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افزایش 20 درصدی
 تعـرفه سرویـس مـدارس 

واردات
 بنزین دو برابر شد

از هیچ کمکی به دولت و ملت 
عراق دریغ نخواهیم کرد
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عرضه باثبات نفت عربستان و دیگر اعضای اوپک در 
حاشیه خلیج فارس نشان می دهد که آنها در تمرکز 

روی دفاع از سهم بازار به جای ...

معاون حمل و نق��ل و ترافیک شهرد��اري اصفهان 
گفت: طبق بخشنامه های اع��ام شده ، آژانس های 

تاکسی تلفنی فقط 6 ماه ...

ريیس سازمان انرژي اتمي کشورمان در سفري يک 
روزه راهي اصفهان شد. قرار است علی اکبر صالحی، 

ريیس سازمان انرژی اتمی کشور ...

جوان 30ساله ای که به خاطر »نزاع بر سر کله پاچه 
گوسفند« مردی را در کشتارگ��اه غیرمجاز دام در 

منطقه مقصود آباد مشهد ...

شروط ایران برای همکاری با 
شرکت های نفتی بین المللی

فرصت 6 ماهه ب�ه آژانس های 
تاکسی تلفنی برای تامین پارکینگ

صالحي
 به اصفهان مي آید

دعوای مرگبار 
بر سر کله پاچه گوسفند!

وزیر نیرو باید معاونان خود را 
اخراج کند

نماينده مردم در مجلس شورای اسامی گفت: وزير 
نیرو اگر بخواه��د در انج��ام کارها موفق ش��ود، بايد 

تعدادی از معاونان خود را سريعا اخراج کند...

7

2

جزییات بدهی  3/5 میلیارد 
دالری نفتی امارات به ایران

ريیس سازمان حسابرسی گفت: بدهی 5/3 میلیارد 
داری نفتی شرک��ت اماراتی به ن��ام » اينوک« در 
دفات��ر دولتی به ثب��ت رسیده اس��ت و مدیران اين 
شرکت می گويند که به دلی��ل تحريم ها نمی توانند 
بدهی ايران را پرداخت کنند.به گ��زارش مهر، اکبر 
سهیلی پور در نشست��ی خبری د��ر وزارت اقتصاد 
در پاسخ به پرسش خبرنگ��ار مهر مبنی بر اينکه در 
حسابرسی های دول��ت 5/3 دار بدهی نفتی امارات 
چگونه درج شده است؛ آي��ا اين بدهی به نام شخص 
و يا کشور ب��ه عنوان بدهکار ثب��ت شده است گفت: 
هر بشکه نفتی که فروخت��ه می شود،حساب آن در 
 شرکت ملی نفت به عنوان بدهی مشتريان نفتی ثبت

 می  شود و بدهی 5/3  میلیارد داری شرکت اماراتی 
به دولت ايران به ن��ام شرکت »اين��وک« در دفاتر 
دولتی به ثبت رسیده که اين شرکت اماراتی است؛ 
ولی مدیران اين شرکت مطرح می کنندکه به دلیل 

تحريم ها نمی توانند بدهی ايران را ...

آیا همه به تعهدات خود نسبت به جاده بادرود-کاشان عمل کرده اند؟

 جاده ای که معاون وزیر هم آن را دور زد!

سفیر ویتنام در دیدار با شهردار اصفهان خواستار شد:

قرارداد خواهرخواندگي  اصفهان و  ویتنام



رییس سازمان حسابرسی گفت: بدهی 5/3 میلیارد دالری نفتی 
شرکت اماراتی به نام » اینوک« در دفاتر دولتی به ثبت رسیده 
اس��ت و مدیران این شرک��ت می گویند که ب��ه دلیل تحریم ها 

نمی توانند بدهی ایران را پرداخت کنند.
ب��ه گزارش مهر، اکبر سهیلی پور د��ر نشستی خبری در وزارت 
اقتص��اد در پاسخ به پرس��ش خبرنگار مهر مبن��ی بر اینکه در 
حسابرسی ه��ای دولت 5/3 دالر بدهی نفتی امارات چگونه درج 
شده است؛ آیا این بدهی به نام شخص و یا کشور به عنوان بدهکار 
ثبت شده است گفت: هر بشکه نفتی که فروخته می شود،حساب 
 آن د��ر شرکت ملی نفت به عنوان بده��ی مشتریان نفتی ثبت

 م��ی  شود و بدهی 5/3  میلیارد دالری شرکت اماراتی به دولت 
ای��ران به نام شرکت »اینوک« د��ر دفاتر دولتی به ثبت رسیده 
که این شرک��ت اماراتی است؛ ولی مدی��ران این شرکت مطرح 
می کنندکه به دلیل تحریم ها نمی توانند بدهی ایران را پرداخت 

کنند.
پول صندوق توسعه ملی »مارک دار« نیست

رییس سازم��ان حسابرسی در خصوص انتق��اد رییس صندوق 
توسع��ه ملی از عملکرد بانک مرکزی در برداشت از حساب های 
این صندوق گفت: سازم��ان حسابرسی معتقد است که صاحب 
صند��وق توسعه مل��ی بانک مرکزی است و بان��ک مرکزی باید 
حساب ه��ای ای��ن صندوق را مانن��د حساب های بقی��ه بانک ها 
نگهداری کند؛ اما در سال های گذشته دستگاه ها مجوزها را برای 
برداشت از صندوق به بانک مرکزی می دادند و این بانک اقدامات 

الزم را در این زمینه انجام می داد.
عضو نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه این 
هیات نامه ای را به بانک مرکزی ارسال و در این زمینه تذکراتی 
را ارائه کرده است، افزود: رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی 
مط��رح کرده است که بانک مرک��زی نباید از صندوق برداشتی 
ب��رای سرمایه گذاری انجام ده��د، اما این حرف درست نیست و 

بانک مرکزی می تواند از مناب��ع صندوق سرمایه گذاری کرده و 
س��ود را به این صندوق بازگرداند.پول صندوق توسعه ملی، پول 
مارک دار نیست و بانک مرکزی هر وقت بخواهد می تواند از منابع 
صندوق توسعه ملی برداشت کن��د و این منابع قابل دسترسی 

است.
میزان دالرهای بلوکه شده ایران در خارج

وی د��ر بخش دیگری از صحبت های خود ب��ا بیان اینکه تمام 
پول های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده، متعلق به دولت 
نیس��ت افزود: شخصی��ت حقوقی بانک مرک��زی و شرکت های 
دولت��ی از دولت کامال جداس��ت. در خ��ارج از کشور یکسری 
شرکت های دولتی هستند و منابع متعددی دارند. در عین حال، 
بخشی از منابع بانک مرکزی در خارج از کشور است، همچنین 
بخشی از وجوه مستقیما متعلق به دولت است و مربوط به فروش 

نفت می باشد و به حساب های دولت بازمی گردد.
سهیلی پ��ور، دارایی های بلوکه شده بابت فروش نفت را زیر ۲۰ 
میلی��ارد دالر ذکرکرد و گفت: این رق��م اگر به کشور بازگردد، 
جزو منابع دولت است و دولت می تواند از آن استفاده کند. وی 
خاطرنش��ان کرد: ۸ میلیارد د��الر از دارایی های بلوکه ایران در 
هند، 5 میلیارد دالر در امارات و برای مشتریان نفتی است و اگر 
به ایران بازگردد دولت می تواند از آن استفاده کند. ۲۲ میلیارد 
د��الر در شرک��ت نیکو که متعلق به بانک مرک��زی است، البته 
نیکو در پروژه های نفتی ایران حدود همین رقم را سرمایه گذاری 

کرده است.
سهیلی پور درباره سهم صندوق توسعه ملی از دارایی های بلوکه 
ایران، اظهار داشت: از محل فروش نفت ۲۰ درصد سهم صندوق 
توسعه مل��ی، 14/5 درصد هزینه شرکت نفت و بقیه متعلق به 
دولت است. رییس سازمان حسابرسی عنوان کرد: مانده حساب 
ذخیره ارزی بابت پرداخت تسهیالت از طریق بانک ها در پایان 
سال ۹۲ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به بانک ها 

از محل این حساب 3۶۰ ه��زار میلیارد ریال بوده است.وی در 
پاسخ به سوال دیگ��ر مهر مبنی بر اینکه در سال مالی گذشته 
چه تعداد تخلف در چه دستگاه هایی توسط سازمان حسابرسی 
 گ��زارش شد��ه است گف��ت: گاهی سازم��ان س��وء جریان ها یا

 س��وء استفاده ها یا سوء آث��اری را مشاهده می کن؛د اما کشف 
تخل��ف صورت نگرفت��ه است. حسابرسی تقلب د��ر ایران انجام 
نمی ش��ود و اگ��ر الزم باشد در این زمین��ه مانند وضعیت بیمه 
توسعه ورود می کنیم و حسابرسی تقلب برای آن انجام می دهیم.

سهیلی پ��ور ادامه داد: 45۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه 
کرده اند، بنابراین 45۰ هزار شرکت فعال هستند که ۹۰ درصد 
ای��ن شرکت ها باید حسابرسی شون��د، اما فقط ۲۷ هزار شرکت 
ک��ه 1۰ ت��ا 15 درصد را شامل می شود، م��ورد حسابرسی قرار 

می گیرند.
ریی��س سازمان حسابرسی ادامه داد: این 45۰ هزار شرکت اگر 
فروش شان دو میلیارد تومان باشد یا اگر دارایی شان 3 میلیارد و 
۲۰۰ میلی��ون تومان باشد، ملزم به حسابرسی هستند و بانک ها 
و دستگاه های مختلف نباید گزارشات این شرکت ها را بپذیرند و 

یا به آنها تسهیالت بدهند.
ارزش واقعی دارایی های شرکت های دولتی

وی د��ر پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره ارزش واقعی 
دارایی ه��ای شرکت های دولتی، گفت: با توجه به اینکه سازمان 
حسابرسی تم��ام صورت ه��ای مالی همه شرکت ه��ای دولتی 
را رسیدگ��ی نمی کند، بنابراین ارزش واقع��ی آنها را در اختیار 
ند��ارد اما تم��ام شرکت های که مورد رسیدگی ق��رار گرفته اند، 
جمع دارایی هایشان نزدیک به ۲۰ میلیون میلیارد ریال است.  
سهیلی پ��ور گفت: پس از تحریم ها با توجه ب��ه اینکه ارتباطات 
بین المللی گسترش می یابد و شرکت های بورسی در بورس سایر 
کشورها و بالعکس حضور خواهند یافت، مقدمات استانداردسازی 

حسابرسی ها و بین المللی شدن آنها را انجام داده ایم.
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وزی��ر امور خارج��ه کشورمان گفت: به فرد��ی که برای ما 
الف قد��رت می زد، آثار استاد فرشچیان را هدیه کردم و به 
وی گفتم که با ای��ن آثار با عظمت و هنر ایرانی نمی توانی 

ج��ز با کرامت و اک��رام با ایرانی ها حرف بزن��ی. به گزارش 
تسنیم، محمدج��واد ظریف در مراسم رونمای��ی از دو اثر 
است��اد فرشچیان با نام های آسم��ان چهارم و شام غریبان 
اظهار داش��ت: از زمانی که دکترکمال خ��رازی آثار استاد 
فرشچی��ان را به عنوان وزیر امور خارج��ه به صورت هدیه 
ب��رای سفرای کشورهای خارج��ی اهدا می کرد و بنده هم 
افتخار چنین کاری را داشتم تا زمان کنونی که مسوولیت 
وزارت خارج��ه را دارم، مهم تری��ن هدیه ای که به سفرا و 
وزرای کشوره��ای مختلف هدیه کردم مجموعه آثار استاد 
فرشچی��ان بوده است. وی اضافه کرد:هرگ��اه این هدیه را 
فرستادم چ��ه هنگامی که در نیوی��ورک بودم و مجموعه 
دوم آثار استاد را برای همه سفرا فرستادم و چه زمانی که 
مجموعه سوم استاد را به کشورهای اسالمی فرستادم و فکر 

م��ی کنم برخی از وزرا این هدیه را دو بار از من گرفته اند، 
هی��چ اثر دیگری نبوده که بتوانم آن را ارائه کنم که بتواند 
بزرگ��ی، عظمت، انسان دوستی و معنویت هنر ایرانی را به 

دیگران نشان دهد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: هر بار این اثر به دیگران هدیه 
شد��ه همه متحیر و از حرف ته��ی ماندندکه چه بگویند و 
 من به آنها گفتم که ت��ازه شما باید در موزه استاد بروید و
  عک��س ه��ای وی را ب��ا ذره بی��ن ببینی��د ت��ا بتوانی��د

 ری��زه کاری های استاد را متوجه شوید.ظریف خاطر نشان 
ک��رد: به فردی که برای م��ا الف قدرت می زد آثار و کتاب 
است��اد را دادم و به او گفتم که با این عظمت و هنر ایرانی 
نمی توانی جز با کرامت و بزرگی صحبت کنی و این افتخار 
و غ��رور و احساس خودباوری استاد فرشچیان است که به 

همه ما ایرانی ها و کارگزاران کشورمان هدیه کرده است.

 

تجارت کروکودیل و 
بچه تمساح در تهران

 تأیید »حمایت و داوری«
 آیت اهلل ها

ماجرای کتاب خانم ابتکار 
که رهبر انقالب به آن اشاره 

کردند؟

توهین بی شرمانه مجری 
فارسی وان به مردم ایران

شنیده ها 

»ادع��ا می کرد ب��ا مجوز جهاد کش��اورزی و محیط 
زیس��ت این ک��ار را انجام می دهد؛ ام��ا من مجوزی 

ندیدم.«
 ف��روش بچه تمس��اح با قیمت ی��ک میلیون و 5۰۰ 
هزار تومان! حتی اگر نمی خواستی آن را قبول کنی 
ب��رای یک بار دیدنش و اینک��ه چطور می شود بچه 
تمساح را فروخت وسوسه می شدی با فروشنده قرار 
بگذاری. روزنامه آرمان درباره موضوع تجارت تمساح 
و کروکودیل در ایران، نوشته است: دوزیستان یعنی 
موجوداتی از خانواده مار و قورباغه و همه آنهایی که 
د��ر آب و خشکی با هم زندگی می کنند، بسیاری از 
گونه ه��ای این نوع جانداران مانند م��ار آبی اگر در 
جایی بدون آب و خشک��ی باشند تلف می شوند در 
حالی که برخی دیگر مانند تمساح ها و کروکودیل ها 
د��ر محیط گرم و بد��ون آب اگر کوچک باشند بالغ 

نشده و اگر بالغ باشند بیمار می شوند.

مصباح��ی مقدم در گفت و گوبا ف��ارس تایید کرد. 
سخنگ��وی جامع��ه روحانی��ت مبارزگف��ت: آی��ات 
موحدی کرمانی، یزدی و مصباح یزدی آمادگی خود 
را برای حمایت از فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان 
اع��الم کردند و ای��ن چیزی است که م��ورد قبول 

مجموعه قرار دارد.

روایت کرباسچی از چگونگی 
انتخاب روحانی

غالمحسی��ن کرباسچی دبیرکل ح��زب کارگزاران 
سازندگی در جلسه اخیر حزب کارگزاران با اشاره به 
انتخاب��ات ریاست جمهوری دوره یازدهم به حمایت 
رییس دولت اصالح��ات، آیت اهلل هاشمی و تبلیغ و 
تشویق آنان جهت رای دادن به روحانی پرداخت و 
گفت: این دولت به همت شما و سرمایه گذاری آقای 

هاشمی شکل گرفت.

رهبر معظم انقالب در دیدار رییس جمهور و اعضای 
 هی��أت دول��ت  ک��ه 4 شهریورم��اه ۹4 به مناسبت

  هفت��ه ی دول��ت برگ��زار ش��د، د��ر بخش��ی از 
سخنان ش��ان فرمودند:»در همه ی دنیا مراقبت از 
محص��والت فرهنگی و کتاب و مانن��د این ها وجود 
د��ارد؛ کجای دنی��ا است که وج��ود نداشته باشد؟ 
یک ج��ا را به م��ن نشان بدهی��د. این خان��م ابتکار 
اینج��ا حاضر است؛ خود ایش��ان به من گفت کتابی 
ک��ه ایشان نوشته بود، در آمریک��ا امکان چاپ پیدا 
نک��رد؛ هیچ ناشری حاضر نشد -ن��ه اینکه آن ناشر 
آن قد��ر تعّصب داشته باشد؛ نه، اگر کتاب پرفروشی 
باش��د، هر ناشری می آید این ک��ار را انجام بدهد؛ از 
ترس و از مراقبت- ت��ا باالخره در کانادا مثاًل فرض 
کنی��د یک ناش��ری را پیدا می کن��د و آن ناشر، آن 
ه��م به نظ��رم با ترس ول��رز »چاپ کرد ی��ا نکرد«؛ 
چ��ون تفاصیلش را چند سال پیش ایشان می گفت، 
شاید جزییاتش یادم نمانده. این ها را بگویید تا این 
آقایان بدانند و بفه مند که این جور نیست که اگر ما 
جلوی کت��اب را گرفتیم، فقط آقای جّنتی است که 
این کار را می کن��د؛ نخیر، در آمریکا هم همین کار 
می شود.«ماج��را از این قرار ب��ود که معصومه ابتکار 
ب��ه عنوان یکی از دانشجوی��ان فاتح النه جاسوسی، 
کتابی داشت که به گفت��ه خودش هیچ ناشری در 
آمریکا حاض��ر به چاپ آن نشد؛ چ��را که از عواقب 
بعد��ی آن می ترسیدند.اما باالخ��ره وی کتاب را در 
خ��ارج از آمریکا به چ��اپ می رساند. معصومه ابتکار 
بعد از مدت ها پیگیری باالخره در سال ۲۰۰۰ کتاب 
خود را ک��ه روایتی شخص��ی از رخدادهای تسخیر 
 Takeover« النه جاسوس��ی در کتابی با عن��وان
in Tehran« د��ر انتشارات »تال��ون بوکز« کانادا 
چ��اپ می کند و ترجمه فارس��ی این کتاب با عنوان  
»گروگانگی��ری وجانشینان انقالب« در سال 13۷۹ 

توسط انتشارات اطالعات در ایران منتشر شد.

سین��ا ولی اهلل، مج��ری یکی از برنام��ه های شبکه 
فارس��ی وان د��ر برنامه »چن��د شنبه ب��ا سینا« با 
حالتی بی شرمانه با تعریف لطیفه ای به مردم ایران 
 توهی��ن کرده است. در همین ح��ال واکنش ها در 
شبکه های اجتماعی به این موضوع باال گرفته است 
و از جمل��ه یکی از بازیگ��ران سینمای کشور نسبت 
ب��ه توهین مجری فارسی وان واکنش نشان داد و با 
انتشار پستی در اینستاگرام خود، از دادستان کشور 

خواست تا این مجری را محاکمه کند.
 حسام نواب صفوی در ادامه از تسلیم شکایت خود 

به دستگاه قضا درباره توهین این مجری خبر داد.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: طوالنی شدن مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران و 1+5 بر سر موضوع هسته ای، نتیجه 
زیاده خواهی طرف مقابل، عدم عزم جدی برای توافق و اصرار 

آنها بر ممانعت از دستیابی ایران بر حق خود بود.
 »الماس بیک آتامبای��ف« رییس جمهور قرقیزستان با علی 
الریجان��ی،  رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو 

کرد.
الریجان��ی در این دید��ار اظهار داشت: جمه��وری اسالمی 
ای��ران آمادگی ارتق��ای سطح مناسبات خود ب��ا قرقیزستان 
را د��ر زمینه های مختل��ف تجاری و اقتصاد��ی از جمله در 
بخش ه��ای کشاورزی، شی��الت، انرژی، ساخ��ت نیروگاه و 
س��د توسط متخصصان و شرکت های ایرانی در قرقیزستان، 
ساختمان سازی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و سایر 
زمینه های علمی و فناوری محور دارد. رییس مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: لغو روادید میان دو کشور نیز می تواند عالوه 
بر تقویت صنعت گردشگری، کمک شایانی به ارتقای سطح 
روابط بخش های خصوصی و تجار دو کشور کند. وی در بخش 
دیگ��ری از سخنان خود با اشاره به اهمیت همکاری های دو 
کشور در سازمان ه��ای بین المللی گفت: جمهوری اسالمی 
ای��ران از ارتقای سطح همکاری های خ��ود با قرقیزستان در 

سازمان های منطقه ای و بین المللی استقبال می کند.
الریجانی افزود: با توجه به استفاده سیاسی و ابزاری کشورهای 
بزرگ غرب��ی از موضوع حقوق بشر، همک��اری دو کشور در 

سازمان های متولی این امر حائز کمال اهمیت است.
ریی��س مجلس شورای اسالمی، همچنین ب��ا اشاره به توافق 
کشورمان به 1+5 بر سر مساله هسته ای تصریح کرد: طوالنی 
شدن مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و 1+5 بر سر موضوع 
هسته ای نتیج��ه زیاده خواهی طرف مقابل، عدم عزم جدی 
ب��رای توافق و اصرار آنها بر ممانعت از دستیابی ایران بر حق 
خ��ود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به وسیله ابزار 
تحریم ب��ود که در نهایت با ایستادگی و پایداری ملت ایران، 

ناکارآمد��ی تحریم ها عی��ان شد و طرفین ب��ه توافق کنونی 
رسیدند.

روح آزادی خواهی، ایران و قرقیزستان را به هم نزدیک 
کرده است

ب��ر اساس این گزارش، در این دید��ار الماس بیک آتامبایف 
رییس جمهور قرقیزست��ان نیز قرابت های فرهنگی و دینی 
مردم دو کشور را یادآور شد وگفت: عاملی که بیش از هرچیز 
دیگ��ر جمهوری اسالمی ایران و قرقیزستان را به هم نزدیک 
کرده است، روح آزادی خواهی و استقالل طلبی مردم دو کشور 
اس��ت که این ظرفیت بزرگ در کن��ار قرابت های فرهنگی و 
دینی فیمابین، کمک شایانی به تسریع همکاری های دو کشور 
خواهد کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات 
پارلمانی پی��ش رو در قرقیزستان اشاره کرد و افزود: با توجه 
به جایگاه ممتاز پارلمان قرقیزستان و مجلس شورای اسالمی 
در تصمیم گی��ری های کالن دو کشور، توسعه همکاری های 
می��ان مجالس ایران و قرقیزستان قطعا در تسهیل و پیشبرد 

همکاری های فیمابین نقش سازنده ای ایفا می کند.
آتامبایف در ادام��ه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی 
د��و کشور را عنصری مهم در روابط دو کشور توصیف کرد و 
 گف��ت: با توجه به ظرفیت های فراوان ایران و قرقیزستان در

 زمین��ه های مختلف، مسووالن دو کشور باید اهتمام خاصی 
به توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی داشته باشند و در این 
راستا، برقراری پرواز مستقیم و تأسیس خط راه آهن میان دو 
کشور و ترانزیت کاال ازاین مسیر می تواند نقش عمده ای داشته 

باشد.
رییس جمهور قرقیزستان در پایان دستیابی جمهوری اسالمی 
ای��ران و گ��روه 1+5 به توافق هست��ه ای را به رییس مجلس 
ش��ورای اسالمی تبریک گفت و اف��زود: این توافق که حاصل 
پافشاری جمهوری اسالمی ایران بر استقالل و خودکفایی خود 
ب��ود، فصل جدیدی در روابط جمهوری اسالمی ایران با سایر 

کشورها گشوده است.

رییس جمهور با تاکید براینکه بی تردید امنیت و ثبات 
در ع��راق به مثابه امنیت و ثبات در ایران است گفت: 
از هی��چ کمکی به دولت و ملت ع��راق دریغ نکرده و 

نخواهیم کرد.
حجت االسالم حسن روحانی، هنگام دریافت استوارنامه 
سفیرجدید عراق در ته��ران، با تاکید براهمیت روابط 
جمه��وری اسالمی ایران با کش��ور همسایه، دوست و 
براد��ر عراق گفت: بی تردید امنیت و ثبات در عراق به 
مثابه امنی��ت و ثبات در ایران اس��ت. وی بیان اینکه 
»آرزوی م��ا این است که ع��راق شاهد استقرار ثبات و 
امنیت کامل باشد« اظه��ار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره از تمام توان و ظرفیت خود برای استقرار 
ثبات و امنیت در عراق در چارچوب تمایل و خواست 
دول��ت و مردم این کشور به��ره گرفته است؛ و اگرچه 
معتقدیم مسوولیت اصلی استقرار امنیت بر عهده دولت 
و مردم این کشور می باشد، اما از هیچ کمکی به کشور 

دوست عراق دریغ نخواهیم کرد.
روحانی ظرفیت ها و استعدادهای فراوان برای گسترش 
رواب��ط دو کشور د��ر عرصه های اقتصاد��ی، فرهنگی 
و سیاس��ی را نیز یادآور شد و اظه��ار داشت: خواهان 

استمرار رواب��ط رو به رشد دو کشور در همه زمینه ها 
هستیم. رییس جمهور تصریح کرد: آرزوی ما پیروزی 
ملت عراق در مبارزه ب��ا تروریسم و زندگی همه اقوام 
عراق��ی در چارچوب یک ملت و د��ر آرامش و امنیت 

کامل است.
روحان��ی ادامه د��اد: امیدوارم زائ��ران ایرانی به زودی 
بتوانن��د در امنیت و آرامش به زی��ارت عتبات عالیات 
بروند آنگونه که مردم عزیز عراق نیز با آرامش و امنیت 

از اماکن مقدسه ایران بازدید می کند.
»راجح صابر عبودی الموسوی« سفیر جدید جمهوری 
عراق نیز در این دیدار پس از تسلیم استوارنامه خود با 
بی��ان این که ایران به تعبیری وطن دوم ماست گفت: 
مردم ع��راق به ویژه در سال های اخیر و در مبارزه با 
تروریست ها احساس برادری و نوع دوستی ایرانی ها را 
ب��ه طور ملموس تری د��رک کرده اند؛ به همین جهت 
از طرف ملت ع��راق از این بابت از ملت و دولت ایران 
سپاسگ��زاری می نمایم.وی اف��زود: ملت عراق هیچگاه 
فرام��وش نمی کند ک��ه خون براد��ران ایرانی در کنار 
برادران عراقی د��ر سنگر مبارزه با تروریسم و دفاع از 

مقدسات اسالمی بر زمین ریخت. 
دشمنان تالش زیادی برای ایجاد اختالف بین دو ملت 
کردن��د اما ما همچنان با اهتم��ام جدی دولت و ملت 
عراق و ایران به سمت گسترش روابط دوستانه به پیش 
می رویم. وی ب��ا تبریک حصول تواف��ق هسته ای این 
پیروزی را متعلق به همه ملت های مسلمان دانست و 
تأکید کرد: اطمینان داریم که جمهوری اسالمی ایران 
در خط امام راحل و تحت رهبری مقام معظم رهبری و 
 مدیریت جنابعالی به سمت توسعه  هر چه بیشتر به پیش 

می رود.

از هیچ کمکی به دولت و ملت عراق دریغ نخواهیم کردطوالنی شدن مذاکرات، نتیجه زیاده خواهی طرف مقابل بود

رهبر معظم انقالب اسالم��ی با تأکید بر ضرورت تقویت هر 
چه بیشتر روابط دو جانبه میان کشورهای برادر و مسلمان، 
تأکی��د کردند: تنه��ا راه دفع ش��ر قدرت ه��ای سلطه گر، 

ایستادگی و تقویت ارتباطات کشورهای اسالمی است.
به گ��زارش مهر، حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی د��ر دیداربا رییس جمه��وری قرقیزستان، 
ب��ا تأکید بر ضرورت تقویت هر چ��ه بیشتر روابط دو جانبه 
می��ان کشوره��ای براد��ر و مسلمان تأکی��د کردند: اساس 
سیاست خارجی جمه��وری اسالمی ایران افزایش ارتباطات 
و پیونده��ای همه جانب��ه و مستحکم بی��ن کشورهای برادر 
اسالم��ی است. ایشان د��ر این دیدار، مخالف��ت با تحمیل 
قدرت های زورگو را ی��ک اصل الهی و اسالمی برشمردند و 
با اشاره به اظه��ارات رییس جمهور قرقیزستان در خصوص 
تعطی��ل کردن پایگاه هوایی آمریکا در این کشور و ضرورت 
مقابل��ه با زورگویی قدرت ها گفتن��د: قدرت های سلطه گر و 
متج��اوز دائماً علیه همه ملت های دنیا توطئه می کنند؛ اما 
اسالم، خواهان عزت ملتهای مسلمان است و تنها راه مقابله 
و دفع شّر قدرتها نیز ایستادگی و تقویت ارتباطات کشورهای 
اسالمی است. رهبر انقالب همچنین افزایش همکاری های 
دو کشور در بخش های مختلف از جمله مواصالت را ممکن 

و منوط به اراده در ایجاد پیوندهای محکم خواندند.
امکان تحمیل اراده آمریکا با سابقه ۲۰۰ ساله، به ایران 

با تمدن ۵ هزار ساله وجود ندارد
د��ر این دیدار که رییس جمه��ور نیز حضور داشت، رییس 
جمه��وری قرقیزست��ان با ابراز خرسند��ی از سفر به تهران، 
گفت: ایران و قرقیزستان دو ملت برادر و دارای دین، تاریخ و 
فرهنگ مشترک هستند و در هر دو ملت روح آزادی خواهی 
و استقالل طلبی وجود دارد. وی خواستار توسعه ارتباطات 
و حمل و نقل و برقراری خطوط مواصالتی جاده ای، ریلی و 
هوایی بین دو کشور شد و خاطرنشان کرد: بایدحجم روابط 
بی��ن دو کشور به مراتب به بیش از آنچه که هست، افزایش 
یاب��د.وی با اشاره به تعطیل کرد��ن پایگاه نظامی امریکا در 
منطقه ِمناس و لغو قرارداد همکاری با آن کشور، گفت: هیچ 
کش��وری در دنیا حق ندارد خود را باالتر از دیگران بداند و 

علیه دیگر کشورها تحریمهای ظالمانه وضع کند.
آلم��اس بیگ آتامبایف افزود: کش��ور امریکا با سابقه  حدود 
۲۰۰ سال��ه می خواهد اراده خود را ب��ه کشوری مثل ایران 
با سابقه تمد��ن و تاریخ پنج هزار ساله تحمیل کند که این 
امکان ندارد. وی با تجلیل از ایستادگی دولت و ملت ایران در 
مقابل آمریکا گفت: ایران در مقابل تحریم ها نه تنها متزلزل 
نش��د بلکه محکم تر شد، و ما جمهوری اسالمی را برای خود 

یک الگو می دانیم.  

