پل زمان خان در شهرستان سامان، 
پارک جنگلی سرچشمه فرخ ش��هر و... بازدید کرده ایم.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: بار مراجعات 
 به کلینیک های درمانی ش��هرکرد بس��یار افزایش یافته است.

اکبر س��لیمانی عنوان کرد: افزایش مراجعات به کلینیک های 
درمانی ش��هرکرد به واس��طه پایین بودن نرخ ویزیت پزشکان 
متخصص و فوق تخص��ص و ارائه خدمات درمانی مناس��ب و 

مطلوب است.
وی عنوان ک��رد: کلینیک امام عل��ی و مولوی در ش��هرکرد از 
ب��ار مراجعه بس��یاری ط��ی دو ماه گذش��ته برخوردار ش��ده 
اس��ت که بررس��ی ها نش��ان می دهد  مس��افران بس��یاری از 
اس��تان خوزس��تان به چهارمح��ال و بختیاری س��فرکرده اند 
 و از خدم��ات ای��ن کلینیک ه��ای درمان��ی بهره مند ش��دند.

وی عنوان کرد: ط��ی دو ماده گذش��ته مراجع��ات درمانی به 
کلینیک های درمانی استان دو برابر شده است و عمده بیماران 
طی این دو ماه از استان خوزس��تان مراجعه کرده است.معاون 

درمان دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد بیان کرد: آن قدر بیمار 
 خوزس��تان به کلینیک درمانی ام��ام علی ش��هرکرد مراجعه 
کرده است که آمار مراجعه به کلینیک ها افزایش قابل توجهی 

داشته است.
سلیمانی اظهار داشت: برای ارائه خدمات بهتر درمانی به دنبال 

افزایش کلینیک های درمانی در شهرکرد هستیم.
تعداد چشمگیری از بیماران بستری بیمارستان های 

استان اهل خوزستان هستند
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در این خصوص گفت: 
خوزستان استان هم جوار اس��تان چهارمحال و بختیاری است 
که در حال حاضر بیماران خوزستانی بس��یاری برای درمان به 

چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.
مرتضی هاش��م زاده عن��وان کرد: تع��داد زی��ادی از مراجعات 
س��رپایی درمانی استان از اس��تان خوزستان اس��ت که تعداد 
چشمگیری از بیماران بستری بیمارستان های استان نیز اهل 
خوزستان هس��تند.وی عنوان کرد: باید از این فرصت استفاده 
کرد و با یک برنامه ریزی خوب در مس��یر توس��عه پزش��کی و 
 خدمات درمانی در چهارمحال و بختیاری باید گام برداش��ت.

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد بیان کرد: باید ارائه 
خدمات درمانی در این استان بهتر و مطلوب تر شود و از ظرفت 
ورود مسافران برای درمان اس��تفاده کرد، چراکه ورود مسافر و 
گردشگری به هر نحوی به استان موجب توسعه استان می شود.

وی ادامه داد: باید با توسعه خدمات درمانی و بهداشتی زمینه را 
برای ورود بیشتر مسافران خوزستان به چهارمحال و بختیاری 
افزایش دهیم، چراکه مسافران خوزستان در سفر به استان هم از 
آب وهوا خنک و سالم برخوردار می شوند و هم درمان می شوند و 
به استان خود برمی گردند.وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری 
به عنوان قطب گردشگری از سوی ریاس��ت جمهوری در حال 

پیگیری است و استانداری نیز پیگیر محقق شدن این امر است. 
در کنار توسعه گردشگری در استان استفاده از ظرفیت درمانی 

نیز موردتوجه قرارگرفته است.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اش��اره به ضرورت 
راه اندازی دهکده س��المت، عنوان کرد: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری به واسطه داشتن ظرفیت های گردشگری و آب وهوای 
خنک منطقه ای ایده آل برای راه اندازی یک دهکده سالمت برای 

ارائه خدمات درمانی و پزشکی است.
وی ادامه داد: با توس��عه خدمات درمان��ی و راه اندازی دهکده 
سالمت، مردم در س��فر به چهارمحال و بختیاری می توانند در 
کنار بهره مند شدن از آب وهوای خنک و لذت بردن از جاذبه های 

گردشگری از خدمات درمانی نیز بهره مند شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با راه اندازی دهکده 
سالمت و توسعه خدمات پزش��کی و درمانی در استان می توان 
زمینه ورود بیماران از کشوری های حوزه خلیج فارس را به این 
استان فراهم کرد و این اس��تان با توجه به داشتن استعدادهای 
پزش��کی و وجود ظرفیت های و پتانسیل های طبیعی می تواند 
به قطب پزش��کی و قطب گردش��گری تبدیل شود.بهره گیری 
از ظرفیت ورود بیم��اران برای درمان به اس��تان و توجه به این 
مهم می تواند استان چهارمحال و بختیاری را در تمام حوزه ها 
در مس��یر توس��عه قرار دهد. باید از این ظرفیت استفاده شود 
 و توجه ب��ه این ظرفی��ت از خروج پزش��کان متخصص و نخبه

 چهارمحال و بختیاری جلوگیری می کند و موجب می شود که 
این پزشکان در خود استان مشغول به طبابت شوند.

باید تالش کرد از این فرصت به دست آمده به نحو احسن استفاده 
ش��ود و با باال بردن ارائه خدمات درمانی، رضایت مس��افران و 
بیماران را باال برد که این مهم خود تبلیغ بس��یاری ارزشمندی 

برای استان خواهد بود.
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حصر وراثت
6/17۵ آقای علی کش��اورز دارای شناسنامه شماره 6 به استناد ش��هادتنامه و گواهی فوت و 
رونوشت ورثه درخواس��ت به ش��ماره 176۵29 ف 17 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار 
داشته است  که ش��ادروان محمد کشاورز شناسنامه ش��ماره 103 در تاریخ 1393/۵/18 در 
اقامتگاه دائمی خود در گذش��ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- حسین کشاورز فرزند 
محمد شماره شناسنامه: 6 نسبت فرزند 2- تقی کش��اورز فرزند محمد شماره شناسنامه: 2 
نسبت فرزند. 3- عباس کش��اورز فرزند محمد شماره شناسنامه 6 نس��بت فرزند 4- رمضان 
کشاورز فرزند محمد شماره شناسنامه1۵9 نسبت فرزند. ۵- علی اکبر کشاورز فرزند محمد 
شماره شناسنامه 2 نسبت فرزند 6- علی کشاورز فرزند محمد شماره شناسنامه 6 نسبت فرزند 
7- فاطمه کشاورز فرزند محمد شماره شناس��نامه1 نسبت فرزند 8- معصومه کشاورز فرزند 
محمد شماره شناسنامه 1 نسبت فرزند 9- شهربانو کش��اورز ده نویسی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9 نسبت همسر. پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هر گونه الیحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا حسب گواهی متصدی مربوطه و 
مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 3443 سرانجام در تاریخ وقت  فوق العاده شعبه 
اول دادگاه زواره بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید 
که ورثه در گذش��ته منحصر به اشخاص/شخص یاد ش��ده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و 
دارائی آن  پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه برترکه تعلق  می گیرد. م الف 717 شعبه 

اول شورای حل اختالف دادگاه عمومی بخش زواره 
ابالغ وقت رسیدگی

6/176 شماره ابالغیه: 9410103623۵02229 شماره پرونده: 9309983624700442 
شماره بایگانی ش��عبه: 940249 گزارش علیه علی میر فرزند عباس دائر بر مخدوش نمودن 
پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان  اردس��تان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری  دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( واقع در اردستان ارجاع و به 
کالسه 9309983624700442 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/0۵ و ساعت 
9:00 تعیین  شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع ازآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 71۵ دادرس شعبه 

101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6/177 شماره درخواست: 9410466823200006 شماره پرونده: 9409986823200234 
شماره بایگانی  شعبه: 940267 در خصوص پرونده 940267 دادگاه عمومی بخش زواره از 
خواهان علیرضا فدایی فرزند حس��ین به نشانی اردستان ش��هرک ش طباطبائی نژاد ک ش 
نارمی پ 22 منزل علی توکلی با وکالت آقای احمد نصر اصفهانی دادخواستی مبنی بر خلع ید 
مشاعی از پالک ثبتی ۵0 اصلی بخش 17 ثبت اصفهان بانضمام جبران کلیه خسارت دادرسی 
بطرفیت 1- محس��ن  زاده عامری فرزند علی 2- مهدی ذاقلی  جان آب��ادی فرزند مصطفی 
3- نرگس توکلی پور فرزند بمانعلی 4- احمد احمدی  سهامیه فرزند امراله ۵- مژگان اشرفی 
فرزند علی 6- عباس کمرانیان زاده حسین آبادی فرزند محمد حسن 7- مجتبی دهقانان زاده 
فرزند ماش��االه 8- رضا زارعی فرزند علی 9- جمیله احمدی سهامیه فرزند امراله 10- منیژه 
کمرانیان فرزند حسین 11- عبدالرضا کمرانیان فرزند حس��ین 12- مریم احمدی سهامیه 
فرزند احمد 13- احمد زارعی سهامیه 14- سعیده کمرانیان فرزند خسرو 1۵- خورشید کاله 
عامری فرزند ابراهیم خلیل خان 16- پروین دخت عامری فرزند ابراهیم خلیل خان 17- ایران 
دخت عامری فرزند ابراهیم خلیل خان به نش��انی مجهول المکان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز 94/7/22 ساعت 10 صبح تعیین ش��ده با توجه به مجهول المکان بودن 
خواندگان مراتب در جراید نشر تا خواندگان در جلسه رس��یدگی در این شعبه واقع در شهر 
زواره دادگاه بخش زواره حاضر شوند در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 713 دفتر دادگاه عمومی بخش زواره 
ابالغ وقت رسیدگی

6/187 در خصوص پرونده کالس��ه 94-476 خواهان محمدنصر آزادانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت احمد نصیر صالحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخه 
94/7/18 س��اعت 10/30 تعیین گردیده با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرس��ه نیلی پور، ساختمان صبا، پالک ۵7 کد پستی 
816۵7۵6441 شورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول شورای 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 ش��ود. م الف16132 مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/188 در خصوص پرونده  کالسه 94-360 خواهان آقای رضا دادخواهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت آقای رجبعلی احمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخه 94/7/18 س��اعت 4:30 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب 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 نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م 

الف16130 مدیر دفتر شعبه 2۵ شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/189 در خصوص پرونده  کالسه 94-3۵9 خواهان آقای رضا دادخواهی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت آقای بهرام خدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
94/7/18 ساعت 4 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16129 مدیر 

دفتر شعبه 2۵ شورای حل اختالف اصفهان
احضار

6/190 شماره ابالغیه: 94101003۵3602۵۵۵ شماره پرونده: 930998036۵101804 
شماره بایگانی ش��عبه: 940196 محاکم کیفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 930998036۵101804 برای محمدرضا یزدانی به اتهام عدم 
ثبت ازدواج تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1394/7/18 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 11۵ و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت  مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق  مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 16202دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/191 در خصوص پرونده کالسه 94-899 خواهان محمد حیدری فرزند ولی اله به وکالت 
مریم صمدانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��جاد غالمی ارجنگی فرزند حسین 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخه 94/7/18 س��اعت 9/30 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 ۵7 کد پستی 816۵7۵6441 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 الف16133مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/193 در خصوص پرونده کالسه 94-۵۵2 خواهان علیرضا سلیمی نژاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به مبلغ 18/000/000 ریال به طرفیت حس��ین محمدی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز مورخه 94/7/19 ساعت 4 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب 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 
۵7 کد پستی 816۵7۵6441 شورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16112مدیر دفتر شعبه 23 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/194 در خصوص پرونده کالسه 94-873 خواهان مهدی خیری حبیب  آبادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین رحمانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخه 
94/7/19 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرس��ه نیلی پور، ساختمان صبا، پالک ۵7 کد پستی 
816۵7۵6441  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف161۵8 مدیر دفتر شعبه 4۵ شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/19۵ در خصوص پرونده کالسه 94-824 خواهان مهدی خیری حبیب آبادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین رحمانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخه 
94/7/19 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرس��ه نیلی پور، ساختمان صبا، پالک ۵7 کد پستی 
816۵7۵6441  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف16167مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/196 در خصوص پرونده  کالسه 94-401 خواهان آقای محسن صالحی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه ب��ه طرفیت آقای محمد قجاوند تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخه 
94/7/19 ساعت 3:30 تعیین گردیده اس��ت. 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16131 مدیر 

دفتر شعبه 2۵ شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/197 در خصوص پرونده کالسه 94-448 خواهان خانم آرزو لطفی به وکالت از آقای جواد 
صناعی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت شرکت باشگاه ورزشی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز مورخه 94/7/19 ساعت 17/30 عصر 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 ۵7 کد پستی 816۵7۵6441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 16137 مدیر 

دفتر شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/198 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-447 خواهان جواد صناعی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت شرکت طالیی پوشان انشان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز مورخه 94/7/19 ساعت 17 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، س��اختمان صبا، پالک ۵7 کد 
پستی 816۵7۵6441 شورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 16136 مدیر دفتر شعبه 41 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/200 در خصوص پرونده  کالسه 94-306 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محمدی  
و سلیمانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا و طاهره و هنگامه مظاهری و 
مرضیه فروتن و افس��انه مظاهری تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخه 
94/7/20 ساعت ۵ 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16138 مدیر 

دفتر شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/201 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-20۵ خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید 
نوری با وکالت خانم سلیمانی و محمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد حسین 

بابایی  و اسماعیل محمدی و اصغر جوهری و کریم عباس��ی و اکبر بابایی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/7/20 س��اعت ۵/30  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  دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف16139 مدیر دفتر شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/202 در خصوص پرونده  کالسه 94-476 خواهان سید عباس پروینیان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه نسخه ثانی تاخیر و تادیه و صدور تامین خواسته به طرفیت حسین جمشیدوند تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/7/21 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب  در جراید منتش��ر، 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  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف1611۵ مدیر دفتر شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
6/192 شماره ابالغیه: 9410100361704۵۵8 شماره پرونده: 9409980361700486 
شماره بایگانی ش��عبه: 940۵34 خواهان ابراهیم قرهی  قهی دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی کالنترنیک به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وج��ه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  28 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700486 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/7/18 و ساعت 11:30 تعیین شده اس��ت. 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 1622۵ منشی دادگاه شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

6/199 شماره ابالغیه: 9410100361704۵61 شماره پرونده: 9409980361700188 
شماره بایگانی شعبه: 940213 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
عباس طاهری و محمد سلیمی و امیر ش��ریفیان و اصغر طاهری به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادی��ه و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرس��ی تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  28 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700188 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/7/19 و ساعت 11:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان 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 دادخواس��ت  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 16226منشی دادگاه شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره     941046036۵100009 درخواس��ت:  ش��ماره    6 /203
940998036۵100723 شماره بایگانی شعبه: 940740 نظر به اینکه آقای/ خانم محمدرضا 
ابراهیم زاده فرزند قلی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف، حسب شکایت 
آقای/خانم مسلم قطبی- فرزند قربانعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940740 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف  یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خ  گویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت ع��دم حضور پس از یک 
 ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. ضمناً هزینه نشر آگهی به عهده 
دادگستری استان اصفهان می باشد. م الف16200 ش��عبه 32 دادیارای دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

یک تیر و دو نشان 
خوزستانـی ها

 در سفـر به 
بـام ایـران



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1671 |شنبه 14 شهریور 1394 | 21 ذی القعده 1436

یکی از ح��وزه هایی که انتظ��ار می رود فن��اوری نانو اثر 
فراوانی بر پیشرفت آن داشته باشد، مغناطیس ها و مواد 
مغناطیس��ی اس��ت. با ورود نانوفناوری به علم و صنعت 
مغناطیس، بهبود زیادی درکیفیت مغناطیس ها ایجاد 
ش��ده اس��ت و مغناطیس هایی با ابعاد کوچک و نیروی 

مغناطیسی بزرگ ساخته شده اند.
 مغناطیس های کوچک و مثال موتور ساعت مچی

 نانوفناوری ب��ا قابلیت ها و توانایی های��ی که دارد، نقش 
مهمی را در توسعه و پیش��رفت علوم و صنایع ایفا خواهد 
کرد و کارهای��ی را انجام خواهد داد ک��ه از قبل انجام آن 
ممکن نبوده اس��ت؛ به عن��وان مثال، ش��ما می خواهید 
موتوری را برای یک ساعت مچی طراحی نمایید، طبعاً این 
موتور کوچک خواهد بود و اندازة اجزای آن نیز کوچک تر 
خواهد ش��د و نمی ت��وان از مغناطیس ه��ای معمولی و 
بزرگ برای س��اخت آن اس��تفاده کرد. برای ساخت این 
موت��ور بای��د از مغناطیس های قوی و کوچک اس��تفاده 
نمود. اما س��اختن این مغناطیس های کوچک با فناوری 
معمولی ممکن نیست و احتیاج به فناوری پیشرفته تری 
دارد. یکی از توانایی هایی ک��ه نانوفناوری ایجاد می کند، 
قابلیت ساختن مغناطیس های کوچک است. در بعضی 
از پودرهای مغناطیس��ی، کیفیت مغناطیسی با کاهش 
ابعاد ذره های پودر بهبود می یابد. فریت های مغناطیسی 
که مواد مغناطیسی سرامیکی هستند از این دسته اند. این 
فریت ها ش��امل مغناطیس های سخت )مغناطیس های 
دایمی( و مغناطیس های ن��رم )مغناطیس های موقتی( 
هس��تند. در این فریت ها، با کاهش ابعاد ذره های پودر تا 
ابعاد 500 تا 100 نانومتر، می توان به مغناطیس هایی با 
کیفیت بسیار خوب دس��ت یافت. در بعضی از پودرهای 
مغناطیسی، کیفیت مغناطیسی با کاهش ابعاد ذره های 
پودر بهب��ود می یاب��د. فریت های مغناطیس��ی که مواد 
مغناطیسی سرامیکی هستند از ین دسته اند. ین فریت ها 
شامل مغناطیس های س��خت )مغناطیس های دیمی( و 
مغناطیس های نرم )مغناطیس های موقتی( هستند. در 
این فریت ها، با کاهش ابعاد ذره های پودر تا ابعاد 500 تا 
100 نانومتر، می توان به مغناطیس های با کیفیت بسیار 

خوب دست یافت. 

 کاربردهای نانومغناطیس ها
ام��روزه نانومغناطیس  ه��ا همچون س��ایر مغناطیس ها 
گس��ترة کارب��رد وس��یعی دارن��د. یک��ی از کاربردهای 
اصلی نانومغناطیس ها، اس��تفاده از آنه��ا در محیط های 
ذخیره سازی اطالعات )Recording media( است. 
صفحه های مغناطیسی ذخیره س��ازی اطالعات، مثالی 
از این محیط ها هس��تند. س��طح این صفحه ها از جنس 
ذره های مغناطیس��ی اس��ت. این ذره ها باید بسیار ریز و 
دارای دانه بندی یکنواخت باشند. با استفاده از نانوفناوری 
امکان ساخت این ذره  ها فراهم شده است.کاربرد دیگر نانو 
مغناطیس ها در ساخت موتورهای الکتریکی کوچک است. 
هنگامی که این موتورها کاربردهایی ظریف و حس��اس 
دارند، مغناطیس های استفاده شده در آنها با فناوری نانو 
ساخته می شود. نانومغناطیس ها در صنایع الکتروفتوکپی 
نیز استفاده می ش��ود. جوهرهای اس��تفاده شده در این 

صنایع، دارای پودرهای نانومغناطیس هستند.
صنایع پزشکی و بیولوژی یکی از زمینه های بزرگ برای 
استفاده از نانومغناطیس ها هستند که در آنها نانوفناوری 
و زیس��ت فناوری با هم تالقی پیدا می کنند. عالوه بر این 
موارد، نانومغناطیس  ه��ا در صنایع نظام��ی، رایانه،  برق 
و خ��ودرو نیز کاربرد دارن��د. در بس��یاری از کاربردهایی 
که ذکر گردی��د،  محصوالت نانومغناطیس ه��ا وارد بازار 
ش��ده اند.  متأس��فانه در کش��ور ما به علت ضعف صنعت 
مغناطیس و عدم آش��نایی تولیدکننده ها با فناوری نانو،  

تولید نانومغناطیس ها مطرح نیست.

انقالب نانوفناوری در صنعت مغناطیس
امروزه بیش��ترین اس��تفاده از نانومغناطیس ها به تولید 
نانوپودرهای مغناطیسی مربوط می شود. البته در کنار این 
پودرها،  قطعه های مغناطیسی هم مورد استفاده هستند،  
اما چون با کاهش ابعاد ذره های پودر، کیفیت قطعه های 
مغناطیسی هم بهبود می یابد، بیشتر روی پودرها تکیه 
می شود. ساخته شدن پودرهای مغناطیسی در ابعاد نانو 

می تواند انقالبی در صنعت مغناطیس ایجاد نماید.
راهکارهای توس�عه تحقیقات نان�و مغناطیس در 

کشور
برای توسعة صنعت نانومغناطیس در کشور باید مشکالت 
توسعة فناوری نانو حل شود. برای برطرف کردن برخی از 
این مشکالت، باید تعریف مناسبی از جایگاه تحقیقات در 
دانشگاه ها ارائه شود. در حال حاضر بودجه های تحقیقاتی 
بین وزرات خانه های مختلف توزیع می شود و دانشگاه ها 
برای کسب بودجه برای تحقیقات مجبور به مراجعه به این 

وزارت خانه ها هستند.
 مبحث نانوفناوری، مبحثی است که در چند سال اخیر 
مطرح شده اس��ت و حتی در کش��ورهای پیشرفته هم 
موضوعی نو ش��مرده می ش��ود؛ برای پیش��رفت در این 
فناوری باید به دانشگاه ها مراجعه نمود چون دانشگاه ها 
در صف مقدم علمی کشور هس��تند و برای پرداختن به 
مباحث علمی روز دنیا بیشترین صالحیت علمی را دارند. 
از طرف دیگر فعالیت های ستاد نانوفناوری باید پایدار و 

هدفمند باشد. 
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گوگل، بزرگ ترین موتور س��رچ دنیا لوگوی خود را به دلی��ل افزایش تعداد 
کاربرانی که از تلفن های همراه استفاده می کنند، تغییر داد.

لوگوی موتور س��رچ گوگل در حال��ی تغییر کرده که طراح��ی جدید تفاوت 
چندانی با لوگوی گذشته ندارد. در این تغییر طراحی هنوز رنگ های آبی، زرد، 

قرمز و سبز که جزو رنگ های اصلی لوگوی گوگل هستند، دیده می شوند اما 
کیفیت و همین طور سبک نوشتاری آن تغییر کرده است. لوگوی گوگل در 
سال های اخیر بدین شکل دیده شده بود: گوگل علت این تغییر را در استفاده 
روز افزون کاربران از اس��مارت فون ها عنوان کرده است. زیرا کاربران بیش از 
 هر زمان دیگری از اسمارت فون های خود و نه رایانه ها به جستجو در گوگل 
می پردازند. این تغییر در حالی اس��ت که گوگل در روزهای گذش��ته اعالم 

کرده بود، بسیاری از بخش های خود را تحت مدیریت یک شرکت مادر به نام 
»آلفابت« درخواهد آورد.

لری پیج ، بنیانگذار گوگل قرار است از این پس در قامت مدیر عامل آلفابت و 
سرگئی برین دیگر بنیانگذار گوگل به عنوان رییس این کمپانی تازه تاسیس 

ایفای نقش کنند.
 مقامات گوگل معتقدند، این لوگو و نس��خه های جدید گوگل برای اسمارت 

فون ها بس��یار کارآمدتر و سهل تر از نس��خه های قبلی هستند. از دیگر 
تغییراتی که اعمال خواهد شد می توان به چهار نقطه مدور به رنگ های آبی، 
قرمز، زرد و سبز و همین طور یک حرف بزرگ و رنگی G برای نمایش صفحه 
جستجو اشاره کرد. گوگل در وبالگ رسمی خود جزئیات بیشتری از علل تغییر 
لوگوی گوگل را آورده است. این تغییر در حالی است که آخرین تغییر لوگوی 

گوگل در سپتامبر سال ۲01۳ میالدی انجام شده بود. 

درمان سرطان خون با سنتز نانو تصویربرداری زنده از روده انسان به کمک نانو ذرات

اخبار  خبر 

از تصمیم اپل به س��اختن فیلم تا دوقلو ش��دن بچه های ماریسا مایر، مدیر یاهو 
اخبار برجسته دنیای آی تی است که با هم 10 تیتر مهم را مرور می کنیم:

 1-  اپل س��اخت »ش��وهای تلویزیونی« و »فیلم های«موردنظ��ر را با هالیوود 
به صورت جدی شروع کرد.)احتماالً برای اپلتی وی(

۲- گوگل و کمپانی پاریسی قصد ساخت لنز هوشمند برای دیابتی ها را دارند.
۳ - اپل پروژه ساخت ابزار واقعیت افزوده / Augmented Reality را به طور 
مس��تقل با خرید اس��تارت آپ هایی مانند Metaio  و  PrimeSenseشروع 

کرده است.
4 - مدیر اجرایی یاهو، خانم ماریس��ا مایر، دوقل��و دارد آن هم دوقلوی دختر که 
دس��امبر به دنیا می آورد. این روزها یاهو مدیر خود را به توصیه پزش��کان کمتر 

می بیند!
5 - هکرها فاش کرده اند در سایت خائنان به همسران- اشلی مدیسون- پروفایل 
70 هزار روبات و نه انسان را پیداکرده اند.)پروفایل ها واقعی نیستند بلکه مصنوعی 

بوده و توسط کمپانی برای ترغیب کاربران به عضویت ساخته شده بودند(
6 - اچ پی به برخی کارمندان فول تایم خود گفته یا پیمانکار شوند و بدون مزایا 

و یا اینکه اخراج را انتخاب کنند!
 ۳G 7 - سامسونگ جدیدترین س��اعت هوش��مند خود را مجهز به سیم کارت

رونمایی می کند.
8 - همکاری س��ازنده اپل و سیس��کو برای بهت��ر کار کردن آیف��ون و آی پد با 

تجهیزات شبکه.
9 - فردا نمایش��گاه IFA برلین اس��ت و اغلب محصوالت در دست سازندگان 

فناوری های پوشیدنی است.
10 - بداف��زار KeyRaider بیش از ۲۲5 هزار حس��اب کاربری گوش��ی های 

جیلبریک شده آیفون را تحت تأثیر قرارداد.

اتومبیل جدیدی عرضه شده که راننده هایش می توانند فضای اطراف آن را حذف 
کرده و شکل جدیدی به خودروی خود ببخشند.

شرکت اسمارت از اتومبیل جدیدی رونمایی کرده که راننده متناسب با شرایط 
آب و هوایی می تواند آن را تغییر دهد. برای مثال، راننده می تواند محفظه های 

اطراف یا سقف ماشین را حذف کند.
این خودرو تنه��ا ۲/69 متر طول داش��ته و از عرض 1/66 نیز برخوردار اس��ت. 
محصول جدید با وجود ظریف بودن، مقاوم ترین محصولی است که توسط این 
کمپانی عرضه شده اس��ت. عالقه مندان می توانند خودروی مورد عالقه خود را 
از میان دو گزینه موتور این ماش��ین که هر دو، سه س��یلندری هستند، انتخاب 
کنند. موتور 5۲ کیلوواتی از حداکثر سرعت 151 کیلومتر بر ساعت و موتور 66 

کیلوواتی نیز از سرعت 155 کیلومتر بر ساعت برخوردار است.