تنها راه دفع شر سلطه گران، 
ایستادگی و تقویت ارتباطات 

اسالمی است
رییس سازمان حسابرسی؛

جزییات بدهی
 5/3 میلیارد 
دالری نفتی 

امارات به ایران

وزیر امور خارجه:
آثاراستاد فرشچیان را به 

 فردی هدیه دادم که
 برای ما الف قدرت می زد
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منصور معظمی، مع��اون برنامه ریزی و نظارت ب��ر منابع هیدروکربوری 
 وزیر نف��ت با بی��ان این که بس��یاری از ش��رکت های معتب��ر و صاحب 
 برن��د در هفته ه��ای اخی��ر ب��ه ته��ران س��فر ک��رده و ب��ه گفتگ��و با 
مقام��ات وزارت نفت پرداخته ان��د، اظهار کرد: این ش��رکت ها آمادگی 
 خود را برای س��رمایه گذاری در ایران و همچنین انتق��ال فناوری اعالم 

کرده اند.
 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با تاکید 
بر این که شرایط کشور نسبت به 20 سال قبل، بسیار تفاوت کرده است، 
گفت: به عنوان مثال در گذشته، طرح های صنعت پتروشیمی به صورت 
 »کلید در دس��ت« اجرا می ش��د، اما در حال حاضر به حدی پیشرفت 
کرده ایم که قادریم 70 درصد تجهیزات صنعت پتروشیمی را در داخل 

کشور تولید کنیم.
 بر این اساس هر شرکتی بخواهد در ایران حضور پیدا کند، باید توانمندی 
ش��رکت های ایرانی رادر نظر بگیرد و در غیر این صورت قادر به فعالیت 

نخواهد بود.
 معظمی با بیان این که خواسته اول ما از خارجی ها، وارد کردن فناوری 
و تکنولوژی است، اظهار کرد: ش��رط دیگر ما برای پذیرش شرکت های 
 بین المللی س��رمایه گذاری آنها در داخل کش��ور است.وی خاطرنشان 
کرد: البته ش��رکت های خارجی، س��رمایه گذاری خود را تنها با هدف 
فروش در داخل ایران نباید انجام دهند، بلکه بای��د به بازارهای منطقه 

نیز توجه کنند. 
شرکت های خارجی که تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند، باید 
برای ما در بازارهای منطقه بازاریابی کنند تا تولیدات خود در صنعت نفت 

را به فروش برسانیم. 
 معاون برنام��ه ری��زی و نظارت ب��ر مناب��ع هیدروکرب��وری وزیر نفت 
 تصریح کرد: ش��رکت ه��ای بی��ن المللی دارای ش��بکه ه��ای فروش
  و بازار در س��طح منطقه و دیگر کش��ورها هس��تند، بنابراین می توانند

 در فروش محصوالت تولید کشور مشارکت کنند. 
معظمی با بی��ان این که با رف��ع تحریم ه��ا در ماه های آین��ده، انگیزه 
ش��رکت های خارجی ب��رای حض��ور در صنعت نف��ت ای��ران و میزان 
مراجع��ات آنها نی��ز افزایش خواه��د یاف��ت، تصریح ک��رد: البته هنوز 
مذاک��رات نهایی نش��ده و به مرحل��ه امضای قرارداد نرس��یده اس��ت. 
 در واق��ع عق��د ق��رارداد ب��ا ش��رکت ه��ای خارج��ی منوط ب��ه رفع 

تحریم هاست.
وی با اشاره به تغییر فضای سیاس��ی و بین الملل به سود ایران، گفت: تا 
چندی پیش شرکت های بین المللی حتی پاسخ ایمیل های ارسالی از 
ایران را نیز نمی دادند، اما با پیشرفت مذاکرات هسته ای و تغییر شرایط 
به نفع ایران رفتار این ش��رکت ها تغییر کرده و مدیران ارشد آنها عازم 

ایران شده اند.

افزایش قیمت روغن نباتی با توجه به پایین ب��ودن قیمت های جهانی 
روغن خام منتفی شد. مش��اور معاون اجرایی رییس جمهور در نامه ای 
به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به 
وضعیت قیمت جهانی روغن خام آورده اس��ت که مجوز افزایش قیمت 
حداکثر پنج درصدی روغن نباتی در سال جاری تا مادامی که نرخ روغن 
خام در بازارهای بین المللی افزایش نیابد اجرایی نبوده و طبعا قابل ثبت 

در سامانه 124 نمی باشد.
 پیش از این نیز یک مقام مسوول در سازمان حمایت اعالم کرده بود که 
این سازمان مجوز افزایش پنج درصدی قیمت روغن را هنوز تایید نکرده 
است.  گفتنی اس��ت درمتن مصوبه اخیر س��تاد تنظیم بازارآمده است: 
»مقرر ش��د انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ای��ران ضمن انجام کامل 
تعهدات خود مبنی ب��ر خرید دانه های روغنی تولی��د داخل و پرداخت 
یارانه به کشاورزان از محل عوارض وصولی، متناس��ب با روند افزایشی 
نرخ روغن خام جهانی، قیمت روغن تصفیه شده را به میزان حداکثر پنج 

درصد افزایش دهد.«

مدیرکل تعرفه و ترانزیت س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای از 
تردد عادی در مرز بازرگان خبر داد و گفت: در این مدت مش��کلی برای 
کامی��ون داران ایرانی به وجود نیامده اس��ت. محمدجواد عطرچیان در 
خصوص آخرین وضعیت مرز بازرگان گفت: در حال حاضر مرز بازرگان 
باز است و تردد کامیون ها به صورت عادی در این مرز جریان دارد اما هنوز 
دروازه های مرزی کاپی کوی )رازی( و اسن دره )سرو( بین ایران و ترکیه 
بسته است. وی با اشاره به اینکه در این مدت مشکلی برای کامیون های 
 ایرانی به وجود نیامده و خوش��بختانه بدون مش��کل حمل و نقل انجام

 می گیرد، اف��زود: در این مدت کرایه های حمل  ب��ار بین ایران و ترکیه 
حدود 10 درصد افزایش قیمت داشته که این روال به طور کامل طبیعی 
است، چرا که وقتی یک منطقه ناامن می شود و رانندگان با این مشکالت 
از این مرز عبور می کنند، کرایه حمل هم باال می رود و صاحبان کاال باید 

مابه التفاوت این زیان را بپردازند.
مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان 
اینکه همچنان به کامیون داران ایرانی توصیه می ش��ود که شب در این 
مسیر تردد نداشته باشند، اظهار داشت: به مردم بارها توصیه کردیم که 
از س��فر زمینی غیرضروری به این منطقه خودداری کنند و کامیون ها 
 و اتوبوس ها ه��م در صورت تردد، ب��ه صورت گروه��ی و در روز حرکت 
کنند. در تابستان امسال، کامیون ها و اتوبوس های ایرانی در مرز بازرگان و 
منطقه چالدران با حمله افراد ناشناس روبرو شدند که این حمله ها موجب 

کشته شدن یک راننده و آتش زدن تعدادی از کامیون های ایرانی شد.

معاون وزیر نفت ؛

شروط ایران برای همکاری با 
شرکت های نفتی بین المللی

افزایش قیمت روغن نباتی
 فعاًل منتفی شد

تردد عادی  کامیون ها 
در مرز بازرگان

تولید و صنعت در ایران 
مش��کالت عدیده ای دارد که 

عمده مسائل به فضای کسب و کار برمی گردد؛ فضای 
کس��ب و کاری که قوانین و مقررات و رفتار دولت آن 
را ش��کل می دهد. در این راس��تا صنعت نس��اجی هم 
مش��کالتی دارد که اگر بخواهیم آنها را دس��ته بندی 
کنیم، به دو بخش تقسیم می ش��ود؛ مشکالت درونی 

و بیرونی.
 مشکالت درونی صنعت نس��اجی که به تولید و تامین 
مواد اولیه بازمی گردد مختص تصمیمات درونی شرکت 

و تولیدکننده است.
منظور از مشکالت بیرونی این صنعت نیز مسائلی چون 

بیمه تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.
مشکل با موارد ذکر شده به این معنا نیست که صنعت 
نس��اجی نمی خواهد به وظایف ملی خود عمل کند و 
به عنوان مثال مالیات ندهد، اما صحبتمان این اس��ت 
که اگ��ر مالیات دادن قانون اس��ت، بای��د همه اصناف 
پرداخت کنند و یکجانبه فقط به صنعت نساجی فشار 

غیرمنطقی وارد نشود.
همچنین در بعد بیرونی باید اشاره کنم که سهم بازاری 
که در اختیار صنعت نس��اجی ایران اس��ت، کم بوده و 

دلیل اصلی آن واردات بی رویه است.
 ای��ن واردات در دولت دهم با ش��دت بیش��تری دنبال

 م��ی ش��د و ماحص��ل آن ضربه ب��ه تولی��د و صنعت 
 نساجی کش��ور بود؛ پولی که قرار بود صرف تجهیز زیر

س��اخت های کش��ور با توجه ب��ه درآمد ب��االی نفتی 
 و همچنی��ن بهره وری ش��ود، ص��رف واردات اجناس

 بی کیفیت شد.
بهانه دولتمردان آن زمان هم این بود که به دلیل این 
که ما نمی توانیم پول نفت را وارد کشور کنیم، پول نفت 
را در ترکیه و هند و چین سپرده کرده ایم و باید از آنجا 

کاال وارد کنیم.

از بداقبالی صنعت نس��اجی، همه کشورهایی که پول 
نفت کش��ور را بلوکه کرده بودند، در صنعت نس��اجی 
ید طوالیی دارند و متاس��فانه صنعت نساجی ایران به 

حاشیه رفت.
ما مخالف واردات نیس��تیم و بای��د واردات در صنعت 
نس��اجی انجام ش��ود، اما با ضابطه و قان��ون، حتی ما 
مشکلی با قاچاق کاالی نس��اجی نداریم، به این دلیل 
که ما قدرت رقابت با رقیب خود که به صورت قاچاق و 

بدون در نظر گرفتن تعرفه ه��ای قانونی کاالی خود را 
وارد کشور می کند را داریم و مشکلی از این بابت نداریم. 
این که برخی اف��راد اظهار می کنند، صنعت نس��اجی 
دارای مشکالت فراوانی اس��ت و اکنون فلج شده است، 
صحت ندارد، به این دلیل که تولیدکنندگان علمی این 
حوزه آن قدر با ظرفیت ب��اال کار می کنند که نیازی به 
وارد شدن به بازارهای صادراتی ندارند، اما باید این ورود 
صورت گیرد تا ارزش افزوده کشور افزایش یابد. از سوی 
دیگر این تشخیص تولیدکنندگان به این دلیل است که 

بازار داخلی برایشان جذاب تر است.
همچنین ب��ه دلیل این ک��ه هنوز تحریم ها برداش��ته 
نشده، نمایش��گاه های بین المللی تخصصی در کشور 
برگزار نمی شود و کش��ورهای هدف هم حاضر به ورود 
به ای��ران در حال حاضر نیس��تند، بنابراین ما هم برای 
حضور در نمایشگاه های بین المللی باید به کشورهای 
دیگر مراجعه کنیم و صادرات خود را از طریق کش��ور 

واسطه انجام دهیم.
توجه داش��ته باشید کش��ورهایی که مش��کل اشتغال 
دارند، توانستند با گسترش این صنعت، اشتغال خود را 
به ظرفیت تکمیل برسانند. در نساجی به طور مستقیم 
300 هزار نفر اشتغالزایی وجود دارد، اما متاسفانه تحت 
تاثیر رکودی که از سال 91 شروع شد 20 درصد کاهش 
یافته است و از س��وی دیگر وارداتی که بدون حساب و 
کتاب در کشور انجام می ش��د، دلیلی بر ناکامی برخی 
تولیدکنندگان بود، اما اکنون که تحریم ها در حال شل 
شدن هس��تند، در صورت حمایت، صنعت نساجی در 

انتظار یک پرش و تحول اساسی به سر می برد.

عرضه باثبات نفت عربستان و دیگر اعضای اوپک در حاشیه خلیج فارس 
نش��ان می دهد که آنها در تمرکز روی دفاع از سهم بازار به جای باال بردن 

قیمت ها هیچ تردیدی ندارند.
طبق این بررسی براساس آمار کش��تیرانی و اطالعات منابع شرکت های 
نفتی، اوپک و مشاوران، عرضه نفت اوپک از روزانه 31 میلیون و 880 هزار 
بش��که در ماه ژوئیه به روزانه 31 میلیون و 710 هزار بش��که در ماه اوت 

رسیده است.
قیمت نفت به دلیل افزایش عرضه کاه��ش یافته و هم اکنون کمتر از 50 
دالر در هر بشکه معامله می شود که با پایین ترین قیمت شش سال اخیر 
)42 دالر( که ماه گذش��ته رخ داد، تفاوت چندانی ندارد. تغییر استراتژی 
اوپک به دفاع از سهم بازار در س��ال 2014 تحت هدایت عربستان باعث 

تشدید کاهش قیمت نفت شد.
با وج��ود اینکه درخواس��ت های برخ��ی از اعضا برای برگزاری نشس��ت 
اضطراری، حتی آن دسته از نمایندگانی که به دنبال کاهش عرضه بودند 
انتظار هیچ توافقی را ندارند و مازاد عرضه که دستکم دو میلیون بشکه در 

روز برآورد می شود، باقی خواهد ماند.

نماینده یکی از اعضای آفریقایی اوپک گفت: من واقعا هیچ شانسی برای 
برگزاری نشس��ت اضطراری اوپک قبل از نشست برنامه ریزی شده چهار 
دسامبر نمی بینم. نشست چهار دسامبر نیز به هیچ توافق ملموسی برای 

کاهش قابل توجه تولید نخواهد رسید.
وی افزود: ما م��ی دانیم که مازاد عرضه کنونی بیش از دو میلیون بش��که 

در روز است.
بررسی های رویترز نشان می دهد، کاهش عرضه نفت اوپک از سطح ماه 
ژوئیه برای اولین بار از فوریه رخ داده است. حتی با این حال اوپک از زمان 
تغییر استراتژی نوامبر 2014 برای دفاع از سهم بازار، تولید خود را تقریبا 

1/5میلیون بشکه در روز افزایش داده است.
عرضه 12 عضو اوپک در ماه ژوئیه کاهش یافت، ولی هنوز باالترین سطح 

از زمان شروع ثبت آمار اوپک توس��ط رویترز در سال 1997 است. تولید 
اوپک در سال 2008 باالی 32 میلیون بشکه در روز بود تا اینکه اندونزی 

در پایان آن سال از این سازمان خارج شد.
بزرگ ترین کاهش عرضه در بین اعضای اوپک در ماه اوت از س��وی عراق 
بود که یکی از اصلی ترین عوامل افزایش عرضه این سازمان در سال جاری 

بوده است.
به گفته مقامات عراقی و اطالعات نفتکشها، صادرات نفت از جنوب عراق 
در ماه اوت روزانه با 40 هزار بشکه کاهش به حدود سه میلیون بشکه در 

روز رسید.
ص��ادرات نفت از ش��مال ای��ن کش��ور و بندر جیح��ان ترکیه و توس��ط 
س��ازمان بازاریابی نفت عراق و دولت منطقه کردس��تان ب��ه دلیل توقف 

 جریان نف��ت در خط لول��ه نفت این کش��ور کاهش بیش��تری داش��ته
 است.

 مناب��ع آگاه در این بررس��ی گفتند، عربس��تان پس از کاه��ش تولید در
 ماه ژوئیه، در ماه اوت عرضه نفت خود را ثابت نگه داشته است. همچنین 
عرضه نفت دیگر تولیدکنندگان بزرگ حاشیه خلیج فارس نظیر کویت و 

امارات تغییر قابل توجهی نداشته است.
صادرات نفت نیجریه در ماه اوت افزایش یافته اگرچه ش��رکت ش��ل در 
27 اوت اعالم کرد که دو خط لوله را تعطیل و در صادرات نفت این کشور 
وضعیت فوق العاده اعالم کرده که تاثیر خود را در سپتامبر نشان خواهد 

داد.
الجزایر پس از ش��روع تولید در دو میدان یک افزایش کوچک را داشت و 
عرضه نفت ایران که بدنبال پس گرفتن جایگاه دومی خود در اوپک است 

کمی باالتر رفت.
تولید نفت لیبی نیز در ماه اوت کاهش داش��ت. عرض��ه نفت لیبی تحت 
تاثیر ناآرامی و عدم پیشرفت مذاکرات بازگشایی تاسیسات نفتی تعطیل 

شده است.
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 در 1۷۰ روز نخست سال جاری بیش از 1/3 میلیارد لیتر بنزین به ارزش 
بیش از ۸۰۰ میلیون دالر وارد کشور شده است که با این اعتبار می توان 
منابع مالی ساخت یک پاالیشگاه ۶۰ هزار بشکه ای نفت را تامین کرد.

بیژن زنگنه وزیر نفت از واردات به طور متوسط هفت تا هشت میلیون 
لیتر بنزین به کشور خبر داده است. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید 
همچنین در گفتگوی دیگری هزینه واردات ه��ر لیتر بنزین با توجه 
به افت قیمت جهانی نفت خام را حدود ۶۰ س��نت اعالم کرده است.

بر اساس گزارش های ارائه شده توسط ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی متوسط واردات بنزین در سال گذشته حدود 4/5 تا 

پنج میلیون لیتر بوده که حجم واردات این فرآورده استراتژیک نفتی از 
ابتدای سال جاری تاکنون با افزایش نزدیک به دو برابری به حدود هشت 
میلیون لیتر در روز رسیده اس��ت.افزایش مصرف با توجه به سفرهای 
بهاری و تابستانی و طوالنی شدن زمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه نفت 
شازند اراک مهم ترین عامل افزایش تقاضا و مصرف برای این فرآورده 
پرطرفدار نفتی است.از ابتدای سال جاری تاکنون به استناد آمارهای 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به طور میانگین روزانه بیش از ۷۲ 
میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
سه درصد رشد داش��ته اس��ت.عالوه بر این، با ورود به روزهای پایانی 
شهریور ماه متوسط مصرف بنزین کش��ور با افزایش بیشتری روبه رو 
شده به طوری که در آستانه فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، آمارها 
از ثبت بالغ بر 1۲۸ میلیون و ٩٩۷ هزار تراکنش در س��امانه هوشمند 
سوخت حکایت دارد که بیش از هفت میلیون تراکنش بیش از مدت 

مشابه مرداد ماه سال جاری است.
۸۰۰ میلیون دالر محموله بنزین وارد ایران شد

با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام در طول سه ماه گذشته تاکنون، 
قیمت بنزین در بازارهای جهانی به ویژه فوب خلیج فارس هم به شدت 
کاهش یافته است.هم اکنون به استناد اظهارات وزیر نفت روزانه هشت 
میلیون لیتر بنزین وارد ایران می شود که ارزش هر لیتر بنزین وارداتی 
بدون احتساب هزینه ها، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و عرضه آن حدود 

۶۰ سنت اعالم شده است.
بر این اساس در شرایط فعلی به طور متوس��ط روزانه چهار میلیون و 
۸۰۰ هزار دالر برای واردات بنزین هزینه می شود که ارزش کل بنزین 
وارداتی در 1۷۰ روز نخست سال جاری حدود ۸1۶ میلیون دالر برآورد 

می شود. 

کارخانه های س��نگ بری که در اعت��راض به عملکرد س��ازمان امور مالیاتی 
و مش��کالت موجود در زمینه وصول مالی��ات برارزش اف��زوده بیش از 4۰ 
روز در خاموش��ی به س��ر می بردند، پس از میانجی گری مجل��س و امضای 
 توافق نامه جدید از 14 شهریور بازگشایی ش��دند و تولید سنگ از سرگرفته

 شد.
محمد حجاری زاده رییس انجمن س��نگ بران ش��هر ری درم��ورد اعتراض 
سنگ بران، از توافق جدید سازمان امور مالیاتی پس از میانجی گری مجلس 
خب��ر داد و گفت: مقرر ش��د توافق نامه ای ک��ه با حضور برخ��ی نمایندگان 
مجلس، بعضی از رؤسای انجمن های سنگ بری کشور و نماینده وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی امضاء ش��د، به امضای وزیر صنعت، مع��دن و تجارت نیز

 برسد.
وی با اش��اره به مفاد توافق نامه جدید تاکید کرد: بر اساس توافق از سال آتی 
به همه سنگ بران مفاصا حساب داده می شود و مشکل اصلی سنگ بران حل 
خواهد شد. از سوی دیگر مقرر شد از سال آتی س��نگ بران مالیات بر ارزش 
افزوده را به صورت کامل از مشتری دریافت و به سازمان امور مالیاتی هر سه 
ماه یک بار پرداخت کنند که البته به دلیل وضعیت بازار و ش��رایط اقتصادی 

کاری بس دشوار است.
 نحوه محاس��به مالیات ب��ر ارزش اف��زوده س��نگ بری ها بر اس��اس توافق 
جدیدرییس انجمن س��نگ بران ش��هر ری افزود: مالیات ب��ر ارزش افزوده 
س��ال های قبل از 13٩۲ بر اس��اس 1۰ درصد مالیات بر درآمد و مالیات بر 
ارزش سال های گذشته و جاری بر اساس ۲۰ درصد مالیات عملکرد محاسبه 
می شود و سنگ بران بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری 
را پرداخت می کنند اما از سال آینده این مالیات بر اساس درصد مشخصی از 

هر فروش محاسبه خواهد شد.
حجاری زاده با اشاره به گشایش کارخانه های سنگ در سراسر ایران از جمله 

تهران، لرستان، اصفهان، فارس و مش��هد که دربرگیرنده اکثر کارخانه های 
سنگ بری هستند، گفت: مش��کل اصلی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
به شرایط اقتصادی و نامناسب بودن محیط کسب و کار برمی گردد، چراکه 
سنگ مشتری ندارد و ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا کرده به گونه ای که 

تولید بیش از تقاضا شده است.
تعطیلی کارخانه های سنگ بری در اعتراض به نحوه دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، امتناع سازمان مذکور از اجرای توافق سال 
گذشته و عدم ارائه مفاصا حساب، به مرور از روزهای آغازین مرداد شروع شد 

و تا نیمه دوم شهریورماه ادامه داشت.

اعتراض سراسری سنگبران و تعطیلی کارخانه ها پایان یافتواردات بنزین دو برابر شد

معاون وزیر نفت ؛

شروط ایران برای همکاری با شرکت های نفتی بین المللی

صـنعت نسـاجی در انتظار تحـول

دارای  نس�اجی  صنع�ت 
مش�کالت فراوان�ی اس�ت 
و اکن�ون فلج ش�ده اس�ت، 
صحت ن�دارد، به ای�ن دلیل 
که تولیدکنندگان علمی این 
حوزه آن قدر ب�ا ظرفیت باال 
کار می کنند که نیازی به وارد 
ش�دن به بازارهای صادراتی 
ندارن�د، ام�ا باید ای�ن ورود 
صورت گیرد تا ارزش افزوده 

کشور افزایش یابد
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در حال انقراض

 د��ر پ��ی چ��اپ مطل��ب روز شنب��ه 94/6/7 د��ر صفح��ه 5 روزنام��ه ب��ا عنوان 
» ابتکار،تا چه میزان به وعده های خود عمل کرد؟«

توضیحی از س��وی روابط عموم��ی اداره کل محی��ط زیست اصفهان ب��ه دفتر این 
 روزنام��ه رسیده است ک��ه جهت اط��اع و مطالعه عم��وم مردم شری��ف اصفهان،

متن کامل نامه در ذیل آورده شده است:
با اهدای سام و احترام

پس ازحمد خدا  و  د��رود    و صل��وات بر محم��د و آل محم��د )ص(، ضمن تقدیر 
 از اقدام شایست��ه آن روزنامه در اختصاص ی��ک صفحه ثابت زایند��ه رود با عنوان 
محیط زیس��ت  و قدردانی از دغدغه ه��ای زیست محیطی آن رسان��ه محترم،  نظر 
 به چاپ مطلبی ب��ا عن��وان » ابتکار،تا چه میزان ب��ه وعده های خ��ود عمل کرد؟« 
در صفحه 5 شماره 1665 روزشنبه 94/6/7 روزنام��ه زاینده رود خواهشمند است 
به منظ��ور روشنگری بیشت��ر موضوع در بی��ن مخاطبان آن نشریه ب��ا درج مطلب 
 ذیل بر اساس قان��ون مطبوعات همک��اری الزم را با این اد��اره کل معمول فرمایید

با عنایت به اینکه طبق اظهار نویسنده محترم سه مورد از وعده های دکتر معصومه 
ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست که تاکنون عملی 
نشده مطرح گردیده  است، موارد ذیل به استحضار عموم خوانندگان محترم می رسد:

توضیح  مورد 1 :  وعده 27 آبان س��ال 1393 معاون رییس جمهور و رییس سازمان 

حفاظت محیط زیست مبنی بر بهبود کیفیت هوا در کان شهرها تا پایان همان سال:
آنچه با نگاه کارشناسانه به آم��ار مقایسه ای کیفیت هوا در د��و کان شهر تهران و 
اصفهان طی دو سال گذشته به دست می آید، بیانگر موفقیت برنامه های مدیریتی  
و بهبود کیفیت ه��وا، کاهش تعداد روزه��ای آلوده و افزایش تعد��اد روزهای سالم 
همچنین حذف کامل روزهای خطرناک در این دو کان شهراست. به ویژه دراصفهان 
که پس ازتصویب برنامه جامع کاهش آلودگی هوا ب��رای اجرا در هشت کان شهر 
کشور از س��وی هیات وزی��ران در اردیبهشت م��اه سال1393 و تدوی��ن و تصویب 
برنامه جامع کنت��رل کیفی هوا در ش��ورای برنامه ریزی است��ان اصفهان در بهمن 
 سال 1392؛ با اجرای محورهایی از این برنام��ه شاهد ارتقای کیفیت هوای اصفهان 

بودیم.
اقدام هایی نظیر:

1-  حذف روزان��ه 15 میلی��ون لیتر م��ازوت از چرخه مصرف سوخت د��و نیروگاه 
بزرگ مجاور کان شهر اصفهان از ابتدای  سال 1393؛ 2-  توزیع روزانه بیش از دو 
میلیون لیتر بنزین ی��ورو 4 و به همین میزان گازوئیل ی��ورو4  از مهر ماه 1393 در 
اصفهان و شهرستان های اطراف این کان شهر؛ 3- اعمال مدیریت ویژه بر فعالیت 
 واحدهای بالق��وه آالینده شام��ل : کوره های گ��چ، آهک،آجر، ریخته گ��ری ها  در 
 نیمه د��وم س��ال 1393  و  4- سامانده��ی و مدیریت حم��ل و نق��ل و ترافیک که  

مهم ترین نتایج این اقدام ها  به شرح ذیل است:
-تعداد روزهای سالم در کان شهر اصفهان در سال1393 نسبت به سال 1392 از 

107 روز به 196 روز افزایش یافت.
-تعداد روزهای سالم 5 ماهه اول سال 1394 نسبت به 5 ماه اول سال 1393 از 73 

روز به 114 روز افزایش یافت.
- در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به 5 ماهه اول سال 1392 تعداد روزهای سالم 

از 31 روز به 114 روز یعنی به بیش از 3/5 برابر افزایش یافت.
توضیح  مورد 2- وعده رضایت شغلی کارمندان محیط زیست :

در این زمینه نیز سازمان حفاظت محیط زیست پس از پیگیری های قانونی مستمر 
موفق به برقراری افزایش 30 درصدی مبلغ شرایط سختی کار محیط بانان تا سقف 
3000 امتیاز شد که در استان اصفهان این می��زان افزایش از مرداد ماه  سال جاری 
عملی گردید. همچنین افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان حفاظت محیط زیست 
کشور بر اساس بند  ده ماده 68 قانون مدیری��ت خدمات کشوری به تصویب هیات 
وزیران رسید که پس از تامین اعتب��ار در سراسر کشور اعمال م��ی گردد. بنابراین 
موفقیت سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت کامل قوانین و مقررات در این زمینه 

نه تنها ضعیف نبوده بلکه قابل تقدیر نیز می باشد.
 توضیح م��ورد 3  - وعده ج��اری ماندن آب د��ر رودخانه زایند��ه رود و رسیدن آب 