 محققان چینی با اس��تفاده از نان��وذرات، موفق به ارائه روش��ی برای از
 بین بردن سلول های س��رطانی با کمک گرما ش��دند که در این روش 
 امواج ماکروویو موجب گرم شدن ذرات شده و سلول های سرطانی را از

بین می برند.
 هایپرترمیا، یک روش درمانی است که در آن به بافت گرما داده می شود. 
این روش برای درمان بیماری هایی نظیر س��رطان به دلیل حساس��یت 
باالی سلول های سرطانی نسبت به گرما مناس��ب است. افزایش دما به 

40 درجه سانتیگراد برای از بین بردن سلول های سرطانی کافی است.
هایپرترمیا مبتنی بر ماکروویو یکی از مهم ترین روش های گرمادرمانی 
 اس��ت که مزایای زیادی دارد. ای��ن روش غیر مخرب با نف��وذ به اعماق 
بافت ها، م��ی تواند بدون نیاز به داروهای ش��یمی درمانی س��لول های 
سرطانی را از بین ببرد. اعمال گرما به بدن کاری دشوار است به ویژه گرم 

کردن بخشی از بدن بسیار چالش برانگیز است.
در این روش بافت های اطراف سلول سرطانی نیز گرم شده و پیامدهای 
ناخوش��ایندی برای بیمار ب��ه هم��راه دارد. محققان مؤسس��ه فناوری 
فیزیک و ش��یمی چین با اس��تفاده از نانوذرات اقدام به ارائه روشی کارا 
برای از بین بردن س��رطان کرده و برای اولین بار آن را روی موجود زنده 
آزمایش کردند. زیانوی منگ از محققان این پروژه می گوید: تحقیقات 
ما نش��ان می دهد که با این روش می توان رش��د تومور را در مدل های 
 حیوانی کنترل کرد. وی می افزاید:میکروکپسولی که ما ساختیم دارای 
هس��ته ای از جنس محلول کلرید س��دیم بوده و ترکیب زیست سازگار 
س��دیم آلژینات نیز در آن ق��رار دارد. با اعم��ال ام��واج ماکرویو، انرژی 
پرتوهای ماکرویو جذب شده و به انرژی سینتیکی و داخلی یون انتقال 
 می یابد و در نهای��ت به صورت انرژی گرم��ای ژول در یون نمک تبدیل 
می شود. با این کار دما باال می رود. با توجه به خواص عالی امواج ماکرویو 
و سمیت پایین آن، محققان با کارایی 97/86 درصد موفق به از بین بردن 
سلول های سرطانی شدند.پژوهشگران با استفاده از شبیه ساز کامپیوتر 

سازوکار این روش را در تولید گرما تأیید کردند.

10 نکته فناورانه از دنیای آی تی 
که باید بدانید

ماشینی عجیب با قابلیت های متفاوت

گرما درمانی تومورها با نانوذرات
و امواج ماکروویو

پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان با همکاری مجتمع 
مس سرچش��مه در طرحی اقدام به س��اخت و بررسی نمونه 

آزمایشگاهی گونه ای نانوکاتالیست کردند.
همچنی��ن ای��ن نانوکاتالیس��ت در واحده��ای تولی��د 
اسیدس��ولفوریک صنعتی قابل کاربرد است و موجب افزایش 

راندمان تولید خواهد شد.
یکی از محصوالت جانبی تولی��دی در فرآیند متالورژی مس، 
گاز دی اکس��ید گوگرد اس��ت که به عنوان ی��ک گاز آالینده 
در محیط آزاد می ش��ود.  دی اکس��ید گوگرد در هوا توس��ط 
فرایندهای فوتوشیمیایی به تری اکسید گوگرد تبدیل شده و 
سپس با رطوبت موجود در هوا واکنش داده و اسید سولفوریک 

تولید می کند.
این اسید توسط باران به سطح زمین بازگشته و موجب تخریب 
محیط زیست، پوش��ش های گیاهی و تأسیسات ساختمانی و 

صنعتی خواهد ش��د. حال چنانچه از ورود ای��ن گاز به محیط 
زیس��ت جلوگیری ش��ود و طی واکنشی کنترل ش��ده به گاز 
تری اکس��ید گوگرد تبدیل ش��ود، می تواند برای تولید اسید 
سولفوریک که یک ماده صنعتی پرکاربرد است، مورد استفاده 
قرار گیرد. به گفت��ه محمد آصفی مجری ط��رح، در کارخانه 
اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه کرمان، از کاتالیست 
وانادیوم پنتا اکس��ید برای تبدیل دی اکس��ید گوگرد به تری 

اکسید گوگرد استفاده می شود. 
وی ادامه داد: گاز دی اکس��ید گوگرد ای��ن واحد، از دودکش 
کارخانه ذوب تأمین می شود. هدف از اجرای این پروژه ساخت 
و شناسایی نانوکاتالیس��ت های وانادیوم پنتا اکسید به کمک 

انواع روش های متداول آزمایشگاهی و دستگاهی بوده است.
آصفی افزود: خواص و عملکرد این نانوکاتالیس��ت های سنتز 
شده با کاتالیست تجاری مصرفی در کارخانه اسید سولفوریک 

مس سرچشمه به عنوان کاتالیست مرجع، مقایسه شده است. 
طبق نتایج موجود، نانوکاتالیس��ت های جدید واکنش تبدیل 
را با راندمان بیشتری نس��بت به کاتالیست اکس��ید وانادیوم 

معمولی انجام می دهند.
در این طرح تالش شده تا نانوکاتالیستی تولید شود که راندمان 
تبدیل را در مبدل های اس��ید س��ولفوریک افزایش دهد. به 
 گفته آصفی، افزای��ش راندمان تبدیل موجب می ش��ود تا در 
هزینه های مصرفی تولید صرفه جویی ش��ده و میزان اس��ید 
س��ولفوریک باالتر و با سرعت بیش��تری در هر کارخانه تولید 
ش��ود. از طرفی با توجه به اینکه خوراک مصرفی دی اکس��ید 
گوگرد بس��یاری از واحدهای تولیدی از دودکش های صنایع 
آالینده تأمین می ش��ود؛ لذا تولید بیشتر اس��ید سولفوریک، 
میزان مصرف دی اکسید گوگرد را افزایش داده و از انتشار این 

آالینده در محیط زیست کاسته خواهد شد.

تالش محققان
 ایرانی برای تولید 

نانوکاتالیست

چهره گوگل تغییر کرد 

طول روده کوچک انسان تقریبا 1۲ سانتیمتر بوده و ضخامتی حدود ۲/5 
سانتیمتر دارد. این بخش از دستگاه گوارش میان معده و روده بزرگ قرار 

گرفته و بیشترین هضم جذب غذا در آن اتفاق می افتد.
پژوهش��گران با اس��تفاده از مولکول های رنگی، نانوذراتی س��اختند که 
درصورت وارد شدن به روده کوچک، امکان تصویربرداری از آن را فراهم 
می کند. با این روش می توان به صورت زنده از فعالیت روده تصویربرداری 

کرد.
 س��اختارهای موجود در روده انس��ان را نمی توان به راحتی با استفاده از 
 MRI پرتوهای اشعه ایکس مطالعه کرد. هر چند اسکنرهای سونوگرافی و
قادر به ارائه اطالعاتی در این حوزه اند اما هر یک با محدودیت هایی روبرو 

هستند.
 پژوهشگران دانشگاه بوفالو روش جدید تصویربرداری ارائه کردند که در 
آن از نانوذرات معلق در یک س��یال استفاده می شود. محلول که شبیه به 
یک آبمیوه نانویی است توسط بیماری نوشیده می شود که بعد از رسیدن 
به روده، با اس��تفاده از تابش لیزر بی خطر می توان از ای��ن بخش از بدن 

تصویربرداری کرد.
 جاناتان لوول از محققان این پ��روژه می گوید: »روش های تصویربرداری 
رایج می تواند روده و انسداد ایجاد شده در آن را نشان دهد اما با این روش ها 
نمی توان به صورت زنده دید که هر یک از بخش های کوچک روده چگونه 
عمل می کنند. تصویربرداری بهتر موجب بهبود درک ما از بیماری های 
مربوط به روده می شود و به پزشکان کمک می کند تا روش های درمانی 

مؤثرتری برای درمان برخی بیماری ها ارائه کنن��د.  به طور معمول برای 
تصویربرداری از روده کوچک، بیمار باید محلول غلیظی موسوم به باریم را 
بنوشد. سپس پزشکان می توانند با استفاده از اشعه ایکس، تصویربرداری 
رزونانس مغناطیسی و سونوگرافی از روده را انجام دهند. تمام این روش ها 
دارای محدودیت های��ی از قبیل ایمنی، دسترس��ی و فقدان کنتراس��ت 
هستند.  این گروه تحقیقاتی، گروهی از رنگ ها موسوم به نفتالسیانین را 
مورد مطالعه قرار دادند که می تواند پرتوهای نور را در طیف مادون قرمز 
جذب کند. این طیف نوری برای تصویربرداری از مواد زیستی ایده ال بوده 

و کنتراست خوبی می دهد.
 این گروه تحقیقاتی نانوذرات تولیدی خود را روی موش ها آزمایش کرده و 

با استفاده از پرتو پالس لیزر موفق به تصویربرداری از روده شدند.

 پژوهشگران دانشگاه علوم پزش��کی مشهد موفق به س��نتز نوعی نانو
 حامل های هوشمند شده اند که در درمان سرطان خون موثر است.

 سنتز نانو حامل های هوشمند انتقال دارو با تالش دکتر خلیل آبنوس 
و دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و همکارانشان در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده 

است.
خلیل آبنوس، عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
 این باره گف��ت: امروزه انتق��ال دارو به س��لول ها و باف��ت های هدف 
تبدیل به یک فناوری قدرتمند در پزش��کی بویژه در درمان س��رطان 

شده است.
وی افزود: یک سیستم انتقال داروی ایده آل باید حاوی دو خصوصیت 
انتقال هدفمند و آزاد س��ازی دارو توس��ط یک خصوصیت اختصاصی 
سلول های بیمار باش��د، بنابراین با انتقال هدفمند داروها می توان به 

طور قابل مالحظه ای عوارض جانبی آنها را کاهش داد.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در این مطالعه 
به منظور انتقال هدفمند داروی »دانوروبیس��ین« از ترکیب نانو ذرات 

»طال - آپتامر« استفاده شده است.
آبنوس افزود: این سیس��تم به گونه ای طراحی شده که دارو را تنها در 
»pH« مشابه سلول های سرطانی آزاد می کند و عوارض جانبی داروی 
»دانوروبیسین« را در س��لول های کنترل کاهش داده و اثرات درمانی 
آن را در سلول های هدف در مقایسه با داروی تنها به طور معنی داری 

افزایش داده است.
وی در زمینه علت اس��تفاده از نانو ذرات طال گفت: ذرات طال در میان 
نانو ذرات مختلف به علت سنتز آس��ان، نسبت سطح به حجم و زیست 

سازگاری توجه بسیار به خود جلب کرده است.
 عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد اف��زود: ذرات طال

 می توانند حامل های بسیار مناسبی برای داروهای شیمی درمانی مانند 
»دانوروبیسین« باشند و از سوی دیگر آپتامر استفاده شده در ترکیب 
این نانو حامل به عنوان ماده ای برای انتقال هدفمند دارو عمل می کند.

دانش��گاه علوم پزشکی مش��هد به عنوان قطب پزشکی در شرق کشور 
دارای هش��ت هزار دانش��جو و افزون بر 17 هزار کارمند بهداش��تی و 

درمانی است.

نقش نانوفناوری 

در توسعه صنعت 

مغناطیس
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گشتی در اخبار

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره بر لزوم حمایت شورا از شهردار 
اظهار کرد: حمایت الزم اس��ت ولی به منزله ی دادن چک سفید امضا به 

شخص نیست.
مهدی فیروزی  گف��ت: انتظار نداش��تیم مورد بی مه��ری و انتقاد های 

ناصحیح قرار بگیریم.
رییس اسبق شورا با اش��اره بر عدم وجود اغراض ش��خصی در برکناری 
شهردار اظهار کرد: شورا خرد جمعی است و استیضاح اگر ایرادی داشت 
دس��تگاه های نظارتی از جمله کمیته انطباق و دس��تگاه ه��ای قانونی 

اعتراض می کردند.
وی با اشاره بر مرسوم نبودن مراسم تکریم بعد از استیضاح بیان کرد: این 
مساله حتی در وزرا و مجلس نیز مرسوم نیست که بعد از استیضاح مراسم 

تکریم و دادن لوح تقدیر صورت گیرد.
فیروزی با اشاره بر دموکراس��ی دینی و حقوق مردم و شورا تصریح کرد : 
ما هیچ گاه از استیضاح پشیمان نیستیم و این تصمیمی مبتنی بر فردی 
خاص و تفکر فردی نبود بلکه این اتفاق با تصمیم و و رای هفت نفر صورت 

گرفت .
وی در ادامه افزود: در ش��هرهای دیگر نیز در مدیران م��وارد برکناری و 
استیضاح و استعفا وجود دارد ولی متاسفانه در گلپایگان به خاطر مسائلی 

خاص همیشه تنش زا بوده است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار گفت: شورا برای تصمیم گیری مردم 

در کارهای شهر به وجود امد.
محمد حس��ین میر محمدی با اش��اره بر لزوم قانون مداری در ش��ورای 
شهرها بیان کرد: الحمدهلل در ش��ورای گلپایگان تاکنون وحدت و قانون 

مداری وجود داشته است.
 وی تصری��ح کرد: ش��ورای یک خ��رد جمعی اس��ت که ش��اید بتوانیم 
انگیزه هایی شخصی را در یک فرد خاص دید ولی در چند نفر این مصداق 

نخواهد داشت.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره بر لزوم حمایت شورا از شهردار 
تصریح کرد: حمایت الزم اس��ت ولی به منزله دادن چک سفید امضا به 

شخص نیست.
وی اظهار کرد: شورا و شهردار به منزله دوبال برای پرواز شهر هستند.

میر محمدی افزود: ش��ورا باید با هنرمندی بر کار شهردار نظارت داشته 
باشد به گونه ای که دست شهردار نیز برای اجرای طرح ها باز باشد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در ادامه بیان کرد: زمانی که در نظام 
جمهوری اسالمی مسوولیتی را بر عهده میگیرید باید خانواده های شما 

نیز الگو باشند چرا که مردم نحوه زندگی ما را رصد می کنند.
محمد جمالی در ادامه جلس��ه خطاب یه شورا  عنوان کرد: حمایت همه 

جانبه و در چهار چوب مقررات را از اعضا خواهانم.
احمد افتخاری، عضو شورا با اشاره بر نسبت خویشاوندی خود با شهردار و 
بسیاری از شایعات اظهار کرد: من هیچ گاه از شهردار تقاضای غیر قانونی 

نخواهم داشت و اگر هم داشته باشم ایشان نباید بپذیرد.

در حکم دکتر روناس��ی خطاب 
به احمدرضا دلیران فیروز آمده 

است : 
نظر به مراتب تخصص و تجارب 
ارزن��ده حضرتعال��ی، به موجب 
این ابالغ به عنوان»مشاور عالی 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مبارکه « تعیین و منصوب 

می شوید.
امید اس��ت این مرک��ز بتواند از 
قابلی��ت ها و تج��ارب جنابعالی 
بهره مند گردیده و حضور ش��ما 

منشاء اثرات خیر باشد.
از س��وابق احمدرض��ا دلی��ران فی��روز میتوان ب��ه عناوین��ی همچون 
 مش��اور مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان، 
عضو اصلی کمیت��ه جوانان دفتر مش��ورتی مجمع تش��خیص مصلحت 
 نظام، مشاور امور اقتصادی اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و امور مالی

 دفت��ر تبلیغ��ات اس��المی ح��وزه علمی��ه ق��م ش��عبه اصفه��ان، 
عض��و هی��ات رییس��ه هی��ات کش��تی اس��تان گلس��تان، مش��اور 
 عال��ی مجم��ع عال��ی نخب��گان ای��ران در منطق��ه چه��ار کش��ور، 
 مش��اور دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د عل��وم وتحقیق��ات اصفه��ان،
  دبی��ر جمعی��ت حامی��ان انق��الب اس��المی)جبهه حامی��ان والیت(

دراس��تان اصفه��ان، مش��اور مدی��رکل مناب��ع انس��انی و پش��تیبانی 
 دفت��ر تبلیغ��ات اس��المی اس��تان اصفه��ان در ام��ور برنام��ه ری��زی، 
دبیر اجرایی جمعیت آبادگران جوان ایران اس��المی و مش��اور نماینده 
کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیش��ان در مجلس شورای اسالمی 

اشاره کرد. 

ساختمان دهیاری روستای سرابه اردستان با حضور فرماندار و مسوولین 
افتتاح شد. به س��اختمان دهیاری روستای س��رابه اردستان عصر امروز 
با حضور فرماندار و نماینده مردم اردس��تان در مجلس شورای اسالمی 

افتتاح شد. 
این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۶۰ مترمربع باهزینه ای بالغ بر ۲۹۰ 
میلیون تومان ساخته شده است. همچنین طرح ساماندهی گلزار شهدای 

روستای قهساره را با هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان افتتاح کرد.
احداث ورودی و ایجاد روشنایی روس��تای ظفرقند نیز با اعتباری بالغ بر 
۵۰ میلیون تومان از طرح های افتتاح شده امروز مسووالن اردستانی بود.

نماینده مردم اردس��تان در مجلس شورای اس��المی در حاشیه افتتاح 
طرح های بخش مرکزی اردستان با اشاره به اینکه بیکاری یکی از معظالت 
جامعه اس��ت گفت: پیگیری های زیادی جهت راه انداری س��ه کارخانه 
تولیدی در شهرستان صورت گرفته که امید است بتوانیم مشکل بیکاری 

رادر شهرستان کاهش دهیم.

رییس اسبق شورای شهر گلپایگان:

انتظار نداشتیم مورد بی مهری
 قرار بگیریم

مشاور عالی مرکز رشد دانشگاه آزاد 
مبارکه تعیین شد

افتتاح ساختمان دهیاری روستای 
سرابه اردستان

فرهنگ برهنگی روز به روز توسط مدها و پوششهای جدید 
وضع بدتری پیدا می کند؛ حیا در پوشش های جدید هربار 
چند گام عقب تر می رود و خودنمایی و عرض اندام جلوتر 

می آید.
زمانه با خود تغییر در پی دارد؛ سبک زندگی ها، باورها و رفتارها در طول سالیان 
عوض می ش��ود، تغییراتی که گاهی مثبت اند و گاهی هم منف��ی. یکی از این 
تغییرات در نوع پوشش و ظاهر است شاید این موضوع را به طور خاص با نیم نگاهی 
به آلبوم عکس های قدیمی  به خوبی درک کنید. تغییرات در نوع پوشش همیشه 
مثبت نبوده و تحت عوامل بسیاری فراز و نشیب های عجیب و غریبی به خود دیده 
است. پوشش و مدهایی که بر خالف فلس��فه خود نماد عریان گرایی و برهنگی 
در جامعه شده اند. تیپ شلخته یا کثیف، شلوارهای فاق کوتاه و پاره، تی شرت 
 های یقه باز، مانتوهای کوتاه و بدون دکمه و تنگ، ساپورت و در جدیدترین مورد

 لباس هایی با طرح پرچم کشورهای استکبار!
امروزه شرایط به طریقی است که کیفیت لباس از جهات مختلف می تواند یکی 
از عوامل مهم تبلیغ فرهنگ ها شود. در جوامعی که ارزش های معنوی مدفون 
گ�ردی�ده اس��ت و درخت فرهنگ ها از آب فضیلت و معنوی��ت محروم مانده و 
 شخصیت انس��ان ها بر پ�ایه توجه دیگران شکل یافته اس��ت، مدسازان سعی

 می کنند از این طریق، وارد دنیای جوانان شوند و ضمن تولید و عرضه لباس های 
مختلف در مدهای متفاوت، فرهنگ غرب را ترویج نمایند و با تنوع در ظاهر آنها، 

باطن و فکر و فرهنگ آنها را به کل تغییر دهند.
وقتی پوشش یک جامعه از ارزش های اخالق مدارانه و الهی به سمت ارزش های 
 فرهنگ غرب می رود آن جامعه سرعت بیشتری به سمت لذت گرایی جنسی، 

بی قیدی، فروپاشی نهاد خانواده پیدا می کند.
ل�ب�اس، یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی در دست مهاجمان فرهنگی قرار گرفته 
است و با ت�وج�ه ب�ه ای�ن که لباس ، صرفا یک امر سلیقه ای نیست، بلکه بیانگر 
نوع ارزش های حاکم بر افراد است؛ از این رو جوانان این مرز و بوم که وارث فرهنگ 
اصیل اسالمی و ارزش های الهی هستند باید دقت کنند ک�ه نکته های مورد توجه 
اسالم را در پوشیدن لباس رعایت کنند و نگذارند از این طریق، ف�رهنگ غرب در 
سرزمین شان نفوذ کند، زیرا که هر جا ابر سیاه فرهنگ بیگانگان گسترده شد، 

مانع از تابش خورشید معنویات و ارزش های انسانی می گردد.
 فرهنگ برهنگی روز به روز توسط مدها و پوشش��های جدید وضع بدتری پیدا 
می کند؛ حیا در پوشش های جدید هربار چند گام عقب تر می رود و خودنمایی 
و عرض اندام جلوتر می آید؛ مدهایی که برای ما جز فاصله از فرهنگ بومی، ضرر 

جنسی، جسمی و اقتصادی چیزی در برندارد. باید چاره ای اندیشید….
پروژه اندام نمایی دختران و پس��ران جوان در خیابان های محله و شهر، رنگ و 
بویی جدید به خود گرفته است.گشت کوتاهی در بازارها بیانگر این است که گویی 
عده ایی به خیال خام خودشان مذاکرات هسته ایی را دروازه ایی بسوی سرازیر 
شدن فرهنگ برهنه غرب بسوی ایران زمین می دانند ولی غافلند از سایه گسترده 

شهدای دست بسته غواص برآسمان سرزمین و راه روشن استکبارستیزی.
این روزها زنان و مردانی را مش��اهده می کنیم که لباس هایی را به عنوان زینت 
تن خود انتخاب می کنند که همسان و هم قامت فرهنگ این مرز و بوم نیست، 
موضوعی که هر روز تعداد زیادی از جوانان را به کام زهرآگین خود می کش��د و 
ما تنها در برابر آن با رویکردی منفعاالنه چش��م انتظار آینده مانده ایم؛ و جالب 
اینجاست که در قبال این موضوع بسیاری از به اصطالح مسووالن برگزیدن سکوت 
را بر حرف زدن و وارد میدان شدن ترجیح داده اند و چشم های خود را بر واقعیت 

تلخی که بسترساز بسیاری از جرایم در آینده ی نزدیک خواهد بود بسته اند.
ش��کل ها، کلمات و اصالحات بس��یاری که به نوعی با یک ناهنجاری اخالقی و 
جنسی در ارتباطند و هیچ تناسبی با فرهنگ ایرانی اسالمی ما ندارند. در رواج این 
پوشش ها عالوه بر تاثیر منفی ما از رسانه ها و تقلیدهای بی ضابطه و مخرب، کم 
کاری مسووالن در ایجاد و ترویج مدهای ملی و مناسب و جذاب و فرهنگ سازی 
در زمینه فرهنگ پوشش نقش به سزایی دارند اما با این همه، کم کاری مسووالن 
و نبود پوشش داخلی بهانه مناسبی برای زیر سوال بردن شخصیت خود با استفاده 

از این نوع پوشش های خاص و معلوم الحال و صدمه به فرهنگ جامعه نیست.
 ایرانی بودن و فرهنگ غنی ایرانی اس��المی خود را به خاطر دیده شدن و حتی 
خوش تیب و آراسته! بودن به چه فرهنگی می فروشیم؟ باید چاره ای اندیشید….

به راس��تی چرا جوان ما باید به لباس بی دینان ملبس ش��ود؟! اف��رادی که در 
گذش��ته فقط به غارت جان و مال می پرداختند؛ اینک به این نتیجه رسیده اند 
که غ��ارت این ام��ور کاری را ب��رای ایش��ان از پی��ش نخواهد برد بلک��ه غارت 
مردانگی، غیرت، فرهن��گ و اصالت جواب بهتری خواهد داد.و با کمال تأس��ف 
باید گفت توانس��ته اند بخش اعظمی از جوان��ان را در دام خود گرفتار س��ازند. 
نکته قابل توجه این اس��ت که اکثریت قریب به اتفاق جوانان��ی که لباس هایی 
ش��امل جمالت، کلمات، عالئم و ی��ا عکس های معن��ادار که مرب��وط به فرقه 
های انحرافی اس��ت را بر تن می کنند خ��ود از معنا و مفهوم ای��ن عالئم اطالع 
نداش��ته اما متاس��فانه به مقاصد طراح��ان و تولیدکنندگان توجه��ی ندارند. 
 اهدافی که همه در خدمت ترویج فرهنگ بی بن��د وباری، حیازدایی و ابتذال در

 جامعه اند.شاید بارها و بارها عالمت d & g را روی لباس ها و تیشرت ها دیده اید. 
 این عالمت؛ مخفف dolce&gabanaیعنی دلچه و گایانا که از معروف ترین

 نام ها در جهان فش��ن اس��ت، نام دو فردی اس��ت که طراحان لباس بازیگران 
هالیوودی هستند. اما جالب اینجاست که، این آرم که به علت مد بودن و مشتری 
پسند بودن حتی توسط تولیدی های داخل هم روی البسه حک می شود مربوط 
به دو مرد همجنسگرایی است که با هم ازدواج کرده و برخی بدون اطالع از چنین 
فکری هایی به سادگی خام لفظ مد شده و خود را خواسته یا ناخواسته اسیر و بنده 
بال شرط این نام ها و مارک می کنند.یکی دیگر از این عالئم  کلمه »fruits«است 
که روی شورت های پس��رانه که از ش��لوارهای فاق کوتاه آن ها به راحتی قابل 
مشاهده است و به معنی »نوجوان هم جنس باز مورد فعل جنسی واقع شده«است! 

دیگری که »coolcat« اس��ت و روی پیراهن های بچه گانه حک می ش��ود به 
 معنای” متجاوز جنس��ی ” اس��ت!  کلمه »happy gentleman« به معنای 
 »م��رد همجنس باز « اس��ت که روی تیش��رت پس��رانه حک می ش��ود! کلمه 
»heaven « ب��ه معنای »اوج لذت جنس��ی «که روی تیش��رت دخترانه حک 
شده! کلمه»kiss« به معنای »بوس��ه« که مربوط به گروه همجنس بازی است 
که آرم مخصوص این گروه قطره خون پاش��یده شده است که روی شیشه عقب 
ماشین یا کالسور هم دیده می شود!این ها بخش��ی از کلمات و تصاویری است 
که جوان و نوجوان بدون غرض و تنها از روی تقلید از آن استفاده می کند. البته 
قابل ذکر اس��ت که این گونه لباس ها اغلب توسط ماموران جمع آوری می شود 
ولی متاسفانه با این وجود هنوز شاهد استفاده لباس های غیر عرف و غرب پسند 
توسط جوانان مان هستیم چرا که اینک حتی تولیدی های کشورمان هم به علت 
شدت استقبال جوانان از این  پوشش به تولید اینگونه مارک ها می پردازند !! باید 

چاره ای اندیشید….
و کالم آخر

نگارنده معتقد اس��ت که پیروی کوکورانه از الگوها و مدهای غربی و پوش��یدن 
لباس هایی با آرم خارجی نمی تواند به ما شخصیت اعطا کند و موجب پیشرفت و 
ترقی ما گردد. اصلی ترین عامل موفقیت در تمامی زمینه ها، خودباوری و پایبندی 
به اصول اعتقادی و ارزش های اخالقی است. تا زمانی که علم و دانش در وجود ما 
شکوفا نگردد و زیرساخت های شخصیت ما مبتنی بر الگوهای فرهنگ اصیل این 
مرز و بوم شکل نگیرد. آرایش ظاهر و تقلید از مدها و الگوهای دیگران، جز بحران 
هویت و دور شدن از اصالت فرهنگی ، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.پس بیایید 
یک بار دیگر در رفتارمان تجدیدنظر کنیم و اصالت های فرهنگی مان را در پرتو 

جذابیت های دروغین فرهنگ بیگانه از دست ندهیم.