به تاالب بین المللی گاوخونی:
همانگونه که در متن مورد نظر نیزآمده است د��ر 15 آبان ماه سال 1393 پس از 2 
سال و 6 ماه خشکی، آب ب��ه زاینده رود رسید و رودخانه ای ک��ه 3 ماه در سال آب 
داشت با برنامه ریزی مناسب تر 9 ماه د��ر سال از آب  برخوردار شد که تغذیه منابع 
زیر زمینی پایین دست رودخانه از مهم ترین برکات ج��اری بودن آب در این دوره 
بود.تصویب 176 میلی��ون متر مکعب حقابه زیست محیط��ی و تخصیص بخشی از 
این حقابه برای اولین بار در چند سال اخیر، خ��ود موفقیت بزرگ دیگری به شمار 
م��ی رود. متاسفانه در اوایل تابستان ج��اری به دلیل اولوی��ت داشتن حفظ ذخایر 
آب شرب و تضمین کش��ت پاییزه در شرق اصفه��ان ناگزیر به جلوگی��ری از ورود 
آب به مدت سه ماه به پایین دس��ت زاینده رود شد. لیکن نکت��ه قابل توجه در این 
میان تامین بخشی از حقابه زیست محیطی ت��االب بین المللی گاوخونی در انتهای 
 فصل گذشته بود که با همت جوام��ع محلی و حمایت مس��ووالن، از برداشت های 
غیر مجاز در پایین دست رودخانه ممانعت به عمل آم��د؛ در نتیجه پس از ده سال 
تاالب جان��ی دوباره گرفت و ب��ا ورود آب همراه با زهاب های کش��اورزی از خشکی 
کامل این تاالب بین المللی نیز جلوگیری شد و چنانچه این حرکت زیست محیطی 
 مردمی انجام نمی گرف��ت، امروز با خشکی کام��ل گاوخونی، با کان��ون دیگری از 

گرد و غبار در مرکز کشور مواجه بودیم.
 در پایان ب��ا استناد به مطالبات زیس��ت محیطی م��ورخ 93/12/17 فرمانده معظم 
کل قوا و رهبر انق��اب اسامی  حضرت آی��ت اهلل العظمی خامن��ه ای که به عنوان 
تکلیف حکومت��ی خطاب به مردم و مس��ووالن فرمودند : »مسال��ه محیط زیست، 
مساله این دولت و آن دولت نیس��ت، یک مساله طوالنی مدت اس��ت، مساله زید و 
عمرو، نیست، مساله ای��ن جریان وآن جریان نیست، مسال��ه همه کشور است.همه 
باید دست در دست هم بدهن��د و این مشکل را حل کنن��د« خاطرنشان می سازد: 
 والیت پذیری در ای��ن زمینه حک��م می کند ک��ه مسائل محیط زیست��ی بایستی 
به ص��ورت علم��ی و کارشناس��ی و ف��ارغ از هرگونه شائب��ه سیاس��ی و جناحی و 
به دور از جری��ان سازی ه��ای رسان��ه ای مدیریت شود ت��ا در عملیات��ی ساختن 
منویات زیست محیط��ی  مقام معظم رهب��ری با جلب مشارک��ت همه بخش های 
جامعه و سای��ق مختل��ف سیاسی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی بتوانیم در ب��رون رفت 
از بح��ران های زیس��ت محیطی متن��وع و متعدد موج��ود و تحقق اص��ل پنجاهم 
 قان��ون اساس��ی نظ��ام مقد��س جمه��وری اسام��ی ای��ران توفی��ق روز اف��زون

 بیابیم.
                                                                                            سید مصطفی قادریان 
                                                                                       رییس اداره روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان

خبر

 مطالع��ه جدی��د دانشمند��ان حکای��ت از تن��وع زیست��ی 
حیرت انگیزی در خاک دارد که نقش بسیار مهمی در ادامه 

حیات انسان ها بر روی زمین ایفا می کند.
  معم��وال وقتی صحب��ت از تن��وع زیستی به می��ان می آید 
نگاه ه��ا ب��ه جنگل ه��ا، اقیان��وس ه��ا و جمعی��ت عظیم 
پستاند��اران و پرندگ��ان و سای��ر موجود��ات معطوف می 
شود و د��ر درجات بعدی ب��ه یاد حش��رات می افتی��م؛ اما 
 واقعیت این است که د��ر دل خاک و جای��ی واقع در عمق 
چند صد متری زمین، ریزموجودات��ی زندگی می کنند که 
 ادامه حیات انسان ها به نوعی به عملکرد و حیات آنها وابسته

 است.
به گفته دانشمندان، تن��وع زیستی موجود در خاک بیش از 

هر تنوع زیستی دیگری در سایر بخش های زمین است.
نشری���ه  د��ر  ک��ه  جدی��د دانشمن�د��ان   مطالع���ه 
Nature Communications  منتش��ر شده حکایت 
از آن دارد که انبوه قارچ ها، کرم ه��ا، باکتری ها و بی شمار 
میکروب های موجود در خاک نقش بسیار مهمی در پایداری 
اکوسیستم ها ایجاد کرده و در عین حال از تغییرات مخرب 

جوی نیز تاثیر می پذیرد.
آنچه که بیش از هر چی��زی موجب حیرت دانشمندان شده 
وجود برخی گونه کرم های موسوم به کرم های بدون صورت 
است که عملکرد آنها نقشی به سزا در حفظ تعادل ساختاری 

خاک دارد.
همچنین دانشمندان متوجه عملکرد باکتری هایی شده اند 

که از الکتریسیته مصرف می کنند.
 در عین ح��ال ذرات بسیار ریزی که حت��ی در محیط های 
 خاء و فاقد اکسیژن اعماق خاک هم ب��ه حیات خود ادامه 

می دهند بر حیرت دانشمندان افزوده اند.
دانشمندان دانشگاه ه��ای Peking و کپنهاگن دانمارک 
در این مطالع��ه جامع دریافته اند که ب��ه رغم فقدان دانش 
کافی درباره دنی��ای اعماق زمین، یک نکت��ه کاما بدیهی 
 اس��ت و آن تاثی��ر خاک د��ر حفظ حی��ات ب��ر روی زمین

 است.
آنها برای تخمی��ن دقیق تاثیرگ��ذاری حی��ات زیرزمینی 
بر اکوسیست��م های سی��اره مادر راهی ف��ات تبت شدند. 
 این نقطه از جه��ان تغییرات زیست محیط��ی چشمگیری

 دارد.
نتیجه مطالعه دانشمندان نشان داد تن��وع زیستی موجود 
در خاک، تاثیر قابل توجه 32 درصد��ی بر اکوسیستم های 

سراسر زمین دارد.

کشفیات تازه دانشمندان 
درباره تنوع زیستی خاک

4

عکس روز 

بیشتر بدانیم

باهوش ترین های قلمرو حیوانات انسان تنها مخلوق هوشمند د��ر سیاره زمین نیست. 
بنابر گ��زارش نشن��ال جئوگرافی��ک، پژوهش های 
مختلف نش��ان داده اند ک��ه برخی حیوان��ات بسیار 
 باهوش ت��ر از آن چی��زی هستن��د ک��ه مرد��م فکر 
می کنند. با در نظر گرفتن ای��ن حقیقت، در ادامه با 
برخی از باهوش ترین موجود��ات سیاره زمین بیشتر 

آشنا می شویم.
کالغ سیاه

 کاغ ه��ا حیوانات��ی فوق العاد��ه کارد��ان هستند و 
به عنوان موجوداتی که توانای��ی انجام چند وظیفه را 
دارند، شناخته می شون��د. پژوهش های دانشمندان 
کانادایی و اسکاتلندی نشان داده اند کاغ ها از منطق 
برای د��رک محیط اطراف خود ب��ه روشی که ممکن 
است حت��ی از توانایی میمون های ب��زرگ نیز پیشی 

بگیرد، استفاده می کنند.
دلفین

دلفین ها ب��ه عن��وان حیواناتی هوشمن��د در جهان 
 مشه��ور هستن��د. بنابر گ��زارش دیسک��اوری نیوز، 
مغز بزرگ دلفین ب��رای آگاه��ی و احساسات شکل 
گرفته اس��ت. د��ر حقیقت، مغ��ز دلفین ه��ا از نظر 
ساختاری پیچیده تر از مغز انسان ه��ا است. به گفته 
»لوری مارینو«، کارشناس دلفین در دانشگاه اموری، 

اگر استانداردهای انسانی برای هوش روی حیوانات به 
کار گرفته شود، دلفین ها ب��ه سطوح استعداد مغز ما 

بسیار نزدیک هستند.
موش صحرایی

موش ه��ا از شهرتی بد به عن��وان عامل��ی بیماری زا 
برخوردار هستن��د، اما آنها حیوانات��ی بسیار باهوش 
محسوب می شون��د. به گفته پژوهشگ��ران دانشگاه 
گوئلف در انتاریو، اگرچه موش های صحرایی ممکن 
است قادر به انج��ام وظایف شناختی ب��ا استفاده از 
 راهبردهای��ی که د��ر سوژه ه��ای انسان��ی مشاهده 
می شوند، نباشند اما اغلب به روش خود موفق هستند.

خوک
خ��وک ه��ا ممک��ن اس��ت باهوش تری��ن حیوانات 
اهل��ی در جه��ان باشن��د. بناب��ر گ��زارش نیویورک 
تایم��ز، پژوهشگ��ران دریافته اند خوک ه��ای اهلی 
م��ی توانن��د از آیینه ه��ا ب��رای یافتن غ��ذای خود 
استفاد��ه کنن��د و همچنین ب��رای تصاح��ب غذای 
بیشتر خ��وک های دیگ��ر را فریب دهن��د. خوک ها 
از قدرت یادگی��ری خیلی سری��ع برخوردار هستند 
و می توانن��د ترفندهایی مانند پرید��ن از میان حلقه 
 تا انجام ب��ازی ویدیویی ب��ا جوی استی��ک را عملی 

کنند.

بونوبو
بونوبو نزدیک ترین پسر عم��وی شامپانزه، یکی دیگر 
از حیوان��ات هوشمند مع��روف، اس��ت. بونوبوها که 
نسل شان ب��ه شدت در مع��رض خطر انق��راض قرار 
دارد، تنه��ا د��ر آفریقای مرک��زی ساک��ن هستند. 
همانن��د میم��ون ه��ای ب��زرگ دیگ��ر، بونوبوه��ا 
 استفاده از زب��ان اشاره و عامت ه��ا را فرا می گیرند. 
بنابر گزارش نشن��ال جئوگرافی��ک، بونوبویی به نام 
 کنزی تخته ارتب��اط عامت هایش را ب��ا خود حمل 
می کند و از طریق آن می تواند با پژوهشگران صحبت 
کند. همچنین، کنزی ترکیبی از عامت ها را اختراع 

کرده است تا افکار خود را بیان کند.
سنجاب

احتماال هنگامی که یک سنج��اب را در حال عبور از 
خیابان مشاهده م��ی کنید با خود گفت��ه اید، آیا وی 
از خطر آگاه است؟ بناب��ر پژوهش های صورت گرفته 
ممکن است آنها از این مساله آگاه باشند، اما وقتی غذا 
در سمت دیگر خیابان وجود داشته باشد، ممکن است 
اهمیتی به خطر ندهن��د. بنابر گزارش ساینس دیلی، 
سنجاب از قدرت یادیگری خیلی سریع سود می برد 
و همچنین از همنوعان خود چیزهای جدید را یاد می 
گیرد. سرقت غذا یکی از مواردی است که سنجاب ها 

به نسل های بعدی خود منتقل می کنند.
فیل

 فی��ل ه��ا ب��ه عن��وان حیوانات��ی باه��وش شناخته 
می شوند. استفاده از اب��زار مانند برگ نخل برای دور 
کردن مگس ها، در این حیوانات مشاهده شده است. 
همچنین برای ورود بی سر و صد��ا به مزرعه پرورش 
موز فیل هایی که دارای زنگول��ه های چوبی بوده اند 
از گل یا خ��اک رس برای خفه کرد��ن صدای زنگوله 

استفاده کرده اند.
گاو

گاوها شبیه حیوانات��ی آرام که تنها نگ��ران نشخوار 
کردن هستند، به نظر می رسن��د. اما مطالعات نشان 
داده اند این حیوانات از زندگی عاطفی پیچیده و غنی 
بهره می برند. بنابر گزارش نشریه تایمز، دانشمندان 
دریافته اند گاوها دارای دوستان و دشمنان هستند. 
همچنین، آنها قادر به حس احساسات قوی مانند درد، 

ترس و حتی اضطراب هستند.
زنبور

زنبوره��ا از آن چه ک��ه دانشمندان ه��وش گروهی 
کاسیک می نامند، سود می برند. یک زنبور به تنهایی 
 ممکن است در مفه��وم کاسیک هوشمن��د نباشد، 

اما یک کندو زنبور این گونه است.

درپی چاپ خبر تاریخ 6/7/ 1394 ؛

توضیح اداره کل محیط زیست استان اصفهان
ابتکار، تا چه میزان به وعده های خود عمل کرد؟



روی خط خبر

خبر 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1673 |دو شنبه16 شهریور 1394 | 23 ذی القعده 1436

مشاور رییس مرکز پزش��کی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشاره به 
ارتقاء پاس��خگویی و ایجاد رضایتمندی بیماران از نحوه خدمات سالمت 
محور از راه اندازی مرکز پاس��خگویی و رسیدگی به ش��کایات بهداشتی و 

درمانی زائران کشورمان در حج تمتع خبر داد.
طاهر درودی، با بیان این موضوع که بیماران در طی بس��تری ش��دن در 
سیستم سالمت حق دارند که با احترام و صداقت با آنها رفتار شود و در هر 
جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمان شان، 
شریک شوند، اظهار داشت: برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها و خدمات درمانی 
بیمار محور مبتنی بر نظرات، نیازه��ا و ترجیحات بیماران، مراقبان آنان و 
جامعه، نکته کلیدی سیستم های سالمت در کش��ورهای توسعه یافته و 

عنصر الزامی در بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی است.
رییس بیمارس��تان جمعیت هالل احمر در مدینه من��وره افزود: این کار 
موجب اثربخش بودن خدمات ارائه ش��ده و در نهای��ت بهبود پیامدهای 

سالمت و رضایتمندی بیماران می شود.
درودی پذیرفتن بیمار به عنوان ش��ریک سیس��تم های درمانی و تعمیم 
فرهنگ اس��تقبال و انعطاف نس��بت به نظرات و انتقاده��ای بیماران در 
سطح بیمارس��تان ها را اهرم رش��د بیمارس��تان های تعالی جو دانست و 
گفت: اجرای چنین طرح هایی در تدوین و تنظیم خط مش��ی ها، طرح ها 
 و خدمات و سیاستگذاری های کالن س��المت در حج بسیار مؤثر خواهد 

بود.
وی هدف از افتتاح این واحد )مرکز پاس��خگویی و رس��یدگی به شکایات 
بهداشتی و درمانی زائرین( را در در بیمارس��تان های مکه و مدینه، ارتقاء 
پاسخگویی و ایجاد رضایتمندی بیماران از نحوه خدمات بهداشتی درمانی 
دانس��ت و ادام��ه داد: در صورت نارضایت��ی زائران از خدمات بهداش��تی 
و درمان��ی در ایام حج، م��وردی را که باع��ث ایجاد نارضایتی ش��ده را در 
ساعات اداری و به صورت حضوری از طریق مراجعه به واحد رسیدگی به 
شکایات واقع در مدیریت س��المت کاروان اعالم کنند تا در اسرع وقت به 

آن رسیدگی شود.
رییس بیمارس��تان جمعیت ه��الل احم��ر در مدینه من��وره در خاتمه 
خاطرنشان کرد: بررسی پاسخ و در صورت عدم حل مشکل اعالم به مراجع 
مربوطه و پیگیری دریافت پاس��خ و اعالم نتیجه به ش��اکی توسط واحد 
رسیدگی به شکایات مرکز به صورت تلفنی، کتبی و حضوری در نخستین 

فرصت به شاکی اعالم می شود.

رییس کانون سراسری انجمن های صنفی درمانگران اعتیاد کشور گفت: 
 توزی��ع داروی بوپرنورفین نالوکس��ان در برخی داروخانه ها، زمینه س��از 

سوء مصرف وسیع تزریق داروی مخدر در کشور می شود.
محمدهادی پناهی این مطلب را پیرو بخش��نامه اخیر سازمان غذا و دارو 
مبنی بر اجازه توزیع داروهای بوپرنورفین، نالوکس��ان و اکس��ی کدون به 

برخی داروخانه های کشور عنوان کرد.
پناهی افزود: در ایران داروی بوپرنورفین نالوکسان،  به عنوان بخشی از مدل 
درمان جاری کشور در درمان بیماران اعتیاد کامال کارآمد به شمار می آید 
و میزان سوء مصرف و تزریق آن نیز تاکنون قابل چشم پوشی بوده است؛ 
اما این دارو در صورت ارائه به داروخانه و با توجه به شرایط کشور، می تواند 

تبدیل به ماده ای اعتیادی با آمار قابل توجه تزریق شود.
پناهی افزود: تجربه جوامع با شرایط مشابه مانند برخی از ایالت های هند 
با داشتن باورهای غلط تاثیرات بوپر نورفین نالوکسان در بهبود مشکالت 
جنسی، زمینه ساز س��وء مصرف وسیع و گس��ترش تزریق این دارو شده 
است. چنین پتانسیلی در ارائه این دارو توسط داروخانه ها درکشور ما نیز 
وجود دارد؛ از طرف دیگر س��و مصرف و تزریق وس��یع این دارو در مالزی 
 در شرایط مشابه مرتبط با شرایط مش��ابهی از جمله دسترسی فراوان به

 بنزودیازپین ها دانسته شده است.
وی ادامه داد: حتی در فرانس��ه هم که بوپرنورفین نالوکس��ان به وس��یله 
داروخانه ها توزیع می ش��ود، آمار تزریق این دارو به رغم سیستم نظارتی 
قابل توجه تا 20 درصد بیماران تزریقی می رسد که یکی از دالیل آن تعدد 

ارائه کنندگان دارو معرفی شده است.
رییس کانون سراس��ری انجمن ه��ای صنفی درمانگران اعتیاد سراس��ر 
کشور به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت ارائه این دارو )بوپرنورفین 
نالوکسان( به داروخانه ها افراد غیر معتاد اما با زمینه های رفتار اعتیادی 

نیز ممکن است به اعتیاد گرفتار شوند.
پناهی افزود: بوپرنورفین نالوکس��ان ، داروی مفیدی در درمان اعتیاد به 
ش��مار می آید که نیازمند نظارت جدی تیم درمانی اس��ت؛ در واقع روند 
درمان بیمار از نظر دوز داروی��ی، خطرات دوز باال، مس��مومیت، مصرف 
همزمان الکل و فراموش��ی دوز، مستلزم ارتباط بس��یار نزدیک درمانگر و 
ارایه کننده دارو اس��ت و فعال این امکانات برای توزی��ع داروخانه ای مهیا 

نیست.
رییس کانون صنفی انجمن های سراسری درمانگران اعتیاد سراسر کشور 
ادامه داد: کلینیک های درم��ان اعتیاد بخاطر اس��تقرار در نقاط مختلف 
جمعیتی از جمله حواشی ش��هرها و مناطق پرخطر بهترین و وسیع ترین 
سطح دسترسی برای بیماران را نس��بت به هر نهاد دیگر پزشکی از جمله 
داروخانه ها فراهم می کنند، بنابراین اصرار بر بازاریابی داروخانه ای برای 

این دارو صرفا بیماران غیر معتاد را هدف قرار می دهد.
پناهی همچنین درباره داروی اکسی کدون اظهارداشت: اکسی کدون به 
دالیل متعددی از جمله سرخوشی سریع و بس��یار شبیه هرویین، اعتیاد 
آورترین و ش��ایع ترین داروی اعتیاد آور در آمریکا به ش��مار می آید و از 
اواخر دهه 90 میالدی به طور مس��تمر افزایش س��وء مصرف این دارو و 
عوارض متعدد آن از جمل��ه مراجعات اورژانس و م��رگ و میر در آمریکا 

گزارش شده است.
پناهی افزود:در چنین مواردی نبایس��تی فقط منافع شرکت های دارویی 
به علت انبار حجم زیاد داروی تولیدی مد نظر قرار گیرد که مصلحت ملی 
مهم تر اس��ت. این ترکیب نیز در مراکز درمانی با کنت��رل دقیق دارویی 

بسیار موثر و مفید است اما در داروخانه ها به شدت مشکل زا خواهد بود.

طاهر درودی:

راه اندازی مرکز رسیدگی به شکایات 
بهداشتی و درمانی زائران ایرانی 

کارشناس اعتیاد:
توزیع داروخانه ای دارویی مخدر 

زمینه ساز سوء مصرف وسیع تزریق

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر 
عزم و اراده جدی برای مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته باشد، کاهش 25 درصدی 

اعتیاد که از اهداف برنامه ششم توسعه می باشد، محقق نخواهد شد.
  پرویز افشار در کارگاه آموزش تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد کارشناسان فرهنگی 
و پیشگیری دبیرخانه ستاد و ش��وراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های 
سراسر کشور که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، برنامه پنجساله ششم توسعه 
را یکی از مهم ترین برهه های تاریخی برای ستاد و دستگاه های عضو آن خواند و گفت: 
در چند بند از مجموع 80 بند سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه که توسط مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( ابالغ شده است، رقمی اعالم شده که می بایست تا پایان 

برنامه به آنها دست یافت که یکی از آنها مربوط به حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
وی تصریح کرد: اعالم یک رقم مشخص برای رسیدن به هدف در بند مربوط به موضوع 
مواد مخدر نشان از اهمیت آن و وجود مشکالت ناشی از مواد مخدر در کشور است که 
اگر عزم و اراده جدی برای مبارزه با آن وجود نداشته باشد، کاهش 25 درصدی اعتیاد 
در کشور محقق نخواهد شد.معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
بیان داش��ت: برای تحقق هدف مان در برنامه ششم توسعه می بایست در بحث بروز 
اعتیاد، برنامه ریزی درس��تی در زمینه جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر صورت 

بگیرد و همچنین در خصوص شیوع اعتیاد افرادی که دارای سوء مصرف مواد هستند، 
به چرخه درمان هدایت شوند تا افراد بیشتری خدمات درمانی قرار گیرند و مدیریت 

مصرف آنان از مواد پرخطر به مواد کم خطر تغییر یابد تا به هدف نزدیک  شویم.
افشار در ادامه پیشگیری از اعتیاد را از جزو برنامه های اولویت دار ستاد مبارزه با مواد 
مخدر برشمرد و افزود: تعداد زیادی از دستگاه ها به صورت رسمی و غیر رسمی عضو 
ستاد هستند، طی این دو سال گذشته با توجه به رویکرد اجتماعی که وزیرکشور و 
دبیرکل ستاد مطرح کرده است، غالب دس��تگاه هایی که کم کار بودند و یا همکاری 
نداش��تند، پای کار آمده اند و در قالب تفاهم نامه مشترک مشغول همکاری هستند.

وی بیان داشت: کار پیشگیری به عنوان مهم ترین موضوع در امر مبارزه با مواد مخدر 
کاری از جنس دولتی نیست بلکه این امر باید ملکه ذهن همه آحاد جامعه باشد. باید 
کاری کرد که به فرهنگی ملی و یک الزام تبدیل شود تا دارای اثرگذاری بیشتری باشد. 
در واقع در پیشگیری از اعتیاد با بسیج همگانی همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی 

و آحاد مردم به موفقیت خواهیم رسید.
وی با اشاره به بند 57 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه گفت: کارشناسان برای 
کاهش 25 درصدی اعتیاد بر این باورند که هر سال می بایست 5 درصد اعتیاد در کشور 
کاهش یابد که البته به نظر می رسد تا آماده س��ازی زیر ساخت  ها و بسیج همگانی 
در سال اول، درصد کمی را شاهد باشیم اما در س��ال های آتی به درصد بیشتری در 
رسیدن به هدف دست خواهیم یافت.معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه 
داد: خیریه ها، ائمه جمعه و جماعات، افراد مذهبی، هنرمندان، ورزشکاران و... همگی 
جزو افراد کلیدی و تاثیرگذار در جامعه هستند که می توانند شرکای اجتماعی خوبی 
در امر پیشگیری از اعتیاد افراد جامعه باشند.افش��ار با بیان اینکه 170 علت در بروز 
آسیب های اجتماعی موثر هستند، آسیب پذیری جسمی، خانوادگی، فشار همساالن، 
مشکالت اجتماعی، استرس، اضطراب را از جمله فاکتورهای مساعدکننده در بروز 

آسیب ها از جمله اعتیاد برشمرد و بیان داشت: اگر برنامه درستی برای مقابله با این 
فاکتورها نباش��د و فرد به سمت و س��وی اعتیاد برود، باید وی را از دست رفته تلقی 
کنیم. چرا که میزان ماندگاری قطعی در بین بهبودیافتگان 20 تا 25 درصد است و 
غالب افراد بعد از سه یا شش ماه و نهایت 2 الی 5 سال به سمت اعتیاد می روند.وی در 
پایان سخنان خود گفت: در پاره ای از تفاهمات به توفیقات خوبی رسیده ایم، بسیج 
ملی و منطقه ای ایجاد شده و هیئت های مذهبی و ائمه جمعه مشارکت خود را آغاز 
کرده اند. ما معتقدیم هر چه این مشارکت بیشتر شود، مهار و کنترل اعتیاد نیز بیشتر 

خواهد شد.
تماس 113 هزار نفر با خط ملی مش�اوره اعتیاد در پنج ماهه نخس�ت 

امسال
همچنین عارف وهاب زاده مدیرکل دفتر فرهنگی و پیش��گیری ستاد در این کارگاه 
آموزشی اظهار داشت: کمبود مداخالت زودهنگام، انکار و مقاومت مسئوالن همچون 
آموزش و پرورش، ضعف دستگاه ها در تخصیص سند پیشگیری اولیه از اعتیاد، حضور 
کمرنگ رسانه ملی در آموزش و اطالع رس��انی، عدم بهره گیری از دانش فنی و نوین 
جهانی، استفاده ضعیف از فرهنگ غنی و آموزه های ملی و اسالمی، پایین بودن سطح 
پوشش در آموزش و پرورش، دیربازده بودم اقدامات پیشگیرانه از جمله چالش های 

موجود در حوزه پیشگیری از اعتیاد می باشند.
وی در ادامه، تحت پوش��ش قرار گرفتن 400 هزار نفر در برنامه های پیش��گیری از 
اعتیاد و تماس 113 هزار نفر با خط ملی مشاوره اعتیاد در پنج ماهه نخست امسال، 
ایجاد نمایشگاه سیار برای محیط های آموزشی، آموزش مربیان و مشاوران آموزشی، 
گنجاندن مطالب پیشگیرانه در برخی مقاطع تحصیلی، انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
دانشگاه فرهیختگان، پیام نور، آزاد اسالمی را بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه 

پیشگیری از اعتیاد برشمرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز 
جهانی خیریه 5 سپتامبر مردم جهان را فراخواند تا در 
رویارویی با درد و رنج بشر داوطلب شوند و خیرخواهانه 
اقدام کنند.به گزارش تس��نیم، متن کامل این پیام به 

شرح ذیل است:
روز جهانی خیریه مصادف است با سالگرد درگذشته 
مادر ترزا که در س��ال 1979 جایزه نوب��ل را به پاس 

تالش هابش برای مبارزه با فقر به دست آورده. 

وی به محض دریافت این جای��زه، مبلغ دریافتی را به 
یکی از فقیرترین خانواده ها در هند بخشید.

در دورانی که نی��از به کمک انسان دوس��تانه هیچ گاه 
بیش از حال حاضر نب��وده و در زمانی که بیش��ترین 
پناهجوی��ان و آوارگان نس��بت ب��ه ه��ر دورانی پس 
از پای��ان جن��گ جهان��ی دوم وج��ود دارد، خیریه ها 
 نقش بس��یار حیات��ی در ب��رآوردن نیازهای بش��ری

 دارند.
آنطور که در دس��تور کار اقدام آدیس آبابا به رسمیت 
ش��ناخته ش��د، منابع،  دان��ش و ابتکار س��ازمان های 
بشردوستانه و داوطلبانه، شرکای گرانبهایی در اجرای 

دستور کار 2030 برای توسعه پایدار خواهند بود.
کارگزاری های توسعه و بشردوستانه سازمان ملل برای 
ادامه تالش های خود در حفط زندگی و در پاس��خ به 
چالش ه��ای تحوالت، بالیای طبیع��ی،  درگیری های 
مس��لحانه و دیگر اتفاقات غیرمنتظ��ره به کمک های 

عموم و همچنین ساخوت دولت ها تکیه می کند.
در این روز جهانی، از مردم سراسر جهان می خواهم در 
رویارویی با درد و رنج بشر داوطلب شوند و خیرخواهانه 
اقدام کنند. ابراز چنین همبستگی به تالش مشترک 
ما برای زندگی هماهنگ باهم و ایجاد آینده ای پایدار و 

همراه با صلح برای همه کمک می کند.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تالش برای 
انجام نظارت های علمی در وظایف سازمان بهزیستی، 
گفت: در نظارت بر آموزش های مهدهای کودک وظیفه 

قانونی و شرعی داریم.
انوش��یروان محس��نی بندپی، در پاسخ به س��والی در 
خصوص نظارت بر روش های آموزشی مهدهای کودک،  
اظهار کرد: سازمان بهزیستی نسبت به مسائلی که جزو 
وظایف و در حیطه کاری  آن اس��ت نظ��ارت و اهتمام 

جدی را دارد.
وی ادامه داد: س��ازمان بهزیس��تی با م��واردی که در 
 مجموع��ه  کاری ای��ن س��ازمان و ج��ز دغدغه ه��ای 
مقام معظم رهبری نیز هست برخورد اصولی می کند، در 
بحث مهدهای کودک تکامل همه جانبه کودک و انواع 
مهارت ها از جمله جامعه پذی��ری و ارتقای آموزه های 
دینی مدنظر است و ما در این راستا با ادارات فرهنگی، 
س��تاد اقامه نماز و گروه مش��اورین ح��وزه علمیه قم 

تفاهم نامه امضا کردیم.
وی افزود: در مهدهای کودک مواردی از جمله شهریه 
باید نظ��ارت ش��ود؛  ام��ا آموزش هایی که ب��ه صورت 
فوق العاده انجام می ش��ود اجباری نیس��ت و با رضایت 
والدین است؛  اما وظیفه نظارت و دقت بر نوع آموزش ها 
بر عهده ماست، در این رابطه باید گزارش مردمی به ما 
برسد؛  اما ما منتظر گزارش نیستیم و نظارت ها به صورت 

سیستمی انجام می شود.
رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در هشت 
هزار مهدکودک یک وعده غذای گرم توزیع می ش��ود، 
افزود: ما در این مورد وظیفه قانونی و شرعی داریم، ما به 
دنبال نظارت علمی تر هستیم و در این راستا حساسیت 
زیادی داریم، ما می خواهیم فعالیت ها به حالت فرآیندی 

انجام شوند که جنبه پلیسی پیدا نکنند.

معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

کاهش 25 درصدی اعتیاد درکشور
 با اراده جدی محقق می شود
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در آغاز کالم به این نکته اشاره می کنم  مریم 
که به ج��ای کلم��ه »اعتی��اد« از واژه پدریان

»وابستگی« استفاده کنم تا کمی از بار 
منفی آن کاس��ته شود. علم روانشناس��ی معتقد است 
وابستگی به مواد مخدر به گونه ای غیر مستقیم واکنش 
و پاسخی مخرب در مقابل کنش های غیر قابل تحمل 
بیرونی و درونی اس��ت که فرد س��عی می کن��د آالم و 
مش��کالت درونی خود مانند اضطراب، افس��ردگی و 
محرومیت ها را کاهش یا تسکین دهد. در واقع انتخاب 
این شیوه روشی ناسالم برای فرار از واقعیت های موجود 
است. اعتیاد مثل هر ناهنجاری دیگری حاصل جوامع 
بشری اس��ت که نمی توانیم با روش های انفعالی صرف 
مانع گس��ترش آن ش��ویم. در صورتی که اعتیاد نوعی 
بیماری روانی و اجتماعی است و عوامل متعددی در بروز 
آن موثر اس��ت؛ این عل��ل در هم بافته ک��ه بر یکدیگر 
تاثیرگذارند، گاه در تعامل با یکدیگر منجر به ش��روع 
مصرف مواد و اعتیاد می ش��وند.  اف��رادی که نگرش و 
باورهای مثبت یا خنثی به مواد مخ��در دارند احتمال 
مصرف و اعتیادشان بیش��تر از کسانی است که نگرش 
منفی دارند. نگرش مثبت معموالً عبارت است از کسب 
بزرگی و تش��خیص رفع دردهای جسمی و خستگی، 
 کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون اعتیاد

 و ... م��واد مختل��ف تاثیره��ای متفاوتی ب��ر وضعیت 
فیزیولوژیک و روانی فرد دارند . مثاًل هرویین و کوکایین 
سرخوشی ش��دید، الکل آرامش و نیکوتین مختصری 
هوشیاری و سرخوشی ایجاد می کند. گرچه دسترسی 
آسان به مواد مخدر مشکل بزرگی است؛  اما چرا برخی 

افراد از م��واد دوری نمی کنند. به نوع نگرش ش��ان بر 
می گردد. بعضی ها معتقدند با یکی دوبار مصرف معتاد 
نمی شوند؛  در حالی که همه افراد مثل هم هستند. وقتی 
در این دام بیفتند گرفتار می شوند مشکل هم همین باور 
ماست در حقیقت باید افراد را در این زمینه آگاه کنیم. 
در صورت��ی ک��ه خان��واده پای��گاه امنی اس��ت که دژ 
مستحکمی را برای انسان می سازد؛ در نتیجه الزم است 
در ابتدا امکان آموزش الزم برای والدین فراهم شود. هر 
چه رابطه زن و م��رد صمیمی تر و بر مبن��ای احترام و 
محبت و گذشت که سه س��تون اصلی خانواده هستند 
باش��د، نظام آن خانواده مستحکم تر اس��ت؛ در نتیجه 
فرزندانی با س��اختار فکری محک��م و چهارچوب های 
ذهنی قوی  تربیت می کندکه در برابر معضالت اجتماعی 
به سادگی از خطوط قرمز خود عدول نمی کنند.چنین 
افرادی وقت��ی وارد جامع��ه می ش��وند، در برخورد با 
س��ختی ها، مش��کالت و چالش ه��ای مختل��ف از پا 
نمی نشینند و به سادگی میدان را خالی نمی کنند، چون 

اهل مبارزه و جنگیدن هستند. 
بنابراین آموزش و اطالع رس��انی درب��اره مضرات مواد 
مخدر و انواع آن به خانواده ها، وظیفه خطیر مسووالن 
اس��ت؛  چراکه کانون خان��واده باید آگاه��ی کاملی از 
جزییات و مشکالت مواد مخدر و اعتیاد داشته باشند. 
وقتی که نقطه ضع��ف اصلی معتادان ع��دم اعتماد به 
نفس است باید بتوانیم این نقص را در معتادان برطرف 
کنیم یا مهارت های اعتماد به نفس را به آن ها آموزش 
دهیم، در حقیقت کمک و خدمت بسیار بزرگی به آنها 
کرده ایم. همچنین عوامل زیادی در باال بردن اعتماد به 

نفس موثرند، نوع رفتار والدین در ابراز احساس شان به 
فرزندان به خصوص در سنین پایین، برای ایجاد اعتماد 

به نفس آن ها نقشی اساسی دارند. 
تا احساس »نمی توانم« با ماس��ت، اعتماد به نفس هم 
نخواهیم داش��ت و کس��انی که اعتماد به نفس ندارند 
نه تنها روش های درس��ت کس��ب انرژی را نمی دانند، 
بلکه اغلب هم در راه های منفی، انرژی شان را از دست 
می  دهند. همچنین چندین روش برای تقویت اعتماد 
به نفس وجود دارد که اگر آنها را رعایت کنیم اعتماد به 

نفس خواهیم داشت.
1- ارتباط با خدا: اتکا ب��ه خداوند موجب بی نیازی و 
استقالل در شخصیت فرد می شود و مهم ترین روش ها 

در کسب اعتماد به نفس ارتباط با خداوند است. 
2- ش�ناخت بهتر خویش: شناخت اس��تعدادها و 
قابلیت ه��ای خوی��ش و درک ارزش های انس��انی، در 
کسب اعتماد به نفس مفید است و انسان را از ناامیدی 

می رهاند. 
3- تکیه بر توانایی های خود: تکیه بر توانایی های 
خود با محدودیت ه��ای اجتناب ناپذی��ر زندگی کنار 

بیابیم. 
4- ارزیاب�ی خود: م��ا بزرگ ترین معج��زه طبیعت 
هس��تیم و نظیر ما هرگونه در گذش��ته و نه در آینده 
نبوده اس��ت و نخواهد ب��ود. تکرار ای��ن جمالت باعث 
می شود روحیه خود را تقویت کنیم و الزم نیست کس 
دیگری باشیم. در نهایت یادمان باشد هیچ کس بهتر از 
ما نیست فقط بعضی ها در زمینه های به خصوص بهتر 

از ما پرورش یافته اند و دانش بیشتری کسب کرده اند. 

خبر 

دبیر شورای فرهنگ عمومی کش��ور گفت: امروز شخصیت افراد جامعه بر 
خالف گذشته متاثر از فضای مجازی ش��کل می گیرد و این فضا در واقع به 

نخستین عامل اثر گذار بر افراد جامعه تبدیل شده است .
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین سید حسن شاهمرادی افزود: در 
گذشته شخصیت افراد ابتدا متاثر از خانواده و تربیت خانوادگی بود و پس از 
آن مدرسه و محیط؛ اما امروز این ترتیب تغییر کرده و افراد تحت تاثیر فضای 

مجازی قرار دارند.
وی ادامه داد: پس از فضای مجازی، دوست و رفیق، پس از آن اجتماع و در 

آخر خانواده قرار دارد که این بسیار نگران کننده است.
وی اظهار کرد: همه ما باید باور داشته باشیم تهاجم فرهنگی جدی است، 
 شبیخون فرهنگی ش��وخی نیس��ت، چرا که تا باور نکنیم و جدی نگیریم 

نمی توانیم در مورد آن تصمیم گیری کنیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: فضای مجازی وجود دارد 
و از طرفی جلو تکنولوژی را هم نمی توان گرفت، اما نباید آن را به حال خود 

نیز رها کرد.
حجت االسالم والمسلمین شاهمرادی گفت: آسیب های بسیاری از ناحیه 
شبکه مجازی به نسل جوان ما وارد ش��ده و در حال وارد شدن است و اکثر 
اعضای خانواده وارد دنیای مجازی شده اند که از کنار این اتفاقات نمی توان 
به راحتی گذشت.دبیر شورای فرهنگ عمومی کش��ور، این شورا را چه در 
مرکز و چه در اس��تان ها دارای نقایصی دانست و گفت: اثرگذاری این شورا 
زمانی بیشتر خواهد شد که طبق قاعده پیش رود و امیدوارم با بازنگری هایی 

که در این شورا انجام شده، امسال عملکرد پربارتری داشته باشد.
وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی گاها در مسایل و برنامه هایی ورود می 
کند که ارتباطی با آن ندارد و در حقیقت دستگاه ها و مجموعه هایی مانند 
فرهنگ و ارشاد، تبلیغات اسالمی و ش��هرداری ها باید در آن زمینه اقدام 
 کنند چرا که وظایف خاص دس��تگاهها ربطی به ش��ورای فرهنگ عمومی

 ندارد.
حجت االسالم شاهمرادی، ضمن تاکید بر لزوم توجه استان ها به تشکیل 
جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: استان فارس در این زمینه عملکرد 
خوبی داشته و جزو استان های فعال اس��ت؛ اما برخی استان ها نسبت به 
تشکیل جلسات شورا کم توجهی کرده اند.او افزود: جلسات شورا در ساعتی 
که اعضا خسته هس��تند برگزار نش��ود و مصوبات که در جلسات بررسی و 
نهایی می ش��ود باید توسط نماینده هر دس��تگاهی در مجموعه متبوعش 

عملیاتی شود.
وی فرهنگی نبودن برخی از اعضای ش��ورای فرهن��گ عمومی را از جمله 
ایرادهای این شورا دانست و گفت: دبیرخانه شورا باید اعضا را از میان افراد 
فرهنگی، جامعه شناس، علمای دینی و استادان حوزه فرهنگ گرد هم آورد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی، مصوبات این شورا را الزم االجرا دانست و گفت: 
 این مصوبات دارای ضمانت اجرا اس��ت و آنچه که توس��ط استانداران ابالغ

 می شود در حکم قانون است.

دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور:
فضای مجازی به نخستین عامل تاثیرگذار 

بر افراد تبدیل شده است

5

آیـا »اعتیـاد« 
قابل درمـان اسـت

رییس سازمان بهزیستی:

برای نظارت بر 
 آموزش های

 مهدکودک ها وظیفه 
شرعی داریم

به مناسبت روز جهانی 
خیریه انجام شد؛

فراخوان بان کی مون 

برای فعالیت های 
خیرخواهانه در رنج بشر
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طبق اعالم رسمی شورای جهانی صنایع دستی)wcc( پس از بررسی های 
تخصصی صورت گرفته و حضور کارشناسان بین المللی در ایران، شهرهای 
اصفهان و تبریز به عنوان ش��هرهای جهانی صنایع دستی و فرش به ثبت 

جهانی رسیدند.
صنایع دستی و گردشگری،  طی پیگیری های حقوقی صورت گرفته از سوی 
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی س��ازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی وگردشگری با اعضای ش��ورای جهانی صنایع دستی و رایزنی های 
انجام شده از سوی معاون صنایع دستی کشور در اجالس آسیا اقیانوسیه 
در کشور هند)۲۰۱۵( در خصوص ثبت جهانی دو شهر اصفهان و تبریز این 

درخواست به تایید این شورا رسید.
در آخرین نشست مشترک شورای جهانی صنایع دستی و با رای اکثریت 
قاطع روس��ای مناطق آمریکای ش��مالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا و 

آسیا-اقیانوسیه این دو شهر کشورمان به ثبت جهانی رسیدند.
همچنین، وانگ شان رییس شورای جهانی صنایع دستی و غدا هیجاوی 

رییس منطقه آسیا اقیانوس��یه این ش��ورا، طی پیام هایی اختصاصی این 
موفقیت را به مسعود س��لطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبریک گفتند.
در سال ۲۰۱۵ میالدی در سطح دنیا تنها شش شهر کاندیدای ثبت جهانی 
بودند که اصفهان و تبریز به واسطه داشتن ویژگی ها و شرایط خاصی که در 
زمینه صنایع دستی و بافت فرش داشتند، برای نخستین بار به طور همزمان 

به ثبت جهانی رسیدند.
ارتقای جایگاه بین المللی صنایع دستی ایران و توسعه بازارهای جهانی و 
زمینه سازی برای حضور پررنگ تر صنایع دستی ایران در عرصه بین المللی، 
توسعه گردشگری فرهنگی و افزایش اشتیاق گردشگران برای دیدن این دو 

شهر از جمله نتایج مهم این موفقیت به شمار می رود.

بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات ۱۶ تا ۲۲ آبان در مصالی بزرگ تهران برگزار 
می شود.

 قائم مقام نمایشگاه مطبوعات با اعالم این خبرگفت: مرحله پیش ثبت نام بیست 
و یکمین نمایش��گاه مطبوعات، از ۱۵ تا ۲۰ش��هریور در وبگاه نمایشگاه به نشانی 
pressexpo.ir انجام می شود که طبق اعالم قبلی، شرط حضور رسانه ها، تکمیل 
اطالعات آنان در سامانه جامع رسانه های کش��ور بوده است.مهران عباسی انارکی 

افزود: مرحله پیش ثبت نام ب��ا هدف برآورد تعداد متقاضی��ان و برنامه ریزی برای 
پیش بینی فضای مورد نی��از، گروه بندی موضوعی و کاربردی نش��ریات، امکانات 
نمایش��گاهی، تدارکات و تامین خطوط مخابرات��ی و اینترنتی مورد نیاز و س��ایر 

زیرساخت های الزم انجام می شود. 
وی در همین زمینه تاکیدکرد: در این مرحله وجهی برای ثبت نام مقدماتی دریافت 
نمی شود و متقاضیان، اطالعات مربوط به رس��انه، معرفی نماینده، میزان فضای 
پیش��نهادی مورد نیاز با توجه به جدول تعرفه را اعالم می کنند. به گفته عباسی، 
ثبت نام قطعی بیست و یکمین نمایش��گاه مطبوعات با امکان انتخاب محل غرفه 
توس��ط خود رس��انه ها و به صورت الکترونیک در نیمه دوم مهرم��اه انجام خواهد 
 شد.مشاور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکیدکرد: البته متراژ و مساحت پیشنهادی 
رسانه ها در پیش ثبت نام، تعهدی را برای ستاد برگزاری برای تامین همان میزان 
به وجود نمی آورد و در نهایت بر اساس حجم تقاضاها، تصمیم گیری و به رسانه ها 
 اعالم می ش��ود. ضمن اینکه اولویت اصلی،  ایجاد ش��رایط حداکثری برای حضور

 رسانه های متقاضی ش��رکت در نمایشگاه اس��ت و متراژهای اولیه فعال بر اساس 
۱۲،   ۲۴، ۳۶،   ۶۰ و ۹۶ متر طراحی شده است.وی تاکیدکرد: اجاره بهای غرفه ها 
 نس��بت به دو دوره قبل تغییر نکرده اس��ت و در جهت حمایت از بخش خصوصی،

 تعرفه های رسانه های متعلق به بخش خصوصی با رسانه های دولتی و متعلق به 
بخش عمومی متفاوت است.وی همچنین در خصوص شرکت کنندگان در نمایشگاه 
امسال نیز گفت: موسس��ات مطبوعاتی، روزنامه ها، سایر نشریات، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری، نمایندگی های خبرگزاری ها و رس��انه های خارجی مس��تقر 
در تهران، تش��کل های مطبوعاتی، ادارات کل روابط عمومی س��ازمان ها و صنایع 
 خدمات مرتبط مطبوعاتی )چاپ، کاغذ، توزی��ع، نرم افزارهای موبایلی، تبلیغات و

 بازرگانی و ...( می توانند در نمایشگاه بیست و یکم حضور یابند.

اصفهان و تبریز به عنوان 
شهرهای صنایع دستی و فرش 

ثبت جهانی شدند

بیست ویکمین نمایشگاه 
مطبوعات برگزارمی شود

کتاب »روشنای علم« شامل بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت علم 
و تولید علم در جامعه، طی مراسمی با عنوان »روز ایران« در نمایشگاه کتاب مسکو 

رونمایی شد.
به گزارش مهر، مراس��م فرهنگی روز ایران در نمایشگاه کتاب مسکودر محل غرفه 
ایران در این نمایشگاه برگزار شد. در این مراسم سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رضا ملکی رایزن فرهنگی ایران در مسکو، الکساندر 
پروخانوف فیلسوف و نویسنده معاصر روسیه، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در مسکو و جمعی از مردم و اصحاب فرهنگ و هنر روسیه در شلوغ ترین روز 

نمایشگاه کتاب مسکو، حضور داشتند.
امیر مسعود شهرام نیا ، رییس موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در این مراسم 
گفت: از مسووالن نمایشگاه مس��کو و آژانس فدرال چاپ و نشر روسیه، به مناسبت 
فراهم آوردن شرایطی برای برگزاری این حضور تشکر می کنم.مهدی سنایی سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه نیز در سخنانی گفت: من هم به نوبه خود حضور شما 
را محترم بر می شمارم. نمایشگاه کتاب و این جمعیت، نشان از آن دارد که فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی با وجود گسترش شبکه های اجتماعی حفظ  شده است و در روسیه 
و ایران برای کتاب و کتابخوانی ارزش گذاشته می شود.وی ادامه داد:  این نمایشگاه 
کتاب و اینگونه اقدامات پلی است که مردم دو کشور و دو تمدن بزرگ ایران و روسیه را 
به هم مرتبط می کند. اینجا نویسندگان مشهور و فرهیختگان برجسته ای حضور دارند 
و می توان هنرمندان بنامی را در این جمع شاهد بود. هم چنین در این جمع همکارانی 

از جامعه روسیه و نویسندگان برجسته ای روسی حضور دارند.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه به رونمایی از کتاب »روشنای علم« در این 
مراسم اشاره کرد و گفت:  این کتاب انعکاس دهنده دیدگاه ها و فرمایشات رهبر معظم 
انقالب اسالمی ایران در حوزه علم است که از نظر ما بر اهمیت این رویداد فرهنگی 

خواهد افزود.
پروخانوف فیلس��وف و نویسنده برجس��ته روس هم در ادامه مراس��م روز ایران در 
نمایشگاه مسکو شرکت در این مراسم را مایه افتخار خود دانست و گفت:  افتخار بزرگی 
نصیب من شده است که در مراس��م رونمایی کتاب رهبر انقالب ایران حاضر باشم. 
اندیشه های نابی از ایشان در این کتاب منتشر شده است که این آیات قرابت زیادی 
با آیات قرآن دارد. مردم کشور ما به یک غذای روحی و معنوی نیاز دارند و این کتاب 

برای مردم من مفید خواهد بود.
 ایران مبتنی بر علم و دین سیاستگذاری می ش��ود. رهنمودهای ارزشمند آیت اهلل 
خامنه ای می تواند راهنمای خوبی برای مردم ما و پیروان مذهب های کشور ما باشد تا 
برای هدایت کشور خود از این رهنمودها بهره ببرند. این تصمیمات و توصیه  ها مبتنی 
بر ارزش های اخالقی و علمی است و از این جهت قابل اعتنای جدی است. وی افزود:  
من در تهران برای شرکت در یکی از بزرگ ترین مراسم ها حاضر شدم.در آن مراسم 
بزرگان و رهبران جهان اسالم به همراه ایشان حاضر بودند. رهبران انقالب های منطقه 

حضور داشتند. اما حضور رهبر ایران مرا تحت تاثیر عمیق قرار داد. 
در واقع در این مراسم دو نفر سخنرانی داشتند، یکی احمدی نژاد و یکی دیگر مقام 
معظم رهبری. احمدی نژاد در صحبت هایش تنها یک نظم خاص ادبی داش��ت، اما 
سخنان آیت اهلل خامنه ای در ترازی تئوریک و عالی بود. در تراز شکل گیری یک انقالب 
و چگونگی هدایت و رهبری آن تحلیل های عمیقی ارائه می دادند. این برای من بسیار 
شگفت انگیز بود.پروخانوف افزود:  امروز روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه در 
حال رشد و توسعه هستند و ابتکاراتی از دو جانب در حال گسترش و تعمیق است. 
امروز این کتاب بعد از رونمایی در کرملین هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و رجال 
سیاسی و علمی روس این کتاب را مورد بررسی قرار خواهند داد و با آیات الهی مأنوس 
خواهند شد.سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز گفت: دیروز گفتم که 
ما در ۳۰ سال گذش��ته ۱۷۰۰ عنوان کتاب روسی را به زبان فارسی ترجمه کردیم، 
۲۰۰ عنوان از این کتاب ها از داستایوفسکی، ۲۰۰ عنوان از تولستوی و چخوف و مابقی 

از نویسندگان دیگر اس��ت. این تعداد عناوین کتاب هایی است که چاپ اول و چاپ 
مجدد دارند. امروز چون روز »ایران« است می خواهم بیشتر از ایران بگویم. می خواهم 
ایران را با ۱۰ تیتر کوتاه به شما معرفی کنم. وی ادامه داد:  اول اینکه ایران سرزمین 
ادبیات است، سعدی، حافظ، فردوسی، خیام، نظامی گنجوی و ... امروز هم سرچشمه 
دانش و ادبیات در ایران جوشان است. در سال گذشته حدود ۱۱ هزار عنوان کتاب در 
حوزه ادبیات در ایران چاپ شده است. نمای دوم از ایران این است که ایران سرزمین 
هنر است. نگارگری، صنایع دستی، خوشنویسی، موس��یقی و این روزها سینمای 
ایرانی متبلور شده است.صالحی تصریح کرد:  عنوان سوم این است که ایران سرزمین 
دانش است. نقش دانشمندان ایرانی از ابوریحان بیرونی، ابن سینا، زکریای رازی و ... 
در پیش روی علم غیر قابل کتمان است. پس از انقالب اسالمی جهش علمی قدرت 
ویژه تری یافته است. رهبر معظم انقالب اسالمی ایران به شدت روی پیشرفت علمی 
و اهمیت آن تکیه دارند. »روشنای علم« حدود ۸۰۰ صفحه و شامل بخش هایی از 
صحبت های رهبر معظم انقالب است که تولید علم درونزا و بومی، و اهمیت پیشرفت 

علمی را مورد تاکید قرار داده اند.
وی افزود:  در سال گذش��ته در ایران، ۱۴۵۰۰ عنوان کتاب، در حوزه علوم طبیعی، 
ریاضی و ۱۶ هزار عنوان در حوزه علوم انسانی منتشر شده است. عنوان چهارم هم این 
است که ایران سرزمین نشر و کتاب است. پس از انقالب اسالمی حدود یکی میلیون 
کتاب در ایران چاپ شده است و سال گذشته حدود ۷۳ هزار عنوان کتاب در ایران 
چاپ شده است. نمای پنجم برای معرفی ایران این است که این سرزمین، سرزمین 
اقتدار و مقاوت است و در دوره های گذشته به عزت خود اعتنا داشته است. در دوران 

دفاع مقدس بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرده است.
معاون فرهنگی ارش��اد افزود:  مقاومت مردم ایران، مقاومت��ی مردمی و فراگیر بود. 
برای ما این عنوان که حدود ۳۳ هزار شهید، فقط شهید دانش آموز بودند، همچنین 
مقاومت آنان مقاومتی مظلومانه بود و از میان ۱۶ هزار نفر در بمباران های ش��هری 
به شهادت رسیدند، مهم، قابل بررس��ی، درد و تأمل است. ایران قربانی سخت و تلخ 
تروریسم است،   ما ۱۷ هزار شهید ترور داش��تیم، از رییس جمهور تا نخست وزیر و 

رییس دیوان قضایی گرفته تا مردم عادی و دانشمندان و شخصیت های علمی.
وی ادامه داد:  نمایه ای دیگر از ایران این است که این سرزمین، مملکت دین و اسالم 
است. مراکز علمی و دینی در این کشور به شدت فعال هستند و فعالیت آنان بسیار 
جدی او عمیق است. در ۳۰ سال گذشته ۱۸۰ هزار عنوان کتاب در این حوزه ها نشر 
یافته است. ایران س��رزمین عقالنیت، فلس��فه و خردورزی است. شاخه های اصلی 
عقالنیت و فلسفه اسالمی در س��رزمین ایران تولد یافتند، ابن سیناها، مالصدراها، 

شیخ اشراق ها و ...
وی ادامه داد:  ایران سرزمین انقالب اسالمی است. انقالبی که با رهبری امام خمینی 
پیش رفت. انقالب ایران بر ۳ ارزش انسانی تاکید کرد، اول عدالت، دوم اخالق و سوم 
پیشرفت و این ۳ باش��د پا به پای هم پیش بروند تا ایران بتواند ساخته شود. این ها 
۱۰ تیتر و نمایه از ایران بود که هر کدام می توانند صدها کتاب را به خود اختصاص 
دهند. گسترش روابط ایران زیبا با ملت پر فرهنگ با روسیه و مردم عمیق و پر فرهنگ 

می تواند آینده خوبی برای دو ملت رقم بزند.

برگزاری مراسم روز ایران
در مسکو

در حالی که صدا و س��یما فراگیرترین و تاثیرگذارترین رسانه در 
کشورمان است؛ ولی به نظر می رس��د ظرفیت های این رسانه به 
درستی در خدمت تربیت نس��ل جدید قرار نگرفته و رسانه ملی 

نیازمند بازنگری در این حوزه است.
با توجه به نقش تاثیرگذار و منحصر به فرد رسانه ملی با شبکه های 
مختلف رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور،  این رسانه در قبال 
نسل جدید کشور مسوولیت بزرگی دارد.حال این موضوع مطرح 
است که رس��انه ملی در برنامه های مختلف برای تربیت نسل به 
نسل این کشور چه کرده است. در این میان عده ای معتقدند این 
رس��انه در دهه ۶۰ و ۷۰ برنامه های مدون تر و کارشناسانه تری 
برای این نس��ل داش��ته و در دهه ۸۰ و ۹۰ با وجود اضافه شدن 
رقبای مختلف از ماهواره ها گرفته ت��ا اینترنت تا اندازه ای قافیه 

را باخته است.
حال شاید بتوان از بازگشت گروه کودک و نوجوان به شبکه یک 
که چندی پیش توسط محمد احسانی،  مدیر این شبکه عنوان 
شد به عنوان یک رویداد مهم یاد کرد که قرار است خوراکی دوباره 
برای کودکان و نوجوانان تهیه کند و البته با تغییر شبکه پویا به 
شبکه کودک با مدیریت محمد سرشار انتظار می رود تلویزیون 
 عملکرد بهتری در زمینه کودک و نوجوان داشته باشد؛ گرچه باید

  منتظ��ر مان��د و دی��د ای��ن انفع��ال چ��ه زمان��ی ب��ه پای��ان 
می رسد.

در این مجال به سراغ برنامه سازان دیروز و امروز رفتیم تا نظر آنها 
را درباره سیاست های رس��انه ملی در حوزه برنامه های کودک 
 و نوجوان بدانیم. همچنین با کارشناس��ان و مسووالن و مدیران 
شبکه ها سخن گفتیم تا به نوعی پاشنه آش��یل نبود استراتژی 
 م��دون ب��رای برنامه س��ازی ب��رای ک��ودکان و نوجوان��ان را 

دریابیم.

 آمریکایی های با فیلم و س�ریال با نسل جوان شان 
حرف می زنند

بیژن بیرنگ،  از جمله تهیه کنندگان پیشکسوت در حوزه ساخت 
آثار نمایشی است،  درباره اینکه چرا بعد از این همه برنامه سازی 
در حوزه کودک و نوجوان وارد کارهای بزرگسال شده است گفت: 
من کارم را با برنامه سازی در حوزه کودک شروع کرده ام و از سال 
۷۰ وارد حوزه بزرگسال ش��دم؛  البته همزمان در حوزه کودک و 
نوجوان هم برنامه می س��اختم و حتی باید گفت کارهایی که در 
حوزه بزرگسال داشتم چندان بزرگسال نبوده است. به طور مثال 
بیشترین مخاطب سریال »همس��ران« کودکان و نوجوان بودند 

چون مهین و کمال هم تنها دو کودک بزرگ بوند.
این تهیه کنن��ده برنامه های تلویزی��ون ادام��ه داد: در دهه ۶۰ 
و ۷۰ س��اخت س��ریال و برنامه در ح��وزه کودک و نوج��وان با 
 ش��ور و عش��ق زیادی همراه بود و البته این امر ارتباط زیادی با 
مدیریت ه��ا داش��ت. ما ب��ه نوع��ی کارمن��د س��ازمان بودیم 
و مح��ل کارم��ان ه��م گ��روه ک��ودک ب��ود و آن زم��ان آنتن 
مناس��بی را ب��ه س��اخت آث��ار مرتب��ط ب��ا ک��ودک و نوجوان 
 اختص��اص م��ی دادن��د. م��ا برنام��ه س��ازان ه��م در ح��وزه

 برنام��ه س��ازی خالقی��ت و پژوهش ه��ای زیادی داش��تیم و 
 خاطرم هس��ت اولین کلیپ های تلویزیون در مجموعه ای مثل

 »محله برو بیا« س��اخته و تنظیم شد. وی با اش��اره به اهمیت و 
جایگاه برنامه سازی در حوزه کودک عنوان کرد: کارکردن برای 
بچه ها، نوجوانان و جوانان یک ضرورت محس��وب می شود.کار 
کودک غیر از سرگرم کردن اس��ت و با نوعی آموزش همراه است 
و شما نکاتی را آموزش می دهید که اگر بچه ها این مسائل را به 
موقع آموزش نبینند،گویی یک نسل را از دست داده ایم. در واقع 
تربیت و تغییر رفتار باید از همان س��نین کودک��ی اتفاق بیفتد. 

بچه ها همیش��ه و در همه جا یک اولویت هس��تند حتی اگر به 
س��ینمای آمریکا هم دقت کنید فیلم های بس��یاری برای گروه 
سنی نوجوانان و جوانان ساخته می ش��ود. مجموعه فیلم هایی 
همچون »ارباب حلقه ها«، »هری پاتر«، »اسپایدرمن« و... همه 
برای بچه ها ساخته می شود تا آرمانگرایی و قهرمانی گرایی را که 
بالطبع با ویژگی های خود آمریکایی ها س��ازگار اس��ت در نسل 

جدید بوجود بیاورند.
 تهیه کنندگان نمونه های خارجی را می آورند و آنها 

را تغییر می دهند
محمود ش��هریاری،  یکی از مجریان قدیمی صداوس��یما درباره 
کیفیت اجرای برنامه های زنده و ترکیبی در دهه ۶۰ و مقایس��ه 
آنها با س��ال های اخی��ر تصریح ک��رد: در دهه ۶۰ تا ای��ن اندازه 
 تقلید از ش��بکه های تلویزیونی خارجی و ماهواره ای باب نبود و 
خالقیت ها برگرفته از ذهن خود طراحان و نویسندگان بود؛  اما 
متاس��فانه امروزه کپی کاری بسیار رایج ش��ده و چون قرار است 
کارها خیلی واضح مث��ل برنامه های خارجی نباش��ند تقلیدی 

کاریکاتوری از آنها انجام می شود.
وی درباره زیاد ش��دن طرح های تقلیدی بیان کرد: متاس��فانه 
 وقتی تهیه کننده ای طرحی می آورد مدیران گروه ها از او نمونه

 می خواهند و بعد تهیه کننده نمونه خارجی را ضبط می کند و 
می گوید که قرار اس��ت با اضافه کردن بعضی از المان های بومی 
و مذهبی طرح را به شکل ایرانی بسازد و در آن از احادیث و آیات 
اس��تفاده خواهد کرد، درحالیکه چنین کاری اصال اثر را اسالمی 
نمی کند. این مجری صداوس��یما گروه های تلویزیونی را به دژ 
تشبیه کرد و گفت: آدم های خالق به این دژها راه پیدا نمی کنند 
و این درها برای همه باز نیست و مشکالت مدیریتی وجود دارد. در 
سازمان سیاستگذاری مشخصی هم در حوزه برنامه های کودک 

و نوجوان وجود ندارد، ما مطابق با آنچه که در جامعه بر ما تحمیل 
می شود حرکت می کنیم و خودمان پیشاپیش برنامه و تعریفی 

از مسیر خود نداریم.
 مشکل جذابیت است تا روانشناس و مشاور

جواد حاتمی،  دکترای روانشناسی ش��ناختی دارد و اتفاقا نبود 
مشاوران روانشناس در برنامه ها را کمبود اصلی این آثار نمی داند.

وی معتقد است معضل اصلی برنامه های کودک و نوجوان نبود 
 روانشناس و مشاور نیست؛ بلکه مش��کل اصلی این است که این

 برنامه ها فاقد جذابیت های هنری و زیبایی شناسی هستند.
این نویسنده و پژوهشگر در سخنانی بیان کرد: پرداختن به حوزه 
کودک و نوجوان چندان برای مدیران جدیت ندارد و تا زمانیکه 
جدیت نداشته باشد کار آنچنانی هم صورت نمی گیرد چراکه برای 
مدیران فرهنگی مسایل سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی اولویت 
بیشتری دارد.حاتمی گفت: ما سیاستگذاری داریم اما بحث اصلی 
شیوه های اجرایی آنهاست و همچنین اینکه اجرایی کردن این 
موارد چقدر از نویس��نده برنامه گرفته تا تهیه کننده و هنرمند و 

مدیران جدی گرفته شود.
تشکیل اتاق فکر برای پروژه های عروسکی

زارعان با اشاره به تشکیل اتاق فکر در این حوزه اظهار کرد: برای 
پروژه های عروسکی اتاق فکری تشکیل شده است که طرح ها را 
بررسی می کنیم و همچنین قصد داریم بعضی از مجموعه های 
قدیمی را دوباره به تولید برسانیم.وی درباره سیاستگذاری های 
شبکه دو در حوزه کودک و نوجوان اظهار کرد: کارهایی که برای 
کودکان انجام می شود، نمی توانند از دو حوزه آموزش و مفاهیم 
اجتماعی خالی باش��ند. در رویکرد جدید شبکه دو سیما تمرکز 
بیش��تری روی نوجوانان خواهد داش��ت؛ چون سن اثرپذیرتری 
است. در این سنین مفهوم هویت با جامعه و جامعه پذیر شدن در 
ارتباط است.مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما همچنین 
در پاسخ به سوالی درباره بهره گرفتن از مشاوران، کارشناسان و 
روانشناسان در برنامه های این گروه توضیح داد: در شورای کودک 
که در این گروه وجود دارد دوس��تان جامعه شناس و روانشناس 
به صورت ادواری مهمان شورا هستند و از نظرات آنها بهره گرفته 

می شود.
نقش پژوه�ش را در صداوس�یما و برنامه ه�ای کودک و 

نوجوان هیچ گرفته ایم
امیر عبدالرضا س��پنجی یکی از متخصصان حوزه رسانه درباره 
نقش پژوهش در ساخت و تولید برنامه ها عنوان کرد: ما نه فقط 
 نقش پژوهش را جدی نگرفته ایم بلکه نقش آن را در صداوسیما و

 برنامه های ک��ودک و نوجوان برابر با هیچ گرفت��ه ایم. می توان 
گفت در حوزه کودک و نوجوان هیچ راهبرد و استراتژی مشخصی 
نداریم و تنها تصمیم داریم به طور مثال ک��ودک را در برنامه ها 
متدین کنیم درصورتیکه این اتفاق خود به برنامه ریزی نیازمند 
اس��ت و در ارایه پیام های مذهبی به کودکان، نهادهای دیگری 
چون خانواده، مساجد، آموزش و پرورش و... نیز نقش دارند.این 
متخصص رسانه با اش��اره به بعضی از برنامه سازان حوزه کودک 
یادآور شد: من گاهی دیده ام بی تجربه ترین، ناکارآمدترین و صفر 

کیلومترترین افراد وارد صداوسیما می شوند و کار کودک انجام می 
دهند درصورتیکه این خطاترین کار ممکن است چراکه این سنین 

بسیار حساس است و نیاز به ورود افراد کامال متخصص دارد.
برنامه های کودک و نوجوان ما ستاره محورند

حجت االسالم جواد گلی،کارشناس و مشاور برنامه سازی در حوزه 
تلویزیون است که با اش��اره به افت برنامه سازی در حوزه کودک 
در سال های اخیر نسبت به سال های دهه ۶۰ و ۷۰ از دالیل این 
رکود و اینکه چه باید کرد تا از این رکود نجات یابیم، سخن گفت.

وی در س��خنانی با اشاره به اهمیت برنامه س��ازی برای کودکان 
اظهار کرد: برنامه س��ازی برای ک��ودکان و نوجوانان در دنیا یک 
گونه بسیار مهم است تا آنجا که شبکه های اختصاصی بسیاری 
 برای این قش��ر در دنیا داریم.حجت االس��الم گلی با اش��اره به

 برنامه هایی که در دهه ۶۰ و ۷۰ س��اخته شده است عنوان کرد: 
این دوران در ساختارهای نمایشی از درخشان ترین دوران ها بوده 
است و حس مطلوبی که با تماشای این آثار برای ما و حتی نسل 
امروز پیدا می شود،  دلیل موفقیت آن آثار است و این باعث تاسف 
است که ما در حوزه ای با این اهمیت سرعت مان بسیار کم و حتی 

به توقف رسیده است. 
یک��ی از دالی��ل توق��ف م��ا در ای��ن ح��وزه ای��ن اس��ت ک��ه 
 س��اختاری ب��رای تربی��ت نی��رو در ح��وزه آث��ار ک��ودک 
نداریم. در دانش��گاه ها، موسس��ه ها، مراک��ز دولتی و خصوصی 
محتوایی تعریف نش��ده اس��ت. ما بیش��تر تاکتیکی و تکنیکی 
 حرکت می کنیم و محت��وای الزم که مبتنی بر دانش، رش��د و

 مولفه های تعلیم و تربیت باشد، نداریم.
این کارشناس مذهبی سریال های نمایش��ی با اشاره به اهمیت 
آموزش در سنین پایین تصریح کرد: تولید کار در حوزه کودک به 
الزاماتی تخصصی نیاز دارد و سختی کار تا آنجاست که تدریس در 
دانشگاه از تدریس در دوران ابتدایی آسان تر است و تدریس در 
دبیرستان از آموزش اول دبستان راحت تر است. در نظام آموزشی 
ژاپن سخت ترین مراحل گزینش و آموزش برای معلمانی وجود 

دارد که قرار است الفبا را به بچه ها آموزش دهند.
وی با اش��اره به برنامه های کودک و نوج��وان به یک عنصر مهم 
در ضعف این برنامه ها اش��اره و عنوان ک��رد: برنامه های کودک 
و نوجوان ما س��تاره محورن��د و چهره هایی مث��ل عموپورنگ یا 
عموقناد و یا حتی فتیله ای ها پیش برنده این برنامه ها هستند و 
هرگاه این ستاره ها حذف شوند برنامه با مشکل مواجه می شود 
 و اتفاقا خود ما مردم را عادت داده ایم که برنامه ها را با س��تاره ها 
ببینند. درحالیکه برنامه های خوب دهه ۶۰ و ۷۰ به این ترتیب 
نبود و به طور مثال اگر مجری را از برنامه »نیمرخ« می گرفتید باز 

هم ساختار خود را حفظ می کرد.
این کارش��ناس عنوان ک��رد: برنامه ه��ای ک��ودک و نوجوان از 
ضعف ج��دی محتوا رن��ج می برن��د و مس��اله مهم این اس��ت 
که مع��دود برنام��ه تلویزیونی در این ح��وزه اتاق فک��ر و یا تیم 
 مشورتی دارند. شاید به صورت جسته و گریخته کارشناسان به 
برنامه ها کمک کنند اما ساختار علمی در پشتیبانی فکری این 

برنامه ها وجود ندارد. 

ق�ابی 
که دیگر قه�رمان ندارد؛ 

دسِت خـالی 
رسانـه ملی

 برای نسل جدید



خبر 

استاندار چهارمحال و بختیاری اعمال حداکثر جریمه برای تخلفات 
راهنمایی و رانندگی را در استان خواستار شد.

قاسم سلیمانی دشتکی، در ش��ورای فوق العاده ایمنی و حمل و نقل 
جاده ای استان اظهار داش��ت: افزایش س��خت گیری های قانونی، 

کاهش تصادفات و تلفات رانندگی را به دنبال دارد.
وی تقویت مجتمع های بین راه��ی، احداث توقفگاه و نصب دوربین 
های کنترل سرعت در نقاط مختلف استان را از دیگر عوامل کاهش 

حوادث رانندگی دانست.
سلیمانی دش��تکی همچنین نصب روش��نایی امتداد بولوار آیت اهلل 
کاش��انی و تکمیل روشنایی قس��مت ش��رقی کمربندی 15 خرداد 

شهرکرد را مورد تاکید قرار داد.
وی تصریح کرد: همه مسوول حفظ جان و تأمین امنیت مردم هستیم 
و مس��ووالن باید تا 10 روز دیگر نتیجه اقدامات خود را اعالم کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری از صدا و سیمای استان نیز خواست 
مس��تندی از تصادفات جاده ای و انعکاس آن با هدف کاهش تلفات 

جاده ای تهیه شود.
سلیمانی دشتکی حذف نقاط حادثه خیز، ارتقای فرهنگ رانندگی، 
رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هش��دارهای راهنمایی و رانندگی 
را مورد تاکید قرار داد.در یک هفته گذش��ته 11 نف��ر بر اثر حوادث 
رانندگی در جاده های اس��تان چهارمحال و بختیاری، جان خود را 

از دست دادند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
توزیع آب برای زمین های کش��اورزی 9 روس��تای پائین دست سد 

سورک در شهرستان کیار انجام می شود.
 »گودرز امیری«)شنبه 14 ش��هریورماه( در نشست حفاظت منابع 
آب چهارمحال و بختیاری از توزیع آب برای زمین های کش��اورزی 
9 روستای پائین دست سد س��ورک در شهرستان کیار از سال آینده 

خبر داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن توزی��ع آب براس��اس ق��رارداد 
 بی��ن ش��رکت آب منطق��ه ای و اتحادی��ه کش��اورزان انج��ام

 می شود.
امیری تصریح کرد: ذخیره سازی 25 میلیون مترمکعبی آب در پشت 
سد سورک، برای توسعه و بهبود 2500 هکتار زمین کشاورزی قابل 

استفاده است.

حداکثر جریمه برای تخلفات رانندگی 
درچهارمحال وبختیاری

آغاز توزیع آب برای زمین های 
زیردست سد سورک از سال آینده

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر نیرو اگر 
بخواهد در انجام کارها موفق شود، باید تعدادی از معاونان خود 
را سریعا اخراج کند و افراد س��الم و کارشناس را به جای آنها 

منصوب کند.
س��ید س��عید زمانیان در نشس��ت مطبوعاتی اظهار داشت: 
کارهای خالفی در حوزه آب و حوزه محیط زیس��ت در حال 
انجام است که زیان های آن به استان چهارمحال و بختیاری و 

استان اصفهان می رسد.
وی عنوان کرد: با توجه ب��ه انجام کارهای خ��الف در حوزه 
محیط زیست در استان اصفهان، ش��اهد بی توجهی محیط 

زیست در این خصوص هستیم.
وی با اینکه انتظار ما از محیط زیس��ت این است که با عدالت 
رفتار کند، افزود: مسووالن محیط زیس��ت قول دادند که در 
 بحث انتقال آب و تونل در چرمهین و رضوانش��هر، نجف آباد 
و ... بررسی کنند اما متاسفانه این پروژه ها بدون مجوز محیط 

زیستی در حال انجام است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کارهای خالف حوزه محیط زیست استان اصفهان، عنوان کرد: 
کارهای خالفی که در حوزه زاینده رود و کارون در حال انجام 

است خیانت به نسل های آینده است.
کارهای خالف حوزه کارون و زاینده رود به واسطه 

سیاسی بازی در محیط زیست و وزارت نیرو است
وی اظهار داشت: کارهای خالف حوزه کارون و زاینده رود به 
واسطه سیاسی بازی و بی تدبیری در محیط زیست و وزارت 

نیرو است و در این خصوص در حال پیگیری هستیم.
وی عنوان کرد: تحقی��ق و تفحص از وزارت نی��رو انجام می 
 شود و به صورت جدی عملکرد وزارت نیرو مورد بررسی قرار 

می گیرد.
سید سعید زمانیان عنوان کرد: منطقه شیخ شبان در استان 
چهارمحال و بختیاری را منطقه حفاظت شده اعالم کرده اند 
و خانه ها، زمین های کش��اورزی و باغات مردم تحت منطقه 
حفاظت شده قرار گرفته اس��ت.وی اظهار داشت: مسووالن 
قول دادند بیایند بررس��ی کنند و مش��کل مردم این منطقه 
را حل کنند که هن��وز در حوزه محیط زیس��ت هیچ اقدامی 

انجام نشده است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی عنوان 

کرد: محیط زیست متولی جلوگیری از بسیاری از کارهای 
خالف است اما شاهد آن هستیم که در بسیاری از جاها 
به دلیل سیاسی بازی مبادرت به کار خالف می کنند 
که نمونه آن در پروژه انتقال آب گالب دو، چرمهین 

و... مشهود است.
وی ادامه داد: بسیاری از واقعیت ها در حوزه محیط 
زیس��ت و حوزه وزارت نی��رو در جامعه بیان نمی 
شود و این مهم برای دولت تدبیر و امید شایسته 
نیس��ت.وی عنوان ک��رد: در بس��یاری از پروژه 
ها به کار کارشناسی ش��ده توجه نمی شود و 
همچنین به عدالت در توسعه نیز توجه نمی 

شود.زمانیان یادآور شد: خیلی از مسووالن استان اصفهان به 
مردم این استان مطالب کذب ارائه می کنند و تونل چرمهین 
که در حال احداث است کار خالف است که محیط زیست نیز 
اعالم کرده اس��ت.نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: اگر کاری خالف است و محیط زیست 
نیز اعالم کرده است که خالف است، مسووالن کشوری باید 
بیایند و با این خالف ها برخورد کنند و با مس��ووالن استان 

اصفهان برخورد شود.
 وی با انتقاد از گفته مس��ووالن اس��تان اصفه��ان که اعالم

 می کنند ما در اس��تان خودمان این کارها را انجام 
دهیم، اظهار داش��ت: مگر می ش��ود در کشور 

دولت در دولت باش��د و مگر می ش��ود در 
کش��ور هر کس��ی ه��ر کاری ک��ه دلش 
خواست، انجام دهد.وی افزود: من برای 

مسووالن کشوری متاسف هستم که با 
مسووالن استان اصفهان برخورد نمی 
کنند. تونل بهش��ت آب��اد، چرمهین، 
گالب دو خالف است و اقدامات خالف 

در اس��تان اصفهان موجب می شود که 
مردم را در مقاب��ل خود قرار 

. هند د

ش��ورای  مجل��س  در  ش��هرکرد  م��ردم  نماین��ده 
اس��المی ب��ا اش��اره ب��ه تون��ل گالب دو، ی��ادآور ش��د: 
 هم��ه س��ازمان از جمل��ه بازرس��ی، دی��وان محاس��بات،

 دستگاه های امنیتی اعالم کرده اند که تونل گالب دو خالف 
است.سید سعید زمانیان عنوان کرد: هر چقدر آب از باالدست 
رودخانه زاینده رود در محل سد تنظیمی  زاینده رود که در 
استان اصفهان واقع اس��ت، آب برداشت ش��ود به ضرر خود 

اصفهان است و این کار به ضرر مردم اصفهان است و مسووالن 
از بیان جزییات ب��ه مردم اصفهان خ��ودداری می کنند.وی 
تاکید کرد: توزیع غلط آب زاینده 
رود در استان اصفهان موجب 
ایجاد مشکالت مختلف در 
حوزه آب این استان شده 
است.وی عنوان کرد: اگر 
خالف های��ی در حوزه 
آب در 14 سال گذشته 
در منطقه بوده است، چه 
کس��ی مس��وول آب بوده 
اس��ت جز اینکه اس��تاندار 
اصفهان مسوول آب در وزارت 
نیرو بوده اس��ت و همین پروژه 
ه��ا و اقدامات��ی که 
در مس��ائل 

مختلف انجام می دهند زیرساخت هایش در 14 سال گذشته 
انجام شده اس��ت و زیربنای فکریش همین مسووالن استان 
اصفهان بوده ان��د.وی ادامه داد: خود این آقای��ان باید بروند 
جواب مردم استان اصفهان را بدهند که آبی که می خواهند 

از محل سد تنظیمی بردارند از چه منابعی تهیه می شود.
وضعیت ایجاد شده برای دریاچه ارومیه به واسطه 

خرابکاری معاونان وزارت نیرو است
وی تصریح کرد: متاسفانه منابع آبی وجود ندارد که بخواهند 

آب بردارند.
وی بیان کرد: وزارت نیرو تح��ت یک جریان های خاص قرار 
گرفته است که منشا این جریان ها معاونان وزارت نیرو هستند 
که باید با آنها برخورد شود.زمانیان بیان داشت: به نظر من باید 
با معاونان وزارت نیرو به عنوان یک خرابکار برخورد جدی شود 
چرا که باعث شدند وضعیت دریاچه ارومیه اینگونه شود و در 
آینده نزدیک نیز شاهد این هستیم که زاینده رود و کارون و 

منطقه باالدست رودخانه زاینده رود دچار آسیب شود.
 وی عنوان ک��رد: اظهارات غیرکارشناس��ی، پارت��ی بازی و 
دخالت های بی مورد برخی اف��راد در وزارت نیرو خیانت به 
مردم استان خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
به مردم استان اصفهان شفاف نمی گویند که هر چقدر آب از 
باالدست رودخانه زاینده رود در استان اصفهان بردارند، آب 
پایین دست که خود مردم اصفهان هستند کمتر می رسد.وی 
در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت صحیح در وزارت نیرو انجام 
نمی شود، تصریح کرد: من اعتقاد دارم وزارت نیرو دستخوش 
حوادث سیاسی، باندبازی و رابطه است.سید سعید زمانیان 
گفت: پروژه های تونل گالب دو، پروژه انتقال آب بهشت آباد، 
پروژه های نیمه تمام اس��تان و... همگی بیانگر این است که 
رابطه در وزارت نیرو به جای ضابطه است و متاسفانه وزیر نیرو 
علی رغم صداقتی که دارد تحت تاثیر بعضی از معاونانش است 
و این معاونان تا وقتی که در وزارت نیرو هستند آینده خوبی 
برای وزارت نیرو رقم نخواهد خ��ورد و وزارت نیرو جوابگوی 
مطالبات مردم نخواهد ب��ود.وی عنوان ک��رد: وزیر نیرو اگر 
بخواهد در انجام کارها موفق شود باید تعدادی از معاونان خود 
را سریعا اخراج کند و آدم های سالم و صالح و کارشناس را به 

جای آنها منصوب کند.
جهت گیری های توس�عه ای اس�تان به س�مت 

شهرستان اردل در حال بررسی است
نماین��ده مردم ش��هرکرد در مجلس ش��ورای اس��المی در 
 ادام��ه در ج��واب س��والی در خص��وص عملکرد اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری و جه��ت گی��ری توس��عه ای آن 
 به شهرس��تان اردل، عن��وان ک��رد: این جهت گی��ری ها را

 شنیده ام و از س��وی بازرسی و دیوان محاس��بات در حال 
بررسی هس��تم و هنوز به نتیجه نرس��یده ام.سید سعید 
زمانیان عنوان کرد: این مطلب در سطح جامعه و استان 
شایعه شده است و این امر نیاز به بررسی جدی دارد 

و این مهم در دستور کار ما است.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

5/333 برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره 2004هیأت : خانم امین آغا میخو بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه 211 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت73.5 مترمربع ش��ماره پالک 2829 فرعی مجزا از شماره 
157فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حسین مرشدی بیدگلی
2-رأی ش��ماره1433 هیأت: آقای س��ید ابوالفضل میر عابدی نوش آبادی فرزند سید محمد  
شماره شناس��نامه1250045169 و خانم اعظم ادهمی بیدگلی فرزندمحمد  شماره شناسنامه 
6190016707  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 137.21مترمربع شماره پالک 
2816فرعی مجزا از شماره854 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سید محمد میرعابدی و خانم شمسی فقیر بیدگلی
3-رأی شماره 1439 هیأت : آقای سید جعفر هاشمی نژاد  فرزندآقا حسین  شماره شناسنامه 
125و خانم  زهره سادات فعولی  بیدگلی فرزند سید اصغر شماره شناسنامه170  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120مترمربع شماره پالک2818 فرعی مجزا از شماره 953 
فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعی��ن آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از آقای 

سید  اصغر  هاشمی نژاد  
4- رأی شماره 1489 هیأت : آقای داود عارضی بیدگلی فرزند شمس اله  شماره شناسنامه 125 
، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت73.27 مترمربع شماره پالک 811فرعی از پالک باقیمانده 6 

اصلی واقع در حسین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
5- رأی ش��ماره 2403 هیأت : آقای محمد رمضانزاده بیدگلی  فرزندحسن شماره شناسنامه 
78و خانم فرزانه ذکاری بیدگلی فرزندجواد  شماره شناس��نامه372  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 206.75مترمربع ش��ماره پالک818 فرعی مجزا از شماره106 فرعی از 

پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد  بخش6 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
6- رأی ش��ماره 1487هیأت : آقای  روح اله دس��ت افکن فرزند  رحمت اله  شماره شناسنامه 
43 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 236.74مترمربع ش��ماره پالک2574 فرعی مجزا از 
ش��ماره1280 فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی دانش پژوه
7- رأی شماره 179 هیأت : آقای حسین ستاری فرد  فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه 394و 
خانم طیبه خوبی آران��ی  فرزندرحمت اله  ش��ماره شناس��نامه 6190005896 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت53.75 مترمربع ش��ماره پالک 7791فرعی مجزا از شماره 
811فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالکیت 

مشاعی 
8- رأی شماره 1483هیأت : آقای محبوبه دولوسی بیدگلی  فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 
7833، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت33.66 مترمربع شماره پالک 7954فرعی مجزا از شماره 
129 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از غالمرضا دولوسی  وغیره
9- رأی شماره2011هیأت : آقای حس��ین نمدیان آرانی فرزند رضا  شماره شناسنامه 262، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت133.4 مترمربع شماره پالک 7967فرعی مجزا از شماره1791 
فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی  
10- رأی ش��ماره 2006هیأت : خانم طاهره قندانی آرانی فرزندجعفر  شماره شناسنامه390  ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت102.9 مترمربع شماره پالک 7966فرعی مجزا از شماره1791 
فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی  

11- رأی شماره2120 هیأت : آقای محمد احسن زاده آرانی فرزندجواد  شماره شناسنامه 197  
نسبت به 49 سهم مشاع از 189 سهم   شش��دانگ و خانم ملیحه خانم فرهادی آرانی فرزندعلی  
شماره شناسنامه 68  وجواد احس��ن زاده آرانی فرزند احمد شناسنامه 118 هریک نسبت به 
نسبت به 70سهم مشاع از 189 سهم   ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 189مترمربع شماره پالک 
1607فرعی مجزا از شماره 35 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
12- رأی شماره 2477هیأت : آقای علی خدادادی  فرزند محمد شماره شناسنامه371 ، ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت102.32 مترمربع ش��ماره پالک1619 فرعی مجزا از شماره 87فرعی 

از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
13- رأی شماره 2480هیأت : آقای مسعود بهروان  فرزند حسین  شماره شناسنامه 26نسبت 
به یکدانگ مشاع از ششدانگ و خانم  سلطان وشادی آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 134 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ فضه یتیمیان آرانی فرزند خیراله شناسنامه شماره10461 
نسبت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ ،  یکبابخانه به مس��احت 222.62 مترمربع شماره پالک 
1618فرعی مجزا از شماره 6فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از  طیبه  و روح اله هدایت نیا
14- رأی شماره 2637 هیأت : آقای حسن ستمکش  آرانی فرزندعلی  شماره شناسنامه327 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت136.41 مترمربع شماره پالک 1058 فرعی مجزا از شماره431 
فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل 

محمودی آرانی 
15- رأی ش��ماره 10769 هیأت : خانم منور فتحی بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 195 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت102 مترمربع ش��ماره پالک5119 فرعی مجزا از شماره 
601فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی  
16- رأی شماره1683 هیأت : آقای اصغرخورشیدی بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه344 
و خانم فاطمه سیدی بیدگلیفرزندسید حسین ش��ماره شناسنامه109  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت201.2 مترمربع ش��ماره پالک 5234 فرعی مجزا از شماره598 فرعی از 
پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی  
17-رأی شماره1486هیأت : آقای علیرضا ساطع بیدگلیفرزنداحمد شماره شناسنامه8835 و 
خانم الهام کچوئی فرد  فرزنداسمعیل شماره شناسنامه405  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت213.15 مترمربع شماره پالک 5233فرعی مجزا از شماره37 فرعی از پالک2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی  
18-رأی شماره 1484هیأت : آقای علیرضا ساطع بیدگلی  فرزند احمدشماره شناسنامه 8835 ، 
ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 22.58 مترمربع شماره پالک 5235 فرعی مجزا از شماره37 

فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل
19- رأی ش��ماره 1435هیأت : آقای علی محمد عابدین زاده بیدگلیفرزندماش��ا اله ش��ماره 
شناسنامه393 ، ششدانگ  یکباب س��اختمان  به مس��احت35.7 مترمربع شماره پالک 5236 
فرعی مجزا از شماره 272فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی  
20- رأی شماره 1444 هیأت : آقای علیرضا دادخواه بیدگلی فرزندجواد  شماره شناسنامه 248، 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت612 مترمربع شماره پالک5232 فرعی مجزا از شماره421 
فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی 

از محسن توحیدی زاده و سیاری
21- رأی ش��ماره 2105 هیأت : خانم عذرا گرم آبی فرزند اسماعیل  ش��ماره شناسنامه 299 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت53.5 مترمربع ش��ماره پالک 5239فرعی مجزا از شماره 
578فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار  بخش3  ح��وزه ثبتی آران و بیدگل 