 ساخت فیلم سردار شهید 
محمد علی شاهمرادی کلید خورد

تخصیص ۲۰ هزار میلیار ریال برای بهبود 
وضعیت راه های کشور

چاه های زغالی کوشک برای اصفهان 
خطرناک است

زندگی سردار شهید محمد علی شاهمرادی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
فیلم می شود. در جلس��ه ای با حضور فیلم نامه نویسان و همرزمان سردار شهید 
محمد علی شاهمرادی در موسسه فرهنگی راویان فتح شهرستان لنجان ساخت 

فیلم سردار شهید محمد علی شاهمرادی کلید خورد.
در این نشست محسن عزیزالهی از همرزمان شهید گفت:زندگی شهید شاهمرادی 
با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده که هر مقطع از زندگی این شهید بزرگوار 
میتواند به نوبه خود سرمشق و الگو برای همگان باشد.وی افزود:روحیه هنرمندی و 
عالقه ایشان به ورزش و هنر، جایگاه بسزایی در زندگی این شهید واالمقام داشت و 
حتی قبل از شهادت در چند فیلم ایفای نقش نموده است. عزیزالهی شجاعت را از 
ویژه گی های شاخص شهید شاهمرادی دانست و تاکید کرد:در عملیات هایی که 
در کنار این شهید واالمقام بودم همواره شجاعت و بی باکی در رفتار این شهید موج 
میزد و به همین خاطر بود که مسووالن جنگ با شناخت از استعداد ها و نبوغ رزمی 
او،مسوولیت های خطیری را بر عهده وی میگذاشتند. همرزم شهید عنوان کرد:قرار 
بود شهید شاهمرادی بعد از عملیات خیبر به عنوان فرمانده تیپ قمربنی هاشم)ع(

معرفی شود که چندین بار توسط محسن رضایی)فرمانده وقت سپاه( پیشنهاد داده 
شد، که در جواب شهید شاهمرادی گفت: من نمی خواهم این ارتباطی که بین من و 
نیروهایم هست از بین برود و دوست دارم در کنار همین بچه ها باشم.در این نشست 
مدیر تولید اسبق شبکه سوم سیما افزود:امروزه ظرفیت های خوبی در بین جوانان 
انقالبی وجود دارد که باید با بهره گیری از گنجینه زندگی  شهدا به دنبال جاری و 

ساری کردن فرهنگ دفاع مقدس در جامعه باشیم.

 معاون وزیر راه و شهرس��ازی کشور در حاشیه س��فر به شهرستان نطنز در
جمع خبرنگاران اظهار ک��رد: ۲۰ هزار میلیارد ریال ب��رای بهبود وضعیت 
راه های کشور و در جهت روکش آس��فالت، حذف نقاط حادثه خیز و نصب 

عالئم هزینه  می شود.
عبدالهاشم حس��ن نیا افزود: در پنج ماه اول س��ال جاری در راستای بهبود 
کیفی راه های کشور شش میلیون تن آسفالت برای روکش و آسفالت جاده ها 

استفاده  شده است.
 وی تصری��ح ک��رد: امیدواری��م بتوانی��م ب��ا تخصی��ص مناب��ع از طری��ق 
دس��تگاه های ذیربط بتوانیم تعهداتمان را اجرا ک��رده و راههای بهتری را 

فراهم  سازیم.
وی افزود: با دعوت نماینده شهرستان امروز بازدیدی از جاده های مختلف 
منطق��ه و همچنین محوره��ای مواصالتی داش��تیم و امیدوای��م عملیات 
 بهس��ازی این جاده ها با حمایت وزارت راه و شهرسازی هر چه زودتر انجام

 شود.
حسن نیا خاطر نشان کرد: ما در این سفر از گره های مواصالتی در این منطقه 
نیز بازدید کردیم و تالش خواهیم کرد تا با بهسازی این محورها و همچنین 
 پرداختن صحیح ب��ه آنها کاری کنیم تا کس��انی که از این مس��یر ها عبور 

می کنند کمتر با مشکل مواجه شوند.

شهردار شهر کوش��ک با تاکید بر اینکه چاه های زغالی این شهر از لحاظ آالیندگی 
برای اصفهان خطرناک است، گفت: باید صنعت چوب در این شهر توسعه یابد تا مردم 
به سمت ایجاد این گونه چاه ها نروند. محمد حس��ن یاری در حاشیه مراسم افتتاح 
ششمین نمایشگاه مصنوعات چوبی شهرستان خمینی شهر، اظهار کرد: این نمایشگاه 
در ورودی شهر کوشک در کنار بلوار الغدیر یا جاده خمینی شهر به سمت نجف آباد 

قرار دارد که این بلوار محور گردشگری غرب استان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه این جاده دارای بار ترافیکی باالست، افزود: جانمایی مکان نمایشگاه 
مصنوعات چوبی برای بازدید عالقه مندان از شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد 
و همچنین شهر اصفهان مناس��ب اس��ت. یاری با بیان اینکه درودگری، صنعتی با 
آالیندگی پایین اس��ت، تاکید کرد: مش��کل شهر کوشک و ش��هرهای همجوار آن 
هدایت مردم به ایجاد چاه های زغالی اس��ت که از لحاظ آالیندگی برای این ش��هر 
و حتی اصفهان بزرگ بسیار خطرناک اس��ت.وی تصریح کرد: در حال حاضر عالوه 
بر قطع درختاِن باغات کوشک، چوب های زیادی به ویژه بلوط های زاگرس به طور 
قاچاق در چاه های زغالی این شهر به زغال تبدیل می شود هر چند تالش هایی برای 

مهار آن شده است.
شهردار کوشک با بیان اینکه صنعت درودگری پتانسل های خوبی برای رشد اقتصادی 
دارد، خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از حرکت مردم کوشک به سمت تولید زغال 

سنتی چاره ای جز تقویت تولید مصنوعات چوبی نیست.
ششمین نمایشگاه مصنوعات چوبی شهرستان خمینی شهر از تاریخ دهم تا سیزدهم 

از ساعت ۱8 تا ۲۲ شب در ورودی شهر کوشک دایر است.

از گوشه وکنار استان

باید چاره ای اندیشید؛

پساتحریم وپس لرزه های فرهنگی
پروانه 
شریفی

 ش��رکت ف��والد مبارک��ه در ب��ازه زمان��ی ی��اد ش��ده ب��ا تولی��د 
سه میلیون و ۲۶۹ هزارو ۲۴۸ تن و ش��رکت فوالد هرمزگان نیز با 
تولید ۶۸۳ هزارو ۱۵۴ تن فوالد خام هر یک به ترتیب به رشد ۱۱ و 

هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یافتند.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان و پروفسور چائو چونلی مدیرعامل 
ش��رکت س��اینوی چین بر تکمیل و بهره برداری هرچه سریع تر 

ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه تأکید کردند.
بر این اس��اس، با انعقاد قرارداد» ایی پی س��ی« مهندسی، تأمین 
تجهیزات و س��اخت و راه اندازی پروژه ماش��ین ریخته گری ۵ از 
سوی شرکت ساینوی چین با فوالد مبارکه، پروفسور چائو چونلی، 
 مدیر عامل این ش��رکت پس از بازدید از عملیات اجرایی ماش��ین 
ریخته گری شماره ۵ و دیدار با دکتر سبحانی، راهکارهای تسریع 
در پیشبرد پروژه و رفع موانع احتمالی را با حضور معاونان و مدیران 

خرید، تکنولوژی و بهره برداری مورد بررسی قرار دادند.
مدیر عامل فوالد مبارکه در این نشست با اشاره به اهمیت راه اندازی 
هرچه سریعتر ماش��ین ریخته گری ش��ماره۵ گفت: از آنجایی که 
فوالد مبارکه بدون احتس��اب ظرفیت های تولید در فوالد س��با و 
هرمزگان دستیابی به تولید 7/۲ میلیون تن را برنامه ریزی کرده و 
به همین منظور ظرفیت کوره های احیا مستقیم و قوس الکتریکی 
 خود را افزایش داده است، فلذا ضرورت دارد تا ماشین ریخته گری

 شماره ۵ هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.
پروفسور چائو چونلی نیز با اش��اره به این مطلب که بیشتر کارهای 
 زیر بنایی این پروژه انجام ش��ده و وارد مرحله نص��ب و راه اندازی

 شده ایم، تصریح کرد: زمان تکمیل پروژه به نصب تجهیزات بستگی 
دارد که چون باید بصورت داخلی انجام ش��ود به همکاری طرفین 
بستگی دارد. بنابراین نهایت تالش خود را برای انجام موفقیت آمیز 

این پروژه تا یکسال آینده خواهیم نمود.

وی مدیریت تولید در فوالد مبارکه را خ��وب توصیف کرد و گفت: 
آنچه که در جریان این بازدید بیش از هر چیز به چشم می خورد این 
اس��ت که کارکنان رفتار صمیمانه ای در محیط کاری خود دارند و 

عملکرد مدیریت تولید فراتر از حد انتظار و باور ما بود.
 ش��رکت س��اینوی چی��ن ک��ه مالکی��ت۲۰ درص��د از س��هام 
شرکت بائواستیل را دارا میباشد سابقه انجام پروژههای مشابه در 
کارخانجات داخلی چین و در سطح بین المللی از جمله در کارخانه 
CITISteel آمریکا را دارد. زمینه اصلی فعالیت این ش��رکت در 
زمینه تکنولوژی ک��وره LF، VD/VOD،ریخت��ه گری، RH و 

سولفورزدایی می باشد.
رشد ۹ درصدی تولید درگروه فوالد مبارکه اصفهان

گروه فوالد مبارکه اصفهان در ادامه دستیابی به رکوردهای تولید 
خود طی هفت ماه سال ۲۰۱۵ میالدی)دیماه ۹۳ تا مرداد ۹۴( با 
تولید چهار میلیون و ۳۹۳ هزار و ۸۲۸ تن، نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل، رشد ۹ درصدی را تجربه کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اعالم این خبر تصری��ح کرد: با توجه به 
برنامه ریزی تولید س��االنه در گروه فوالد مبارکه) ش��رکت فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و سبا(دستیابی به این میزان رشد در حالی 
صورت گرفت که ش��رکت فوالد مبارکه در بازه زمانی یاد ش��ده با 
تولید س��ه میلیون و ۲۶۹ هزارو ۲۴۸ تن و شرکت فوالد هرمزگان 
نیز با تولید ۶۸۳ هزارو ۱۵۴ تن فوالد خام هر یک به ترتیب به رشد 

۱۱ و هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یافتند.
س��بحانی با اش��اره به این مطلب که هم اکنون گروه فوالد مبارکه 
تولید حدود ۵۱ درصد فوالد کش��ور را بر عهده دارد، افزود: با این 
رش��د ۹ درصدی، تولید فوالد خام ایران علی رغم روند کاهش��ی 
بسیاری از تولید کنندگان فوالد جهان در هفت ماهه سال ۲۰۱۵ 

میالدی، رشد ۳/7 درصدی را تجربه کرد.

تکمیل و بهره برداری سریع تر از ماشین ریخته گری

 تولید در فوالد مبارکه ۹ درصد رشد 
داشته است
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 در ای�ن بخش به ص�ورت مختصر به معرف�ی ده خوراک�ی انرژی زا 
می پردازیم .

دانه های آفتابگردان و کدو تنبل 
ه��ر دو بی نظی��ری از پروتئین، اس��ید چرب ام��گا و ویتامین B هس��تند، 
موادی که می توانند انرژی از دس��ت رفته را به ش��ما باز گردانند. همچنین 
تریپتوفان موجود در این دو دانه گیاهی، موجب تولید بیش��تر س��روتونین 
 در مغز می ش��ود و بدین طری��ق نه تنها حال ش��ما را بهتر م��ی کند، بلکه 

با افسردگی و اضطراب نیز مقابله می کند. 
 کرفس

این گیاه یک��ی از غنی ترین مناب��ع تامین کننده لوتئولین اس��ت، ترکیبی 
 گیاهی که س��رعت پیری س��لول ها و ضع��ف حافظه را به ش��دت کاهش 
می دهد. عالوه بر ای��ن، لوتئولین با کم کردن التهاب ه��ای درون مغز مانع 

نابودی سیستم های عصبی می شود. 
 گوجه فرنگی

 همان طور ک��ه می دانید گوجه فرنگی سرش��ار از آنتی اکس��یدان اس��ت، 
یکی از با اهمیت ترین انواع اکسیدان ها که مقدار قابل توجهی از آن در این 
میوه یافت می شود لیکوپن است. این ماده از آسیب رساندن رادیکال های 
آزاد به سلول های جلوگیری می کند و بدین طریق خطر ابتال به زوال عقل 

یا آلزایمر را کاهش می دهد. 
 آجیل

 بادام هن��دی، بادام زمینی و فندق دانه هایی سرش��ار از منیزیم هس��تند و 
نقش کلیدی در تبدیل قند به انرژی بازی می کنند. آنها همچنین مقدار قابل 

توجهی فیبر دارند که قند خون را در سطح متعادلی نگه می دارد و پروتئین 
درون آنها از گرسنگی جلوگیری می کند. به همین دلیل سعی کنید همیشه 
یک کیس��ه مخلوط از انواع مغزهای آجیل را با خود داشته باشید تا بتوانید 

انرژی خود را در طول روز حفظ کنید. 
 ماست

این ماده لبنی خنک یکی دیگر از منابع انرژی بخش است که حاوی مقادیر 
قابل توجهی پروبیوتیک است و نقش کلیدی در سیستم هضم بدن ایفا می 
کند. این ماده پروبیوتیک تاثیر شگرفی در ارتقا سطح انرژی بدن ایفا می کند. 

 عسل
یک قاشق سر پُر عسل برابری می کند با یک بطری نوشیدنی انرژی زا. عسل 
یک شیرین کننده طبیعی است که می تواند س��وخت مورد نیاز عضالت و 
ماهیچه های شما را تامین کند. شما می توانید برای داشتن جسم و ذهنی 
شاداب و پُر انرژی، یک قاشق عس��ل را به ماست یا چای عصرانه خود اضافه 

کنید. 
 روغن نارگیل

در واقع بدن ما یک ماشین روغنی است، ماشینی که 60 درصد بخش هدایت 
گر آن یعنی مغز، از چربی تشکیل شده است. پایین بودن بیش از حد چربی 

در غذا موجب افسردگی، آلزایمر و زوال عقل می شود.
 بنابراین بهتر اس��ت چربی های س��الم را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. 
مصرف به اندازه چربی های اش��باع ش��ده مث��ل روغن نارگیل ب��ه افزایش 
 کلس��ترول خ��وب در ب��دن، کاه��ش وزن و مبارزه ب��ا زوال عق��ل کمک 

می کند. 

 

اسفناج
نیترات یکی از موادی است که به وفور در اسفناج یافت می شود، این عنصر 
 جریان گردش خون را افزایش و ب��ه دنبال آن نحوه عملک��رد مغز را بهبود 
می بخشد. به عالوه، جلوگیری یا به تعویق انداختن زوال عقل و محافظت از 

سلول ها در برابر سرطان از دیگرفواید اسفناج است.  
زردچوبه

 این ادویه خوش آب و رنگ ح��اوی مقدار قابل توجهی کورکومین اس��ت، 
 ماده ای که بر اس��اس تحقیقات انجام ش��ده ب��ه افزایش ق��درت حافظه، 
شبیه سازی ژن های عصبی و ساخت سلول های جدید مغز کمک می کند.

  عالوه بر این، ب��ا کاهش التهاب ه��ای مغز از ابت��ال به آلزایم��ر جلوگیری 
می کند. 

 ترشی کلم
کلم گیاهی اس��ت که به حفظ انرژی کمک بس��یاری می کند. میزان باالی 
پروبیوتیک موجود در کلم موجب هضم بهتر غذا در روده می شود، بنابراین 
زمانی که غذای شما راحت تر هضم می شود، شما انرژی کمتری صرف هضم 

می کنید، در نتیجه جسم و ذهنی شاداب تر خواهید داشت. 

خبر

نمک هایی که به عنوان نمک دریا و سنگ نمک در عطاری ها و مراکز 
 دیگر به فروش می رس��ند، مورد تایید س��ازمان غذا و دارو نیس��تند و 

به دلیل ناخالصی های فراوان، صدمات بسیاری را به دنبال دارند.
 کارش��ناس س��ازمان غ��ذا و دارو، در م��ورد خری��د و مص��رف نمک 
 توصیه ه��ای بهداش��تی ارائ��ه داد وی گف��ت: حتما ب��ه درج عبارت 

»نمک تصفیه شده خوراکی یددار«، توجه کنید.
مهندس س��ولماز چوبکی اظهار داش��ت: یکی از مهم تری��ن اقدامات 
س��ازمان غذا و دارو در خصوص اصالح الگوی مصرف ب��ا هدف ارتقاء 
س��المت مصرف کننده ، درج نش��انگرهای رنگی تغذی��ه ای بر روی 

برچسب محصوالت غذایی می باشد.
 وی گفت: یکی از شاخص های نشانگرهای رنگی تغذیه ای نمک است 
که بر اساس آن محصوالتی که دارای نمک هستند عالوه بر اینکه میزان 
نمک در محصول مصرفی درج می ش��ود، از رنگ های هشدار دهنده 
 س��بز، نارنجی و قرمز اس��تفاده می گردد که به مص��رف کننده کمک 
می کند الگوی مصرف خود را بر اساس توانایی هایی جسمی که دارد 
اصالح کند؛ مثال اگر فردی فشار خون باالیی دارد در انتخاب و مصرف 

محصول با توجه به رنگ شاخص نمک دقت الزم را داشته باشد.
 چوبکی ادامه داد: یکی از مهم تری��ن عواملی که می توان میزان نمک 
 مصرفی را کاهش داد، فرهنگ س��ازی م��ی باش��د. بنابراین موضوع 
فرهنگ س��ازی در راس��تای اصالح الگوی مص��رف و کاهش دریافت 
 نمک در دستور کار این سازمان قرار دارد و اقدامات متعددی از جمله 
کمپین های سراسری و بسیج های ملی کاهش مصرف نمک تشکیل 

شده است.
 کارش��ناس س��ازمان غذا و دارو اف��زود: توصیه ای که ب��رای مصرف 
 کنندگان داریم این اس��ت که ضمن آن که از مص��رف زیاد نمک جدا 
خودداری کنند ، از نمک های تصفیه شده خوراکی یددار استفاده کنند. 
مصرف کنندگان می توانند نمک های خوراکی یددار را از فروشگاه های 
معتبر خریداری و توجه کنند که نمک هایی که به عنوان نمک دریا و 
سنگ نمک در عطاری ها و مراکز دیگر به فروش می رسند مورد تایید 
این سازمان نیستند و به دلیل ناخالصی های فراوان صدمات سالمتی 

بسیاری را به دنبال دارد.
 چوبکی در پایان گفت: برای خرید نم��ک خوراکی حتما به موارد قید 
شده بر روی بسته بندی محصول، از جمله تاریخ مصرف، شماره پروانه 
ساخت وزارت بهداشت، لوگوی س��ازمان غذا و دارو و نیز درج عبارت 

»نمک تصفیه شده خوراکی یددار«، توجه کنید.

 رییس بیمارس��تان مدینه منوره گفت: بیش��ترین علت مراجعه زائران 
به مراکز درمانی مشکالت قلبی عروقی، گوارشی و بیماری های تنفسی 

و سرماخوردگی است.
 دکتر طاه��ر درودی رییس بیمارس��تان مدینه منوره در حج امس��ال، 
به زائران برای پیش��گیری از ابتال ب��ه بیماری های رای��ج در زمان حج 
 توصیه کرد: به منظ��ور جلوگیری از بیماری ها، به ویژه از نوع تنفس��ی، 
زائران زمانی که از مسجدالحرام، مسجدالنبی)ص(، بازار و دیگر اماکن 
 عمومی به هتل باز می گردند،حتما به مدت 30 ثانیه دست های خود را 
 با محل��ول و یا صاب��ون شست وش��و دهن��د، به وی��ژه قب��ل از صرف 

غذا.
وی افزود: با توجه به گرمای ه��وا و تعریق باال، زائ��ران حتما به میزان 
 کافی مایعات مص��رف کنند تا دچار مش��کالتی از جمل��ه گرمازدگی 

نشوند. 
در می��ان مایعات نی��ز مص��رف آب، آن هم ب��ه میزان حداق��ل روزانه 
یک ونی��م لیت��ر توصیه می ش��ود و توجه داش��ته باش��ند اس��تفاده از 
 نوش��ابه و چ��ای را ب��ه عن��وان جایگزین��ی ب��رای نوش��یدن آب قرار 

ندهند.
رییس بیمارس��تان مدینه منوره گف��ت: زائران بع��د از زیارت حرمین 
ش��ریفین و زیارت دوره ه��ا زمانی که ب��ه هتل بازمی گردن��د، معموال 
تعریق ک��رده و آم��اده ابتال ب��ه س��رماخوردگی هس��تند، از این رو به 
آن ها توصیه می ش��ود از قرار گرفت��ن در معرض باد مس��تقیم کولر و 
 دستگاه های خنک کننده و همچنین نوشیدن آب سرد جدا خودداری 

کنند.
درودی، رییس بیمارس��تان مدینه منوره افزود: با توجه به تنوع برنامه 
غذایی در حج، زائران رژیم غذایی مناسب را رعایت و از پرخوری پرهیز 

کنند.
وی افزود: زائران برای دریاف��ت ویتامین ها حتما میوه ای که برای آن ها 

در نظر گرفته شده است را مصرف کنند.
ریی��س بیمارس��تان مدین��ه من��وره اظه��ار کرد: ب��ه دلی��ل این که 
خوردن می��وه بع��د از صرف غ��ذا موجب مش��کالت گوارش��ی برای 
 زائران می ش��ود، زائ��ران عزیز قب��ل از وعده ه��ای غذایی می��وه میل 

کنند.
 رییس بیمارس��تان مدینه منوره در حج 94 درباره پیش��گیری از ابتال 
به بیماری های تنفسی گفت: زائران برای خواندن نماز در مسجدالحرام 
و مس��جدالنبی)ص( از سجاده ش��خصی اس��تفاده کنند و در صورتی 
که دچار عالئم بیماری های تنفس��ی ش��دند، حتما از ماسک استفاده 
 ک��رده و از دس��ت دادن با دیگ��ر زائ��ران و ه��م اتاقی ها خ��ودداری 

کنند.
رییس بیمارس��تان مدین��ه منوره در ادام��ه گفت: در ص��ورت تداوم و 
 تش��دید عالئم بیماری، بع��د از 24 س��اعت حتما به پزش��ک مراجعه 

کنند.

نمک دری���ا بخوریم یا نه ؟

توصیه های پزشکی برای 
شایع ترین بیم�اری های ح�ج

در این جا به بیست و پنج روش ساده برای الغری اشاره می کنیم :
 1� معم��وال بهترین چیزها در ابعاد و بس��ته بن��دی های کوچک عرضه می ش��وند. 
این جا به ترفندی س��اده اش��اره می کنیم: ش��ما می توانید غذاهای پرکالری مانند 
 پنیر و ش��کالت را به ابع��اد کوچک تر تقس��یم کنی��د. مطمئنا هن��گام مصرف که 

به سراغ آنها می روید کمتر می خورید؛ چرا که در این موقع تعداد مطرح است.
 2� خ��وردن س��س و خامه را ب��ه طور کام��ل کن��ار نگذارید. اگ��ر از خ��وردن انواع 
 سس ها و خامه لذت می برید آن را به طور کامل از برنامه غذایی تان حذف نکنید. تنها 

به جای استفاده از نوع پرچرب آن ها سراغ محصوالت کم چرب بروید.
3� خود را به نوش��یدن آب عادت دهید. به جای خوردن تنق��الت پرچرب و پرکالری 
 بی��ن وعده ه��ای اصلی غ��ذا به س��راغ نوش��یدن آب بروید. نوش��یدن آب ن��ه تنها 
 به س��المتی ب��دن کمک می کن��د، بلک��ه برای الغ��ری دور کم��ر نیز مؤثر اس��ت. 

پس نوشیدن آب را فراموش نکنید.
4�  از خوردن س��وپ های پرچرب خودداری کنید. پس از آماده ش��دن س��وپ آن را 
 در یخچال بگذاردی تا خنک ش��ود در ای��ن حالت چربی موجود روی س��وپ جمع 

می شود و شما می توانید چربی آن را با قاشق گرفته و کنار بگذارید.
 5� مراق��ب خ��وردن ت��ان در رس��توران ه��ا باش��ید. در رس��توران های��ی ک��ه 

ب��ه م��ی دانی��د غذاه��ای آن پرحج��م اس��ت بهت��ر اس��ت 
 گارس��ن بگویی��د قب��ل از آوردن غ��ذای ش��ما، 

نیم��ی از آن را در ظرف یک بار مص��رف بگذارد 
 ت��ا آن را برای وع��ده دیگری مص��رف کنید. 

در این صورت شما می توانید حجم غذای 
مصرفی تان را کنترل کنید.

 6� به هوس های ت��ان بهاء دهید. 
چنان چه هوس خوردن چیزی 
شیرین می کنید از خوردن آن 
هراس نداشته باشید، بلکه آن را 
با میل و رغبت بخورید. البته بهتر 

است سراغ خوردنی های سالم تر 
مثال میوه بروید.

7� رژیم سبزیجات و میوه را کم کم 
شروع کنید. اگر قبال سبزیجات و میوه 

در برنامه غذایی تان چندان جایی نداشته، 
پس بهتر است مصرف آن را در مقادیر کم آغاز 

کنید.آنها را جایگزین غذاهای پرچرب کنید.
8� حواس تان به خوردن غذاهای پرچرب باشد. به دنبال 

راه ساده ای برای تشخیص دادن غذاهای پرچرب هستید؟ پس 
قبل از مصرف خوردنی ها به میزان کالری و فیبر موجود در آن توجه کنید.

9� هنگام خوردن مش��غول انج��ام کارهای دیگر نش��وید و تمام ح��واس تان را 
معطوف خوردن کنید. چنان چه هنگام غذا خوردن مش��غول خواندن کتاب یا نگاه 
کردن به تلویزیون ش��وید متوجه میزان غذای��ی که خوردید نمی ش��وید. در ضمن 
لذت کافی از غذا خوردن نمی بری��د. از این به بعد هر وقت م��ی خواهید غذا بخورید 
 صرفا غ��ذا بخورید و انج��ام کار دیگری را ب��ا آن همراه نکنی��د. غذای ت��ان را آرام و 
 با نهایت ل��ذت بخورید. لقمه های خ��ود را کامل بجوید. در صورتی ک��ه غذای تان را 

با آرامش بیشتری بخورید، ناخودآگاه حجم غذای تان کاهش می یابد.
10� خوردنی و غذاهای جدید را امتحان کنید. تنوع خوردن��ی ها و غذاهای تان را 

بیشتر کنید. شاید این تنوع تاثیر به سزایی در رژیم غذایی تان بگذارد.
11� در هر وعده غذایی سعی کنید اندکی از غذای تان را در ظرف 

بگذارید. ببینید هنوز تمایلی به خوردن آن دارید یا نه.
12� مطمئن ش��وید حجم غذای تان چقدر اس��ت. از میزان کالری و فیبر موجود در 
غذاهایی که مصرف می کنید مطمئن شوید. در این صورت می توانید هنگام زیاده روی 

کردن در خوردن به خود هشدار دهید.
13� جایگزین س��الم تری برای غذاها پیدا کنید. برای مثال به جای اس��تفاده از شیر 
 پرچرب، از ش��یر کم چرب اس��تفاده کنید و به ج��ای خوردن نان ه��ای معمولی از 

نان سبوس دار استفاده کنید.
14� س��عی کنید به جای خ��وردن غذاهای بی��رون، خودت��ان غذای ت��ان را آماده 
 کرده و س��رکار ببرید. آم��اده کردن غذا م��ی تواند به ش��ما کمک کند ت��ا به حجم 
غذای تان نیز واقف شوید، عالوه بر آن مسلما خوردن غذای خانگی سالم تر از غذاهای 

پرچرب بیرون است.
15�  از خوردن دسر هراس نداشته باشید. لزوما برای دنبال کردن رژیم غذایی نباید 
 بس��یاری از مواد غذایی و خوردنی ها را از برنامه غذایی حدف کنید؛ بلکه بهتر اس��ت 

به میزان درست و به اندازه کافی از هر ماده غذایی مصرف کنید.
16�  آن چه را که نیاز دارید، بخواهید. به اطرافیان تان گوشزد کنید که شما تحت رژیم 

غذایی هستید، پس شما را وادار به خوردن نکنند. سعی کنید آنچه را که فکر می کنید 
در الغری شما موثر است مصرف کنید.