مالکیت مشاعی  
22- رأی شماره 2069هیأت : آقای سیدحسین س��یدیان  فرزند سیدجعفر شماره شناسنامه 
8452 و خانم اشرف روش��نائی بیدگلی فرزند ماشا اله شماره شناس��نامه237  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 208.3مترمربع ش��ماره پالک5238فرعی مجزا از شماره 
2863و2332فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگالبتیاعی از سید ابوالقاسم فدائی  

23- رأی شماره2140 هیأت : آقای احمد صباغیان بیدگلی  فرزند رضا  شماره شناسنامه46 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 183.28 مترمربع شماره پالک 5240فرعی مجزا از شماره4617 

فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگالبتیاعی 

از رضا دلوی وغیره

24- رأی ش��ماره 1155 هیأت : آق��ای حبیب ال��ه حاجیان آران��ی فرزندعلی خان  ش��ماره 

شناسنامه463 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 224.25مترمربع شماره پالک 5230 فرعی 

مجزا از ش��ماره 286فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی  

25- رأی شماره 2397 هیأت : خانم معصومه اللهیاری  فرزندمحمدعلی  شماره شناسنامه7805 

و آقای علیرضا جندقیان بیدگلی فرزندقدرت اله  شماره شناسنامه13  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مس��احت 89 مترمربع ش��ماره پالک5247 فرعی مجزا از ش��ماره 598 فرعی از 

پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی  

26- رأی شماره 2635هیأت : آقای سعید صدیق آرانیفرزند رحمت اله  شماره شناسنامه 293 

و خانم معصومه جاودان  فرزندعزیز شماره شناسنامه96  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 162.5مترمربع شماره پالک 5245فرعی مجزا از شماره213 فرعی از پالک2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از نعمت اله اکبرزاده 

27- رأی ش��ماره 2648هیأت : خانم  امینه آغا مصطفوی بیدگلی فرزندسید فخرالدین  شماره 

شناسنامه 254 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 85 مترمربع شماره پالک5246 فرعی مجزا 

از شماره 476 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از زهرا شعوری فرد بیدگلی

28- رأی ش��ماره 1492هیأت : خانم فاطمه طحان بیدگلی فرزنداحمد شماره شناسنامه 142 

، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 119.4 مترمربع ش��ماره پالک 3732فرعی مجزا از شماره 

8 وقس��متی از مش��اعات از پالک40 اصلی واقع در اماکن  بخش3  حوزه ثبت��ی آران و بیدگل 

مالکیت مشاعی 

29- رأی شماره 1477 هیأت : خانم شایسته استادیان بیدگلی فرزندماشا اله شماره شناسنامه 

147 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت146.01 مترمربع شماره پالک 55 فرعی مجزا از شماره32 

فرعی از پالک105 اصل��ی واقع در اماکن  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل موروثی از ماش��ا 

اله استادیان

30- رأی شماره1480 هیأت : آقای محمد عبداله پور بیدگلی فرزندحسین شماره شناسنامه892 

،  قسمتی از شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت64.87 مترمربع ش��ماره پالک15 فرعی مجزا از 

ش��ماره6فرعی از پالک226 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از 

محمد مبینی

31- رأی ش��ماره1481 هیأت : آقای مرتضی محلوجی  فرزندعلیرضا شماره شناسنامه768 

، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت116.31مترمربع ش��ماره پالک13فرعی مجزا از شماره 

3وقسمتی از مش��اعات آن فرعی از پالک 172 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از احمد خداترس وغیره

32- رأی شماره1467 هیأت : آقای ماشااله یزدان دوست  فرزند رحمت اله  شماره شناسنامه 

7338و خانم مریم آقائی بیدگلی فرزندس��ید جواد  ش��ماره شناس��نامه8091  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112.8. مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک 189اصلی واقع 

دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

33- رأی ش��ماره 1465هیأت : آقای محمدرضا مقنی موخر بیدگلی فرزند علیرضا ش��ماره 

شناسنامه 2077و خانم آرزو سلیمانی بیدگلی فرزندحسین  شماره شناسنامه 6190034942 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت123.75 مترمربع شماره پالک1 فرعی از پالک 

304و305اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشا اله سقایی

34- رأی ش��ماره1464 هیأت : آقای ابوالفضل قهرودی نژاد بیدگلی فرزند حس��ین ش��ماره 

شناسنامه114، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت179.35 مترمربع شماره پالک26 فرعی مجزا 

از شماره  های 15و16و17و قسمتی از مش��اعات 14 فرعی از پالک 211 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی سنبلی

35- رأی ش��ماره1452 هیأت : آقای ابوالفضل قهرودی نژاد بیدگلی فرزند حس��ین ش��ماره 
شناسنامه114، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت96.46مترمربع شماره پالک 25 فرعی مجزا 
از شماره  21 وقسمتی از مشاعات ش��ماره 14 فرعی از پالک 211 اصلی واقع دراماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از کوکب شاهدی
36- رأی ش��ماره1450هیأت : آق��ای ابوالفض��ل یزدان دوس��ت  فرزند رحمت اله  ش��ماره 
شناسنامه86 و خانم اقدس ایمانی بیدگلی فرزندعباس  ش��ماره شناسنامه157)بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137.6 مترمربع شماره پالک 4 فرعی از پالک189 اصلی واقع 

دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر ابراهیمی 
37- رأی ش��ماره 2102 هی��أت : آق��ای محم��د سفارش��ی بیدگل��ی  فرزندحس��ین  
ش��ماره شناس��نامه6091 و خانم مولود محس��نی مفرد بیدگلی  فرزند حس��نعلی ش��ماره 
شناسنامه67)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173مترمربع شماره پالک17 فرعی 

از پالک باقیمانده 311 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
38- رأی ش��ماره2083 هی��أت : خانم اعظ��م عابدین زاده  فرزندعباس ش��ماره شناس��نامه 
63 ، شش��دانگ  یکبابخانه ب��ه مس��احت 183.5 مترمربع ش��ماره پالک 27 فرع��ی مجزا از 
شماره1و14و20و21وقسمتی از مشاعات از پالک10 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
39- رأی شماره2077 هیأت : آقای مهدی رسول زاده بیدگلیفرزندعبداله  شماره شناسنامه217 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 168.5 مترمربع ش��ماره پالک11 فرعی مجزا از شماره 
2و3و5و8و10 الی 13 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک87 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
40- رأی شماره 2150هیأت : آقای جواد ایمانی بیدگلی  فرزندآقا حسین  شماره شناسنامه158 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 152.13مترمربع شماره پالک 6فرعی مجزا از شماره1و3و4 
فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 233 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسینعلی ناظمی
41- رأی شماره1692هیأت : آقای ابراهیم ش��فائی مقدم فرزندعباس  شماره شناسنامه 131 
و خانم مریم مجیدی بیدگلی فرزند عبداله ش��ماره شناس��نامه 2398 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 114.5 مترمربع شماره پالک 21 فرعی مجزا از شماره قسمتی از مشاعات 
فرعی از پالک 255اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ناصر کیانی

42- رأی شماره2467 هیأت : خانم فاطمه دادخواه بیدگلی فرزندجالل شماره شناسنامه 517 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 51.65مترمربع شماره پالک26 فرعی مجزا از شماره4 فرعی از 

پالک 279مکرر اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.عباس مجیدی
43- رأی شماره 2650هیأت : آقای پیمان فروغی  فرزند منصور شماره شناسنامه 6، ششدانگ  
یکباب مغازه به مس��احت 9مترمربع ش��ماره پالک 14 فرعی مجزا از ش��ماره 11 وقسمتی از 
مش��اعات آن  از پالک 1095 و1094 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی صدیقیان 
44- رأی ش��ماره 2655هیأت : آق��ای ابوالفضل یعقوب��ی بیدگلی  فرزند صدرالدین ش��ماره 
شناسنامه 2177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت54 مترمربع شماره پالک 1 فرعی از پالک 

3004اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
45- رأی شماره1460 هیأت : آقای دخیل ش��کرائیان  فرزندیداله  شماره شناسنامه59 و تقی 
شکرائیان فرزندیداله شماره شناسنامه61  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب تعمیرگاه به مساحت 
325.75 مترمربع ش��ماره پالک 491فرعی از پالک 43اصلی واقع درغیاث آباد  بخش 4حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از یداله شکرائیان
46- رأی شماره 1691هیأت : آقای اسداله کدخدائی نوش آبادی فرزندرضا شماره شناسنامه2، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت172.5 مترمربع شماره پالک37 فرعی از پالک42 اصلی واقع 

درنور آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین صالحیان  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 94/5/31
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/6/16

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل- عباس عباس زادگان

نماینده مردم شهرکرد درمجلس شورای اسالمی:

وزی�ر نی�رو
 باید معاونان خود را اخ�راج کن�د
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تعداد بیماران مبتال 
ب��ه آلزایم��ر در دنیا رو 
به افزایش اس��ت. از سوی 
دیگر با توجه به پیش��رفت های 
پزشکی و افزایش متوسط امید به زندگی 
در جهان، جمعیت س��المند و کهنسال نیز در 
سال های اخیر به میزان چشمگیر و قابل توجهی افزایش  یافته 
است. در کش��ور ما نیز تحت تأثیر عواملی از قبیل تغییر عادات 
تغذیه ای و رواب��ط اجتماعی، ابتال به آلزایم��ر روند صعودی در 
پیش گرفته اس��ت. بسیاری از س��المندان کش��ور ما اکنون با 
پیامدهای ناشی از ابتال به آلزایمر دست  و پنجه نرم می کنند که 
با محدودیت های بس��یاری در روند زندگی عادی و روزمره این 

افراد همراه است.
 در چنین شرایطی بهره گیری از فناوری هایی به منظور تسهیل 

زندگی این افراد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
با توجه به اهمیت این موضوع، طراحی و س��اخت کفش های 
هوشمند با هدف کمک به بیماران مبتال به آلزایمر و خانواده این 
گروه از بیماران از سوی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد 

توجه قرار گرفته است.
برنامه نویسی از نوع اختصاصی

همان طور که از نام کفش های هوشمند برمی آید، این کفش 
به فناوری هایی مجهز شده است که بهره گیری از ویژگی ها و 

کاربردهای هوشمندانه را امکان پذیر می کند.
مهندس عل��ی روزبهانی، دانش آموخته کارشناس��ی ارش��د 
مهندسی پزشکی از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و مجری این 
طرح تحقیقاتی می گوید: در کفش های هوشمند از دو فناوری 
 GPS استفاده شده است. یکی از این فناوری ها، همان فناوری
یا سیستم موقعیت یاب جهانی اس��ت. فناوری دیگر GSM یا 

سیستم جهانی 
ارتباطات سیار است. این 

دو فناوری از طریق برنامه نویس��ی خاص و پیش��رفته ای کنار 
هم قرار گرفته است. کار جدید انجام ش��ده ایجاد امکانی برای 

برقراری ارتباط میان این دو فناوری بوده است.
در حقیقت در ای��ن روش جدید این دو قطع��ه الکترونیکی در 
ارتباط با ه��م عمل می کنند و م��ی توانیم با اس��تفاده از زبان 
خودمان با این سیستم صحبت کنیم. زبان رایانه یا الکترونیک، 
زبان دودویی اس��ت. در حالی که زبان ما ده دهی اس��ت. هدف 
ما ایج��اد ارتباط می��ان این دو زبان بوده اس��ت ک��ه برای این 
 کار از مجموعه ای از مبدل ها اس��تفاده ش��ده اس��ت و باید در

 برنامه نویسی این سیستم توضیحات تخصصی در نظر گرفته 
شود تا این دو قطعه بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. ما ابتدا این 
سیستم را شبیه سازی کردیم که همان زمان پیشنهادهایی برای 
خرید این محصول از سوی کش��ورهای ترکیه، فرانسه و کانادا 
مطرح شد. درخواست آنها این بود که تجاری سازی محصول در 

همان کشورها انجام شود که نپذیرفتم.
چرا کفش؟

یکی از لوازمی که بیمار مبتال به آلزایمر تقریبا همیش��ه همراه 
دارد، کفش است. این سیس��تم می توانست روی محصولی به 
شکل گردنبند، دستبند یا یک وس��یله قابل نصب روی گوش 
بیماران طراحی ش��ود. از آنجا که این گروه از بیماران با مشکل 
اختالل حافظه مواجه هستند احتمال این که همراه داشتن این 
وسایل را فراموش کنند خیلی زیاد اس��ت؛ به همین دلیل این 

سیستم روی کفش بیماران تعبیه شده است.
روزبهانی معتقد است، کفش طراحی شده سبک و برای بیماران 
سالمند مبتال به آلزایمر مناسب است. این دو قطعه الکترونیکی 
و میکروکنترلر کنار هم داخل پاشنه کفش جاسازی شده است. 

طول و عرض این سیستم به ترتیب پنج و سه سانتی متر و ارتفاع 
آن دو سانتی متر است. تغییرات کفش از نظر وزنی و فضایی که 
سیستم اشغال می کند بسیار نامحسوس است. در این سیستم 

یک باتری، یک حافظه و یک سیم کارت نیز قرار گرفته است.
اطالعات سیستم GPS روی حافظه سیستم ذخیره می شود. 
این سیس��تم در یکی از کفش ها قرار می گی��رد. می توان این 
سیس��تم را در کفش های دیگر نیز تعبیه کرد و از نظر طراحی 
کفشی که قرار است بیماران مبتال به آلزایمر به عنوان یک کفش 
هوشمند از آن استفاده کنند هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما 
باید قسمت کف کفش ضخیم باشد تا بتوان این سیستم را داخل 

پاشنه کفش گذاشت.
این کفش به پرسش های شما پاسخ می دهد

این کفش به یک باتری لیتیومی مجهز ش��ده اس��ت که انرژی 
مورد نیاز برای هشت ساعت کار مداوم را تأمین می کند. شارژ 
این باتری دو ساعت به طول می انجامد. حسگر حرکتی تعبیه 
 شده در این سیس��تم به محض این که بیمار توقف می کند یا 
کفش ها را درمی آورد در حالت توقف قرار م��ی گیرد و به این 
 ترتیب سیس��تم، ش��ارژ کمتری مصرف می کند و می تواند به 

شیوه ای بهینه از شارژ باتری استفاده کند.
باتری این کفش از طریق کابل USB از قس��مت کناره کفش 
قابل شارژ است. سیستم طراحی ش��ده ضدآب است و حتی در 
شرایط نامناسب نیز با عبور از سطوح مختلف آسیب نمی بیند. 
این امکان وجود دارد که بتوان باتری را از این سیستم حذف کرد 
و به جای آن از حسگر حرکتی بهره برد. در این صورت با حرکت 
فرد، سیستم فعال می شود. اما باید ذخیره باتری را برای آن در 
نظر گرفت تا در صورت توقف بیمار بتوان انرژی مورد نیاز برای 

سیستم را تأمین کرد.
مجری این طرح تحقیقات��ی درباره دیگر امکان��ات این کفش 
چنین توضیح می دهد: این سیس��تم از طریق صفحه مدیریت 
بیمار از س��وی خانواده فرد بیمار قابل مدیریت اس��ت. به این 
ترتیب خانواده می تواند از طریق رایانه یا گوش��ی تلفن همراه 
به این صفحه دسترسی داشته باشد. هر زمان که خانواده بیمار 
 بخواه��د از موقعیت مکانی بیمار مطلع ش��ود با کفش صحبت 
می کند و کفش به شیوه ای هوشمندانه از بین پیام های پیش 
فرضی که در داخل برنامه نویس��ی آن گنجانده ش��ده، به طور 
خودکار به پرسش مطرح شده پاسخ می دهد.عالوه بر این خانواده 
می تواند روی وب یا به عبارتی نقشه گوگل، محدوده خاصی برای 
حرکت بیمار تعیین کند تا بیمار فقط در همین محدوده حرکت 
کند. در صورتی که خانواده برای بیمار محدوده ای تعیین کرده 
باشد و بیمار قدم فراتر از این محدوده بگذارد به طور خودکار از 
طریق سیس��تم تعبیه ش��ده در کفش بیمار پیامکی به گوشی 
تلفن همراه خانواده بیمار ارسال می شود و نسبت به خروج او از 
محدوده تعیین شده، به آنها هشدار می دهد. نتایج بررسی های 
انجام شده نشان می دهد این سیستم در 95 درصد موارد موفق 
عمل می کند و فقط در 5 درصد به دلیل قطعی اینترنت دچار 
اختالل می ش��ود.روزبهانی برای برطرف کردن این محدودیت 
نیز چاره ای اندیشیده است. در حقیقت سیمکارت تعبیه شده 

در این سیستم پوش��ش اینترنتی مورد نیاز را تأمین می کند و 
چنانچه به هر علتی اینترنت قطع شود، در عملکرد این سیستم 
اختالل ایجاد می شود. برای کاهش احتمال خطا و افزایش دقت 
کار در این سیستم، دو س��یمکارت از دو اپراتور قرار می گیرد تا 
اگر به هر علتی در عملکرد شبکه یکی از آنها اختاللی ایجاد شود 
سیمکارت دیگر بتواند پوش��ش اینترنتی را تأمین کند تا بیمار 

همیشه تحت نظر باشد.
هک شدن، هرگز!

هک شدن سیس��تم های الکترونیکی و رایانه ای خطری است 
که می تواند عملکرد این سیس��تم را دچ��ار اختالل کند. برای 
جلوگیری از بروز این مشکل روی نقش��ه گوگل برای سیستم 
موقعیت یاب جهانی کدی را طراحی کرده است که در حقیقت 
این کد نام کاربری و رمز عبور اختصاصی ب��رای خانواده بیمار 
در نظر می گیرد.اگر خانواده بخواه��د از موقعیت کنونی بیمار 
مطلع شود، از این نام کاربری و رمز عبور استفاده می کند. یکی 
از دیگر موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفته این است که بتوان 
به کفش پیامک ارسال کرد و از موقعیت مکانی بیمار مطلع شد. 
برای این امکان نیز محدودیت هایی در نظر گرفته ش��ده است. 
شماره تماس های مجاز برای برقراری ارتباط با کفش از سوی 
خانواده بیم��ار و از طریق صفحه مدیریت بیم��ار روی وب وارد 
سیستم می شود. تعداد ش��ماره هایی که بتوانند با کفش بیمار 
ارتباط داشته باشند، تعریف شده است؛ بنابراین مجری این طرح 
تحقیقاتی می گوید: هک شدن این سیستم امکان پذیر نیست، 
مگر این که نقشه گوگل هک شود. در حقیقت رابطه بین وب و 

کفش ایمن است.
هشدار در شرایط اضطراری

 SOS از قابلیت های دیگر این کفش هوشمند می توان به کلید
اش��اره کرد. یکی از ویژگی های مهم طرح این است که خانواده 
بیمار در هر زمان و مکانی محیط اطراف بیمار را ش��نود کنند. 
کلید SOS طراحی شده در داخل سیستم موقعیت یاب کفش 
به شیوه ای عمل می کند که اگر بیمار فشار بیشتری به پاشنه 
کفش وارد کند یا این کلید را با پاش��نه پای دیگرش فشار دهد 
سیستم SOS فعال می شود و به طور خودکار پیامکی مبنی بر 
قرار گرفتن بیمار در شرایط اورژانسی برای خانواده او ارسال می 
شود و سیستم شنود نیز به طور خودکار فعال می شود. یکی از 
دیگر امکانات کفش این اس��ت که داخل صفحه مدیریت بیمار 
از مکان هایی که بیمار در طول روز تردد داش��ته است و حتی 
س��رعت حرکت در این مسیرها و مقدار مس��افت طی شده در 
طول روز و شرایط اورژانسی که با آن مواجه شده است، گزارشی 
ثبت می شود.طراح کفش هوش��مند می گوید: اکنون ساخت 
این کفش به پایان رسیده و چند نمونه از آن ساخته شده است. 
متأسفانه در کشور از تجاری س��ازی این کفش استقبال نشده 
است. این در حالی است که شرکت هیوندای نیز برای حمایت 
از تجاری سازی این طرح اعالم آمادگی کرده است؛ درصورتی 
که شرکت های داخلی از تجاری سازی این طرح حمایت نکنند 
با کشورهای ترکیه، فرانسه و کانادا برای پیاده سازی این طرح 

وارد مذاکره می شویم.
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ساخت ویلچرهای برقی سبک در کشورثبت نام »نهمین همایش ملی نخبگان فردا« آغاز شد

خبر 

 معاون وزیر ارتباطات گف��ت: طبق مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات اپراتورهای وایمکس ملزم به ارائه تکنولوژی وایمکس پیشرفته 

مبتنی بر فناوریTD-LTE شدند.
علی اصغر عمیدیان با اش��اره به کیفی��ت نامطلوب س��رویس اینترنت 
پرسرعت وایمکس از س��وی اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات اظهار 
داشت: کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات بر مبنای نظارت سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز آنالیز مشکالت فعلی سرویس 
اینترنت پرس��رعت وایمکس، با ارتقا پروانه این خدم��ات به تکنولوژی 

وایمکس پیشرفته موافقت کرد.
وی با بی��ان اینکه این تکنولوژی را ارتقا داده ایم تا مش��کل مش��ترکان 
وایمکس حل شود، افزود: برای آنکه به کیفیت مطلوب در ارائه اینترنت 
پرس��رعت با فناوری وایمکس برس��یم باید اپراتورهای ارائه دهنده این 

خدمات شبکه خود را ارتقا دهند.
عمیدیان با اش��اره به نظارت صورت گرفته ب��ر روی ارائه این خدمات از 
سوی چهار اپراتور وایمکس در کشور خاطرنشان کرد: با ارتقا این شبکه 
به تکنولوژی TD-LTE  کیفیت س��رویس وایمکس برای مش��ترکان 

افزایش می یابد.
رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ب��ا تاکید بر اینکه 
اپراتورهای فعلی وایمکس باید از این سازمان مجوز ارتقا شبکه دریافت 
کنند، افزود: هم اکنون دو اپراتور ایرانسل و مبین نت نسبت به دریافت 
مجوز اقدام کرده اند و دو اپراتور دیگر نیز درخواست ارتقا این سرویس را 
داده اند که به زودی مجوز جدید نیز به این اپراتورها ارائه خواهد شد و بر 
اساس این پروانه ملزم به ارتقا شبکه خود بر مبنای تکنولوژی وایمکس 

پیشرفته می شوند.

تکنولوژی وایمکس ارتقا یافت؛

 الزام اپراتورها به ارتقای شبکه

 محققان دانش��گاه تحصی��الت تکمیل��ی صنعتی کرمان 
مطالعه بر روی تولید نانوپارتیکل های بیوپلیمری لود شده 
با کارواکرول و اثر ضد س��رطانی آنها بر روی س��لول های 

سرطان معده را انجام دادند.
شهریار شاکری، مجری این طرح گفت: سرطان معده یکی 
از شایع ترین س��رطان ها در مردان است که بدلیل عوامل 
ژنتیکی، مصرف زیاد نمک، نگهدارنده های غذایی، سیگار 

و الکل ایجاد می شود.
وی بیان کرد: این سرطان اکثرا بدلیل رژیم غذایی نامناسب 
ایجاد شده و شیمی درمانی نیز یکی از راه های درمان آن 

است البته این ش��یوه درمان دارای عوارض جانبی زیادی 
برای بیمار بوده و از این رو امروزه برای جلوگیری و درمان 
اکثر بیماری ها از اس��انس ه��ا و یا عصاره ه��ای گیاهی با 
خاصیت آنتی اکسیدانتی و ضد سرطانی استفاده می شود.

این پژوهشگر گفت: برای مثال کارواکرول که از گیاه مرزه 
اس��تخراج می ش��ود دارای اثرات ضد س��رطانی بوده، اما 

حاللیت آن در آب پایین است.
ش��اکری عنوان ک��رد: در این تحقی��ق هدف اس��تفاده از 
نانوپارتیکل های بیوپلیمری اس��ت که بتوانند کارواکرول 
را در داخل خود کپس��وله کرده و با کنترل آزاد سازی آن، 

حاللیت و اثر ضد سرطانی آن را بر روی سلول های سرطان 
معده افزایش دهند.

 وی بیان ک��رد: نتایج ای��ن تحقیق نش��ان دادند ک��ه نانو
پارتی��کل ه��ای بیوپلیم��ری تولی��د ش��ده از روش 
نانوپرسیپیتاس��یون مقدار زیادی از کارواکرول را در داخل 
خود انکپسوله کرده و اندازه آن ها ۴۲±۱۳۲ نانومتر است.

این پژوهش��گر اضاف��ه ک��رد: رهاس��ازی کارواک��رول از 
نانوپارتیکل های تولید ش��ده نیز بطور کامل کنترل ش��ده 
و همچنین بررسی های کشندگی نانوپارتیکل های حاوی 
کارواکرول بر روی سلول های س��رطان معده نشان داد که 

قابلیت کشندگی کارواکرول بدام افتاده در نانوپارتیکل ها 
در مقایسه با کارواکرول آزاد بسیار افزایش یافته است.  

ش��اکری خاطرنش��ان کرد: نتایج این تحقیق نشان دادند 
که نانوپارتی��کل های بیوپلیم��ری قابلیت ب��دام انداختن 
کارواک��رول را دارن��د و اثرات ض��د س��رطانی کارواکرول 
 ب��دام افتاده بط��ور قابل مالحظ��ه ای افزایش پی��دا کرده

 اس��ت. وی گفت: همچنین در آینده بدام کپس��وله کردن 
کارواک��رول همراه با داروهای ش��یمی درمان��ی در داخل 
این نانوپارتیکل ها می تواند به درمان بهتر س��رطان معده 

کمک کند.

مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان از آغاز ثبت نام متقاضیان در »نهمین همایش 
 ملی نخب��گان فردا« خب��ر داد و گفت: این همای��ش ۲۱ تا ۲۳ مهرم��اه برگزار

 می شود.
پرویز کرمی از آغاز ثبت نام متقاضیان حضور در نهمین »همایش ملی نخبگان 
فردا« خبر داد و گفت: با توجه به سیاس��ت های جدید، تنه��ا افرادی می توانند 
در این همایش ثبت نام و ش��رکت کنن��د که طبق آیین نامه ه��ای جدید بنیاد 

مستعدبرتر محسوب می شوند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان در تالش است برای هر یک از اجتماعات نخبگانی 
مانند اجتماع نخبگان، مخترعان، هنرمندان و غیره برنامه های متناسب با نیازها 

و فعالیت های آن اجتماع را طراحی و اجرا کند.
مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: به عنوان نمونه جشنواره اختراعات 
منطقه ای رویش مختص فضای فعالیت مخترعان برنامه ریزی و اجرا می شود که 

در طول سال و در استان های مختلف در حال برگزاری است.
کرمی گف��ت: در نهمین همایش س��االنه نخبگان فردا نیز جامع��ه هدف بنیاد 
نفرات برتر آزمون های سراسری، برگزیدگان المپیادهای علمی و مستعدان برتر 
دانشگاهی هستند؛ به همین دلیل برنامه ها مطابق با اهداف تعیین شده در این 

حوزه طراحی شده است.

وی با بیان اینکه از طریق ارسال پیامک و ایمیل از ۳۲۰۰ مستعدبرتر برای حضور 
در این همایش دعوت شده است، افزود: این افراد می توانند پس از دریافت ایمیل 
و یا پیامک با مراجعه به س��امانه همایش مندرج در سایت بنیاد ملی نخبگان به 

آدرس ثبت نام خود را نهایی کنند.
Hamayesh. مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: در س��ایت الکترونیکی
bmn.ir برای مدعوین شهرستانی نیز بخش اسکان در سامانه تعبیه شده است.

کرمی خاطرنشان کرد: سامانه به گونه ای طراحی شده است که افراد در صورت 
عدم دریافت پیامک و یا ایمیل، نمی توانند ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه همچون دوره های گذشته تعدادی از وزراء، نمایندگان مجلس، 
مسووالن اجرایی، روس��ای دانش��گاه ها و مراکز علمی نیز در مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه حضور خواهند داشت، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، مانند 
سال قبل دیدار و بهره مندی از فرمایشات و ارشادات رهبر فرزانه انقالب و ریاست 

محترم جمهوری از برنامه های اصلی این همایش است.
مش��اور رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه پنل هایی برای معرفی و تشویق 
افراد ب��ه کار گروهی در مح��ل برگزاری ای��ن همایش وجود خواهد داش��ت، 
خاطرنشان کرد: بند 5-۱-۳ سند راهبردی کش��ور در امور نخبگان بر ضرورت 
فعالیت گروهی تأکی��د دارد و ب��رای کارگروهی بیش از فعالی��ت فردی ارزش 
قائل اس��ت، به همین دلیل عالوه بر حضور انجمن های علمی برتر، شرکت های 
دانش بنیان متشکل از حلقه های دانش��جویی نیز در این همایش غرفه خواهند 

داشت.
کرمی خاطرنشان کرد: در طول این دو روز مستعدان برتر می توانند با حضور در 
این غرفه ها با چالش ها، دغدغه ها و مس��ائل حقوقی کارگروهی آشنا و کسب و 

کارهای نوین و شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها آشنا شوند.
وی گفت: با همکاری جهاد دانشگاهی و استفاده از ظرفیت گردشگری آن نهاد، 
در روز سوم همایش بازدیدهایی از مراکز علمی، تحقیقاتی و فرهنگی مانند برج 
میالد، باغ گیاه شناسی، باغ پرندگان، مپنا، رویان و کارگاه های ساخت مترو برای 

مستعدان برتر در نظر گرفته شده است.
مش��اور رییس بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد: لیس��ت این بازدیده��ا نیز برای 

نام نویسی متقاضیان از ۱5 شهریور در سامانه همایش قرار می گیرد.