17� تکنیک های نرمش و استفاده از تریدمیل را تغییر دهید. هنگامی که روی تردمیل 
راه می روید، دسته های آن را با فش��ار نگه ندارید. آن ها را تنها برای حفظ تعادل نگه 

دارید و به آنها تکیه نکنید.
 18�  برنامه ورزش��ی ت��ان را ب��ا برنامه ورزش��ی اعضاء خان��واده هماهن��گ نکنید. 
 ش��ما ورزش کردن را به منظ��ور کاه��ش وزن تان انجام م��ی دهی��د؛ در حالی که 

فرزندان تان این کار را برای تفریح و حفظ سالمتی شان انجام می دهند.
19�  پیاده روی تان را بیشتر کنید. چنان چه پیاده روی روزانه تان امری عادی شده 

است، بهتر است میزان پیاده روی و سرعت آن را تغییر دهید.
 20� تا حد امکان اس��تفاده از ماش��ین را کنار بگذارید و س��عی کنید بیش��تر پیاده 
کارهای تان را انجام دهید. در صورت نیاز اگر از ماشین استفاده می کنید تا جایی که 

ممکن است آن را دورتر از مقصدتان پارک کنید و پیاده به مقصد بروید.
21� 100 قدم بیشتر راه بروید. 

حتی اگر اندکی برنامه نرمش روزانه تان را افزایش دهید به کاهش وزن تان کمک بسیار 
 می کند. مثال امروز به جای استفاده از آسانس��ور و پله برقی از 

پله ها استفاده کنید.
22� کمتر از دیگران کم��ک بگیرید. برای 
 نظاف��ت من��زل ش��خصا اق��دام کنید و 

ماشین تان را خودتان بشویید.
ب��رای خرید به س��وپر مح��ل زنگ 
 نزنید و خودتان پای پیاده به خرید 

بروید.
23� بعد از هر وعده غذایی حتما 
مسواک بزنید؛ چرا که این عمل 
چ��راغ هش��داری اس��ت برای 
 شما که خوردن تان را متوقف 

کنید.
ب��ه  زود  را  کمدت��ان   �24
زود مرت��ب کنی��د و از ش��ر 
 لب��اس های��ی ک��ه ب��ه ش��ما 

نمی آید خالص شوید.
 بهت��ر اس��ت لب��اس ه��ای س��ایز 
ه��م کن�����ار  را  ت��ان  ب����زرگ  
 بگذاری��د. لب��اس های��ی را ک��ه س��ایز 
کوچک ت��ری دارند جل��وی دی��د بگذارید 
 ت��ا انگی��زه بیش��تری ب��رای الغ��ری پی��دا

کنید.
25� کاهش وزن تان را یادداشت کنید. ممکن است این 

کار در عمل سخت به نظر برسد. 
در نتیجه هر بار ک��ه متوجه می ش��وید چقدر  

الغر ش��ده اید انگیزه تان ب��رای ادمه 
 برنامه رژیم و کاهش وزن بیشتر

         می شود.

نکته ها 

طب سنتی

بیشتر بدانیم

گالب بعد از سکنجبین بیش��ترین مصرف را در بین مردم در قدیم داشته و امروزه 
نیز مصرف فراوانی دارد. گالب یکی از نوشیدنی های پرمصرف در طب سنتی است. 
گالب طبع میانه تا حدودی رو به خنک��ی دارد؛ بنابراین برای اکثر افراد مصرف آن 

توصیه می شود و عارضه خاصی ندارد.
فواید گالب

گالب برای تقویت قوای عمومی بدن موثر است و باعث تجدید انرژی در بدن 
می شود.

گالب برای معده و مخصوصا دهانه معده مفید است، بنابراین می تواند در رفع 
نفخ یا ریفالکس موثر باشد.

 گالب برای مجاری هوایی و ریه ها نیز مفید اس��ت. نرم کننده و لینت دهنده 
مجاری هوایی و گلو و حلق است. به خصوص برای افرادی که در شغل شان زیاد از 
حنجره خود اس��تفاده می کنند نظیر مداحان و خوانندگان، آم��وزگاران، قاریان و 

امثالهم مفید است.
 یکی از دالیلی که در مراس��م عزاداری و س��وگواری اموات از گالب استفاده 
می کنند این است که مزاج افراد مصیبت دیده که معموال دچار استرس، بی خوابی و 
پرفعالیتی و بنابراین حرارت باال شده اند را رو به خنکی و تعدیل برده؛ بوی آن برای 
قلب و مغز مفید، آرام بخش و تسکین دهنده است؛ طعم آن مورد پسند ذائقه و گوارا 
بوده، اشتها را که معموال در هنگام بروز استرس و غم مختل می شود تحریک کرده؛ 

باعث تسکین حلق و حنجره و صدا نیز می شود.
 از آنجایی که طبع گالب رو به خنکی اس��ت برای سوزش مجاری ادراری هم 
مفید است. در خیلی از موارد، سوزش ادرار به دلیل عفونت نبوده بلکه به دلیل گرمی 
مزاج یا افزای��ش ماده صف��را در خ��ون و ادرار می باش��د که گالب در ای��ن موارد 

کمک کننده خوبی است.

 کسانی که در معرض حرارت باالی مزاج می باشند )استرس، عصبانیت زیاد، 
بی خوابی، گرمی مزاج پایه، مصرف گرمی جات، فصول یا مناطق گرمسیر(، از مصرف 

گالب یا شستشوی بدن با گالب نفع زیادتری می برند.
 برای شخص تب دار توصیه می شود گالب خنک )یخچالی یا با یخ( بنوشند و 
یا اینکه در ظرفی به همراه آب ریخته، پارچه ای را با آن آغشته کنند و دست  و پاها و 
صورت را با آن شستشو دهند )پاشویه، بدن شویه(؛ مخصوصا توصیه می شود ناحیه 
 کب��د )ب��اال و راس��ت ش��کم( ک��ه نی��از بیش��تری ب��ه خن��ک ش��دن دارد 

)چون کبد عضو گرمی است( را با پارچه آغشته به گالب خنک کنید.
 گالب برای تقویت قوای عمومی بدن موثر است و باعث تجدید انرژی در بدن 
 می ش��ود. بوییدن و خ��وردن آن ب��رای اف��رادی که در ای��ام امتحانات هس��تند، 

توصیه می شود.
گالب همچنین برای کسانی که سردرد ناش��ی از گرمی و چشم درد و سرخی 
چشم دارند موثر است. در این گونه موارد بوییدن، شستشو و اسپری کردن به ناحیه 

سر نیز بسیار موثر واقع می شود.
 غرغره کردن گالب برای کاهش التهابات و سرخی حلق، کام، لوزه ها و حنجره 
 موثر اس��ت. در افرادی که به علت گرمی مزاج، دچار خش��کی مخاط و خونریزی 
 )مثال در لث��ه یا مخ��اط ده��ان و بینی( می ش��وند، خ��وردن، استنش��اق کردن 

)مکش از طریق بینی( و دهان شویه با گالب بسیار توصیه می شود. 
مصرف گالب به هنگام شب برای رفع بی خوابی موثر است.

چه کسانی باید در مصرف گالب احتیاط کنند؟
افرادی که دچار اسهال شدید هستند یا زخم گوارشی و نفخ شدید دارند، همچنین 

کسانی که دچار بواسیر یا هموروئید می باشند بهتر است از گالب استفاده نکنند.

10 خ�وراکی بی نظی��ر
 ان��رژی زا

گ�الب 
و خواص بی نظی�ر

25 روش ساده 
الغـری
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گردشگری

ارگ راین یک��ی از بزرگ ترین بناهای خش��تی جهان اس��ت. این بنای 
تاریخی بزرگ با مس��احتی بیش از بیس��ت و دو هزار مترمربع، دومین 
بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هرساله میزبان هزاران 

گردشگر داخلی و خارجی است.
ارگ راین در جنوب غربی ش��هر کنونی راین در استان کرمان قرار دارد. 
این بنای خش��تی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه اس��ت و بر باالی 

تپه ای قرار دارد.
تاريخچه

قلعه راین یکی از مهم ترین آثار تاریخی کهن راین است و بر موجودیت 
راین قبل از اس��ام مهر تایید می زند. گفته می ش��ود قدمت آن به دوره 
ساسانیان بر می گردد. در تاریخ کرمان، از قلعه راین در قرن اول هجری 
قمری نام برده شده است. قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این محل 

وجود داشته که بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته اند.
 ارگ راین یک از دژهای فرمانروایی میرزا حس��ین خان)راینی(بوده که 
در زمان نادر شاه افشار و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. 
این ارگ پس از س��رنگونی زندیه به دس��ت آغا محمد خان قاجار جای 
زندگی نوادگان میرزا حس��ین خان نامی به میرحس��ینی بوده که هنوز 
گروهی ازآنان در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان  هستند.فرمانروایی 
پدر و پسر در این والیت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین 
دارد.تاآنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان 

نامیده شده است.
توصیف قلعه

نقشه قلعه تقریبا مربع شکل و با چندین برج در اطراف مزین شده است. 
دور تا دور قلعه را حصاری در برگرفته که ارتفاع آن بیش از ده متر است. 
 تنها ورودی قلعه از جبهه ش��رقی اس��ت که با س��ر در بزرگ و باشکوه 

به محوطه داخلی راه دارد.
عناصر قلعه عبارت اند از بازار، اصطبل )تابستانی و زمستانی(، زورخانه، 
 خانه ه��ای اعیانی و محله عامه نش��ین. ای��ن قلعه بخش عامه نش��ین و 
اعیان نش��ین دارد و فضاهای معماری مورد نیاز م��ردم مانند زورخانه، 
 مس��جد و اصطبل در آن دی��ده می ش��ود.مصالح کلی آن خش��ت خام 

است.

ارگ راين

 عش��ایر عادت دارن��د ب��رای مهم��ان مهمی که 
 س��ر می رس��د گوس��فندی قربان��ی کنن��د،

 حال اینکه مردم مناطق کویر به جای گوس��فند، 
یکی از درختان نخل شان را سر می زنند.

 در شهرس��تان باف��ق از توابع اس��تان یزد رس��م 
بر این است تا هرگاه مهمان ویژه ای دارند، یکی از 
درختان خرما را سر ببرند و پنیر خرما را پیشکش  

او کنند.
محمد علی قاسم زاده که نخلستان دارد می گوید: 
بسیاری از مسائل درخت خرما مشابه انسان است 
و بس��یاری از اصطاحاتی که برای انس��ان به کار 
می رود، برای درخ��ت خرما هم ب��ه کار می رود؛ 
برای مثال وقتی انسان بچه ای را به دنیا می آورد، 
می گوییم زایمان کرده است زمانی هم که درخت 
خرما در فصل بهار خوش��ه در می آورد می گوییم 
 زایمان کرده اس��ت. برخاف درخت��ان دیگر اگر 

سر درخت خرما را ببریم می میرد.
او ادام��ه می دهد: هیچ چی��ِز درخ��ت خرما دور 
ریختنی نیس��ت. خرم��ا درون خ��ودش یک دل 
دارد که داخل آن یک پنیر س��فیدرنگ است. این 
دل وظیفه غذارس��انی به ش��اخ و ب��رگ را دارد و 
خوش��ه خرما کل مواد غذایی خودش را از همین 
 دل می گی��رد. این دِل خرما قابل خوردن اس��ت. 

درخت خرما هم نر و ماده دارد.
وی می گوید: زمانی که مهمانی سرزده می رسید 
و چون ام��کان پذیرای��ی در کویر مح��دود بوده، 
 اهالی کویر ع��اوه ب��ر خرمایی که در تابس��تان 
به دست می آوردند، در زمستان یکی از درخت های 
نر را می کش��تند و بعد از آنکه پوست تنه ی آن را 
می کندند به دل سفیدی می رسند که پنیر خرما 
در آن اس��ت. طبع این پنیر هم س��رد است. بعد 
 از آنکه پنی��ر را به قطع��ات کوچک ت��ر می بُرند، 
روی پوس��ت نخل ک��ه ب��ه آن لی��ف می گویند 
ِس��رو  س��کنجبین  و  ش��یره  ب��ا   هم��راه 

می کنند.
به گفت��ه او میوه گرم خرما از طبع س��رد پنیر آن 

نشات گرفته است.
قاسم زاده اضافه می کند: درخت خرما تنه بزرگی 
 دارد که ما به آن ُکن��ده می گوییم. بی��ن ُکنده و 
ته ش��اخه خرما که حالت ش��تر مانن��دی دارد، 
تورهایی به ظرافت چس��بیده که دورتا دور خرما 
 وجود دارد که به آن لیف خرما می گویند. البته ما 
 ب��ه زب��ان محل��ی ب��ه آن »س��یس« می گوییم. 
این س��یس قدرت اش��تعال بس��یاری دارد و به 
عن��وان آتش زن��ه ه��م از آن اس��تفاده می کنند. 
از لیف خرما صنایع دس��تی درس��ت می کنند و 

یا پادری ه��م می بافن��د. عده ای معتقدند اس��م 
باف��ق از کلمه بافت��ه گرفته ش��ده اس��ت. البته 
عده ای ه��م معتقدند اس��م بافق از اف��ق گرفته 
ش��ده اس��ت؛ زیرا بافق به ش��هری که خورشید 
در آن طلوع و ی��ا غروب می کند معروف اس��ت و 
هر کسی که قصد س��فر به بافق را داش��ته و از او 
 می پرس��یدند به کجا م��ی روی؟ پاس��خ می داده 

به سمت افق حرکت می کنم.
معم��وال در ای��ام ن��وروز و روز 13 ب��در بع��د از 
 آنک��ه درخت��ان خرما زایم��ان می کنن��د، مردم 
به طبیعت می روند و درخت نر خرمایی که زایمان 
 نکرده اس��ت را می کش��ند و از پنیر آن اس��تفاده 

می کنند.
باستان شناس��ان احداث نخلس��تان ها را به پنج 
 هزار سال پیش نس��بت می دهند، زیرا نامی از آن 
بر لوحه های گلی ۵۰ سده پیش یافته اند. در ایران 
نخل و خرما از دوران باستان و پیش از هخامنشی 
کشت می شده است. در ادبیات ساسانی از جمله 

در کتاب »بندهشن« از نخل یاد شده  است. 
 منابع چین��ی از نخل خرما در ایران که نزدش��ان 
به نام عناب پارسی و عناب هزارساله مشهور بوده، 
یاد کرده اند. در پایان سده نهم میادی، نخل خرما 
 را از ایران به چین برده و در آنجا ِکش��ت کرده اند. 

زادگاه
 سلمان فارسي از اصحاب پیامبر گرامي اس��ام)صلي اهلل علیه و آله( و امام علي

)علیه السام( معروف به سلمان محمدي، از ایران است. نام اصلي او »روزبه« بود. 
وي دوران کودکي را در روستاي »جي« از توابع اصفهان گذراند. پدرش کشاورز 
 و مؤمن به  دین زرتشت بود. سلمان نیز همچون پدرش این دین را اختیار کرده 

بود.
در جستجوي حقیقت

روزي از روزها که سلمان از مزرعه به منزل برمي گشت، صداي ناقوس کلیسا او 
را کنجکاو کرد. وارد کلیسا شد دید عده اي مش��غول نمازند. با دیدن این صحنه 
منقلب شد و با کشیش آن کلیس��ا به گفتگو پرداخت و به دین مسیحیت گروید. 
پس از مدتي، از او پرسید: اصل این دین در کجاس��ت؟ کشیش او را به سرزمین 
شام ره نمود. هنگامي که پدرش متوجه شد، به شدت ناراحت شد و او را محبوس 
کرد. سلمان به هر زحمتي بود خود را از دست پدر نجات داد و به سوي شام رفت. 
 در آنجا با راهبي پرهیزکار آشنا شد و چندین س��ال در خدمت او معارف الهي را 
فرا گرفت. وقتي مرگ راهب فرا رس��ید. سلمان پرس��ید: پس از او نزد چه کسي 
برود؟ او راهبي را در شهر موصل معرفي کرد. س��لمان به موصل رفت و راهب را 
 یافت و چند سال از عمر خود را هم نزد او گذرانید. و او راهبي در شهر »عموریه« را 

به سلمان معرفي کرد.
س��لمان، به عموریه رفت و چند س��ال هم در خدمت راهب آنجا ب��ود. او هنگام 
مرگ ب��ه س��لمان گفت:»طب��ق مطالبي ک��ه در کتاب ه��ا خوان��ده ام، در این 

عص��ر پیامب��ري در س��رزمیِن داراِي نخل هاي ف��راوان، 
که می��ان دو بیاب��ان واقع ش��ده، برانگیخته می ش��ود 

 که ب��ر دی��ن حنی��ِف ابراهیم اس��ت. ای��ن پیامبر 
 نش��انه های��ي دارد، هدی��ه قب��ول م��ي کند ،
ولي صدقه نمي پذیرد و میان دو کتفش مهر 

نبوت نقش بسته است«.
س��لمان به ش��وق دیدار پیامبر، به جس��تجو 
 پرداخ��ت. ع��ده اي مس��افر ب��ه او گفتن��د: 

 م��ا ت��و را ب��ه س��رزمین دلخواه��ت 
 مي رس��انیم ولي خیانت کرده و او را

به عنوان ب��رده، به ف��ردي یهودي از 
طایفه بني قریظه فروختند و خریدار او 

را به مدینه آورد.
ديدار يار

پس از گذشت چند سال، هنگامي که پیامبر 
از مکه به مدینه هجرت کرد، روزي سلمان از 

مردم درباره پیامبر مطالبي ش��نید. نزد او 
رفت، دید با یاران خود نشسته و مشغول 
گفتگو اس��ت. مق��داري خرما ن��زد آنها 
گذاشت و گفت: بخورید که  صدقه است. 

پیامبر به یاران خود فرم��ود: بخورید ولي خود از آن تن��اول نکرد. فرداي آن روز 
مقداري خرما برد و گفت: این هدیه اس��ت، پیامبر و یاران ش��روع به خوردن آن 

کردند. 
سلمان که دو نشانه از نش��انه هاي پیامبري او را دیده بود، منتظر فرصتي 
بود که نشانه سوم را نیز ببیند. روزي به قصد دیدن مهر نبوت، پشت سر 
پیامبر حرکت کرد، پیامبر موضوع را فهمید و عبا را کنار زد، سلمان 
به محض مشاهده مهر نبوت، خود را بر پاهاي پیامبر انداخت و به 
 شدت گریه کرد، سپس داستان زندگي خود را براي پیامبر شرح 

داد.
آزادي

س��لمان از نخس��تین دیدار با پیامبر، تصمی��م گرفت مازم 
و همراه آن حضرت باش��د؛ ولي نمي توانس��ت این تصمیم را عملي 
س��ازد، زیرا برده بود؛ بنابراین ن��زد اربابش آمد و خواه��ش کرد او را 
آزاد کند. ارباب ب��راي آزادي اش ش��رط گذاش��ت و آن اینکه 3۰۰ 
نخل خرما برای��ش بکارد و 4۰ مثق��ال نقره به او بدهد. س��لمان 
خدمت پیامبر رس��ید و جری��ان را گفت. پیامب��ر زمیني را براي 
نخلستان تهیه کرد و همراه اصحاب و یارانش 3۰۰ نخل کاشت، 
اصحاب پیامب��ر مبلغ 4۰ مثق��ال نقره را نیز تهیه و به س��لمان 
 دادند. به این صورت س��لمان آزاد ش��د و جزو ی��اران پیامبر قرار 

گرفت.

هوشنگ وحيددستجردي؛ سربـاز انقالبآیت اهلل علی قدوسی؛ اصالح گر جـامعه

در چنین روزی 

آیت اهلل علی قدوسی در 1۲ مرداد 13۰۶ شمسی در شهرستان نهاوند در یک خانواده 
روحانی متولد شد. پدرش آیت اهلل ما احمد قدوسی، در محضر آیات عظام ماکاظم 
خراسانی، میرزا حبیب اهلل دشتی و میرزا محمد حسن شیرازی به مقام اجتهاد رسیده 

بود. 
علی قدوس��ی دوران خردسالی را تحت تعلیم پدرش س��پری کرد. در آن زمان درس 
خواندن در م��دارس جدید که با تحول آموزش از ش��کل س��نتی به س��بک اروپایی 
همراه شده بود، برای فرزند یک روحانی معروف کار س��اده ای نبود؛ زیرا خانواده های 
مذهبی ترجیح می دادند که فرزندان ش��ان در   همان مکتب خانه های قدیمی تعلیم 
 ببینند تا آنچنان ک��ه خود می گفتن��د از انحراف فک��ری و اخاقی مص��ون بمانند. 
اما مااحمد با شکستن این سنت و روش، علی را به مدرسه فرستاد. او نیز توانست دروس 

ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذارده و تا سال سوم دبیرستان به تحصیل ادامه دهد.
در همین دوره بود ک��ه تصمیم گرفت برای یادگیری دروس اس��امی ب��ه قم برود. 
این چنین بود که در س��ال 13۲1 وارد حوزه علمیه ش��ده و مشغول فراگیری دروس 
اسامی شد. وی درس خارج را نزد آیت اهلل بروجردی و امام  خمینی و درس فلسفه و 
رئالیسم را نزد عامه طباطبایی فراگرفت. او بعد از سال ها تلمذ نزد عامه مورد توجه 
وی واقع شد و پس از چندی با نجمه  سادات دختر عامه طباطبایی ازدواج کرد. قدوسی 
در 1341 به درجه اجتهاد رسید و به تدریس در حوزه علمیه قم مشغول شد. او با آغاز 
فعالیت فدائیان اسام به صف مبارزین این گروه پیوست و در جریان نهضت ملی شدن 
صنعت نفت در مخالفت با حزب توده فعالیت زیادی داشت، اما پس از شکست نهضت 
ملی و پیروزی کودتاچیان ۲۸ مرداد 133۲ و تا سال 1341، مشغول تکمیل دروس 

حوزوی شد. 
 با پیش آمدن مس��اله کاپیتوالس��یون در 4 آب��ان 1343 و س��خنرانی امام خمینی 
در اعتراض به این مس��اله که منجر به دس��تگیری وی در 13 آبان و تبعید به ترکیه 
ش��د، جامعه مدرس��ین با اعتراض ش��دید اعامیه ها و نش��ریات مخفی را منتش��ر 
کرد. برخوردهای ش��دید حکومت با ه��واداران ام��ام تعدادی از ش��اگردان از جمله 
 قدوس��ی را به تش��کیل گروهی مخفی از مدرس��ین و اس��اتید ح��وزه ترغیب کرد. 
 این گ��روه مخفی ب��ه بهانه بررس��ی و اص��اح امور حوزه تش��کیل جلس��ه می داد، 
ولی در حقیقت به طراحی مبارزه با رژیم شاه می پرداخت و عاوه بر قدوسی چهره هایی 

چون آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل ربانی و آیت اهلل منتظری نیز در آن فعال بودند.
 حدود س��ال های 4۵-1344 بود که با کش��ف این جمعیت از سوی س��اواک، تمام 
روحانیونی ک��ه در آن عضو بودند از جمله قدوس��ی دس��تگیر و به زن��دان قزل قلعه 
منتقل شدند. قدوسی در مرداد س��ال بعد، پس از آزادی از زندان به کارهای فرهنگی 
و فعالیت هایی در راس��تای اصاح نظام آموزش��ی حوزه دس��ت زد. یک��ی از فصول 
درخشان شهید قدوسی تاسیس مدرس��ه حقانی بود که با همیاری جمعی از اساتید 
با محوریت ش��هید آیت اهلل دکتر بهش��تی انجام گرفت. تاس��یس این مدرسه نه تنها 
یک حرکت صرفا فرهنگی، علم��ی و تربیتی نبود؛ بلکه   همان ط��ور که بعد ها معلوم 
شد یک حرکت سیاس��ی دقیق و حساب ش��ده بود که بعد از قیام 1۵ خرداد و تبعید 
 امام به وقوع پیوس��ت.  مدرسه حقانی باعث ش��د ش��ماری از طاب و فضای عالم، 
متقی و آگاه به زمان تربیت ش��ده و س��رمایه ای عظیم برای انقاب اس��امی شوند. 
قدوس��ی دروس کاس��یک دبیرس��تانی مانند ریاضیات، طبیعی و زب��ان خارجه را 
وارد دروس ح��وزوی مدرس��ه حقانی کرد و در س��ال های فعالیت خ��ود از همراهی 

 و همفکری ش��هید دکتر بهش��تی بهره برد. اندک ان��دک آوازه مدرس��ه حقانی در
همه جا پخش ش��د. بس��یاری از جوانان به این مدرس��ه روی آوردن��د و تجمع انبوه 
 اس��تادان جوان و انقابی در مدرس��ه، س��اواک را به هراس انداخت. مدرسه حقانی 
به مرکزی برای مبارزه با شاه تبدیل شد و بسیاری از شاگردان آن به زندان افتاده و یا 
فراری و تبعید شدند. قدوسی در کنار مدرسه حقانی، مدرسه علمیه دیگری نیز به نام 

»مکتب توحید« که مختص خواهران و تربیت مبلغان زن است، تاسیس کرد.
 قدوسی بعد از پیروزی انقاب هم در صحنه اجرایی فعالیت های انقابی ظاهر شد و 
یکی از اعضای فعال کمیته استقبال از امام بود و به فرمان امام ماموریت پیدا کرد تا در 
دادگاه های انقاب که در تهران تشکیل می شود حضور یافته و متصدی مقام قضاوت 
شود. پس از گذشت چند ماه از انقاب، دادگاه های انقاب بی نظم و با مشکات زیادی 
درگیر بود که این امر مسووالن را واداشت تا برای این وضعیت راه حلی بیابند. در همین 
حال بود که طی حکمی از سوی امام، قدوسی به سمت دادستانی کل کشور منصوب 

شدند.
  آیت اهلل قدوس��ی س��رانجام بع��د از 31 ماه حض��ور در س��مت دادس��تانی انقاب، 
در حالی که ۸ ماه از ش��هادت فرزندش محمدحس��ن در عملیات هویزه می گذشت، 
در جریان بمبگذاری در دادس��تانی انقاب در چهارراه قصر تهران که بعد ها سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( مسوولیت آن را برعهده گرفت، ترور شد و به شهادت رسید. 
بعد ها معلوم شد فردی نفوذی از کارمندان دادس��تانی دقایقی قبل از انفجار زیر اتاق 
قدوسی بمبی آتش زا تعبیه کرده و به سرعت از این مکان خارج شده است. این چنین 
بود که در ساعت ۸:4۰ روز شنبه 14 شهریور 13۶۰ انفجار مهیبی در زیر دفتر قدوسی 
رخ داد، به نحوی که دیوار پشت سر او جدا ش��ده و او را از اتاقش در طبقه دوم به کف 
حیاط دادستانی پرت کرد. قدوسی که به شدت مجروح شده بود، ابتدا به بیمارستان 
۵۰1 ارتش و سپس به بیمارستان شهدا انتقال یافته و تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ 
اما تاش ها ن��اکام ماند و وی در   نهایت به دلیل خونریزی ش��دید مغزی به ش��هادت 
 رسید. پیکر قدوسی پس از تشییع توسط گروه کثیری از مردم، در صحن مطهر حرم 

حضرت معصومه در قم به خاک سپرده شد.

ش��هید دس��تجردي در 13۰4 دراصفهان دیده به جهان گش��ود. وي پس از دوران 
دبستان و دبیرس��تان، در 13۲۸ وارد آموزشگاه شهرباني ش��د. در دوران حضور در 
 ش��هرباني، دوره هاي تخصصي انتظامي، دوره  س��تاد و دوره عالي را پشت سر نهاد.

امیرسرتیپ شهید وحید دستجردي، رییس شهرباني کل کشور، از پشتیبانان جنبش 
اسامي به رهبري امام خمیني)ره( به ش��مار مي رفت. جنبش امام خمیني)ره( که 
 برخاسته از ارزش هاي اس��ام ناب محمدي)ص( بود، در دهه 134۰ در فضایي آغاز 
به پرتوافکني کرد که دو ابرقدرت شرق و غرب، جهان را میان خود تقسیم کرده بودند. 
 حکومت ها با نقش��ه یکي از این دو ابرقدرت و همواره با کودتایي روي کار مي آمدند 
 تا دارایي کشورش��ان را به اربابان اس��تعمارگر واگذار کنند، ام��ا در جنبش امام)ره( 
هیچ جاي پای��ي براي نیروهاي چپ و راس��ت وابس��ته به این قطب ه��اي جهاني و 
سرسپردگان آنها وجود نداشت. حکومت دست نشانده محمدرضاشاه پهلوي هم که 
 آشکارا سیاست هاي استکبار جهاني به سرکردگي آمریکا و صهیونیسم بین الملل را 
در ای��ران پی��اده مي ک��رد، در پیش��کش ک��ردن دارایي ه��اي م��ردم ای��ران، از 
جمله نف��ت تردی��دي ب��ه خ��ود راه نم��ي داد. ام��ام خمین��ي)ره(، رهب��ر بزرگ 
انق��اب اس��امي، پ��ا ب��ه می��دان پی��کار ب��ا نظ��ام وابس��ته ب��ه بیگان��ه پهلوي 
گذاردن��د ت��ا دس��ت نظ��ام ستمش��اهي و س��ردمداران اس��تکبار را از کش��ور 
 ای��ران کوت��اه کنن��د. دین س��تیزي حکوم��ت، رواج بي بندوب��اري، خودکامگ��ي، 
بیگانه دوس��تي و ت��اراج نفت و دیگ��ر دارایي هاي ای��ران، از ویژگي ه��اي حکومت 
طاغوتي ش��اهان پهلوي بودند که دل م��ردم و روحانیت مبارز را روز به روز نس��بت 
به رفت��ار دس��تگاه حاکم تیره ت��ر مي س��اخت و ناب��ودي آن را حتمي ت��ر. رهروان 
 راس��تین امام)ره( هر کدام به گونه اي مي کوش��یدند تا پایبندي خودشان را به راه و 
اندیشه هاي ایشان نشان دهند، چه با تاش سیاسي و چه با آگاهي بخشیدن به مردم. 
شهیددس��تجردي را نیز باید از پیروان تاش در این راه برشمرد. وحیددستجردي، 
از هواداران جنبش ملي ش��دن نفت ایران بود. ش��هید دس��تجردي پس از سي ودو 
س��ال خدمت در رده هاي گوناگون ش��هرباني، بازنشسته ش��د. نگرش و کارکردش 
در دوران خدم��ت، چندب��ار حکومت محمدرضا ش��اه پهل��وي را به بی��رون کردن 
وي از ش��هرباني واداش��ت، گرچه این کار انجام نشد. شهید دس��تجردي از مقلدان 
امام)ره( به شمار مي رفت و در انجام دستورهاي دیني بس��یار پایبند بود. او همواره 
کوچک ترین وظایف ش��رعي را هم رعای��ت مي کرد. در س��ال هاي 13۵۶ تا 13۵7 
حکومت دست نش��انده پهلوي، به دس��تور اس��تکبار جهاني به س��رکردگي آمریکا 
و صهیونیس��م بین الملل، ب��ر آن بود که به کش��تار م��ردم در ش��هرهاي گوناگون 
 ایران بپ��ردازد، تا مگر بتوان��د جلو پیش��روي انقاب اس��امي را در ای��ران بگیرد. 
از ای��ن رو، س��رتیپ هوش��نگ دس��تجردي ناگزی��ر ش��د در 13۵7 درخواس��ت 
بازنشس��تگي کند تا نقش��ي در تبهکاري هاي آنها نداش��ته باشد. دس��تجردي در 
 همان س��ال، با لب��اس غیرنظام��ي در راهپیمایي پرش��ور و انقابي مردم ش��رکت 

مي کرد.
  س��رانجام، در ۲۲ بهمن 13۵7 نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنش��اهي در ایران، سرنگون و 
به زباله دان تاریخ سپرده شد، س��فارت اسراییل در تهران تعطیل ش��د، پنجاه هزار 
مستشار نظامي آمریکایي که بر تاروپود کش��ور چنگ انداخته بودند، اخراج شدند، 
جلو تاراج نفت و دیگر دارایي هاي کش��ور گرفته ش��د و با رهبري امام خمیني)ره( 
 نظام مقدس جمهوري اسامي ایران پایه گذاري شد؛ نظامي که مهم ترین شعارش،

 رد هرگونه استعمار و بیگانه دوس��تي و اجراي سیاست » نه ش��رقي و نه غربي«بود.
پس از پیروزي انقاب اسامي، شهید دستجردي که بازنشسته بود، بار دیگر به خدمت 
فراخوانده شد و مسوولیت هاي چندي، چون رییس شهرباني اصفهان، سرپرست اداره 

بازرسي و معاون انتظامي را در دست داشت.
 شهید دس��تجردي، در ۲4 اس��فند 13۵9 به س��مت ریاست ش��هرباني کل کشور 

رسید.
پس از به بار نشستن انقاب پرشکوه اسامي در ایران، گروهک مجاهدین خلق که خود 
را در رس��یدن به اهدافش ناکام مي دید، ترور مسووالن رده باالي جمهوري اسامي 
 ایران را در صدر کارهایش قرار داد. گروهک منافقین از انجام ترورها، سرنگون کردن 
نظام نوپاي جمهوري اس��امي را در س��ر داش��ت. آن گروهک پس از منفجر کردن 
س��اختمان مرکزي حزب جمهوري اس��امي در میدان سرچش��مه تهران در هفت 
 تیر 13۶۰ و به ش��هادت رس��اندن 7۲ تن از برجس��تگان رده  باالي نظام اس��امي، 
در هشتم شهریور 13۶۰ به انفجار دیگري در ساختمان نخست وزیري آن شهر دست 
زد. مسعود کشمیري، عضو گروهک مجاهدین خلق، پیشتر به شیوه منافقانه اي در 
 شوراي امنیت کشور رخنه کرده بود. وي در آن روز با بمب جاسازي شده در کیفش، 
بي آنکه بازرسي شود، وارد ساختمان نخست وزیري شد. او چون دبیر نشست شوراي 
امنیت ملي کش��ور هم بود، درس��ت نزدیک به ش��هید محمدعلي رجایي و ش��هید 
 حجت االس��ام دکتر محمدجواد باهنر نشست.کش��میري پ��س از خواندن قرآن و 
به کار انداختن بمب س��اعتي، از اتاق بیرون مي رود. ناگهان بمب منفجر مي  شود و 
رییس جمهور و نخست وزیر شهید مي شوند. وحیددستجردي هم که در آن نشست 
حضور داشت، به سختي زخمي مي شود، ولي خود را به مهتابي ساختمان مي رساند 
و به پایین مي پرد. شش روز پس از آن، در چهاردهم شهریور 13۶۰ در اثر سوختگي 

به شهادت مي رسد.
پیکر پاک شهید دستجردي، در بهش��ت زهراي تهران به خاک سپرده شد.در همان 
 روز شهادت دس��تجردي، منافقین با انفجار دیگري نیز آیت اهلل شیخ علي قدوسي، 

دادستان کل انقاب، را شهید کردند.

 اينجا جلوی مهمان
درخت سـر می بُرند

سلمان فارسی؛ جستجوگر حقیقت



خبر 

نماینده اصفه��ان با انتقاد از انتقال آب س��میرم به رفس��نجان گفت: ما 
معتقدیم باتوجه به خشسکالی شدید، آب این استان باید تنها در همین 

منطقه اصفهان استفاده شود.
مقتدای��ی ابراز داش��ت: امی��دوارم ب��ا درک عمیق از وضعی��ت انقالب 
اس��المی، بتوانی��د ب��ا رس��الت خبری خ��ود ب��رای روند اله��ام بخش 
جمهوری اس��المی ایران برای س��ایر کش��ورها یاری رس��ان باش��ید و 
 ظرفیت های خبری کش��ف نش��ده اصفهان را کش��ف کرده و گسترش

 دهید.
وی درب��اره زمینه هایی که رس��انه های اصفهان باید به آن حس��اس تر 
باش��ند، ابراز داش��ت:  اصفهان در برخی محورها حرف های جدی تری 
 برای گفتن دارد که حوزه فرهنگ و هنر اعم از معماری، صنایع دستی و

 توانمن��دی ها، می��راث فرهنگی و گردش��گری، عرصه های آموزش��ی 
و علمی اصفه��ان مانند دانش��گاه های م��ادر و مراکز عمده آموزش��ی 
 ک��ه در س��طح مل��ی و بی��ن الملل��ی مط��رح هس��تند از ای��ن جمله

 است.
نماین��ده اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی اضافه ک��رد: همچنین 
علوم و فنون جدی��د و تکنولوژی هایی در س��طح ملی مانن��د هوا فضا، 
بیوتکنولوِژی، نانو تکنولوژی و دس��تاوردهای مرتبط، اقتصاد و صنعت، 
 حوزه های کارگری، بخش کشاورزی عرصه های مرتبط با منابع طبیعی،

 محیط زیست، مش��کالت آب در اصفهان و تولیدات کشاورزی از دیگر 
مواردی است که خبرنگاران رسانه های اصفهان باید توجه جدی به آنها 

داشته باشند.
مقتدایی تاکید کرد: NGO ها، ظرفیت های سیاس��ی، مباحث مرتبط 
با حمل و نقل و دیگر بخش های متعددی که به ظرفیت های اس��تانی و 
ملی برمی گردد؛  ظرفیت های خبری را در دل خود دارد که باید به آنها 

توجه شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود در ارتباط با مسائلی که در دیدار نمایندگان اصفهان با جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور، در هفته گذش��ته مطرح ش��ده است، اظهار 
داشت:  از ابتدا قرار نبود خروجی این دیدار به شکل صورت جلسه درآید 
بلکه گالیه هایی مرتب��ط با برنامه ریزی های ریاس��ت جمهوری در این 

جلسه مطرح شد.
انتقاد از اعمال نفوذهایی که مردم استان اصفهان را متضرر 

می کند
وی با اشاره به مهم ترین مباحث و گالیه های نمایندگان اصفهان گفت: 
برخی اعمال نفوذها که در س��طح ملی در حال انجام اس��ت، اصفهان و 
مردم��ان آن را متضرر می کند و بر این اس��اس از جمله مس��ایلی که با 
 جدیت مورد انتقاد نمایندگان اس��ت انتقال آب از سمیرم به رفسنجان

 است.
مقتدای��ی تاکی��د ک��رد: ب��ا وج��ود اینک��ه مصوب��ات ای��ن ط��رح 
س��ال ه��ا پی��ش انج��ام و مصوب��ات بع��دی آن را لغ��و کرده اس��ت 
 اما ب��ار دیگر ب��ا اعمال نفوذه��ای صورت گرفت��ه این مس��اله پیگیری 

می شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که شرایط اصفهان تغییر کرده است و با 
توجه به نیاز شدید استان به آب نباید  انتقال آبی به رفنسجان انجام شود.
واکن�ش جمعِی نماین�دگان در ص�ورت ادامه رون�د اعمال 

نفوذهای غیرقانونی انتقال آب
نماین��ده اصفه��ان در مجل��س ش��ورای اس��المی با اش��اره ب��ه اینکه 
به ش��کل مس��تقیم به مس��ووالنی ک��ه در ای��ن زمین��ه اعم��ال نفوذ 
غیرقانون��ی می کنن��د، متذک��ر ش��ده ایم، تصری��ح ک��رد: در روزهای 
آین��ده اگر ب��رای جلوگیری از ای��ن اعم��ال نفوذها اقدام ج��دی انجام 
 نش��ود، این مس��اله واکنش جمعی نمایندگان اصفهان را در بر خواهد

 داشت.
وی ادام��ه داد: به دنب��ال این هس��تیم که با ایج��اد ارتباط با ش��ورای 
عالی امنیت ملی حساس��یت های نادی��ده گرفتن نیاز مردم اس��تان و 
اینکه بخش��ی از این تصمیم گیری ها م��ی تواند موجب نابس��امانی در 
حوزه افکار عمومی ش��ود را به اطالع برس��انیم.مقتدایی بیان داش��ت: 
امیدواریم مجب��ور به اس��تفاده از ظرفیت اف��کار عمومی و رس��انه ای 
در این ارتباط نباش��یم اما فریاد م��ردم اصفهان که مخال��ف تبعیض و 
اعمال نفوذ و بهره ب��رداری بی جا از منابع اس��تان هس��تند را به گوش 
 باالترین مقام های اجرایی کش��ور رس��اندیم و در حال پیگیری موضوع

 هستیم.
وزارت نیرو پیگیر نیازمندی های ضروری اصفهان باشد

نماینده اصفه��ان در مجلس ش��ورای اس��المی ابراز داش��ت: آنچه در 
این ط��رح پی��ش بینی ش��ده این اس��ت که ح��د قابل توجه��ی از آب 
اصفهان ب��ه رفس��نجان برود، مص��رف ای��ن آب در ظاهر برای ش��رب 
عنوان ش��ده اس��ت؛  اما نوع رفتاره��ا و برنامه ریزی ها نش��ان می دهد 
که ممک��ن اس��ت آبی��اری ب��اغ ه��ای پس��ته کرم��ان و رفس��نجان 
 و نف��وذ رفس��نجانی ها در دولت س��بب متضرر ش��دن م��ردم اصفهان

 شود.
وی افزود: این موضوع را به عنوان هشدار اولیه عنوان می کنیم اما در حال 

سازماندهی برای اقدامات جدی در روزها و هفته های آینده هستیم.
نتق��اد از عملک��رد وزارت نی��رو در زمین��ه رف��ع  مقتدای��ی ب��ا ا
مش��کالت آبی اصفهان گفت: ب��ه نظر می رس��د وزارت نی��رو بیش از 
 پیگی��ری نی��از ج��دی م��ردم اصفه��ان پیگی��ر مس��ائل غیرضروری

 اس��ت.وی اضاف��ه ک��رد: ظاه��را آب موج��ود در س��میرم اصفه��ان 
چش��م رفس��نجانی ها را گرفت��ه اس��ت ام��ا م��ا معتق��د هس��تیم 
 آب اصفه��ان بای��د تنه��ا در همی��ن منطق��ه اصفه��ان اس��تفاده

شود.

 مقتدایی به کسانی که در انتقال آب اعمال نفوذ 
می کنند هشدار داد:

آبیاری باغ های پسته، اصفهان را 
بیچاره کرد
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 استاندار اصفهان گفت: تعداد کتابفروشی های اصفهان به یک 
دوم تقلیل یافته و نصف تعداد پیتزا فروشی های شهر است که 
این امر نیاز به موشکافی دقیق دارد.رسول زرگرپور در مراسم 
افتتاحیه یازدهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب اصفهان اظهار 
داشت: در طول تاریخ بش��ر همه  چیز زنگار فراموشی گرفته 
است اما کتاب تنها حافظ اطالعات تاریخ قلمداد می شود که 
نسل به نسل جوامع مختلف از این میراث ارزشمند مکتوب 
بهره مند ش��ده اند.وی افزود: کتاب کانون تبادل اندیش��ه ها 
و فضای دیدار با متفکران اندیش��مندان بشری است و آنگاه 
اندیشه های جاودان قابلیت انتشار می یابند که در قاب کتاب 
به نگارش درآمده باشد.اس��تاندار اصفهان تاکید کرد: وقتی 
قرآن کریم را باالترین معجزه رس��ول گرامی اس��الم )ص( و 
نهج البالغه امیرالمومنین )ع( را برادر قرآن می دانیم باید گفت 
که کتاب، عالی ترین و شایسته ترین هدیه  الهی به انسان است 
تا در پرتو کلمات نورانی آن راه هدایت را کشف و به سرمنزل 

مقصود رهنمون شود.

م�ردم ای�ران زمی�ن هم�زاد و هم�راه دیرینه و 
همیشگی کتاب

وی در بخش دیگری از سخنان خود مردم ایران زمین را همزاد 
و همراه دیرینه و همیشگی کتاب توصیف کرد و بیان داشت: 
کتاب مظهر دانایی، آگاهی و سفیر خوشبختی و نیک مرامی 
است و فرهنگ و تمدن غنی این سرزمین کهن مقتضی چنین 
مشی و مرامی است.زرگرپور ادامه داد: خویشاوندی اهل معنا 
با کتاب ناگسستنی است و کمتر کسی است که این سرمایه 
فکری، معنوی و محصول فرهنگی را در نگاه و برنامه زندگی 
خویش قدر نشناسد.وی با اشاره به اینکه امروز شاهد یکی از 
بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی استان هستیم، بیان داشت: 
یازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان اصفهان در حالی بهار 
خود را جشن می گیرد که همواره این دیار به دوستدار کتاب 
مشهور بوده است و منزلت آن نزد اصفهانی ها بسیار مبرهن 
است.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اگر اصفهان را یکی از 

بزرگ ترین گنجینه های تاریخ کتاب و کتابت بدانیم س��خن 
گزافی نگفته ایم، گفت: اگر ش��کوه و فرهن��گ تمدن ایران 

اسالمی را در آیینه  اصفهان نبینیم، داد انصاف نداده ایم.
وی اضافه ک��رد: این روی��داد فرهنگی تنها یک نمایش��گاه 
نیست بلکه همایش بزرگ فرهیختگان، فرزانگان، خادمان و 
دوستداران کتاب است و جشن شکوهمندی که می توان در 
پرتو آن چشم انداز و افق روشنای فردای اصفهان را در حوزه 

کتاب به تماشا نشست.
ت�اش ب�رای حض�ور م�داوم در فس�تیوال ها و 

جشنواره های کتاب ملی و بین المللی
زرگرپور اظهار داشت: بر این اساس برنامه ریزی برای تدوین 
جش��ن های کتاب ها در فصول مختلف، نکوداش��ت اهل قلم 
و خادمی��ن کتاب، حمایت و رونق بخش��ی ب��ه فعالیت های 
بخش کتاب و کتاب خوانی، هدف گذاری برای تحقق نهضت 
کتاب خوان��ی و تالش برای حض��ور مداوم در فس��تیوال ها و 
جش��نواره های کتاب ملی و بین المللی می تواند از نتایج این 

اتفاق مبارک باشد.
وی ادامه داد: امیدوارم دس��ت اندرکاران برپایی نمایش��گاه 
بزرگ اصفهان به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچون 
گذش��ته منویات رهبری در حوزه کتاب را برآورده ساخته و 
پیشقراول فرهنگ آشتی با کتاب قرار گیرند.استاندار اصفهان 
تاکید کرد: بی تردید تغییر سبک زندگی و راه یافتن به بهشت 
سعادتمندی و رس��تگاری مرهون فرهنگ س��ازی عالمانه و 

حرکت در مسیر اندیش��ه های نورانی و احکام الهی است که 
می توان جلوه آن را در کتاب به تماشا نشست.

تغییر زمان و مکان نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان 
در سال های آینده

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو نکته مکان 
و زمان در ارتباط با برگزاری نمایش��گاه کتاب اصفهان گفت: 
همیشه این موضوع مطرح بوده است که شاید محل برگزاری 
این نمایشگاه محل مناسبی برای این رویداد فرهنگی نباشد 
و زمان برگزاری نیز با توجه به تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها 
مناسب نیست.زرگرپور اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور 
ش��هردار اصفهان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
داشتیم تصمیمات جدیدتری برای سال های آینده اتخاذ شد 

تا زمان و مکان نمایشگاه متناسب باشد.  
وی با اشاره به اینکه تعداد کتاب فروشی های استان اصفهان 
در طول چندسال گذشته به یک دوم کاهش پیداکرده است، 
تصریح کرد:  تعداد کتاب فروش��ی های اصفهان تقریبا نصف 

تعداد پیتزافروشی های استان است.
اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: این مس��اله نیاز به تحلیل و 
بررسی دقیق دارد که چرا در اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایرانی اسالمی، به عنوان شهری که فرهنگ شیعه در 
آن شکل گرفته است و  ش��هری که دین، تدین، دانش و علم 
جایگاه ویژه ای دارد، تعداد کتاب فروش��ی ها به نصف کاهش 

پیدا کرده است.
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مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رسالت 
در نشس��ت خبری با خبرنگاران که به 
مناسبت هفته بانکداری اسالمی برگزار 
شد با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت، بانک تخصصی 
در حوزه بانکداری بدون ربا اس��ت،اظهار داشت: این بانک 
خصوصی هیچ فعالیتی به جز عقد س��پرده ها در راستای 

قرض الحسنه ندارد.
محمدحس��ین حس��ین زاده با اش��اره به اینکه بر اساس 
اص��ل اساس��ی در قرض الحس��نه ها امور فرهنگ��ی مورد 
توج��ه اس��ت، اب��راز داش��ت: موضوع��ات پول��ی و مالی 
 در کن��ار مباح��ث فرهنگ��ی در قرض الحس��نه ها مطرح 
می شود.وی اضافه کرد: هم چنین جنبه دیگر قرض الحسنه 
رعایت احکام شرعی اس��ت به طوری که قرض الحسنه با 

رعایت جنبه های شرعی قرض الحسنه است.
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت در ادامه با اشاره 
به اس��تفاده از فتوای تمام مراجع تقلی��د در قوانین بانک 
قرض الحسنه رسالت افزود: برای اینکه عموم مردم بتوانند  
از نظر ش��رعی به قرض الحس��نه رس��الت اعتماد کنند از 
مقلدان شیعه و سنی در تدوین قوانین این بانک استفاده 

شده است.
در قرض الحس�نه نباید ش�رط غیرجایز وجود 

داشته باشد
وی با تاکید بر اینکه در قرض الحسنه نباید شرط غیرجایز 
وجود داشته باشد، اضافه کرد: این به این معناست که نباید 
برای پرداخت تس��هیالت و وام حسابی مسدود شود، بلکه 

باید طبق عملکرد حساب، وام به صاحب آن تعلق گیرد.
حس��ین زاده اجتماعی بودن را بعد دیگ��ری از این بانک 
دانس��ت و گفت: کس��ب و کارهای اجتماعی ب��ه منظور 
س��ودآوری ایجاد نش��ده اند، اما خصوصی��ت تمامی آنها، 
خودکفایی است. بانک قرض الحسنه رسالت در این راستا 
و در جهت انجام مسوولیت اجتماعی خود، تسهیالتی را به 

افراد خودکفا پرداخت می کند.
وی با اش��اره به منابع تامی��ن کننده هزینه ه��ای جاری 
بان��ک، اظه��ار ک��رد: دریاف��ت هزین��ه  باب��ت خدمات 
بانکی اع��م از ف��روش کارت، هزینه پیام��ک و هم چنین 
 . . دریاف��ت کارم��زد باب��ت پرداخ��ت تس��هیالت و .
 هزینه های ج��اری بانک قرض الحس��نه رس��الت تامین

 می شود.
گروه هدف بانک قرض الحس�نه رس�الت عامه 

مردم هستند
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رس��الت با بیان اینکه گروه 
هدف بانک قرض الحسنه رسالت عامه مردم هستند، تاکید 
کرد: طبقه ب��االی جامعه که نیازهای آنها بزرگ اس��ت و 
طبقه پایین جامعه که نمی توانند قرض خود را پس دهند، 
ش��امل جامعه هدف این بانک نمی ش��وند، اما دهک های 
باالی جامعه می توانند با هدف سرویس دهی به گروه های 
تحت پوشش خود با بانک قرض الحسنه رسالت همکاری 

کنند.وی سقف وام پرداختی را 20 میلیون تومان ذکر کرد 
و ادامه داد: بانک قرض الحس��نه رسالت از حدود سه سال 
پیش فعالیت خود را شروع کرده و هم اکنون 280 شعبه 

در سراسر کشور با سه میلیون و 300 هزار مشتری دارد.
حس��ین زاده اضافه کرد: نخستین کارت ش��تاب و دسته 
چک از اوایل س��ال 92 توزیع و از س��ال 92 تا س��ه ماهه 
نخست س��ال جاری، یک میلیون فقره وام قرض الحسنه 
با کارمزد دو درصد پرداخت ش��د. بیش��تر مردم عالقه  ای 
به پرداخ��ت و دریافت س��ود ندارند و این گ��روه از جمله 
 اه��داف اصل��ی بانک قرض الحس��نه رس��الت به ش��مار

 می آیند.
وی ادام��ه داد: س��اده س��ازی بحث ه��ای ضمانت��ی 
و وثیق��ه ب��رای دریاف��ت وام و هدای��ت نقدینگ��ی ب��ه 
س��مت کس��ب و کاره��ای خ��رد و خانگ��ی از جمل��ه 

 برنامه ه��ای اصل��ی بان��ک ق��رض الحس��نه رس��الت
 است.

مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه رس��الت با بی��ان اینکه 
تمام س��امانه های مبادل��ه بانک��ی مانند چ��کاوک، پایا، 
س��اپنا و ... در بانک قرض الحس��نه رس��الت فعال اس��ت، 
گفت: ای��ن بان��ک در اوای��ل س��ال 92 از نظ��ر تراکنش 
بانکداری الکترونی��ک بین 34 بانک، رتبه آخر را کس��ب 
کرد، اما در حال حاضر 15 بانک را پش��ت س��ر گذاش��ته  
اس��ت، هم چنین بانک قرض الحس��نه رس��الت از لحاظ 
 تراکنش موف��ق در می��ان چهار بان��ک اول کش��ور قرار

 دارد.
اس�تان اصفهان اس�تان نمونه بهینه س�اختن 

بانکداری اجتماعی است
وی با تاکید بر اینکه وام مشروط، جایز نیست، گفت: اصل 

ش��یوه وام برای مردم باید به گونه ای باشد که مردم دچار 
مشکل نشوند، در این راستا در بانک قرض الحسنه رسالت، 
مبلغ و مدت پرداخت وام وابسته به عملکرد حساب است.