فناوران یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس موفق به ساخت 
ویلچرهای برقی سبکی شده اند که به ادعای سازندگان مشکالت عمده ویلچر های 

برقی موجود در بازار از جمله سنگینی زیاد و دشواری انتقال آنها را ندارد.
در حال حاضر بیش��تر ویلچر های برقی موجود در بازار، دارای اش��کاالت مهمی 
هستند. سرنشین این ویلچر ها برای انتقال با خودرو، حتما باید از خودروی »ون« 
استفاده کند، زیرا تا شدن ویلچر های برقی به راحتی امکان پذیر نیست. اینگونه 
ویلچر ها معموال بیش از حد سنگین اند و بلند کردن آنها مشکل است. در حالی که 
ویلچر های دستی به راحتی تا می شوند و چون سبک هستند به آسانی در صندوق 

عقب خودروها ی سواری و تاکسی های معمولی جای می گیرند.
مشکل دیگر، عملکرد نه چندان مطلوب این ویلچر ها در سطوح شیبدار و هنگام 
عبور از کانال های v ش��کل کوچه و خیابان است. مس��اله  دیگر ویلچر های برقی 

موجود، زمان شارژ طوالنی آنها می باشد.
به گفته س��ازندگان ویلچر  برقی س��بک که معتقدند ویلچر تولیدی آنها تمامی 
مشکالت ذکر شده را به نحو چشم گیری کاهش داده، زمان شارژ کامل این ویلچر 
تنها دو ساعت است و با این ش��ارژ ویلچر می تواند حدود ۲۰ کیلومتر را بپیماید. 
البته بنابر خواست مشتری، امکان افزایش سلول باتری ها به منظور افزاش ظرفیت 

پیمایش تا ۴۰ کیلومتر هم وجود دارد.

از طرف دیگر، حجم باتری این ویلچر، نصف حجم باتری های معمولی است و یک 
سوم آنها وزن دارد، ضمن آنکه از طول عمری بیشتر از سه برابر باتری های معمولی 

برخوردار است.
مزیت دیگر این باتری آن است که تا پایان ش��ارژ خود، جریان ثابت و کافی برای 
حرکت موتورها را تامین می کند. به عبارت بهتر، کم شدن شارژ تاثیر محسوسی در 
عملکرد ویلچر ندارد. این باتری قابلیت شارژ سریع در مدت دو ساعت را دارد و به 
علت کم حجم بودن آن، بدون نیاز به برداشتن باتری، می توان ویلچر را جمع کرد.

محل قرار گرفتن کنترلر این ویلچر هم قابل تنظیم است و می توان موقعیت طولی 
و ارتفاع آن را در مناسب ترین نقطه برای سرنشین ثابت کرد. همچنین این کنترلر 
مجهز به عیب یاب است و قابلیت تغییر برنامه رایانه یی خود را دارد. از این طریق 
پارامتر های مختلفی نظیر سرعت رو به جلو، سرعت رو به عقب، شتاب تند شونده، 
شتاب کند شونده، سرعت و شتاب دو زدن، زمان خاموش شدن خودکار، کنترل 

ترمزها و ... قابل برنامه ریزی هستند.
نوع اتصال چرخ به تنه نیز طوری است که می توان ارتفاع آن را تغییر داد و متناسب 

با میل سرنشین، شیب نشیمن را تنظیم کرد.
تا ش��دن این ویلچر برقی بدون جدا کردن باتری به راحتی امکان پذیر است. وزن 
آن حدود ۳۳ کیلوگرم می باش��د. پس می توان آن را مانند ویلچر های دستی به 
راحتی تا کرد و در صندوق عقب خودروهای سواری و تاکسی های معمولی جا داد. 

شکن پشتی امکان قرار دادن ویلچر در صندوق عقب را به مراتب ساده تر می کند.
این نمونه با بهره گی��ری از موتورهای قوی و کم حجم )که تم��ام حجم موتور در 
حجم چرخ مستتر است(، به خوبی بر روی سطوح شیبدار حرکت می کند. وجود 
موتورهای کم حجم باعث شده که ابعاد ویلچر مانند ویلچر های دستی باشد. مثال 

پهنای آن 66 سانتی متر است و به راحتی از چارچوب  درها عبور می کند.
به گفته سازندگان این ویلچر برقی سبک، ویلچر های دستی که در حال حاضر مورد 
استفاده کاربران می باشد و به دلیل مرغوبیت تنه و یا هر دلیل دیگر صاحبانشان 
مایل به جدایی از آنها نیستند، می توانند برقی ش��وند. در این راستا، فناوران این 
شرکت دانش بنیان از توان مهندسی طراحی، س��اخت و انطباق قطعات الزم به 
منظور برقی کردن آنها برخوردار بوده و می توانند در یک فرصت زمانی کوتاه این 

کار را انجام دهند.

کفش هایی برای ردیابی سالمندان

با تالش محققان ایرانی صورت 
گرفت؛

مبارزه با سلول های 
سرطان معده با 

فناوری نانو
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خبر خبر 

خبرگزاری ایمنا: رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل گفت: شیعه با 
پیروی از مکتب امام حسین)ع(، همواره پویا و زنده است.

حجت االس��الم س��میع اهلل مردان، در گردهمایی هیئ��ات مذهبی منطقه 
سفیدشهر این شهرس��تان گفت: ش��یعه با پیروی از مکتب امام حسین)ع( 

همیشه پویا، زنده و سربلند است.
وی، با اش��اره به اینکه اس��الم آمریکایی و اسالم س��عودی و وهابیت، چهره 
نورانی اسالم را حتی در زادگاه آن در مهجوریت قرار داده است، تصریح کرد: 
محوریت شیعه، فرهنگ امام حسین)ع( و عاشوراست و شیعه با پیروی از این 
مکتب نورانی و درس آموزی از واقعه عاشورا و در نتیجه تقویت روح شهامت و 

شجاعت و ایستادگی در مقابل ظالمان، هیچ گاه افول نخواهد کرد.
عضو شورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل، با اشاره به نقش هیئات مذهبی 
در فرهنگ س��ازی دینی خاطرنشان کرد: تاریخ سراس��ر افتخار تشیع مملو 
از رش��ادت ها و مبارزات و س��تیزه گری بر علیه ظلم و بیداد خودکامگان و 
مستبدان است و حرارتی که از قیام حسینی در دل های مؤمنان شعله ور شده 
است، هیچگاه به سردی نمی گراید و تا ظهور حضرت مهدی)عج(  خاموش 

نخواهد شد.
حجت االس��الم مردان، با اشاره به اینکه سهم مس��ؤولین هیئات مذهبی در 
حفظ چنین ارزشی بسیار زیاد اس��ت، خاطرنشان کرد: هیئت امنای هیئات 
مذهبی بستر ساز حضور مردم در حسینیه ها و تکایا هستند و به همان اندازه 
 که کارشان مهم و با ارزش اس��ت، به همین مقدار هم در تیررس دشمن قرار

 دارند.
رییس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی آران و بیدگل 
افزود: دور شدن از فرهنگ عاشورا و اهداف آن، مهمترین هدف استکبار جهانی 
و دشمنان اسالم اس��ت و مهم ترین روش آن ها در این راه، ایجاد انحراف در 
برگزاری مراسم عزاداری واسالم هراسی از طریق بدعت در عزاداری سرور و 

ساالر شهیدان است.
حجت االسالم مردان اظهار داش��ت: دش��من می خواهد با ورود بدعت ها و 
خرافات و تغییر س��بک عزاداری ها و ایجاد اختالف از عظمت و قداست کار 
هیئات مذهبی بکاهند و مس��ؤوالن هیئات مذهبی باید با گسترش وحدت 
تحت فرامین رهبر فرزانه انقالب، آرمان واقعی هیئت ها را بشناسند و در راه 

رسیدن به اهداف بلند آن تالش کنند.
امام جمعه سفیدشهر نیز در این مراسم، با اش��اره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( پیرامون هیئات مذهبی گفت: ما باید به توصیه های 

رهبر معظم انقالب توجه کنیم و با بصیرت کامل وارد میدان عمل شویم.
حجت االسالم محمدرضا زارع افزود: مسؤولین هیئات مذهبی باید با دعوت از 
سخنرانان و مداحان متبحر که در مجالس معرفت افزایی کنند، تالش کنند 

تا توطئه های دشمن عملی نشود.
گردهمایی منطقه ای مسؤوالن هیئات مذهبی منطقه سفیدشهر به همت 
اداره تبلیغات اسالمی و ش��ورای هیئات مذهبی شهرستان آران و بیدگل و 

همکاری دفتر امام جمعه در مسجد جامع سفیدشهر برگزار شد.

شهردار نجف آباد گفت: به دنبال پیگیری های شهرداری و شورای شهر 
در دروه های قبلی و اقدامات جدی که در 2 س��ال اخیر صورت گرفت، 
طی یک همکاری از سوی خانواده نوری��ان، خانه تاریخی این خانواده با 
زیر بنای نزدیک به 1200 متر مربع جه��ت مرمت و بازسازی در اختیار 
شهرداری قرار گرفت. مسعود منتظری شهردار نجف آباد بیان داشت: این 
اثر تاریخی  دارای یک قسمت اصلی با مساحت 800 متر مربع و خلوتی 
چهارصد متر مربعی است که حدود 120 سال پیش در محله نصیر شهر به 
عنوان یکی از نقاط قدیمی و اعیان نشین شهر توسط مرحوم سید حسین 
نوریان ساخته شده است. وي با اشاره به حفظ این بنای ارزشمند توسط 
مرحوم سیدآقا عطا نوریان  و در نهای��ت آقای حسین نوریان اضافه کرد: 
تالش داریم با بازسازی و تجهیز این خانه تاریخی به عنوان دومین نمونه 
در اختیار شهرداری، عالوه بر حفظ بخش��ی از میراث تاریخی ارزشمند 
شهر از آن برای رفع بخشی از کمب��ود های شهر در زمینه های فرهنگی 
و علمی استفاده بهینه ای داشته باشیم. حیاط زیبا با داشتن حوض آب 
قلبی شکل، سقف چوبی، منبت کاری های زیب��ا و  چندین اتاق مجزا از 
جمله ویژگی های خاص این خانه تاریخی به شمار می آید که در دوران 
خود به یکی از مکان های مه��م و پرتردد شهر ب��رای معتمدین و افراد 

سرشناس تبدیل شده بود.
 الزم به ذکر اس��ت، پیش از این نیز در ابتدای س��ال جاری خانه تاریخی 
مهر پرور به عنوان اولی��ن موزه مردم شناسی شه��ر از طرف شهرداری 
به مردم فرهنگ دوست نجف آباد تقدیم شده ب��ود و با اضافه شدن این 
مجموعه به آثار قابل بازدید گردشگران، پی��ش بینی می شود در نوروز 
امسال تعداد زیادتری از مسافران به سمت جاذبه های گردشگری شهر 

مهم استان اصفهان جذب شوند.

رییس اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان دهاقان گفت: یک هزار و 650 
متر از شبکه های آبرسانی به روستاهای دهاقان اصالح شد.

عزیز اهلل پناهی با بیان این مطلب اظهار داشت: 260 متر از شبکه های آب 
روستایی دهاقان نیز توسعه داده شد و تعمیر 702 مورد از لوله های آبرسانی 

انجام شد.
وی با اشاره به اجرای شش طرح آبرسانی به روستاهای دهاقان اظهار داشت: 
اصالح شبکه های آبرسانی به روستای علی آباد گچی به طول یک هزار و 300 
متر و با هزینه یکصد و 10 میلیارد ریال و اصالح شبکه آب روستای همگین 

به طول دوهزار و 400متر و با اعتبار 270 میلیارد ریال انجام شد.
رییس اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان دهاقان اذعان داشت: عملیات 
اصالح شبکه آب مجتمع روستاهای پوده، قه��ه و قمبوان به طول 13 هزار 
و 200 متر شروع شده که اعتبار اف��زون بر 608 میلی��ارد ریالی را به خود 

اختصاص داده است.

نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس به همراه 
سرپرست فرمانداری و شهردار فریدونشهر، هفت پروژه شهرداری فریدونشهر 
را که مهمترین آن ها بهسازی پیاده روهای شهر بود رونمایی و افتتاح کردند.

نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس و سرپرست 
فرمانداری با شهردار فریدونشهر همراه شدند تا چند پروژه شهرداری را افتتاح 
کنند.اولین پروژه، افتتاح طرح یکسان سازی و بهسازی پیاده روهای معابر 
اصلی شهر بود. این طرح با مشارکت مرد��م و بعد از تصویب شورای شهر با 
اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال به اجرا در آمد. قسمتی از این طرح به 

پایان رسیده و قسمتی هنوز در دست اجرا است.
مسوولین سپس از پروژه سیستم آبیاری قطره ای فضاهای سبز با اعتبار یک 
میلیارد و 200 میلیون ریال بازدید کنند. پروژه ای که تا با اجرای آن عالوه بر 
صرفه جویی قابل مالحظه در مصرف آب، هزینه آبیاری فضاهای سبز را به 
شدت کاهش داد.پروژه هایی که در این شهرستان افتتاح شد عبارت است از: 
مهمانسرای ، تاالر شهروند به مساحت مساحت ۹50 مترمربع و پارک کوی 

فرهنگیان کاشت نهال در این پارک ، با صرف هزینه 1200 میلیون ریال .
بعد از اتم��ام افتتاحیه های شهرد��اری، مسوولین جهت افتت��اح دو پروژه 
لوله گ��ذاری اداره جهادکش��اورزی فریدونشهر در شهر برف انب��ار و مزارع 
کشاورزی چشمه لنگان حضور یافتند. این لوله گذاری ها به منظور جلوگیری 

از هدررفت آب و با اعتبار 270 میلیون ریال اجرایی شده اند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل:

شیعه با پیروی از مکتب امام 
حسین)ع(، همیشه زنده است

شهردار نجف آباد:

خانه تاریخی نوریان، مرمت و بازسازي 

رییس اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان دهاقان:

اصالح بیش از یك هزار متر از شبکه 
های آب روستایی انجام شد

پس از تب افتتاحیه های هفته دولت؛

هفت پروژه شهرداری فریدونشهر 
افتتاح و رونمایی شد

به نظر می رسد نظارت آنچنانی بر انجام کار در این 
محور آنطور که باید صورت نگرفته اس��ت و حیف 
است حال که تمام مسووالن در اقدام جهادی برای 
رفع این مش��کل اقدام ک��رده اند، بقیه مس��ووالن 
درگیر در این طرح به تعهدات قانونی و کارشناسی 

پایبند نباشند.
به گزارش زاین��ده رود به نقل از نطنزن��ا، ارائه آمار 
ف��وت، ج��رح و مصدومی��ت ناش��ی از تصادفات و 
همچنین واژگونی وسایل نقلیه در محور بادرود به 
کاشان سالیان سال است که از طرف مراکز فوریت 
های پزشکی در شهرستان های نطنز و کاشان کم 
و بیش در صدر رسانه های این دو شهرستان و البته 
رسانه های مطرح کشوری قرار می گیرد؛ آمارهایی 
که برای همه درد آور و ناخوشایند است چه مسوول 

و چه غیر مسوول.
کافیس��ت با کلید واژه جاده بادرود به کاش��ان در 
اینترنت س��راغی از وضعیت این ج��اده بگیرید؛ به 
جرات می توان گفت باالی نود درصد از خبرهایی 
که باال می آی��د از تصادفات منجر ب��ه فوت، قطع 
عضو، مصدومیت و واژگونی وس��ایل نقلیه حکایت 

خواهد کرد.
این جاده از پرت��ردد ترین محوره��ای مواصالتی 
کشور است و به نوعی درصد بسیار زیادی از حیات 
اقتصادی کشور در رگ های این محور جریان دارد؛ 
و عالوه بر این مردم شهرس��تان نطن��ز و درصدی 
بس��یار بیش��تر، مردم بخش امامزاده به محوریت 
بادرود برای گذران بخش عظیمی از معیشت خود 
در حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی و حتی درمانی 

مجبورند روزانه این مسیر پر از استرس و اضطراب 
را طی نمایند.

برای رفع این دغدغ��ه بزرگ مردم و مس��ووالن و 
پیگیری مجدانه مس��ووالن ذیربط در شهرس��تان 
کلنگ احداث بان��د دوم این ج��اده در ۲۹ تیرماه 
سال ۹۲ با حضور معاون عمرانی وقت استانداری، 
نماینده و تنی چند از مسووالن شهرستان به طول 
۱۰ کیلومتر بر زمین زده شد و رسما عملیات احداث 

باند دوم جاده بادرود به کاشان آغاز شد.
کار احداث باند دوم به حدی کن��د بود که نماینده 
نطنز در تیرماه سال ۹۳ وزیر راه و شهرسازی را به 
منطقه کشاند و خود وزیر دستور تسریع در احداث 
را صادر ک��رده و در آبان همین س��ال با تخصیص 
بودجه ش��روع به احداث ۱۰ کیلومت��ر بعدی این 

جاده کلید خورد.
عضو شورای اسالمی اس��تان اصفهان در خردادماه 
امسال )۹۴( از قول پیگیری و رفع مشکالت راه های 
روستایی خبر داده بود و گفته بود در جلسه ای که 
با مدیرکل راه و شهرسازی استان گرفته شده است 
این مقام مس��وول قول هایی داده تا باند دوم جاده 
بادرود به کاشان نهایتا تا اوایل مهر ماه سال جاری 
مورد بهره برداری قرار گی��رد و االن تا اول مهر دو 
هفته ای بیش تر نمانده است و هم اکنون وضعیت  
موجود در این جاده، بهره برداری در مهلت فوق را 

منتفی کرده است.
به هر حال تالش تمام مسووالن چه در شهرستان، 
استان و چه کش��وری برای رفع این معضل بسیار 
بزرگ در جای خود قابل تقدیر اس��ت؛ اما مش��کل 

اصلی که خیلی مشهود است چگونگی احداث این 
باند و کمیت و کیفیت آن است.

از ۳۵ کیلومت��ر این جاده که به عل��ت قرار گرفتن 
 در محدوده کاشان که همت عالی این مسووالن را 
می طلبد، بگذریم، کیفیت کار سه پیمانکاری که در 
محدوده نطنز مشغول به کار هستند و البته از نظر 

کارشناسان چندان عاری از نقص نیست.
ع��رض ۷ متر پن��ج کیلومتر آخ��ر ده کیلومتر اول 
این جاده نس��بت به عرض ۱۰ مت��ری ابتدای آن 
نقصی است که بس��یاری از کارشناسان منطقه بر 
آن صحه گذاش��تند؛ و البته کم گذاشتن ۱۷ پل و 
ارتفاع دو الیه خاک را هم باید بر این نواقص اضافه 
کرد و به عقیده کارشناسان عمر این جاده در حال 
 احداث نهایتا با این کیفیت کار ش��اید به ۱۰ سال

 بکشد.
به نظر می رسد نظارت آنچنانی بر انجام کار در این 
محور آنطور که باید صورت نگرفته اس��ت و حیف 
است حال که تمام مسووالن در اقدام جهادی برای 
رفع این مش��کل اقدام ک��رده اند، بقیه مس��ووالن 
درگیر در این طرح به تعهدات قانونی و کارشناسی 

پایبند نباشند.
البت��ه دور زدن ج��اده فقط از بعد نظ��ارت صورت 
نگرفته، بلکه در همین بازدی��د اخیر معاون وزیر از 
احداث باند دوم، وی هم ج��اده را دور زد و زحمت 
پایین آمدن هم در این محدوده را به خود نداد، هر 
چه باشد وی اینکاره است….. مردم دوست ندارند 
طرحی که در دست احداث اس��ت و از بودجه ملی 

برای آن هزینه شده دوباره بالی جانشان شود.

آیا همه به تعهدات خود نسبت به جاده بادرود-کاشان عمل کرده اند؟

 جاده ای که معاون وزیر هم آن را دور زد!

از گوشه وکنار استان

طرح بزرگ آبرس��انی ب��ه خوانس��ار با اج��رای فاز 
اضط��راری تصفیه خانه آب به ۹۰ درصد پیش��رفت 

فیزیکی رسیده است .
در بازدی��د معاون نظ��ارت بر بهره برداری ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور از طرح آبرس��انی 
به خوانسار مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان 
اجرای پروژه آبرس��انی به ش��هر خوانس��ار را بسیار 
حائز اهمیت برش��مرد و گفت : طرح بزرگ آبرسانی 
به شهر خوانس��ار با اجرای ۳۴ کیلومتر خط انتقال 
با لوله ف��والدی و چدن داکتیل ب��ه قطر ۵۰۰ میلی 
متر و حدود ۴ کیلومتر خط برگشتی از تصفیه خانه 
به اقطار ۴۰۰ و ۲۵۰ میلی متر در دس��تور کار قرار 

گرفت .
مهندس هاش��م امینی اف��زود : عملی��ات احداث ۲ 
مخزن ۲ هزار مترمکعبی و ی��ک مخزن مکش هزار 
مترمکعبی اجرایی ش��د تا آبگی��ری و انتقال آب با 
دبی 8۰ لیتر در ثانیه و به ارتف��اع ۴6۰ متر به طول 
۳۲ کیلومتر از خروجی تون��ل قمرود تا تصفیه خانه 

آب انجام پذیرد .

وی افزود : در حال حاض��ر آبگیر و ایس��تگاه پمپاژ 
ش��ماره یک طرح آبرس��انی به خوانس��ار با مبلغی 
حدود یک میلیارد و هش��تصد و ن��ود میلیون ریال 
به ۹۰ درصد پیش��رفت فیزیکی رس��یده همچنین 
۱۱ کیلومت��ر فاز ۳ خ��ط انتقال با لول��ه ۵۰۰ میلی 
متر فوالدی و چدن از ایس��تگاه پمپاژ ش��ماره یک 
تا ایس��تگاه پمپاژ ش��ماره ۲ به ۹۹ درصد پیشرفت 
فیزیکی دس��ت یافته و نیز اجرای ۳8۰۰ متر از خط 
انتقال در محدوده روس��تای ویست به پایان رسیده 

است .
مهندس امینی اعالم کرد : هم اکنون درصد پیشرفت 
فیزیکی ایس��تگاه پمپ��اژ ش��ماره ۲ و مخزن مکش 
۱۰۰۰ مترمکعب��ی کهرت با اعتباری بالغ بر ش��ش 
میلیارد و بیس��ت میلیون ریال ۹۹ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است .
مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان به اجرای فاز 
۲ خط انتقال آب پرداخت و تصریح کرد : فاز ۲ خط 
انتقال آب با لوله ۵۰۰ میلی مت��ر فوالدی و چدن با 
هزینه ای بالغ بر ۳ میلی��ارد و نهصد میلیون ریال به 

پایان رسید .
وی گفت : عملیات اجرای ۹۲۵۰ متر خط انتقال لوله 
۵۰۰ میلیمتر چدن از مخزن تعادلی تا تصفیه خانه 
به همراه س��اخت مخزن ۲ هزار مترمکعبی تعادلی 
)فاز یک( به مراحل پایانی نزدیک اس��ت که اجرای 
این پروژه هفت میلیارد و صدوبیس��ت میلیون ریال 

هزینه دربر داشته است . 
مهن��دس امینی ب��ا بیان اینک��ه احداث س��وله فاز 
اضطراری در س��ایت تصفی��ه خانه به پایان رس��ید 
گفت : احداث س��وله فاز اضطراری در سایت تصفیه 
خانه با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و ششصد و هفتاد 
میلیون ریال به اتمام رسید . همچنین مخزن ۲ هزار 
مترمکعبی مس��کن مهر و اج��رای ۳۹۰۰ متر خط 
انتقال آب ۴۰۰ میلی متر برگش��تی از تصفیه خانه 
به مخزن شاهد و خط ۲۵۰ میلی متر به مسکن مهر 

به پایان رسید .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت : اجرای 
این طرح منجر می شود که مردم شهرستان خوانسار 
و روستاهای در طول مس��یر از آب شرب با کیفیت 

بهره مند ش��وند چراکه آبگیری این پ��روژه از محل 
تونل قمرود صورت می گیرد .

وی به جمعیت تحت پوش��ش این طرح اشاره کرد و 
اظهار داشت : افق طرح سال ۱۴۲۰ است که جمعیت 
خوانسار و روستاهای در مس��یر در افق طرح بالغ بر 
۵۴ هزار نفر می رس��د که نیاز آبی آنها ۳/۵ میلیون 

مترمکعب در سال برآورد شده است .
مهندس امینی گفت : با عملیاتی شدن طرح آبرسانی 
به خوانس��ار واحدهای مس��کن مهر این شهرستان 
هم تحت پوش��ش این طرح بزرگ آبرسانی قرار می 
گیرند چراکه مقرر گردید با اح��داث مخزن ۲ هزار 
مترمکعبی در سایت تصفیه خانه آب شرب مورد نیاز 

واحدهای مسکن مهر خوانسار تامین شود .
مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان اعالم کرد : 
پروژه آبرسانی به خوانس��ار از سال 88 تاکنون بیش 
از ۱۷۷ میلیارد ریال هزینه دربر داشته و پیش بینی 
می ش��ود تا چندماه آینده با صرف هزینه ای بالغ بر 
۲8 میلیارد ریال دیگر فاز اول پروژه بزرگ آبرسانی 

به خوانسار به بهره برداری برسد .

بهره برداری از پروژه آبرسانی خوانسار در آینده نزدیك

 آسیاباني سکان هدایت پارلمان شهری نجف آباد
 را به دست گرفت

ارسال 43 اثر از هنرمندان صنایع دستی کاشان در سومین 
دوره نشان مرغوبیت

ترویج نماز، مهم ترین رسالت 
فرهنگی ماست

در انتخابات هیات رییسه چهارمین دوره شورای شهر نجف 
آباد که عصر دیروز در صد و پنجاه و پنجمین جلسه آن با 
حضور تمامی 13 عضو آن برگزار شد، محمد حسن آسیابانی 
با 7 رای در رقابت ب��ا گودرزی نایب ریی��س پیشین این 
مجموعه توانست با اختالف یک رای، سکان هدایت پارلمان 
شهری نجف آباد را در سومین س��ال فعالیت آن به دست 
بگیرد.در این انتخابات که با انصراف مجید پزشکی رییس 

دو سال گذشته این مجموعه از نامزدی جهت پست ریاست 
همراه بود، مهدی فتحیان به عن��وان نایب رییس، حجت 
االسالم حقیقی دبیر و سوسن خسروی نیز  در جایگاه خزانه 

دار به مدت یک سال دیگر انتخاب شدند.
در ترکیب 13 نفره شورای شهر نجف آباد نام دو زن و 11 
مرد مشاهده م��ی شود که از این تعد��اد مصطفی حجتی 
با استعفای ناصر اکرامیان و مه��ر اعظم خاکی نیز با سلب 
عضویت محسن پور نمازیان ب��ه دلیل غیبت های بیش از 
حد مجاز، طی ماه های اخیر توانسته بودند به جمع اعضای 
اصلی اضافه شوند.در این جلسه که فتحیان به عنوان تنها 
نامزد کرسی نایب رییسی  مطرح شد و حقیقی و خسرونی 
نیز با رای کامل  تمامی 13 عض��و توانستند به مسوولیت 
دبیری و خزانه داری انتخاب شوند.الزم به ذکر است، طی 
 روزهای اخیر مباحث جدی و داغی پیرامون این انتخابات در

 شبکه های اجتماعی فعالین سیاسی و اجتماعی نجف آباد 
شکل گرفته بود که این مباحث در عصر و شب گذشته به اوج 
خود رسید به طوریکه تمامی اتفاقات روی داده در انتخابات 
اخیر به صورت لحظه ای در اختیار مخاطبان قرار می گرفت.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان، از ارسال 43 اثر از هنرمندان صنایع دستی کاشان 

در سومین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت خبر داد.
حسن جاوری، با بیان اینک��ه این 43 اث��ر از 30 هنرمند 
کاشانی است اف��زود: د��اوری سومین د��وره نشان ملی 
 مرغوبی��ت صنای��ع دست��ی منطق��ه مرکزی ب��ا حضور

 استان های اصفهان، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، 
لرستان و یزد در اصفهان از 18 تا 21 شهریور ماه برگزار می 
شود.وی، با تاکید بر اینکه دریاف��ت کنندگان نشان ملی 
می توانند سال آینده در مسابقات بین المللی دریافت مهر 
اصالت یونسکو شرکت کنن��د، خاطرنشان کرد:43 اثر در 
رشته های زری بافی، شعر بافی، مخمل بافی، معرق چوب، 
منبت، معرق و چرم به دبیرخانه سومین دوره داوری نشان 

ملی مرغوبیت صنایع دستی ارسال شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان، با بیان اینکه کاشان سرزمینی با پیشینه تاریخی و 
فرهنگ غنی است، افزود: صنایع دستی و هنرهای دستی 

کاشان بیش از 7500 سال قدمت دارد که متاسفانه بعضی 
از رشته های صنایع دستی در ای��ن منطقه منسوخ یا در 

حال فراموشی است.
جاوری تاکید کرد: معصوم��ه بینوا در رشت��ه شعربافی، 
منصور متشکر در رشته زری باف��ی و جهانگیر جاللی در 
رشته نقاشی پشت شیشه سال گذشته موفق به اخذ نشان 

مرغوبیت صنایع دستی شدند.