حس��ین زاده با بیان اینکه اس��تان اصفهان اس��تان نمونه 
در زمین��ه بهینه س��اختن بانک��داری اجتماعی اس��ت، 
افزود: بانک قرض الحس��نه رس��الت، همکاری تنگاتنگی 
را ب��ا معاون��ت علم��ی و تحقیقات��ی ریاس��ت جمهوری 
 داش��ته و وام های��ی را در سراس��ر کش��ور پرداخت کرده

 اس��ت.وی در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری در خصوص 
مص��رف نقدینگ��ی بان��ک قرض الحس��نه رس��الت در 
 م��دت فعالی��ت بانک گف��ت: زمانی ک��ه م��ردم در بانک 
ق��رض الحس��نه رس��الت حس��اب ب��از می کنن��د، این 
حساب ها و س��پرده گذاری ها به صورت وام به مردم برمی 
گردد، ام��ا بانک قرض الحس��نه رس��الت این س��پرده ها 
 را ب��ه س��مت فعالیت ه��ای اش��تغال زایی س��وق داده

 است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رس��الت با بیان اینکه هیچ 
بانکی نمی تواند در هیات مدیره خود ش��خصیت حقوقی 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: اعضای حقیقی عضو هیات 

مدیره بانک ها نیز باید به تایید بانک مرکزی برسند.
رتبه نخست استان اصفهان در کشور در بحث 

عاقه مندی به فرهنگ قرض الحسنه
حسین زاده با اشاره به رتبه نخست استان اصفهان در کشور 
در بح��ث عالقه مندی ب��ه فرهنگ قرض الحس��نه، افزود: 
سیاست بانک قرض الحسنه رسالت، استان محوری است 
به این معنی که به میزان ایجاد منابع در یک استان باید به 

همان میزان تسهیالت به آن استان اعطا شود.
وی پیرامون صندوق های قرض الحس��نه مشکل دار تحت 
پوشش بانک قرض الحسنه رسالت گفت: 35 صندوق قرض 
الحسنه مش��کل دار با هماهنگی بانک مرکزی ساماندهی 

شدند و تمام وجه مردم پرداخت شد.
حس��ین زاده با بی��ان اینک��ه کمتری��ن معوق��ات بانکی 
مربوط به بانک قرض الحس��نه رسالت اس��ت، ادامه داد: 
این بانک حدود 27 هزار س��هامدار دارد ک��ه 50 میلیارد 
 تومان س��رمایه اولی��ه ب��رای تاس��یس بان��ک را تامین 

کرده اند.
همچنین مدیر ش��عب بانک قرض الحسنه رسالت استان 
اصفهان با بیان اینک��ه 125 هزار نفر در اس��تان اصفهان 
در ای��ن بانک س��پرده گذاری کرده اند، اظه��ار کرد: بانک 
قرض الحس��نه رس��الت در اس��تان اصفهان 12 ش��عبه 
 دارد که هش��ت ش��عبه آن در شهرس��تان های کاش��ان، 
نجف آب��اد، زرین ش��هر و خمینی ش��هر و چهار ش��عبه 
آن در ش��هر اصفهان ق��رار دارند.ابراهیم مس��کین افزود: 
حدود دو سال است که در اس��تان اصفهان سرویس دهی 
خدمات بانک قرض الحس��نه رس��الت انجام می ش��ود و 
 ه��دف اصل��ی بان��ک تروی��ج فرهن��گ قرض الحس��نه

 است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس  ش��ورای اسالمی با 
بیان»در این کمیسیون به بررسی مسائلی از جمله گرانی 
کاغذ و مالیات ها پرداختیم«گفت: در چند س��ال اخیر 
تولیدات کاغذ در کشور کاهش یافته  و نیاز کشور به کاغذ 

بیش از این است.
حجت االس��الم  والمس��لمین احم��د س��الک  در آیین 
افتتاحیه یازدهمین نمایش��گاه کت��اب اصفهان اظهار 
داشت: نمایشگاه کتاب کار بسیار بزرگی بوده و حرکت 
به سوی عالقه مندسازی مردم به کتاب و کتاب خوانی از 
رسالت های مهم در جامعه است و ما نیز در کمیسیون 
فرهنگی مجلس این امر را حمایت می کنیم و کتاب در 
دیدگاه معصومین و قرآن اهمیت باالیی دارد.وی افزود: 
انسان در مس��یر زندگی خود چندین کتاب را دارد که 
ش��امل کتاب نفس، کتاب اعمال و کتاب آسمانی قرآن 
است که هر انس��انی باید در زندگی خود با مطالعه این 
کتاب به دنبال رشد و پویایی باش��د.رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نمایشگاه 

کتاب می تواند مسیری برای مطالعه بیشتر مردم باشد، 
خاطرنشان کرد: نمایشگاه اصفهان عالوه بر اینکه مردم 
را به مطالعه دعوت می کند، مردم را به س��وی عادت به 
مطالعه بیش��تر کتاب می برد و در ای��ن زمینه اهل قلم 
ارزشی کشور می توانند در جامعه با قلم خود نقش آفرینی 
کنن��د.وی پیرامون موانع مقابل رش��د کت��اب تصریح 
کرد: زمانی که اقتصاد مقاومتی در کش��ور حاکم شود 
مولفه هایی از جمله رشد و توسعه ملی و مشارکت مردمی 
در این عرصه را به دنبال دارد، عالوه بر این در کمیسیون 
فرهنگی مجلس به بررسی مسایلی ازجمله گرانی کاغذ 
و مالیات ها نیز پرداختیم. سالک بیان کرد: در چند سال 
اخیر تولیدات کاغذ در کشور کاهش یافته و نیاز کشور 
به کاغ��ذ بیش از این اس��ت. عالوه بر ای��ن گرانی کاغذ 
 معضالتی را برای ناشران به وجود آورده  و خواسته های

 مقام معظم رهبری در این عرصه نیز تدوین برنامه های 
مختلف برای رشد تولید کاغذ است و در این زمینه نیز 

باید از حالت سنتی به سوی مدرن شدن حرکت کنیم.

 مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گف��ت: حادثه 
کنورتور ذوب آهن اصفهان به دلیل نقص فنی و سقوط 

شاالک همراه با آب اتفاق افتاده است.
غالمعلی قادری در خصوص آخرین گزارش به دست آمده 
از بررسی چرایی ایجاد حادثه انفجار در کارخانه ذوب آهن 
اصفهان اظهار داشت: این حادثه با تاکید وزیر کار و امور 
اجتماعی و با حضور معاونان وی در کارخانه ذوب آهن و 

تشکیل تیم ویژه مورد بررسی ویژه قرار گرفت.
وی با اش��اره به انجام یک هزار ساعت کار کارشناسانه و 
تخصصی برای بررسی حادثه انفجار کنورتور ذوب آهن 
ابراز داش��ت: تمام ارگان های مربوط��ه در این خصوص 
همکاری الزم را داشته اند و پس از برگزاری 100 جلسه 
مصاحبه طی هفته گذش��ته گزارش نهای��ی این حادثه 
به مراجع قضایی اعالم ش��د.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در بررس��ی های نهایی 
نقش فنی و سقوط شاالک همراه با آب دلیل اصلی این 
حادثه بوده است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که 

این حادثه غیر مترقبه بوده و تاکنون نمونه این حادثه را 
نداشته ایم.

وی در ادامه ب��ا بیان اینکه حوزه ایمن��ی در کار برای ما 
بسیار مهم است، اظهار داشت: بیش از یک میلیون نفر 
در استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که 750 
هزار نفر از این افراد کارگر بوده و بر این اس��اس اس��تان 
اصفهان اس��تانی کارگری به شمار می رود که باید مورد 

توجه ویژه در امور ایمنی در کار قرار گیرد.
قادری با اشاره به کشته و مصدوم شدن 10 نفر در حادثه 
انفجار کنورتور اصفهان در روز 18 تیر سال جاری افزود: 
از این تعداد 3 نفر در محل حادثه کش��ته ش��ده، 4 نفر 
به صورت س��رپایی درمان و 3 نفر دیگر نیز که آس��یب 
جدی تری دیده بودند برای درمان به خارج از کشور اعزام 
شده و در حال حاضر پس از بهبودی به کشور بازگشته اند.

وی اضافه کرد: تصمیم گیری نهایی در خصوص حادثه 
ذوب آهن، با ارائه گزارش کامل آن به مسووالن قضایی 

استان اصفهان واگذار شده است.
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فروش زمین
فروش منحصر به فرد زمین 1300 متری داخل خود روستای تاریخی 
یاسه چاه با ساحل خصوصی، لب رودخانه، با درختان 30 ساله آماده 

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

09133338626   -     09122051377

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد؛

 بررسی گرانی کاغذ و مالیات ها در کمیسیون
 فرهنگی مجلس

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

دلیل حادثه کنورتور ذوب آهن اصفهان سقوط شاالک 
همراه با آب بوده است

استاندار اصفهان:
 کتاب فروشی های اصفهان

 جای خود را به پیتزا فروشی دادند

قـوانین بانک رسالت با استفاده

 از فتـوای تمام علما تدوین شده است

زاینده 
رود



قوی ترین مردان 
 استان،به میدان 

می آیند

 اعضای کمیته 
پاورلیفتینگ معرفی 

شدند

  قوی ترین مردان استان اصفهان امسال با نام اس��تاد رحیم عسگری،به میدان 
می آیند! 

 حس��ین یارمحمدیان رییس هیات، از برگزاری مسابقات سال جاری قوی ترین 
مردان استان اصفهان به نام اس��تاد رحیم عسگری قهرمان پیشکسوت در رشته 
 قوی ترین م��ردان و پاورلیفتینگ خبرداد وافزود:مس��ابقات ق��وی ترین مردان

 استان اصفهان در سال جاری با نام استاد رحیم عسگری قهرمان پیشکسوت رشته 
قوی ترین مردان  برگزار می شود.

 وی افزود:برای تجلیل ازقهرمانان و ارج نهادن به پیشکسوتان، مسابقات قهرمانی 
قوی ترین مردان درسال جاری، با نام استاد عسگری برگزار می شود، ضمن اینکه 
دراولین گام، مس��ابقات پرورش اندام رابانام استاد سعید بیضاوی قهرمان ارزنده 

پرورش اندام برگزار کردیم. 
یارمحمدیان خاطر نشان کرد:مسابقات قوی ترین مردان قهرمانی استان در اوایل 
آبان ماه امسال درسالن پیروزی برگزارخواهد شد که متعاقبا جدول زمان بندی و 

آیین نامه مسابقات به اطالع  عموم رسانده خواهد شد.

 اعض��ای کمیت��ه پاورلیفتین��گ هی��ات بدنس��ازی و پ��رورش ان��دام 
 اس��تان اصفه��ان ب��ا حض��ور حس��ین یارمحمدی��ان ریی��س هی��ات معرف��ی 
 شدند.به گزارش روابط عمومی هیات بدن سازی و پرورش اندام استان اصفهان، در

 جلس��ه ای که  درتاالراجتماعات س��رای ورزش��کاران) مفاخر اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان( برگزارشد، با حضورحس��ین یارمحمدیان، رییس هیات 
بدنس��ازی و پرورش اندام، اعض��ای کمیت��ه پاورلیفتینگ معرفی ش��دند.بر این 
اس��اس عبدالرضا کریمي ب��ه عنوان رییس،علی س��یالنی، نای��ب رییس، محکم 
کار دبیر، مرتض��ی جانقربان، مس��وول کمیته فنی و مجتبی محمدی، مس��وول 
کمیت��ه اقتصادی انتخ��اب ش��دند. همچنین محمد امی��ن الرعایایی ب��ه عنوان 
مسوول کمیته برگزاری مسابقات، حمید نظری، مس��وول کمیته مربیان، رسول 
 امینی مس��وول کمیته پیشکسوتان، س��عید شریفی، مس��وول کمیته قهرمانان، 
 تاج زادگان، مس��وول روابط عمومی، مهدی کریمیان، مس��وول ام��ور فرهنگی،

 پژم��ان عدیل��ی، مس��وول کمیت��ه داوران و جعفر کریمی��ان، مس��وول کمیته                                                              
شهرستان ها  انتخاب و معرفی شدند.

باشگاه استقالل یک هفته  فرصت دارد طلب 350 هزار دالری توزی، بازیکن اسبق 
خود را پرداخت کند، در غیر این صورت شش امتیاز از این تیم کسر خواهد شد.در 
حالی پرونده پنج بازیکن طلبکار باشگاه استقالل در فیفا باز است که توزی، نسبت 
به سایر پرونده ها در اولویت قرار گرفته و باشگاه استقالل یک هفته  وقت دارد طلب 
این بازیکن را پرداخت کند در غیر این صورت شش امتیاز از استقالل کسر خواهد 
شد.ساموئل، ردی، الوره، کاروالیو و توزی پنج بازیکنی هستند که پرونده بدهی 
باشگاه استقالل به خود را به فیفا برده اند و پیگیر مطالبات خود شده اند و جمعا 
طلب این پنج بازیکن رقمی معادل سه میلیارد تومان است.بدهی باشگاه استقالل 

به این بازیکنان در زمان مدیریت قبلی باشگاه رقم خورده است.

باشگاه به تعهداتش عمل نکرده است
س��رمربی پرس��پولیس می گوید بازیکنانش بابت مطالبات مالی شان ناراحت 
هستند.برانکو ایوانکوویچ، درباره اعتصاب بازیکنان این تیم اظهار کرد: بازیکنان 
ناراحت هستند چون مدت زیادی است که پولی دریافت نکرده اند. طبیعی است 
که می خواهند مشکلش��ان حل شود.س��رمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس ا ضافه  
کرد : بازیکنان تالش می کنن��د و به خوبی کار می کنند. آنها صبور هس��تند اما 
انتظار دارند که مشکالت مالی هر  چه  سریع تر حل ش��ود. من هم امیدوارم که 
هر  چه  ز و د تر این مشکالت رفع ش��ود.وی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه این 
مشکالت روی نحوه کار بازیکنانش تاثیر می گذارد، اظها ر کرد: بله. این موضوع 
روی بازیکنانم تاثیر منفی می گ��ذارد. من بر نامه هایی داش��تم که برنامه هایم 
تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت. ب��رای کار کردن یک مربی در ی��ک تیم باید فضا 
مهیا باش��د. فرق نمی کند که این مربی در باش��گاه فعالیت کند یا در تیم  ملی،  
 بلکه باید فضای الزم برای او مهیا باش��د.برانکو در پاس��خ به این سوال که چرا با 
علی اکبر طاهری درباره این مش��کالت صحبتی نمی کند، ا ضافه  کرد : من قبال 
با طاهری در این باره صحبت کرده ام و گفته ام ک��ه بازیکنان باید از لحاظ مالی 
خیالش��ان راحت باشد اما باش��گاه نتوانس��ته به تعهداتش در قبال این مسایل 
عمل کند.سرمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس در پاس��خ به این سوال که از باشگاه 
پر سپولیس پولی دریافت کرده است یا خیر، توضیح داد: من در فصل جاری هیچ 
پولی نگرفته ام.وی همچنین درباره این که تا دیدار پر سپولیس مقابل سایپا چه 
اتفاقی رخ خواهد داد، ا دا مه  داد: نمی دانم تا آن زمان خواسته بازیکنان برطرف 
می شود یا خیر اما ما زمان را از دس��ت می دهیم و این باعث می شود که تمرکز 
بازیکنان بر هم بخورد.برانکو در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ورزش و جوانان 
به باشگاه کمک مالی نمی کند هم، اظها ر کرد: به من ارتباطی ندارد که پول باشگاه 
پر س��پولیس از چه منبعی تامین می شود. وظیفه من نیس��ت که به این مساله 
 فکر کنم و فقط مس��ایل فنی به من ارتباط دارد، ولی برای من عجیب است که 
پر طرفدارترین تیم آسیا اینقدر مشکل دارد. جوی که وجود دارد، جو مناسبی 
نیست. بازیکنان می خواهند تالش کنند اما ذهن و تمرکزشان به جای دیگری 

معطوف است و این موضوع تاثیر منفی می گذارد.

پیشنهاد عجیب یک فرد ناشناس به 
دروازه بانان استقالل

 
یک فرد ناشناس با حضور در محل تمرین آبی پوشان به دو دروازه بان استقالل 
پیشنهاد عجیبی داد.تمرین چند روز پیش تیم فوتبال استقالل در شرایطی برگزار 
شد که یک فرد ناشناس در جمع آبی پوشان حضور پیدا کرد. او با در دست داشتن 
کلیدی به سمت رحمتی رفت و به او پیشنهاد داد تا این کلید را بخرد و بعد از آن، 
همه تک به تک ها را خواهد گرفت.بعد از اینکه رحمتی به درخواست عجیب وی 
پاسخ رد داد و حاضر نشد کلید را بخرد فرد ناشناس به سمت طالب لو رفت و گفت 
اگر این کلید را بخرد همه پنالتی ها را خواهد گرفت که طالب لو هم به پیشنهاد 

او خندید و به سمت رختکن رفت!

 سرانجام جاسوس پرسپولیس
 پیدا شد

در حالی که یک نشریه معتبر ورزش��ی از احتمال اعتصاب پرسپولیسی ها خبر 
داده بود، پیش بینی اش درست از آب درآمد. سرخ پوشان پایتخت در اعتراض 
به مش��کالت مالی دس��ت به اعتصاب زدند و تمرین نکردند.پ��س از اعتصاب 
پرسپولیسی ها و لغو دیدار دوستانه برابر نیروی زمینی، هر چند عده ای به دنبال 
پیدا کردن راهکاری برای حل مش��کل مالی بودند؛ اما برخی هم می خواستند 
 بدانند نشریه ورزش��ی از کجا و از طریق چه کسی یا کس��انی وقوع اعتصاب را

 پیش بینی کرده است.به قول معروف آنها به دنبال شناسایی جاسوس پرسپولیس 
بودند؛ بازیکنی که اخبار اردو و رختکن را در اختیار چند رسانه خاص قرار می داده 

و خبر اعتصاب هم از کانال او به نشریه ورزشی رسیده بود.
گویا پس از پیگیری مس��ووالن و همکاری دو بازیکن باس��ابقه پرسپولیس که 
در جریان اعتصاب بودند اما آنرا ش��یوه مناس��بی برای بیان اعتراض و گرفتن 
حق و حقوقشان نمی دانستند، جاسوس س��رخ ها پیدا شده است. حاال همه در 
 انتظار برخورد کمیته انضباطی باشگاه با این بازیکن خاصی که »سین« نامیده

 می شود، هستند!
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پیام صادقیان و نفتی ها برای دیدار برگشت با االهلی امارات در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده می شوند. ش��اگردان منصوریان در آزادی با یک 
گل مغلوب حریف خود شدند اما همچنان امیدوار به صعود هستند. صادقیان این 

عکس را بدون توضیح منتشر کرده است.

از لنز دوربین

سلفی پیام صادقیان 
هنگام صرف ناهار با نفتی ها!

استقالل در خطر کسر 6 امتیاز
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قراردادهای اکثر باشگاه ها بندهایی دارد که بعضی اوقات به 
ضرر باشگاه می شود و البته بیشتر اوقات به نفع آنها.

م��واردی در یک��ی از مع��دود 
ک��ه پی��ش 

آم��ده 

ق��رارداد 
با باشگاه بازیکن��ی 

ب��ه ضرر 
باش��گاه 

شده باشد، 
بن��دی اس��ت 

که به بازیکن اجازه می دهد در صورت داش��تن پیش��نهاد 
خارجی، یکطرفه قراردادش را فسخ کند و لژیونر شود اما در 
بقیه موارد، بندهای قراردادها به سود باشگاه ها است. در اکثر 
باشگاه ها هم این بندها وجود دارد اما کم و زیاد است. مثال 
ممکن است یک باشگاه فقط یک بند بگذارد که در صورت 
بی انضباطی بازیکن یا اگر تیم به رتبه مورد نظر نرسد، 
بازیکن جریمه می شود و مبلغی از قراردادش کسر 
خواهد شد اما باشگاه های دیگر بندهای زیادی 
در قراردادها می گذارند که ظاهرا باشگاه سایپا 

در این زمینه رکورددار است.
یکی از بندها که البته خیلی عجیب اس��ت 
و البته رس��انه ای ش��ده بحث مصدومیت 
بازیکنان اس��ت. یعنی در قرارداد بازیکنان 
س��ایپا آمده، در صورتی که مصدوم ش��وند 
درصدی از مبلغ قرارداد آنها کس��ر می ش��ود. 
مدیران کنونی این مساله را به مدیران قبلی ارتباط 
می دهند اما ظاهرا مدیران قبلی ه��م چنین اعتقادی 
ندارند و فک��ر می کنند چنین چیزی نب��وده. به هر حال 
این پایان ماج��را نیس��ت.یک بند عجی��ب و جالب دیگر 
در قراردادهای بازیکنان س��ایپا 
کارت های قرمز و زرد 
آنها است. یعنی هر 

بازیکنی در بازی کارت زرد یا قرمز بگیرد، به ازای هر کارت 
باید به باش��گاه جریمه پرداخت کند. این مس��اله یکی از 
عجیب ترین بندها است که بازیکنان سایپا معتقدند این بند 
باعث شده بازیکنان نتوانند بازی خودشان را انجام دهند و 
همه فکرشان درگیر جریمه باشد. مثال اگر بازیکن حریف در 
موقعیت تک به تک با دروازه بان سایپا قرار می گیرد بازیکن 
س��ایپا برای متوقف کردن او تالشی نمی کند، چون امکان 

دارد کارت بگیرد و باید به خاطر آن کارت، جریمه بپردازد.
اما از همه اینها مهم تر، دقایق حض��ور بازیکنان در بازی ها 
است. باشگاه س��ایپا در اقدامی عجیب در بندی از قرارداد 

بازیکنان آورده، هر بازیکنی در یک نیم فصل نتواند 
هزار دقیقه بازی کن��د، 5 درصد از مبلغ قراردادش کس��ر 
خواهد شد. یعنی هر بازیکن باید بیش از ۱۱ بازی به صورت 
کامل و ۹0 دقیقه ای در زمین حضور داشته باشد تا بتواند 
مبلغ کامل را بگیرد. در غیر این صورت، در یک فصل ممکن 
است ۱0 درصد از مبلغ قراردادش کسر شود. این مساله هم 
دردسرهای فنی زیادی را برای سایپا به وجود آورده چرا که 
با این بند، بازیکنان حتی اگر مشکل داشته باشند و نتوانند 
به بازی ادامه دهند، به هر دلیلی در زمین می مانند تا دقایق 
مورد نظر را پر کنند. این بند نه تنها این مشکل را به وجود 
می آورد، بلکه باعث ناراحتی و اعتراض به نیمکت نشینی و 

تعویض هم خواهد شد.
جالب است بدانید، بازیکنانی که در لیس��ت ۱۸ نفره قرار 
نمی گیرند باید جریمه ای ۲ برابر این مبلغ را بپردازند. یعنی 
بازیکنی که در اکثر بازی ها به هر دلیلی در لیست ۱۸ نفره 
قرار نمی گیرد، ۲0 درصد از مبلغ قرارداد خود را از دس��ت 
خواه��د داد. خیلی ها معتقدند بندی ک��ه در مورد جریمه 
مصدومان به کار برده شده و باش��گاه آن را تکذیب کرده، 
همین بند اس��ت چرا که بازیکنی که به دلیل مصدومیت 
نتواند در بازی ها حضور داشته باشد و هزار دقیقه مورد نظر 

را پر کند، باید 5 درصد جریمه بپردازد.

به هر حال ظاهرا این بند به خاطر این در قرارداد بازیکنان 
قرار گرفته تا حس رقابت در بین آنها بیشتر شود اما به خاطر 
اینکه بیش از کیفیت بازی و تاثیرگذاری، کمیت یعنی زمان 
بازی مهم است، باعث ش��ده روند بدی در بین بازیکنان به 
وجود بیاید و همه بیشتر از کیفیت بازی به دنبال پر کردن 
دقایق مورد نظر باش��ند. مس��اله ای که می تواند به باشگاه 
ضربه بزند. این در حالی اس��ت که مسووالن باشگاه ظاهرا 
فکر می کنند از این جریمه ها حداق��ل یک میلیارد تومان 
به باش��گاه برمی گردد چرا که تا االن تنها سجاد مشکل پور 
توانسته تمام بازی ها را به صورت کامل حضور داشته باشد 
و دیگر بازیکنان یا ۲، 3 بازی را از دس��ت دادند یا اینکه به 

صورت کامل حضور نداشتند.
حق عضویت، حق پزشکی و حق حضور درمسابقات 

هم به عهده بازیکن!
خیلی وقت بود که گفته می شد دیگر قرار نیست باشگاه ها 
مالیات بازیکنان را پرداخت کنند و خود بازیکنان می بایست 
مالیات شان را بپردازند. این مس��اله ۲، 3 سالی است که در 
همه باشگاه ها رعایت می شود اما اینکه باشگاهی عالوه بر 
این مالیات، یک سری هزینه دیگر را به بازیکن بسپارد کمی 
عجیب است. هزینه هایی که گفته می شود به عهده باشگاه 
است. ظاهرا باشگاه سایپا هزینه هایی مثل حق شرکت در 
مسابقات، حق عضویت در تیم و حق پزشکی را به بازیکنان 
سپرده تا خودشان پرداخت کنند. مجموع این هزینه ها هم 
۱0 درصد مبلغ قرارداد بازیکنان است که به جز مالیات، آن 
را باید به عهده بگیرند و پرداخت کنند. این در حالی است 
که هنوز از فصل سیزدهم ۴0 درصد مبلغ قرارداد بازیکنان، 
از فصل چهاردهم نیز ۴0 درصد از مبلغ قراردادشان پرداخت 
نشده. این فصل هم در ابتدای فصل به جای 30 درصد، ۲0 
درصد گرفتند که این مساله اعتراض بازیکنان زیادی را به 
دنبال داشته. البته اعتراضی که هنوز چندان علنی نشده و 
احتماال به زودی شاهد اعتراض های شدید آنها خواهیم بود.

س��رمربی تیم ذوب آهن گف��ت: به عن��وان یک مدعی 
قهرمانی، ریس��ک بزرگ��ی کرده ای��م ولی بای��د بگویم 
 این بازیکنان ج��وان شایس��ته ب��ازی در ترکیب اصلی

بوده اند.
یحیی گل محمدی، درباره درخواست باشگاه ذوب آهن 
برای تغییر زمان بازی های این تیم در جام حذفی و لیگ 
اظهار داشت:سه بازیکن تیم ما برای دریافت ویزای گوام 
پس از بازگشت تیم ملی از هند راهی دبی خواهند شد و 
تا روز 19 ش��هریور که روز بازی های حذفی است به تیم 
ملحق نمی شوند.از سوی دیگر دو ملی پوش امید ما نیز 
در تمرینات حضور ندارند و تیم امید هم در آستانه زمان 

بازی حذفی به تهران بازمی گردد.
دو بازیکن ملی پوش امید هم برای ب��ازی با کره جنوبی 
ایران را ترک کردند و پس از بازی حذفی به ما ملحق می 
شوند.طبق قوانین، تیمی که سه ملی پوش دارد بازی اش 
باید لغو ش��ود اما ما خودمان تمایل داریم تیم در شرایط 
مسابقه باشد.درخواست ما این است که بازی مان در جام 
حذفی به جای 19 ش��هریور،20 ش��هریور برگزار شود و 
مسابقه با فوالد هم یک روز عقب بیفتد.امیدوارم سازمان 
لیگ با این درخواست منطقی ما موافقت کند.وی ادامه 
داد:نمی خواهیم درباره تغییر زمان بازی های استقالل 
و پرس��پولیس صحبت کنیم و فقط درباره تیم خودمان 
حرف می زنیم.در حال حاضر عمال هشت بازیکن مان را 
در اختیار نداریم و صادقانه بگوی��م برای بازی حذفی در 
دو،سه پس��ت عمال بازیکنی را در اختیار نداریم.طبیعی 
است سازمان لیگ با درخواست ما موافقت کند.ما قصد 
حاشیه سازی نداش��تیم چون در این صورت کل بازی ما 
باید لغو می شد.حتی اگر 20 ش��هریور بازی می کردیم 

چند غایب خواهیم داشت.
س��رمربی ذوب آهن در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که اگر 
س��ازمان لی��گ با ای��ن درخواس��ت موافق��ت نکند چه 
تصمیمی م��ی گیرد بیان داشت:درخواس��ت ما منطقی 
اس��ت و امیدواری��م که س��ازمان لیگ این درخواس��ت 
 منطق��ی را بپذیرد.م��ا نهایت هم��کاری را ب��ا تیم ملی

 داشته ایم و هیچ شرط و شروطی هم نداریم.
همواره بازیکنان خود را با کمال میل در اختیار تیم های 
 ملی بزرگس��االن امید و جوانان قرار داده ای��م و افتخار
  می کنی��م  بازیکن��ان ذوب آه��ن به تیم مل��ی دعوت

 می ش��وند.انتظار ما هم منطقی اس��ت و بعید می دانم 
سازمان لیگ با خواسته ما موافقت نکند.

س��رمربی ذوب آهن درب��اره روند آماده س��ازی  تیمش 
خاطرنش��ان کرد:ما تمرین��ات خ��وب و منظمی را طی 
روزهای گذش��ته انجام دادیم و تنها مش��کل مان غیبت 
8 بازیکن اصلی بوده اس��ت.یک بازی تدارکاتی داشتیم 
و یک مس��ابقه هم پنجش��نبه انجام می دهیم.س��پس 
برای ب��ازی حذفی آماده می ش��ویم و بع��د از آن دیدار 

 مهم با ف��والد را در پیش داری��م.وی درب��اره اینکه چرا
 ذوب آهن در تعطی��الت، اردویی در خ��ارج از اصفهان 
نداشت، گفت:لزومی نداش��ت بخواهیم در جای دیگری 
اردو بزنیم.ما امکانات خوبی داریم و از امکانات باش��گاه 
اس��تفاده می کنیم.بر اس��اس این امکانات برنامه ریزی 

داشتیم و مشکلی از این بابت وجود نداشت.
 س��رمربی ذوب آه��ن درب��اره گ��زارش برنام��ه 90 از

  جوان گرایی این تیم پخش کرد، اظهار داش��ت:افتخار 
می کنیم ذوب آهن امس��ال بیش��ترین بازیکن جوان را 
در ترکیب اصلی خود داشته است.به طور حتم این رتبه 
 تا پایان فص��ل در اختیار ما خواهد بود.م��ا 6 بازیکن زیر

 23 سال در ترکیب تیم اضافه کردیم.میانگین سنی ما در 
برخی مسابقات 23/5یا 24 سال بوده است.جوان گرایی 
 در حال��ی صورت گرفت که در س��ال های گذش��ته تیم 
ذوب آهن یکی از مس��ن ترین تیم های لی��گ بود.ما در 
آغاز فصل در جلسه ای که با آذری داشتیم درباره جوان 
گرایی مفصل صحبت کردیم.در واقع این سیاست گذاری 
 باش��گاه و کادر فنی بوده که امسال چنین روندی داشته 

باشیم.
از س��وی دیگ��ر بای��د صراحت��ا بگوی��م نف��رات 
ن��ی ک��ه از آنه��ا در ترکی��ب اصل��ی مقاب��ل  جوا
 سپاهان،پرس��پولیس و اس��تقالل اس��تفاده کردی��م

 شایستگی ش��ان را در تمرین و اردو ثابت کرده بودند.ما 
چشم بسته دس��ت به جوان گرایی نزدیم و این نفرات به 
ما نشان دادند نفرات موثر و کارآمدی خواهند بود.دیدید 
برخی از این بازیکنان به تیم ملی رس��یدند و در 5 هفته 
نخس��ت در لیس��ت بازیکنان هفته قرار گرفتند.ما سال 
گذش��ته هم از بازیکنان جوانی اس��تفاده کردیم که در 

قهرمانی جام حذفی نقش داشتند.
کن��م  م��ی  افتخ��ار  بازیکن��ان  ای��ن  ب��ه  م��ن 
ن��م. دا م��ی  آه��ن  ذوب  آین��ده  را  آنه��ا   و 
 این ها نفرات کارآمدی هس��تند که بر اس��اس سیستم

 ذوب آهن قرارداد 3 یا  5 ساله بسته شده است.برخی از 
این بازیکنان اولین یا نهایتا دومین سال حضور در لیگ 
برت��ر را گذراندند و هر چ��ه جلوتر بروی��م کارآمدتر می 
شوند.این اتفاق در آینده ثمرات بیش��تری برای باشگاه 
خواهد داشت.خوشبختانه رس��انه ها و مدیران تیم ملی 
به این موض��وع اهمیت م��ی دهند و س��ازمان لیگ هم 
در بحث جوان گرایی تاکید داشته اس��ت.هر چند ما به 
عنوان یک مدعی قهرمانی ریسک بزرگی کرده ایم ولی 
باید بگویم این بازیکنان جوان ،شایسته بازی در ترکیب 

اصلی بوده اند.
وی درباره مبلغ قرارداد بازیکنان جوان تیمش گفت:مبلغ 
ای��ن بازیکنان قابل گفتن نیس��ت.آنها با رق��م اندکی به 
عضویت تیم درآمدند ولی باش��گاه به همه جزییات آگاه 
است و بازیکنان از فرصتی که دارند به میدان می روند و 

روز به روز بیشتر به ما ثابت می کنند که این هدف گذاری 
و برنامه ریزی اصولی و منطقی بود و پاس��خ مثبتی را به 

همراه داشته است.
س��رمربی ذوب آهن درب��اره نتیجه تیم��ش در 5 هفته 
نخست لیگ برتر اظهار داشت:ما قرعه سختی داشتیم.4 
بازی از 5 بازی ما خارج از خانه بود.تنها بازی که میزبان 
بودیم س��پاهان بود که هواداران این تیم بیش��تر بودند.

بنابراین جز مسابقه با اس��تقالل خوزستان بازی خانگی 
نداش��تیم.حریفان ما هم تی��م های سرس��ختی بودند 
اما در مجموع با دو برد مقابل پرس��پولیس و اس��تقالل 
ش��رایط بهتری پیدا کردی��م و به ط��ور کل��ی از نتایج 
کسب ش��ده راضی هس��تیم.با این وجود تیمی که می 
 خواهد در باالی جدول باش��د میانگین امتیازی بهتری

 می خواهد.
از نظر قرعه باید بگویم هیچ تیمی حریف آسان تلقی نمی 
ش��ود.همه تیم ها حرف های زیادی برای گفتن دارند و 
فاصله تیم ه��ا در لیگ برتر آنچنان نیس��ت که بخواهیم 
خود را از پیش، برن��ده بدانیم.بنابراین نباید تصور کنیم 
اگر در نیم فصل دوم که 4 بازی ابتدایی میزبان هس��تیم 

حداکثر امتیازات را کسب می کنیم.برای 
بردن بای��د جنگید و لیاقت داش��ت.
ما در آغاز فصل با مش��کالتی روبرو 

 شدیم که به ما لطمه زد.برای مثال
 قاس��م حدادی فر که جزو نفرات 
کلیدی ماست آس��یب دید.او به 
خاطر یک مصدومیت عجیب کنار 
ما نیست.قاس��م بهتری��ن بازیکن 
لیگ در فصل گذشته شناخته شد 

و لیاقت این عنوان را هم داشت.او در 
تیم م��ا نقش کلی��دی دارد.عالوه 

بر بحث فن��ی او ی��ک لیدر در 
ذوب آهن بود.س��عی کردیم 

در غیاب 
حدادی ف��ر از نژادمهدی 

اس��تفاده ببری��م ام��ا 
امیدواریم حدادی 

فر هر چه زودتر 
ترکی��ب  ب��ه 

بازگردد.
درب��اره  وی 

آس��یب دیدگی 
قاسم حدادی فر گفت:

آس��یب دیدگی حدادی فر 
بسیار عجیب است؛ اما یکی 
از پزشکان گفته است که 
 مش��کل این بازیکن حل

 می ش��ود.با این وجود ش��اید او به آلمان اعزام شود.من 
این پیش��نهاد را ب��ه آذری دادم و او اس��تقبال کرد.یک 
مرکز آسیب شناس��ی در آلمان هست که از متخصصین 
 بهره می برد.این مرکز آمادگی اش را برای رفع مش��کل 
حدادی فر اعالم کرده است.خود قاسم هم عالقه دارد هر 
چه زودتر به میدان بازگردد و به تیم و باشگاه کمک کند.

ما آس��یب دیدگی های دیگری هم داشتیم که در برخی 
بازی ها برایمان مشکل آفرین شد.

س��رمربی ذوب آهن درباره اینکه آیا به قهرمانی تیمش 
در لیگ برتر امیدوار است یا نه بیان داشت:برای صحبت 
درباره قهرمانی کمی زود اس��ت.تیم هایی هس��تند که 
 برای قهرمانی م��ی جنگند و م��ا هم در این زم��ره قرار 

داریم.
وی درباره مش��کالت به وجود آمده برای پرسپولیس در 
بحث مالی گفت:پرسپولیس پتانسیل هایی دارد که می 
توان از آن استفاده کرد.برای مثال می توان برای باشگاه 
اسپانسر گرفت.امیدوار بودم پرسپولیس امسال مشکل 
 مالی نداشته باشد و باشگاه بتواند اسپانسر خوبی جذب 

کند.
ام��ا ای��ن اتف��اق رخ ن��داده و بهتر اس��ت در ای��ن باره 
مس��ووالن باش��گاه صحب��ت کنند.ه��ر چ��ه هس��ت 
امی��دوارم مش��کل ج��ذب اسپانس��ر ح��ل ش��ود و 
پرس��پولیس دوران آماده س��ازی را بهت��ر طی کند 
 و برانک��و ه��م ب��ا دغدغ��ه کمت��ر ب��ه کارش ادامه

 بدهد.

بندهای حیرت انگیز قراردادهای
 باشگاه های لیگ برتر

سرخابی ها                       

یحیی گل محمدی؛

مصدومیت

 حدادی فر 

عجیب است
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دانستنی هارازهای موفقیت

بی خاصیت. پش��ت گوش انداز. مردد. این ها القابی هستند که دوستم خودش 
را مستحق آنها می داند که البته موجب حیرت من می شود. در واقع از نظر من 
او هم موفق اس��ت و هم زیبا که در اوقات فراغتش شیرینی های فوق العاده ایی 
برای خانواده اش می پزد. بله، آشپزی می کند! )گیج شدم چون من نه آشپزی 
بلدم و نه وقت آن را دارم(. اما این روزها زمزمه های منفی درون بر او غالب شده 

و موفقیت هایش را با خاک یکسان می کند.
بیائید درباره ی واگویه های منفی درون که همه ی ما گاه و بیگاه داریم، صحبت 
کنیم. چرا باید این واگویه ها که فقط بر زخم های نمک می پاشند، تحمل کنیم؟ 
این هفته، می خواهم ب��ه خودتان در قالب من یا خودتان ب��ه عنوان یک مادر، 
خواهر، بهترین دوس��ت نگاه کنید. قسم می خورم که تالش��تان را می کنید و 
معرکه تر از آنچه تصور می کنید، هستید. بعالوه، ازآنجایی که همه ی ما به کمک 

نیاز داریم، ازاین چهار نکته  بهره ببرید.
۱- از سکون دست بردارید و وارد عمل شوید

تمرکز بر عواقب ناخوشایند، دس��ت یابی به راه حل را معدوم می کند. به جای 
آنکه وقت خود را معطوف افکار مغلوبانه نمائید، به اندیش��ه های برتری جویانه 
متمایل شوید تا انرژیتان به سوی اقدامات متمایز هدایت شود. گام های موثق یا 
دیدگاه های جدید که اکنون یا دفعه ی بعد که با موقعیتی مشابه مواجه شدید، 
می تواند نتیجه را تغییر دهند، چه هس��تند؟ هدفمند بودن نیروبخش است و 

تمرکز ما را از ناکامی های جاری به سمت امیدواری سوق می دهند.
۲- با خودتان مهربان باشید

تجسم کنید عزیزترین فرد زندگیتان از آنچه به خودتان نسبت می دهید، چه 
تصوری خواهد کرد و یا اگر دیگری این حرف ها را درباره ی او می زد، ش��ما چه 
تصوری از او پیدا می کردید. هنگامی که انتقادات درونی ام آغاز می شود، از خودم 
می پرسم که آیا می خواهم دخترم نیز چنین نگرش را نسبت به خودش داشته 
باشد؟ فقط همین تفکرات مجبورم می کنند تا س��ناریوی انتقادات درونی را 

کنار بگذارم.
۳-استنتاجات منفی خود را به چالش بکشید

آیا یک انتقاد از سوی رئیستان حقیقتا بدان معناست که نحوه ی عملکرد شما 
پایین تر از حد متوسط است؟ آیا رفتارهای کودکتان که شما را عصبانی می کند 
حاکی از آن است که او به مشاوره نیاز دارد؟ از خودتان بپرسید که آیا استنتاجات 
ناخودآگاه و انتقادی شما صحیح هستند، یا خیر؟ آیا حقیقتا قابل اثبات هستند؟ 

خودتان قاضی شوید، عدله و حقایق را یکی یکی برشمارید.
تذکر: هنگامی که آشفته و نگران هستید، این امر چندان سهل و آسان نیست. 

بنابراین برای آنکه روند درستی در پیش گیرید، ابتدا باید آرامش پیدا کنید.
۴- از تمرکز بر خود دست بکشید و به دیگران توجه کنید

)این نکته ی مورد عالقه ی من اس��ت(. تحقیقات حاکی از آن است که یکی از 
بهترین ش��یوه های عدم تمرکز بر نقص ها و کمبودهای خود، خرسند نمودن 
دیگران است. پس بیائید شروع کنیم. احساس��تان در روزهایی که دوستتان 
اخالق فوق العاده ی ش��ما را تحس��ین کرده یا ش��ما از تمجید کرد را به خاطر 
آورید. همین حاال همین کار را برای دیگران انجام دهید. هنگامی که این مقاله 
را به اش��تراک می گذارید، آن را برای دوستان خود نیز بفرستید و از سه صفت 
فوق العاده ی او تمجید کنید، زیرا ممکن است او نیز مانند شما، از واگویه های 
منفی درونش رنج می برد.امیدوارم روزی برسد که از شر این زمزمه های منفی 
خالص ش��ویم، اما تا آن زمان ما به کمک یکدیگر نیاز داریم. شجاعت به خرج 

دهید و زمزمه های درونی را با فریادهای عاشقانه و حمایتی بیرون بریزید.

آیا می دانستید که نوشابه های زرد رنگ زیانبارتر از نوشابه های سیاه 
رنگ هستند ؟

آیا می دانستید که ش��ش چپ اندکی از شش راست کوچکتر است تا 
فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید ؟

آیا می دانستید که هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی می باشد ؟
آیا می دانستید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر 

می باشد ؟
آیا می دانس��تید که جمعیت میم��ون های هند بالغ ب��ر ۵۰ میلیون

 می باشد ؟
آیا می دانستید که تعداد چشمان عقربها به ۱۲ عدد می رسد ؟

آیا مید انستید که اثر س��یب در بی�دار ن�گ�ه�داشتن اف�راد در ش�ب 
ب�یش�تر از ق�ه��وه و کافئین است ؟

آیا می دانستید که فاصله سطح کره زم�ی�ن ت�ا م�رکز آن حدود ۶۳۷۰ 
کیلومتر است ؟

آیا می دانستید که اغلب ماتیک ها حاوی فلس های ماهی می باشند ؟
آیا می دانستید که دارچین بسیار کشنده است و اگر به صورت وریدی 

به انسان تزریق شود باعث مرگ می شود ؟
آیا می دانستید که فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر 

می کند ؟
آیا می دانستید که عمومی ترین نام در دنیا محمد است ؟

آیا می دانستید که بلندترین زن دنیا ۲۳۶ سانتی متر قد دارد ؟
آیا می دانستید که در دنیا از هر ۵ نفر ۴ نفر موهایش تیره می باشد ؟

آیا می دانستید که خرس کواال هرگز آب نمی نوشد و آب مورد نیاز خود 
را با خوردن برگ گیاهان تامین می کند ؟

آیا می دانستید که دریاچه بایکال کهنس��ال ترین دریاچه دنیا است، 
قدمت آن به ۷۰ میلیون سال می رسد ؟

آیا می دانستید که اسکیمو ها هم از یخچال استفاده می کنند، منتهی 
برای محافظت غذا در مقابل یخ زدن ؟

آیا می دانستید که در تایوان بشقاب های گندمی درست می شود و افراد 
بعد از خوردن غذا، بشقابشان را هم می خورند ؟

آیا می دانس��تید که دلفین ها ه��م مانند گرگ ها هن��گام خواب یک 
چشمشان را باز می گذارند ؟

آیا می دانستید که حرف E بیشتر از تمام حروف انگلیسی، در کلمات 
بکار می رود در حالیکه حرف Q کمترین کاربرد را دارد ؟

آیا می دانستید که یک گالن روغن سوخته، می تواند تقریبا یک میلیون 
گالن آب تمیز را آلوده کند ؟

آیا می دانستید که داغ ترین نقطه کره زمین در »دالول« اتیوپی است. 
 در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در س��ایه به ۹۴ درجه فارنهایت 

می رسد ؟
آیا می دانستید که نظیر اثر انگش��ت اثر زبان هر شخص نیز متفاوت 

است؟
آیا می دانستید که حس بویای مورچه برابر با حس بویای سگ است ؟

آیا می دانستید که اعصابی که در بدن ش��ما وجود دارد به اندازه فاصه 
زمین تا ماه است ؟

آیا می دانستید که در انگلیس قدیم قانون بود که شما نباید همسرتان 
رابا چیزی ضخیمتر از شصتتان بزنید ؟

آیا می دانستید که کتاب رکودهای گینس، رکورددار دزدیده شدن از 
کتابخانه های عمومی است ؟

چهارم روش قطعی 
برای مهار انتقادات درون

جواب جدول سودوکو  - شماره 1670جدول سودوکو  - شماره 1671

کاریکاتور)ازدواج اینترنتی(

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی ویژه و خاص می باش��ند. مفهوم و 
معنی »اصطالحات« رو نمی ت��وان با ترجمه تک 
تک لغات تشکیل 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 که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به یک ترجمه کلی 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...

من کارم ، من کارم ، ب��ازو و نیرو دارم ، هر چیزی رو 
میسازم ، از تنبلی بیزارم ، از تنبلی بیزارم …

بعد اون یکی میگفت : اسم من ، اندیشه ،به کار میگم 
همیشه ، بی کار و بی اندیشه، چیزی درست نمیشه 

، چیزی درست نمیشه!!!

کیا یادش��ونه وقتایی که معلم می خواس��ت سوال 

بپرس��ه پاک کن مونو می انداختیم زیر میز که بریم 
بیاریمش و تو تیررس نگاه معلم نباشیم ؟

 یادتون��ه قدیم��ا موق��ع پخ��ش فوتب��ال میگفتن 
 »کسانی که تلویزیون سیاه س��فید دارن بازیکنای 
تی��ره  رن��گ  ب��ه  رو  پرس��پولیس   مث��ا 

میبینن« ؟؟؟

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

 EYE  »با »چشم

The eye of the storm
قلب مشاجرات، مرکز بگومگوها

Be in the public eye
     مشهور بودن

Be all eyes
چهارچشمی مراقب بودن

زاغ سیاه کسی را چوب زدن
هر کس این مثل را بش��نود ف��وراً به ذهنش 
خط��ور می کند ک��ه مرب��وط به زاغ پس��ر یا 
دخترخاله کاغ است که او را با چوب زده اند و 
فراری داده اند؛ اما درک بنده از این مثل چنین 

است: زاغ نام دیگر زاج است. 
 عاوه بر این که مردم بیش��تر شهرس��تان ها 
به همی��ن ن��ام زاغ ) زاج ( را می شناس��ند در 
 فرهنگنامه ه��ا ه��م ب��ه همین معن��ی آمده

 است. 
زاغ ) زاج ( نوعی نمك است که انواع مختلفی 
دارد:) س��یاه،  سبز،  س��فید وغیره ( زاغ سیاه 

بیشتر به مصرف رنگ نخ قالی و پارجه و چرم 
می رسد. اگر کسی ببیند که نخ یا پارچه یا چرم 
همکارش خوش رنگ تر یا ش��فاف و براق تر از 
کارهای خودش است،  درصدد بر می آید که 
در موقع مقتضی خود را ب��ه ظرفی که زاغ در 
آن حل شده برس��اند و چوبی در آن بگرداند 
و با دیدن و بوئیدن،  بلکه پ��ی ببرد که در آن 
زاغ چه اضافه کرده اند یا نوع و مقدار و نسبت 
ترکیبش با آب یا چیز دیگر چیس��ت.  ضمناً 
در مورد اشخاص چش��م سبز هم چشم زاغ یا 

زاغول گویند.  

 جواب معمای ۱670
او سود کرده است؛ زیرا فرض کنیم ، این جعبه ۲۰ 
کیلوگرمی ب��ود و آن را کیلویی ۴۰ تومان خریده 
بود. حاصلضرب ۲۰ در ۴۰ برابر 8۰۰ تومان)قیمت 
خرید( می ش��ود. نصف آن، یعنی ۱۰ کیلوگرم را 
کیلویی به 8۰ تومان فروخت و 8۰۰ تومان )قیمت 
خرید( را ب��ه دس��ت آورد. بقیه را به ه��ر قیمتی 
بفروشد، نفع کرده است. با اعداد دیگر هم به همین 

نتیجه می رسیم.

معما ۱67۱
یك دانش آموز 8 س��که ی یك تومانی و دو 
تومانی دارد. حداق��ل و حداکثر پول او چند 

تومان است ؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

گویند روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگه کفشش 
درآمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانس��ت 
پیاده ش��ده و آن را بردارد. در همان لحظه گاندی با خونسردی 
لنگه دیگر کفش��ش را از پ��ای درآورد و آن را در مقابل دیدگان 
حیرت زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه 

کفش قبلی افتاد.
یکی از همسفرانش علت امر را پرسید. گاندی خندید و در جواب 
 گفت: ش��خص بینوایی که لنگه کفش قبلی را پی��دا کند، حاال

 می تواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده کند.

یکي از شاگردان شیوانا همیشه روي تخته س��نگي رو به افق مي نشست و به 
آسمان خیره مي شد و کاري نمي کرد. 

شیوانا وقتي متوجه بیکاري و بي فعالیتي او شد کنارش نشست و از او پرسید 
چرا دست به کاري نمي زند تا نتیجه اي عایدش ش��ود و زندگي بهتري براي 

خود رقم زند.
شاگرد جوان سري به عالمت تاس��ف تکان داد و گفت: »تالش بي فایده است 
اس��تاد! به هر راهي که فکر مي کنم مي بینم و مي دانم که بي فایده است. من 
مي دانم کار درست چیست اما دست و دلم به کار نمي رود و هر روز هم حس 

و حالم بدتر مي شود!«

 ش��یوانا از جا برخاست و دس��تش را برش��انه ش��اگرد جوانش کوبید و گفت: 
»اگر مي داني کجا بروي خوب برخیز و برو! اگر هم نمي داني خوب از این و آن، 
جهت و سمت درس��ت حرکت را بپرس و بعد که جهت را پیدا کردي آن موقع 

برخیز و در آن جهت برو! فقط برو و یکجا منشین! 
از یکجا نشستن هیچ نتیجه اي عاید انس��ان نمي شود. فرقي هم نمي کند آن 
انسان چقدر دانش داشته باش��د! اگر غم و اندوه داري در حین فعالیت و کار به 
آنها فکر کن! اگر مي خواهي معناي زندگي را درک کني در اثناي کار و تالش 
این معنا را دریاب. مهم این اس��ت که دائم در حال رفتن به جلو باش��ي! پس 

برخیز و راه برو!«

گاندی
 و

 لنگه کفش

بخیز و راه برو!

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟
غیبت نکرده ای که شَوم طالب حضور
پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را...
با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد
تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را
باالی خود در آین�ه ی چشم من ببین

تا با خبر ز عالم باال کنم تو را
مستانه کاش در حرم و دیر بگذری
تا قبله گاه مؤمن و ترسا کنم تو را
خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم
خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو را

گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من
چندین هزار سلسله در پا کنم تو را

طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند
یکجا فدای قامت رعنا کنم تو را
زیبا شود به کارگه عشق کار من

هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را

کی رفته ای ز دل 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

5/395 1- برابر رای ش��ماره 139460302012001787 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مرتضی طاهری فرزند موالقلی به ش��ماره 
شناسنامه 8 صادره از در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب چهار دیواری با کاربری تجاری، 
خدماتی، صنعتی به مس��احت 4990/23 متر مربع بر روی پالک 1 فرعی از 62 اصلی مفروز 
واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله عباسی و غیره محرز گردیده است. 
2- برابر رای ش��ماره 139460302012001784 هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کورش طاهری فرزند مرتضی قلی به شماره 
شناسنامه 440 صادره از گچساران در دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب چهار دیواری با 
کاربری خدماتی، تجاری، صنعتی مس��احت 4990/23 متر مربع ب��ر روی پالک 1 فرعی از 
62 اصلی واقع در س��مندگان خریداری از مالک رس��می آقای عزت اله عباسی و غیره محرز 

گردیده است. 
3- برابر رای ش��ماره 1394114402012001781 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داریوش طاهری فرزند مرتضی به ش��ماره 
شناسنامه 1133 صادره از اصفهان در دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب چهار دیواری با 
کاربری خدماتی، تجاری، صنعتی به مس��احت 4990/23 متر مربع بر روی پالک 1 فرعی از 
62 اصلی واقع در س��مندگان خریداری از مالک رس��می آقای عزت اله عباسی و غیره محرز 

گردیده است. 
4- برابر رای ش��ماره 1394114402012002279 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر س��عادتی فرزند مصطفی به ش��ماره 
شناسنامه 49 صادره از در یک باب خانه به مساحت 421/78 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 4 فرعی از 149 اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر سعادتی 

محرز گردیده 
است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/5/31  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/6/14 

م الف147 محمد سلمانی- رئیس ثبت فریدن
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

5/383 شماره آگهی: 139403902004000112 شماره پرونده: 8704002004000140 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه 8700315 ش��ش دانگ عرصه و اعیان پالک ش��ماره 
15177/4650 مجزی شده از 15177/1996 به مساحت 1005 متر مربع واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به آدرس، اصفهان، خیابان کاوه، خیابان استاد فالطوری، بعد از فلکه آل محمد، 
مجتمع مس��کونی تجاری آرمان که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 594 و 597 دفتر 184 
امالک ذیل ثبت شماره های 37256/س و 37258/س امالک با شماره های چاپی 848388 
و 848389 ثبت و صادر  شده است با حدود: ش��ماالً در دو قسمت که اول پخ است به خیابان 
به طول های 82/2 متر و 38 متر شرقاً اول پی است به پی فضای سبز پالک 1996 باقیمانده 
به طول 15/80 متر دوم پی است به پی زمین 4651 فرعی به طول 3/15 متر سوم به طول 5 
متر پی اس��ت با گذر 5 متری احداثی جنوباً به طول 40/20 متر پی است با زمین پالک 270 
فرعی غرباً به طول 24/40 متر پی اس��ت به  گذر ده متری احداثی که طبق نظر کارش��ناس 
رسمی مجتمع دارای عرصه ای در حدود 1005 سهم )متر مربع( و اعیانی در حدود 14704 
متر مربع در 18 طبقه در 3 بلوک )ش��امل : زیر زمین 1 و 2 با کارب��ری انباری و پارکینگ در 
حد 98 واحد- همکف با کاربری فضای ورودی و انب��اری و 8 واحد تجاری و 15 طبقه فوقانی 

با کاربری مسکونی و در هر طبقه 6 واحد جمعاً ش��امل 90 واحد مسکونی و مجهز به دستگاه 
آسانسور 4 نفره با سازه بتن آرمه و س��قف تیرچه بلوک به صورت تمام کار و تا حدودی قابل 
بهره برداری می باشد هر واحد مس��کونی با زیر بنای حدود 107 متر مربع به صورت مستقل 
دارای اطاقهای خواب و پذیرایی و  آشپزخانه مجهز به کابینت ام. دی. اف و تراس سر پوشیده و 
سرویس بهداشتی الزم به انضمام مشترکات مورد نیاز )آب و برق و بعضاً گاز شهری( می باشد. 
نوع دربهای ورودی و داخلی چوبی معمولی و پنجره ها از نوع یو. پی . وی سی و شیشه های دو 
جداره می باشد. کف واحدها سرامیک درجه 2 و سایر بدنه ها گچ و نقاشی و مونتی کالر بوده و 
سیستم گرمایش واحدها به طریق پکیچ و رادیاتور و سرمایش به روش کولر آبی است. همچنین 
واحدهای این مجموعه مسکونی مجهز به سیستم اعالم حریق و اطفاء حریق می باشد. الزم 
به یادآوری است بر اساس مش��اهدات عینی به دلیل عدم نصب کامل کنتور گاز شهری برای 
واحدها و عدم نصب پله  فرار )اضطراری( مالکین به طور کامل در این مجموعه ساکن نشده اند. 
همچنین دارای مجوز ساخت )پروانه ساخت( به شما ره 17/12319 مورخ 1382/05/18 از 
طرف شهرداری منطقه 7 اصفهان  می باش��د ملکی شرکت آرمان بتن سپاهان که طبق سند 
رهنی شماره 132066-1383/7/21 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان 
در رهن بانک اقتصاد نوین  اصفهان )شعبه میدان آزادی( واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک 
فوق تا تاریخ 1395/2/30 دارای بیمه نامه  می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1394/7/14 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان  هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 95/544/500/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1394/06/14 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ  ده درصد از پایه مزایده طی 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و  ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است  
ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف 14127 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
6/165 شماره ابالغیه: 9410103730203796 شماره پرونده: 9409983730200468 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940476 خواهان/ ش��اکی مهدی محمدی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم غالمرضا ادیبی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آب��اد ارجاع و به کالس��ه 9409983730200468 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/08/19 و ساعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و  دستور  دادگاه مراتی 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 2466مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد 
ابالغ رای

6/166 کالسه پرونده: 621/93 شماره  دادنامه: 327-94/5/24 خواهان قرض الحسنه علی 
ابیطالب به مدیر عاملی آقای اسداله طاهری. نجف آباد، خ شیخ بهایی جنوبی، صندوق قرض 
الحسنه. وکیل حمیدرضا علی نقی بیگی به نشانی داران، بلوار طالقانی، جنب بانک ملت، دفتر 
وکالت . خوانده: امیر احمدی به نش��انی امیرآباد، آزادگان، فاز 3، خ آیین بهشت 4 کدپستی 
8517755125 گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی قرض الحسنه علی ابیطالب 
به مدیر عاملی آقای اسداهلل طاهری با وکالت آقای حمیدرضا علی نقی بیگی به طرفیت امیر 
احمدی بخواسته مطالبه مبلغ  هشت میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه های 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با عنایت به دادخواست تقدیمی، رونوشت 

مصدق چک گواهی عدم پرداخت داللت بر مدیون بودن خوانده داشته و نظر به این که خوانده 
با وصف ابالغ  قانونی در جلس��ه حضور نیافته و در قبال  دعوی خواهان و مستندات وی ایراد 
یا دفاعی مطرح ننم��وده و دلیلی به پرداخت دین ارائه نکرده با اس��تناد به مواد 918، 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی مدنی رای  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاری��خ 93/2/18 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه کانون وکال در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد، رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��ورا و پس از انقضاء مهلت ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باش��د. م الف 2467 قاضی شعبه 5 شورای 

حل اختالف حوزه قضائی نجف آباد 
حصر وراثت

6/167 خانم زرین طال عیدی وندی دارای شناس��نامه ش��ماره 140 به شرح دادخواست به 
کالسه 487 -94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی عیدیوندی بشناسنامه 347 در تاریخ 1394/4/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر اس��ت ب��ه: 1- میثم عیدیوندی کد 
ملی 1960522541 . 2- حیدر عیدیون��دی کد ملی 4670084151 . 3- احمد عیدیوندی 
ش.ش 126 . 4- زینب عیدیوندی کد مل��ی 4670084143 . 5- پروانه عیدیوندی کد ملی 
1960294687 )فرزندان متوفی ( 6- زرین طالعیدی وندی ش.ش 140 )همس��ر متوفی( 
متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در  یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف2495 رئیس شعبه 14 دادگاه شورای حل اختالف نجف آباد  
حصر وراثت

6/168 خانم زهره ایوبیان دارای شناسنامه ش��ماره 210 به شرح دادخواست به کالسه 472 
-94 ش ح 14 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا مردانی شناسنامه 146 در تاریخ 1393/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- مهدی مردانی ش.ش 6614 . 
2- محمد مردانی ش.ش 68 . 3- مریم مردانی ش.ش 579 . 4- شیما مردانی ش.ش 2315 
)فرزندان متوفی( 5- زهره ایوبیان ش.ش 210 )همس��ر متوفی( متوفی به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف2469 رئیس شعبه 14 

دادگاه شورای حل اختالف نجف آباد  
حصر وراثت

6/169 آقای غالمرضا شفیعی دارای شناسنامه شماره 241 به شرح دادخواست به کالسه 468 
-94  از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یداله شفیعی بشناسنامه 151 در تاریخ 1394/4/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  
ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- غالمرضا ش��فیعی ش.ش 241. 2- مهدی 
شفیعی ش.ش 360. 3- حسین ش��فیعی ش.ش 2527. 4- حسن شفیعی ش.ش 629. 5- 
اطهر شفیعی ش.ش 647 . 6- فاطمه بیگم شفیعی ش.ش 490. 7- خدیجه شفیعی ش.ش 
27. 8- بتول شفیعی ش.ش 124. 9- محترم شفیعی ش.ش 991. 10- الهه شفیعی ش.ش 
1150 )فرزندان متوفی( متوفی بجز نامبردگان ورثه 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 نش��ر آگهی ظرف یک ماه  به ش��ورا تقدیم

 دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف2479 رئیس شعبه 14 دادگاه شورای حل اختالف 
نجف آباد  

ابالغ وقت رسیدگی
6/170 خواهان پریس��ا ژاله دادخواستی به خواس��ته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
اسماعیل بابائی ش��ورای حل اختالف شعبه شهرس��تان نجف آباد تس��لیم نموده که پس از 
ارجاع به کالسه 418/94 ش ح ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/8/9 ساعت 5 عصر 
تبیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نش��انی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دستور ش��ورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در 
روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد. که با نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رس��یدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد ش��د. م الف 2471 شعبه پنجم شورای 

حل اختالف نجف  آباد
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410466823200005 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /171
9309986823200882 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930965 در خصوص پرونده 930965 
دادگاه عمومی زواره از خواهان خانم طلعت  پیله ور زواره فرزند عزیزاله به نش��انی زواره بلوار 
رهبر دادخواس��تی مبنی بر صدور حکم طالق به طرفیت آقای  محمد شریف حیدری فرزند 
عبداله نبی به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 1394/7/22 
س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده با توجه به مجهول الکان بودن خوانده مراتب در جراید نش��ر تا 
خوانده جهت رویت نظر به داوران و جهت تعیین تکلیف امور  مالی ناشی از نکاح و مربوط به 
ماده 29 قانون حمایت خانواده و استماع شهادت شهود در جلس��ه رسیدگی فوق در دادگاه 
عمومی بخش زواره واقع در شهر زواره حاضر ش��وید. م الف 714 مرتضی رضایی مدیر دفتر 

دادگاه عمومی بخش زواره
حصر وراثت

6/172 آقای علیرضا شریف زاده دارای شناسنامه شماره 1189332884 به شرح دادخواست 
به کالسه 178 -94 ش 4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صدیقه یزدانیان بشناس��نامه 634 در تاریخ 1393/10/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1- محمد شریف زاده به 
ش.ش 45 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا شریف زاده به ش.ش 193 نسبت با متوفی فرزند 
3- عصمت شریف زاده  به ش.ش 24 نس��بت با متوفی فرزند 4- بتول شریف زاده به ش.ش 
13 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا شریف زاده به ش.ش 38 نسبت با متوفی فرزند 6- حسن 
شریف زاده به ش.ش 103 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
 مزبور را در  یک نوب��ت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه

  از متوف��ی ن��زد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک م��اه  به ش��ورا تقدی��م دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش��د. م الف710 رئیس ش��عبه دوم دادیاری دادس��رای عمومی انقالب 

اردستان 
حصر وراثت

6/173 آقای علیرضا شریف زاده دارای شناسنامه شماره 193 به شرح دادخواست به کالسه 
177 -94 ش 4 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن ش��ریف زاده بشناس��نامه 103 در تاریخ 1394/02/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر اس��ت به: 1- محمد شریف زاده به 
ش.ش 45 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا شریف زاده به ش.ش 193 نسبت با متوفی فرزند 
3- عصمت شریف زاده  به ش.ش 24 نس��بت با متوفی فرزند 4- بتول شریف زاده به ش.ش 
13 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا شریف زاده به ش.ش 38 نس��بت با متوفی فرزند. 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف711 رئیس شعبه دوم دادیاری دادسرای 

عمومی انقالب اردستان 
حصر وراثت

6/174 خانم ماهرخ  آقا شاهی دارای شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به کالسه 250 
-94 ش 2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کوکب فردی  بشناس��نامه 257 در تاریخ 1393/04/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: دو پس��ر به نامهای 1- فتح اله آقاشاهی 
به ش.ش 6705 و 2- حسین آقا ش��اهی به ش.ش 113 و سه دختر به  نامهای 1- شاهرخ آقا 
شاهی به ش.ش 135 و 2- ایران آقاشاهی به ش.ش 197 و 3- ماهرخ آقا شاهی به ش.ش 77 
و یک همسر دائمی به نام مصیب آقا شاهی به ش.ش 906 فرزند محمد حسن  والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورای 
حل اختالف  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف712 رئیس شعبه دوم دادیاری 

دادسرای عمومی انقالب اردستان 

خبراخبار کوتاه

عامل قتل عام خانوادگی وقتی خود را در محاصره پلیس دید با شلیک گلوله 
به زندگی اش پایان داد.  عصر س��ه شنبه دهم شهریور صدای شلیک های 
مداوم سکوت محله رحیم آباد در شهرستان اشنویه را در هم شکست. اهالی 
سراسیمه به خیابان آمدند و مشاهده کردند داماد سابق یکی از همسایه ها 

در حالی که مسلح به کلت است از خانه خارج شد.
او با مشاهده همسایه ها، با همان س��الحی که در دست داشت به سر خود 
شلیک کرد و به زندگی اش پایان داد. همسایه ها با مشاهده این صحنه و در 
حالی که به شدت شوکه شده بودند با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس 
گرفتند و موضوع را گزارش دادند. دقایقی بعد کارآگاهان جنایی با اعزام به 
محل جنایت، وارد ساختمان موردنظر شده و با پیکر های غرق در خون زن 
جوان، زن 50 ساله و یک پسر 4 ساله در حیاط خانه و همچنین جسد زن 
جوانی که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود در زیرزمین ساختمان مواجه 
شدند. در ادامه جسد زن جوان و شوهر سابق او که در خیابان افتاده بود به 

پزشکی قانونی و سه مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند.
همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیق از پدر خانواده شروع و معلوم شد، 
دخترشان یک ماه پیش از شوهرش جدا شده و همراه پسر 4 ساله اش نزد 
آنها آمده اما در این مدت داماد س��ابق چند بار آنها را تهدید کرده که باید 
بازگردد و دوباره با او زندگی کند که دخت��رش حاضر به این کار نبوده و از 
مرد جوان خواسته دس��ت از مزاحمت ها بردارد، در غیر این صورت از وی 
شکایت می کند. آخرین خبرها حاکی است که پسر 4 ساله و زن میانسال 

بر اثر شدت جراحات جان باخته اند.

فرمانده انتظامي استان فارس از کشف بیش از 386 کیلو تریاک طي 48 ساعت 
گذشته، خبر داد. س��ردار »احمد علي گودرزي« با اش��اره به اینکه مأموران 
مستقر در ایست و بازرسي »قالتویه« شهرس��تان »داراب« هنگام کنترل و 
بازرس��ي خودروهاي عبوري به یک دس��تگاه تریلي مظنون و آن را متوقف 
کردند، گفت: در بازرسي از این خودرو 286 کیلو و 780 گرم تریاک که در باک 

آن جاسازي شده بود، کشف و راننده خودرو دستگیر شد.
وي به انجام یک عملیات دیگر توس��ط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان داراب اشاره کرد و افزود: مأموران هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
در یکي از محورهاي مواصالتي به یک دستگاه خودرو وانت پیکان مظنون و 

دستور ایست دادند که راننده خودرو بدون توجه اقدام به فرار کرد.
این مقام ارشد انتظامي افزود: پس از تعقیب و گریز، خودرو وارد یک منزل شد 
و پس از بازرسي از آن منزل و خودرو مقدار 19 کیلو و 400 گرم تریاک کشف 
و در این راستا یک نفر متهم نیز دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان فارس 
تصریح کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان نیز با انجام اقدامات 
اطالعاتي و پلیسي دو دستگاه خودرو نیس��ان و پیکان را در شیراز توقیف و 
مقدار 80 کیلوگرم تریاک کشف و در این راستا دو نفر متهم را دستگیر کردند.

پس��ر جوان وقتی با جواب رد دختر مورد عالقه اش روبه رو شد او را 
ربود و با کمک مادرش در خانه زندانی کرد.

 دو هفته قبل دختر جوانی همراه پدرش با مراجعه به ش��عبه ششم 
 دادس��رای جنایی از خواس��تگارش به اته��ام آدم ربایی ش��کایت 

کرد. 
پدر دختر جوان به بازپرس پرونده گفت: چهار ماه قبل پسر جوانی 
به نام عقیل که با ما نس��بت فامیلی دارد، دخت��رم را ربود و به خانه 

اش در شهریار برد. 
وقتی برای شکایت به دادسرای این شهرستان رفتیم پرونده مان به 
نتیجه نرسید و قاضی دستور آزادی پسر آدم ربا را صادر کرد. بعد از 

آزادی پسر 23 ساله، او مدام خانواده ام را تهدید می کند.
با ش��کایت پدر س��میرا تحقیقات برای دس��تگیری متهم آغاز و او 
دستگیر شد. همچنین با انتقال متهم جوان به دادسرای امور جنایی 

تحقیقات از او و دختر جوان آغاز شد.
سمیرا 18 س��اله در مورد روز حادثه به بازپرس پرونده گفت: 9 ماه 
قبل عقیل به خواستگاری ام آمد که خانواده ام با ازدواج ما مخالفت 
کردند. چهار ماه قبل برای خرید کتاب با دوس��تم به میدان انقالب 
رفته بودم که عقیل با پیکان وانت به دنبالم آمد و ادعا کرد می خواهد 
مرا به خانه برساند. وقتی سوار ماشین ش��دم او مرا به پارک چیتگر 

برد تا صحبت کنیم و برایم جشن تولد گرفت.
عقیل در میان راه در خودرو را قفل کرد و مرا به سمت خانه شان در 
شهریار برد. در نزدیک خانه شان از خودرو بیرون پریدم و تقاضای 
کمک کردم اما او چند بار مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. وقتی مردم 
برای کمک به سمتم آمدند پسر جوان آنها را با چاقو تهدید کرد و مرا 

به زور و با کشیدن روی زمین به خانه شان برد.
وقتی وارد خانه شدیم مادرش تلفنم را گرفت و تلفن خانه را هم قطع 

کرد تا نتوانم با کسی تماس بگیرم. 
دقایقی بعد ش��اهدان ماجرا با پلیس تماس گرفتن��د و وقتی مامور 
پلیس آمد توانستم از خانه آنها فرار کنم. عقیل بینی مرا شکست و 
حتی چاقو زیر گلویم گذاشت و تهدید به مرگم کرد. او بعد از شکایتم 
بارها مرا تهدید کرد. در ادامه پسر آدم ربا با قبول ربودن دختر جوان 
گفت: آن روز سمیرا را مقابل متروی آزادی س��وار کردم و با هم به 

پارک چیتگر رفتیم و در مورد ازدواج صحبت کردیم.
 بعد از این که او گفت به من عالقه دارد قرار شد او را به خانه ببرم تا 
با خانواده های مان صحبت کنیم اما او نزدیک خانه با باز کردن در 

خودرو بیرون پرید و با سر و صدا ادعا کرد او را دزدیده ام. 
وقتی این صحن��ه را دیدم او را با کش��یدن روی زمین به خانه بردم 
و چند سیلی به صورتش زدم. بینی س��میرا هم به پله خانه خورد و 

شکست. من قبول دارم او را به زور به خانه بردم.
با اعترافات عقیل، محسن مدیرروستا بازپرس شعبه ششم دادسرای 

امور جنایی او را به اتهام آدم ربایی بازداشت کرد.

خودکشی پس از قتل  عام خانوادگی

ناکامي قاچاقچیان در انتقال 
بیش از 386 کیلو تریاك

ربودن دختر مورد عالقه
 با همدستی مادر

رییس پلیس فتا گفت: عدم آگاهي و آموزش در مورد نحوه  اس��تفاده  درست 
از تلفن همراه در میان جوان��ان، خود از مهم ترین علل افزایش و گس��ترش 

عواقب منفي است.
سرهنگ»کوره بالغي« اظهارداشت: حضور در فضاي مجازي نیازمند علم و 
آگاهي است درحالي که برخي از کاربران این فضاي بدون آگاهي و اطالعات 
 الزم از کاربردها و کارکردهاي فضاي س��ایبري اقدام به اس��تفاده از این فضا 

مي کنند که این امر بسیار خطرناک و آسیب پذیر است.
وي افزود: ام��روزه آس��یب ها و تهدی��دات فض��اي مجازي به عن��وان یک 
 پدیده نوظهور در کنار س��ایر آس��یب هاي اجتماعي دغدغه اي براي افراد و 

خانواده هاست و زمینه هاي منفي آن افراد و خانواده ها را تهدید مي کند.
این مقام انتظامي تصریح کرد : از آنجا که استفاده  نابجا از تلفن همراه به عنوان 
سرگرمي در میان نوجوانان و جوانان رایج  شده، عوارضي مانند کم شدن دقت 
و حافظه، سردرد، افزایش فشارخون و ایجاد اختالالتي ناشي از عدم تحرک را 

به همراه دارد و اثرات منفي آن به مرور زمان مشخص مي  شود.
کوره بالغي، آگاه سازي شهروندان از تهدیدات فضاي سایبري را گام خوبي 
در راستاي پیشگیري از جرایم فضاي مجازي عنوان کرد و افزود : عدم آگاهي 
و آموزش در مورد نحوه  استفاده   درست از تلفن همراه در میان جوانان، خود 

از مهم ترین علل افزایش و گسترش عواقب منفي است.
وي ادامه داد: از این رو اولین گام در خصوص استفاده از این فناوري، فرهنگ  
سازي و آشنائي کاربران با تهدیدات موجود است چراکه متاسفانه عدم آشنائي 
 مردم با نح��وه صحیح اس��تفاده از امکانات فضاي مجازي سواس��تفاده افراد 
فرصت طلب و بروز مسائلي همچون برداشت هاي غیرمجاز و کالهبرداري از 
کاربران را در پي دارد. رییس پلیس فتا در پایان س��طح آگاهي خانواده ها در 
خصوص آسیب هاي فضاي س��ایبري را امري مهم و ضروري دانست و گفت 
الزمه ایمن ماندن فرزندان در فضاي مجازي در درجه نخست در گرو مهارت 

و دانش کافي والدین است.

بازی شبانه روزی رایانه ای به مدت یک ماه و خودداری 
از اس��تراحت و تغذیه کافی س��بب مرگ ی��ک نوجوان 

روسی شد.
 یک نوجوان 17 س��اله در جمهوری باشقیرس��تان که 
از یک ماه پیش به صورت تقریبا م��داوم و بدون تغذیه 
و اس��تراحت الزم به بازی رایانه ای مش��غول شده بود، 

بیهوش شد و در مسیر انتقال به بیمارستان جان سپرد.

نوجوان جان باخته همچنین س��ال گذش��ته به دلیل 
مجموعا حدود 80 روز بازی رایانه ای، هشدارهای تهدید 
سالمتی روحی و جسمی را از خانواده و پزشکان دریافت 

کرده بود.
گزارش اعالم ش��ده از این پرونده نش��ان م��ی دهد که 
افراط در بازی های رایانه ای تمام نی��رو و توان نوجوان 

باشقیرستانی را گرفته بود.

اعتیاد به اینترنت و رایانه افزون بر ایجاد عوارض شدید 
جسمی و روحی، احتمال بروز مرگ ناگهانی به ویژه بین 
کودکان و نوجوانان را بر اثر کم تحرکی و بی توجهی به 

تغذیه و استراحت در پی دارد.
چندی پیش نیز رس��انه ها خبر از مرگ یک ش��هروند 
چینی، یک جوان مالزیایی و همچنی��ن مرد تایوانی به 
دلیل افراط در انجام بازی های رایانه ای خبر داده بودند.

بازی رایانه ای، جان نوجوان را گرفت

هشدار پليس 
در خصوص 

استفاده نادرست 

جوانان  از تلفن همراه



رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
هركس به خ��دا و روز قيامت ايمان دارد، 

بايد سخن خير بگويد يا سكوت نمايد.
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همزمان با هفته دولت، شهردار زرین شهر در جمع اصحاب رسانه به لحاظ وجود پتانسیل های مختلف 
زرین شهر را از شهرهای مهم استان اصفهان دانس��ت و گفت: وجود کارخانه جات مهم ، قابلیت های 
زیاد و همچنین عبور رودخانه زاینده رود از آن، باعث شده زرین شهر یکی از قطب های مهم صنعتی 

و کشاورزی کشور باشد و آن را  از دالیل مهم و ویژه بودن این شهر برشمرد. 
جواد جمالی همچنین از وجود 3500 واحد صنفی و صنعتی در زرین ش��هر خبر داد و افزود: وجود 
این تعداد واحد صنفی  و صنعتی از طرفی باعث رشد صنعتی شهر و از طرفی نیز وظیفه شهرداری را 
سنگین تر می کند.  وی ادامه داد: زرین شهر یکی از مناطق مهم کشاورزی و گردشگری است .پارک 
20 هکتاری در ساحل زاینده رود از جمله مکان های گردش��گری آن است و این شهرداری در حال 

احداث 110 هکتار پارک کوهستانی است که در کاهش آالینده های جوی موثر است. 
شهردار زرین شهر از مهم ترین اقدامات این شهرداری در دو س��ال اخیر را اتمام 13 طرح نیمه تمام 
عنوان کرد و گفت: افزون بر 750 میلیارد ریال تاکنون هزینه ش��ده و برای تکمیل آنها 250 میلیارد 

ریال دیگر نیاز است. 
جمالی افزود: در دو س��ال گذش��ته درآمدهای ش��هرداری کاهش یافته و میزان درصد اختصاصی 

شهرداری زرین شهر از کارخانه ذوب آهن نیز کمتر شده است. 
این مقام مسوول اظهار داشت: برای تکمیل فاز اول ش��هرک حمل و نقل زرین شهر به 300 میلیارد 
 ریال هزینه نیاز است.  وی یکی از مش��کالت مهم شهر را وجود ترافیک س��نگین اعالم کرد و گفت: 
صنعتی بودن شهر یکی از دالیل مهم این مشکل اس��ت که احداث دو کمربند از شمال غرب و شمال 
شرق از بار ترافیکی زرین شهر به میزان زیادی کاسته خواهدکرد . مطالعات آنها در دست اقدام است 
که در احداث کمربندی ش��مال غرب صبای فوالد همکاری خواهد داشت تشکر می شود.  جمالی از 
دیگر طرح های در حال احداث زرین ش��هر را میدان پردیس، باغ بانوان، می��دان عالمه طباطبایی و 
فاز دوم خیابان امام رضا )ع( و فاز دوم خیابان فردوس��ی عنوان ک��رد و گفت: در حال حاضر دو مکان 
برای احداث پارکینگ طبقاتی در زرین ش��هر در نظر گرفته شده اس��ت. که در حال تملیک اراضی 
آنها هستیم و در جهت حرمت شهدا و با توجه به درخواس��ت خانواده های معززآنها، در حال مسقف 
کردن گلستان شهدا هستیم. شهردار زرین شهر افزود: دومین ورزش��گاه باستانی زرین شهر نیز در 
بلوار بس��یج در حال احداث است و در جهت توس��عه پارک س��احلی و احداث یک باند دیگر در این 
پارک به دلیل شلوغی و همچنین خیابان 25 متری قلعه قاسم بزودی اقدام خواهد شد. وی اشاره ای 
هم به میزان اعتبارات شهرداری زرین ش��هر در سال های اخیر داش��ت و ادامه داد: بودجه سال 92 
ش��هرداری 20 میلیارد تومان پیش بینی ش��ده بود که 44 میلیارد تومان وصول شد در سال 93 نیز 
از 36 میلیارد پیش بینی ش��ده 40 میلیارد تومان وصول و در س��ال 94 نیز 70 میلیارد تومان پیش 
بینی ش��ده که اگر با توجه به وضعیت فعلی بتوانی��م 70 درصد کل آن را وصول کنیم خوب اس��ت. 
 جمالی همچنین از جداس��ازی آب ش��رب از آب فضای س��بز در زرین ش��هر خبر داد گفت: تاکنون

 30 درصد آبیاری فضای سبز به صورت بارانی انجام می شود و 70 مابقی در حال اقدام است. جمالی 
در خصوص امکانات ورزشی شهرداری گفت شهرداری یک ورزشگاه بزرگ تختی با استخر در کنار آن 
دارد که توان دادن بهترین امکانات ورزشی را دارد در کل شهرستان بار سنگینی از ورزش شهرستان 
بر دوش شهرداری است.  شهردار زرین شهر از عدم تخصیص 3 درصد عوارض کارخانه ذوب آهن به 
این شهرداری انتقاد کرد و گفت: متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی،  این عوارض مدتی است که از سوی 

کارخانه ذوب آهن به شهرداری زرین شهر پرداخت نمی شود. 

 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��هرداری فالورج��ان ب��ه 
 مناس��بت فرارس��یدن هفت��ه دول��ت ش��هردار فالورج��ان و

 اعضای محترم شورای اسالمی شهر فالورجان به همراه معاونین 
 از پروژه ه��ای عمران��ی تعریض بل��وار حضرت ام��ام خامنه ای

 ) مدظله العال��ی ( ، ترمیم ژوئن های پل توحید ،بهس��ازی گلزار 
شهدای شهر ، زیر سازی ، پیاده رو سازی و آسفالت معابر و احداث 
ورودی و خروجی ش��هر فالورجان به اتوبان ذوب آهن بازدید به 

عمل آمد  .
در این دیدار، شهردار فالورجان آقای زند آور با مثبت برشمردن 
روند پیش��رفت پروژه ه��ای عمرانی بی��ان نمود که ش��هرداری 
فالورجان به حول قوه الهی توانسته اس��ت به وعده های خود در 
جهت احداث ورودی و خروجی های ش��هر جامع عمل بپوشاند و 
 با توجه به تکمیل باند شرقی بلوار امام خامنه ای در سال جاری ،

  بان��د غربی آن نی��ز بزودی تکمی��ل و تحویل همش��هریان عزیز 
خواهد شد  .

وی در ادامه در خصوص  ورودی و خروجی ب��ه اتوبان ذوب آهن 
خاطر نشان کردند با حمایت شورای محترم اسالمی شهر جهت 
دسترسی ایمن و اس��تاندارد به اتوبان ذوب آهن اقدام به ساخت 
این پروژه ک��ه یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی ش��هرداری 
فالورجان است ، کرده که   در حال حاضر  باند کندروهای ورودی 
و خروجی اتوبان آن آماده گردیده است و امیدواریم بتوانیم هرچه 

سریع تر فاز دوم این پروژه را عملیاتی نماییم .
 آقای دکت��ر زندآور بی��ان کردند ب��ا توجه به پیش��رفت فیزیکی

 50 درصدی پروژه، امید است تا پایان سال شاهد  بهره برداری و 
تکمیل و افتتاح این پروژه در شهر فالورجان جهت دسترسی ایمن 

و آسان به اتوبان ذوب آهن باشیم  .

بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری فالورجان به مناسبت هفته دولت

شهردار زرین شهر اعالم كرد: 

وجود 3500 واحد صنفی و صنعتی 
در زرین شهر 
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