فرماندار شهرضا گفت: توجه به دستورات دینی و اوامر و نواهی مذهبی گام مؤثری 
در راستای ایجاد تعادل اجتماعی و رفع معضالت جامعه است.محسن گالبی در 
جلسه ستاد اقامه نماز این شهرستان اظهار کرد: اگر در متون دینی به نماز سفارش 
شده است باید اصول و مبانی اجرای این دستور دینی نیز در جامعه فراهم شود. وی 
در ادامه افزود: ساخت نمازخانه های در محل هایی که فضاسازی مناسبی داشته 
باشند تثیر بسزایی در جذب افراد به این فریضه الهی دارد.فرماندار شهرضا پرهیز از 
طرح مباحث سیاسی در مساجد را یک نیاز ضروری فرهنگی برشمرد و گفت: ترویج 
نماز مهم ترین رسالت فرهنگی ماست بنابراین باید از طرح مسائلی که باعث دوری 
مردم از فرائض دینی می شود به شدت پرهیز کنیم.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود توجه به اصول تربیتی سنتی را گام مؤثری در ترویج فرهنگ اقامه نماز دانست 
و تصریح کرد: در برخی از خانواده های سنتی بدون توجه به تشویق هایی که برای 
ترغیب فرزندان به نماز مطرح می شود، براساس الگوهای رفتاری والدین فرزندان 
نیز به سوی اجرای مناسک دینی تشویق می شدند.گالبی تبلیغ عملی نماز را یکی 
از اصول مهم در گرایش افراد به اقامه نماز برشمرد و گفت: اقامه نماز در شرایطی 
که دیگران از اَدای این فریضه الهی غافل هستند، باعث گرایش دیگران به یوس آن 
می شود.فرماندار شهرضا با تأکید بر لزوم اقامه مستمر نمازهای جماعت در ادارت 
عنوان کرد: در اقامه این فریضه و سایر فرایض دینی نباید از قوه قهریه استفاده شود 

بلکه مدیران بایستی با رفتار خود کارکنان را به ادای آن تشویق کنند.
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تا ب��ه حال فکر ک��رده اید بهتری��ن محل ب��رای نگهداری 
مسواک ش��ما کجاس��ت؟ باید بدانید که جامسواکی روی 
سینک دستشویی اصال محل مناس��بی برای نگهداری از 
مسواک نیس��ت. اگر شما هم مثل بقیه مس��واک  و خمیر 
دندان خ��ود را در جای مخصوص آن یعنی روی س��ینک 
دستش��ویی یا کمد س��ینک گذاش��ته اید ی��ا اینکه چون 
مسواک ش��ما در دارد مطمئن هس��تید که مشکلی ایجاد 
نمی شود همین االن مسواک را از آن محیط خارج سازید. 
 بدترین محل برای قرار دادن مسواک سینک دست شویی 

است.
 محققان دانش��گاه کوینیپیاک آمری��کا دریافتند بیش از 
 60 درصد مس��واک هایی ک��ه نزدیک به توالت ق��رار داده 
می شوند، آلوده به میکروب های مدفوع هستند. محققان 
به این نتیجه رسیدند که این موضوع می تواند تا 80 درصد 
احتمال بروز عفون��ت را در بدن باال ببرد. انتروباکتریاس��ه 
و سودوموناس��ه از گونه های باکتری هایی هس��تند که در 
 مدفوع وجود دارند و می توانند مس��واک ها را آلوده کنند.

این باکتری ها در دستگاه گوارش انس��ان به طور طبیعی 
 وجود دارند، اما در دیگ��ر نقاط بدن باع��ث ایجاد بیماری 
می ش��وند. به گفته محققان و میکروب شناسان دانشگاه 
آریزونا نیز به طور متوس��ط در یک کاسه توالت حدود سه 
میلیون میکروب وجود دارد که این میکروب ها می توانند تا 

دو متر جابه جا شوند و روی زمین، دیوارها و روی مسواک 
قرار بگیرند.

 بنابراین نباید مسواک را نزدیک به محل توالت قرار دهید. 
ولی گذاش��تن مس��واک در محیط حمام )که توالت ندارد 
یا از توالت فرنگ��ی آن اس��تفاده نمی ش��ود( و در محیط 
دستش��ویی که از توالت جداست )بین روش��ویی و توالت، 
دیوار و درب وجود دارد( اش��کالی ن��دارد. البته باید گفت 
سیس��تم ایمنی بدن ما در مقابله با باکتری ها قوی اس��ت 
و هنوز موردی گزارش نش��ده که با اس��تفاده از مسواک به 
عفونت های باکتریایی دچار ش��ده باش��د. اما باید درباره 
نگهداری از مسواک مان وسواس به خرج دهیم، مثال هرگز 
 نبای��د آن را در نزدیکی توالت و یا مس��تقیما روی میز قرار 

دهیم.
با هر بار دستشویی رفتن و سیفون کشیدن، تعداد زیادی 
باکتری در هوای دستشویی منتشر می شوند. طبیعی است 
که هیچ کس دلش نمی خواهد این باکتری های کثیف روی 

مسواکش بنشیند.
مسلما چندشتان می شود که بشقاب، پیراهن یا قاشق تان 
را در دستش��ویی بگذارید؛ پس چرا این وس��واس را درباره 

مسواکی که مدام وارد دهان تان می کنید، ندارید؟!
به عالوه، آیا پس از دست زدن به دستگیره در دستشویی و 
ورود به آنجا، حاضرید با همان دست ها غذا بخورید یا ابتدا 

خوب دست های تان را با صابون می ش��ویید؟ استفاده از 
مسواک هم این دقت ها را می طلبد.

جلوگیری از آلودگی مسواک
 نباید مسواک را نزدیک به محل توالت قرار دهید.

 از مسواک دیگران به هیچ وجه استفاده نکنید.
 مسواک خودتان را به هیچ وجه به کسی ندهید.

 مس��واک تان را خش��ک نگه دارید، زی��را باکتری ها 
مکان های مرطوب را دوست دارند.

 روی مس��واک خیس درپوش نگذارید، زیرا از خشک 
شدن آن جلوگیری می کند.

همیشه مسواک تان را به حالت ایستاده در جامسواکی 
قرار دهید و از گذاش��تن آن به حالت خوابیده روی سطوح 

مختلف خودداری کنید.
 بهتری��ن راه ب��رای جلوگی��ری از افزای��ش تع��داد 
باکتری های مس��واک، تعویض منظم آن است. لذا انجمن 
دندان پزش��کان آمریکا توصیه می کند مس��واک خود را 

حداقل هر سه تا چهار ماه یک بار عوض کنید.
 مسواک خود را پس از استفاده، کامال با آب بشویید و 

بگذارید تا در هوای اتاق خشک شود.
هر بار که حوصله نداشتید مس��واک بزنید و نخ دندان 
بکشید، یاد تعداد باکتری های ساکن در دهان تان بیفتید و 

تنبلی را کنار بگذارید.
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محققان دانشگاه علوم پزش��کی تهران موفق ش��دند به روشی فیزیکی 
عوارض پوس��تی را با فناوری نانو و از طریق س��لول های بنیادی درمان 

کنند.
دکت��ر مرتض��ی محم��ودی، عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه عل��وم 
جش��نواره  ش��انزدهمین  برگزی��دگان  از  و  ته��ران   پزش��کی 
بی��ن الملل��ی تحقیقات��ی روی��ان گفت: رفت��ار هر س��لول در ب��دن به 
 پی��ام های��ی بس��تگی دارد ک��ه از محی��ط پیرام��ون خ��ود دریاف��ت 

می کنند.
وی در ادامه افزود:بخشی از این پیام ها از طریق بستری منتقل می شود 

که سلول بر روی آن قرار گرفته است.
وی افزود: مواد سازنده این بستر در ارتباط تنگاتنگ با گیرنده های پیام 
سطح سلول قرار دارند که این ها در تعیین رفتار و سرنوشت سلول نقش 

مهمی ایفا می کنند.
به محیطی که هر س��لول را فرا گرفته و در سرنوش��ت آن موثر است ریز 

محیط یا کنام می گویند.
 محمودی اظهار داش��ت: اگر تصور کنیم در ش��رایط آزمایشگاهی بتوان 
ری��ز محی��ط ی��ک س��لول تمای��ز یافت��ه را تقلید ک��رد و یک س��لول 
بنی��ادی را در آن محی��ط ق��رار داد، ام��کان تمای��ز س��لول ه��ای 
 بنی��ادی ب��ه س��لولی ک��ه ری��ز محی��ط آن فراه��م ش��ده، ایج��اد 

می شود.
به گفته وی، در این پروژه موفق به س��اخت ماده ای ش��دیم که بستری 
مشابه با محیط فراگیرنده س��لول های کراتینوست )سلول های واقع در 

پوست( را فراهم می کند.
 همچنین با قرار دادن س��لول های بنیادی مزانش��یمی به دس��ت آمده 
از چرب��ی در بس��تر س��لول ه��ای پوس��ت، موف��ق ش��دیم ای��ن 
 س��لول ه��ای بنی��ادی را ب��ه س��لول ه��ای کراتینوس��ت تمای��ز 

دهیم.
نی��م در تولی��د  وی اف��زود: از نتای��ج ای��ن پژوه��ش م��ی توا
 س��لول ه��ای پوس��تی ب��رای درم��ان ع��وارض پوس��تی اس��تفاده 

کنیم.
محم��ودی با بی��ان اینک��ه اکن��ون س��لول ه��ای پوس��تی در درمان 
ع��وارض پوس��تی ب��ه ص��ورت ش��یمیایی تولی��د م��ی ش��وند و 
مش��کالت زی��ادی دارن��د، اف��زود: در ای��ن ط��رح ب��ا روش فیزیک��ی 
ب��ه نتیج��ه رس��یدیم ک��ه ب��ا تولید س��لول ه��ای بنی��ادی پوس��تی 
نخواهی��م  را  ش��یمیایی  روش  مش��کالت  فیزیک��ی  روش   ب��ه 

داشت.
وی گفت: اکنون نزدیک به ۹ س��ال اس��ت که در زمینه عل��وم فناوری 
نانو و س��لول های بنیادی فعالیت می کنیم و نتیج��ه آن در این تحقیق 
 ک��ه تلفیق��ی از نانو و س��لول های بنیادی اس��ت ب��ه کار گرفته ش��ده 

است.

در این بخش به معرفی چند خوراکی آرام بخش خواهیم پرداخت:
چای سبز

به ج��ای اینکه از عصبانیت بنفش ش��وید، بهتر اس��ت با نوش��یدن یک 
فنجان چ��ای گیاهی، س��بز ش��وید. چای س��بز منبع لیتینین اس��ت؛ 
ماده ای که به آرامش و تسکین خشم کمک می کند. این بار که عصبانی 
 شدید، کمی آب بجوش��انید، چای س��بز دم کنید و از نوشیدن آن لذت 

ببرید.
شکالت

فقط یک تکه ش��کالت می تواند اعصاب ش��ما را تا حد زیادی آرام کند! 
شکالت تلخ س��طح کورتیزول یا همان هورمون استرس را در خون شما 

تنظیم می کند و متابولیسم بدن را ثابت نگه  می دارد.
عسل

شیرینی را جایگزین استرس کنید و یک قاشق عسل بخورید. عسل عالوه 
بر اینکه مرطوب کننده طبیعی پوست و آنتی بیوتیک است، تورم مغز را هم 

کاهش می دهد و به کاهش رخوت و اضطراب کمک می کند.
انبه

یک س��فر اس��توایی را بدون ترک کردن میزکارتان تجربه کنید! از یک 
استراحت ۵ دقیقه ای برای پوست کندن و خوردن یک انبه آب دار استفاده 
کنید که به کاهش استرس و خشم هم کمک می کند. نگران ریختن آب 
آن روی لباس و چانه تان نباشید چون قطعا کاهش استرس و رسیدن به 

آرامش ارزشش را دارد.
آدامس

نعنایی، میوه ای یا هر طعم دیگری که دوست دارید. جویدن آدامس یک 
راه سریع و آسان برای مبارزه با خشم اس��ت. پس از چند لحظه جویدن 

آدامس، سطح کورتیزول خون و عصبانیت تان کاهش پیدا می کند.
خوراکی ترد

گاهی  وقت ها هیچ  چی��ز بهتر از خ��وردن یک خوراکی ت��رد نمی تواند 
خشم را کاهش دهد. نتایج تحقیقات نش��ان می دهد آدم های بزرگسال 
هنگام خش��م یا اس��ترس بیش��تر از همیش��ه هوس خوراکی های ترد 
یا ش��ور می کنن��د. البته ب��ا توجه به مض��رات ای��ن خوراکی ه��ا بهتر 
 اس��ت از خوراکی های��ی مانند خیار، کاه��و و کرفس یا هویج اس��تفاده 

کرد.

برنده جایزه رویان خبر داد:

 درمان عوارض پـوستی 
با سلول های بنیـادی

خوراکی های آرام بخش

از مدت ها قبل بحث پارازیت ها و تاثیر آن بر سالمت مردم یکی 
از موضوعات روز حوزه سالمت بوده است. گروهی پارازیت ها را 

ازجمله علل بیشتر شدن هر روزه سرطان می دانند.
 گروهی دیگر از پزشکان سردردهای هر روزه را عامل این امواج 
رادیویی معرفی می کنن��د و گروهی دیگر بر اث��رات آن، روی 

جنین و تغییرات ژنتیکی هشدار می دهند.
اما این تنها یک روی س��که اس��ت و با وجود تمامی هشدارها 
 بس��یاری بر این عقیده اند ک��ه هنوز گزارش قابل اس��تنادی 
مبنی بر این که روی سالمت افراد تاثیر می گذارد وجود ندارد.

با وجود تمامی این ها، تاثیر پارازیت ها بر س��المت شهروندان 
جامعه وزیر بهداشت را به مجلس کشاند تا درباره چند و چون 
این تاثیرات بر سالمت جس��مانی و روانی افراد جامعه توضیح 

دهد.
در چند سال گذشته، پارازیت ها و امواج رادیویی ناشی از تلفن 
 همراه به گونه ای افزایش پیدا ک��رده که نگرانی از خطرات آن 
 بار ه��ا در رس��انه ه��ا منعک��س ش��ده اس��ت. تا جای��ی که 
معصومه ابتکار، رییس س��ازمان محیط زیس��ت نیز از ارسال 
امواجی که بر سالمتی انسان و سلول های بدن تاثیر می گذارد، 
ابراز نگرانی و بر اختالالت ناشی از آن بر سیستم ایمنی تاکید 

کرده است.
گزارش مستندی وجود ندارد

حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت درباره آثار و 
عواقب وجود این امواج می گوید: ما تاکنون مساله امواج پارازیت 
را دو بار در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی کردیم

و در ای��ن زمینه از وزارت بهداش��ت و درمان، محیط زیس��ت 
و دس��تگاه هایی که مربوط به این مس��اله هس��تند و مجامع 
علمی که می توانند گزارشی منتشر کنند، می خواهیم که اگر 

مستنداتی در اختیار دارند به ما ارائه کنند.
او توضیح می دهد: تاکنون مس��تنداتی که نشان دهد پارازیت 

برای انسان خطرناک است، منتشر نشده است.
 تنه��ا ی��ک مقال��ه در هندوس��تان ب��وده ک��ه درب��اره امواج 
سیس��تم های برق فش��ار قوی اس��ت ک��ه آن هم اس��تنادی 
ب��رای موض��وع م��ا نیس��ت. ش��هریاری همچنی��ن تاکی��د 
می کن��د: آنها که ادعای��ی دارند مقال��ه و مس��تندات خود را 
به کمیس��یون بدهن��د ت��ا م��ا نی��ز روی آن بتوانی��م برنامه 
 ری��زی کنی��م. ریی��س کمیس��یون بهداش��ت مجل��س، 
حرف ه��ای خود را ای��ن طور به پای��ان می برد: ب��ه جای این 
 که مش��کالت مردم را حل کنند با طرح این مس��اله فرافکنی 
م��ی کنن��د. ام��ا عاب��د فتاح��ی دیگ��ر نماین��ده مجل��س 
نظر دیگ��ری در این ب��اره دارد. او م��ی گوید: در کمیس��یون 
بهداش��ت چهار مس��اله س��المت مواد غذای��ی، آلودگی هوا، 
پارازیت و بنزین های غیراس��تاندارد مطرح ش��ده اس��ت. این 
 مس��ائل چون مس��تقیم با س��المت مردم ارتب��اط دارد،مهم 

هستند.
فتاحی توضیح می دهد: به عنوان عضو کمیس��یون بهداش��ت 
مجلس می گویم این امواج واقعا تاثیرات منفی بر جس��م دارد 
و مش��کل ایجاد می کند؛ چه بر سیستم عصبی که تاثیر منفی 

دارد و افسردگی و بی حالی از نشانه های دیگر آن است.
 البت��ه فتاحی ه��م بر این مس��اله تاکی��د می کند ک��ه میزان 
آسیب رسانی و تضعیف جسم و اعصاب به دلیل پارازیت تاکنون 
 مش��خص نش��ده اس��ت، اما توضیح می دهد: وقتی به صورت 
کلی گویی بر این مس��اله تاکید شده اس��ت که تاثیرات منفی 
 هم بر انس��ان و هم بر طبیعت دارد، باید برای آن برنامه ریزی 

کنیم.

امواج روی مولکول های سلولی اثر می گذارد
اما دکتر ایرج خسرونیا، رییس انجمن جراحان عمومی درباره 
 تاثیر امواج رادیوی��ی نظرات جالب��ی دارد. او م��ی گوید: من 
به عنوان پزشک می دانم اگر این امواج به بدن انسان برسد روی 
مولکول های سلولی اثر می گذارد. در بدن گرما تولید می کند 
و اگر این تغییرات س��لولی ادامه پیدا کند به مشکالت خاص 
خود منجر می شود. یعنی تغییرات ژنتیکی ایجاد می کند. این 
امواج روی جنین اثرات بیشتری می گذارد. حاال این امواج که 
می گویم می تواند شامل امواج ماهواره ای و ماکروویو و حتی 

موبایل هم بشود.
تحقیقات نداریم

 خس��رونیا توضیح می دهد: بیش��ترین حد ضرر و زیان امواج 
بر بدن انس��ان در نزدیکی مرکز ارسال کننده امواج قرار دارد. 
هرچه این فاصله بیشتر شود، قدرت نفوذ و آسیب پذیری این 
امواج از طریق برخ��ورد با بخ��ار آب و ذرات ریزی که در فضا 
وجود دارد کاهش پیدا می کند.این حرفی هم که می زنم فقط 
و فقط مربوط به امواج ماهواره ای نیس��ت، بلکه س��ال ها این 

امواج در فضا ساطع می شدند.
خسرونیا ادامه می دهد: بنده با یک مهندس پزشکی که استاد 
دانشگاه سوئد اس��ت تماس گرفتم و درمورد چگونگی ساطع 
ش��دن این امواج و میزان نفوذپذیری آنها اطالعاتی کس��ب 
کردم. متاس��فانه در هیچ جا کار تحقیقاتی که این موضوع را 
اثبات کند، وجود ندارد، اما من به عنوان پزشک می دانم اگر 
 این امواج به بدن انسان برس��د روی مولکول های سلولی اثر 
می گذارد. در بدن گرم��ا تولید می کند و اگ��ر این تغییرات 
سلولی ادامه پیدا کند به مشکالت خاص خود منجر می شود. 

یعنی تغییرات ژنتیکی ایجاد می کند.
رییس انجم��ن جراح��ان عمومی م��ی گوید: امواج وس��ایل 
آشپزخانه مستقیما در فاصله نزدیک بر بدن انسان موثر است یا 
خانه سازی زیر برق فشار قوی که یکی دیگر از این امواج است.

 امواج الکترومغناطیس��ی که از زیر این س��یم ها رد می ش��ود 
به همان نسبت خطر دارد که یک پارازیت مختل کننده امواج 
ماهواره ای. خس��رونیا درباره این که آیا مشخصا راهی هست 
 که پزش��ک بگوید این بیماری بر اثر امواج رخ داده است یا نه، 
می گوید: پزشک برای این کار راهی ندارد؛ چراکه قابل اثبات 
نیست. مگر این که پزشک مس��تقال برنامه ریزی کرده باشد و 
در آن 10 هزار زن باردار را بررس��ی کرده باشد و بعد ببیند 10 
هزار زن تهرانی با 10 هزار زنی که خارج از محدوده تاثیرگذاری 
امواج هس��تند چه تفاوتی دارند. او درباره نح��وه تاثیرگذاری 
امواج بر بدن توضیح می دهد: اگر برخورد موجی با بدن انسان 
به سرطان تبدیل شود، سریع مش��خص می شود، اما کسی به 
خاطر احساس گرما و داغ شدن بدن پیش پزشک نیامده است.

 ای��ن گرمایی که بر اثر امواج ایجاد می ش��ود کش��نده اس��ت. 
در جنگ جهانی دوم با فرستادن امواج افراد نظامی می مردند. 
اگر قدرت امواج الکترومغناطیس زیاد باشد، می تواند به مرگ 

انسان منجر شود.
پرتوهایی که پیرپوستی می آورند

با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی شاهد تحوالت عظیمی 
در تمامی زمینه ها ازجمله علوم پزشکی هستیم. به کارگیری 
پرتوهای س��اخت بش��ر در پرتودرمان��ی های پزش��کی گواه 
 این امر اس��ت. این موضوع نیز بر کس��ی پوش��یده نیست که 
تکنولوژی های روز همان قدر که سودرسان هستند، می توانند 

آسیب رسان نیز باشند. در کنار پارازیت های ماهواره ای، مساله 
پرتوها نیز یکی از موضوعات نگران کننده در زمینه س��المت 
شهروندان است. »پرتوها یکی از پاک ترین انرژی هایی هستند 
 که انس��ان تا به حال از آن اس��تفاده کرده اس��ت. پرتو یکی از 
انرژی هایی است که در تمام امورات زندگی بشر با شدت بسیار 

باال ساری و جاری است«.
علی گورانی درباره تاثی��ر پرتوها می گوید: ب��ا نگاهی به علوم 
ارتباطات می توان پی ب��رد که دنیای ارتباطات با اس��تفاده از 
پرتوها متحول ش��د. در علوم پزش��کی امکان درمان بیماری 
برای متخصصان بدون اس��تفاده از پرتوها وجود ندارد. گورانی 
پرتوها را به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می کند 
و می گوید: یکسری پرتوها مصنوعی و ساخته دست بشر است.

یعنی منش��أ مصنوعی دارد. یکس��ری دیگر از پرتوها طبیعی 
هس��تند. برخالف ذهنیت خیلی از ما، عمده آس��یب بش��ر از 
پرتوهای طبیعی اس��ت و عمده ترین آنها رادون 222 اس��ت 
که به ص��ورت گاز از دل زمین بیرون می آید و بعد از س��یگار 
عامل دوم س��رطان ریه اس��ت. او ادامه می ده��د: یکی دیگر 
از پرتوهای طبیع��ی مضر پرتوه��ای ماوراءبنفش خورش��ید 
است که عامل اصلی سرطان پوس��ت در آقایون و عامل اصلی 
 پیرپوستی است و آمار پیرپوستی در کشور ایران بیش از دیگر 

کشورهاست.
گورانی دس��ته دوم پرتوها را مصنوعی و س��اخته دس��ت بشر 
می دان��د و می گوی��د: در این قس��مت عمده ترین آس��یب را 
در پرتودرمانی های پزش��کی داریم. ضمن این که بیش��ترین 
استفاده را از آنها می بریم.ایرادی بر تکنیک واردی نیست، زیرا 
در حال حاضر استفاده گسترده ای از پرتو داریم، اما بنابر برخی 
دالیل، آسیب های جانبی استفاده از پرتوها در ایران نسبت به 

دیگر کشورها بیشتر است.
موضوع جدی است

رییس مرکز پرتودرمانی وزارت بهداش��ت م��ی گوید: پرتوها 
ان ��رژی قابل محسوس��ی نیس��تند. م��ردم دیگر ان��رژی ها را 
حس می کنند، ولی ای��ن انرژی قابل حس نیس��ت. پرتوها از 
 یک ویژگ��ی انحص��اری برخوردارند و آن اس��تفاده در س��ایر 
زمینه هاس��ت. محس��وس نب��ودن ای��ن امرباعث می ش��ود 
مردم نس��بت به پرتو حس��اس نش��وند. یعنی مث��ل آلودگی 
 ه��وا و گرما نیس��ت ک��ه ح��س ش��ود و س��ر و ص��دا ایجاد 

کند. 
قدرت متفاوت نفوذ امواج

رییس انجمن جراحان عمومی درباره تاثیرات امواج بر سالمتی 
می گوید: چیزی که من می خواهم بگویم، مش��خصا در مورد 
ایران نیست، بلکه می خواهم براساس مستندات علمی حرف 

بزنم.
کل امواج��ی ک��ه در فضا وج��ود دارد بس��ته به ط��ول موج، 
ماکرویوو، افقی یا عم��ودی بودن قدرت نف��وذ متفاوتی دارد. 
 قدرت نف��وذی ک��ه از 300 هرتز ت��ا 300 مگاهرت��ز متفاوت 

است.
 هرچه این قدرت بیش��تر باش��د، قدرت نفوذپذیری هم بیشتر 
 م��ی ش��ود. در نتیج��ه وقت��ی ام��واج ب��ه ب��دن می رس��د، 
 مولکول های آب را تغییر می دهد و این مساله بر بدن ما تاثیر

 می گذارد.
اما هرچه فاصله ارسال کننده موج بیشتر باشد، قدرت اثرگذاری 

آن در بدن انسان کمتر می شود.

نکته ها 

 پزشکان و نمایندگان مجلس از تاثیر پرتوها، امواج رادیویی و پارازیت ها 
بر سالمت جامعه می گویند؛

امواج رادیویی از نگرانی تا واقعیت

طب سنتی

بیشتر بدانیم

تخم ش��ربتی از قدیم به عنوان یک نوش��یدنی سنتی 
بین ایرانیان جای داشته که عالوه بر رفع تشنگی برای 
متعادل نگه داشتن فش��ارخون و الغر شدن بسیار موثر 

است.
 تخم ش��ربتی گیاه��ی خودرو، یک س��اله و ش��بیه به 
ریحان ولی با برگ ها و تخم های ریزتر است. ساقه های 
آن مربع ش��کل و گلش مایل به قرمز و صورتی اس��ت. 
 این گی��اه در اوای��ل به��ار در کوهس��تان ها و بیابان ها 

می روید.
تخم این گیاه سیاه شفاف است و وقتی که در آب ریخته 
ش��ود بالفاصله حالتی خمیری و لعاب دار در آب ایجاد 
می کند که بسیار لغزنده است و رنگش متمایل به رنگ 
خاکستری می ش��ود. لعاب این دانه ها پس از جذب آب 

مانند فالوده می شود.
تخم ش��ربتی در حقیقت دانه های گی��اه ریحان کوهی 
اس��ت که به علت داش��تن ترکیبات لعاب دار به صورت 

محلول در آب )شربت( استفاده می شود.
لعاب ای��ن دانه ها پس از ج��ذب آب به ص��ورت ژله ای 
درمی آید که می تواند برای رفع عطش مورد اس��تفاده 
قرار گیرد. تخم ش��ربتی خواص زیادی دارد و این گونه 
نیس��ت که فقط برای فصل گرما توصیه ش��ود. نام های 

دیگر این گیاه: بادروج، تره خراس��انی، اوقیمن، حوک، 
بورنگ، صریرا و بادروج ابیض می باشد.

این دانه های ریز س��یاه رنگ دارای چند خاصیت است 
که در ادامه ذکر شده است.

تخم شربتی الغر می کند  
استفاده از تخم ش��ربتی در محلول آب یکی از بهترین 
مواد برای کم کردن وزن اس��ت. دانه های ژالتینی تخم 
شربتی بدون آنکه کالری داش��ته باشد تا مدت ها فرد را 
س��یر نگه می دارد و به جای خوردن داروهای زیان آور 
برای کم کردن اش��تها، می توان از تخم شربتی استفاده 

کرد.
 تخم شربتی برای درمان بیماری های تنفسی مفید 

است.
 مخلوطی از آن با زنجبیل و عس��ل در درمان آسم، 
 س��رفه، س��رماخوردگی، آنفلوان��زا و برونش��یت موثر 

است.
 از تخم شربتی برای درمان ناراحتی های گوارشی 
مانند درد معده، نفخ، یبوست، سوءهاضمه و بی نظمی 

کارکرد روده ها استفاده می شود.
 خلق و خوی فرد را خوب می کند، خستگی مفرط 
ذهنی، تنش های عصبی، افسردگی، میگرن و مالیخولیا 

را برطرف می کند.
 از روغنی که با خرد کردن تخم های شربت به دست 
می آید، برای درمان عفونت هایی مانند زخم، بریدگی، 
 عفون��ت مثان��ه، عفون��ت پوس��ت و… اس��تفاده

 می شود.
 در کشور چین، از تخم شربتی برای درمان عفونت، 
درد معده، گزیدگی مار و حشرات و پایین آوردن دمای 

بدن استفاده می شود.
 از آن جا که تاثیر ضد اسپاسمی دارد، سیاه سرفه را 

برطرف می کند.
 در رفع عطش بسیار موثر است.

 مشکل دیگری که دامن گیر دنیا از جمله کشور ما 
 شده فش��ار خون اس��ت که معموال بعد از خوردن غذا 
به ویژه غذاهای پر نشاسته، فشارخون باال می رود و اگر 
تخم ش��ربتی همراه غذا خورده شود مواد نشاسته ای به 

 تدری��ج قن��د موج��ود در خ��ود را آزاد می کنن��د و 
به این ترتیب ش��ما به طور تدریجی ان��رژی متعادل در 

طول روز خواهید داشت.
 تخم ش��ربتی دارای مقدار فراوانی پروتئین، آهن، 
پتاس��یم و کلسیم اس��ت و در عین حال آن هایی که در 
 جذب کلس��یم مش��کل دارند بدانند یک ماده معدنی 
به نام بورون در تخم ش��ربتی باعث انتقال کلس��یم به 

استخوان ها می شود.
 خواص درمانی و روش مصرف

 عطش: مقداری از تخم ش��ربتی را به ش��ربتی که 
دوس��ت دارید اضافه کنید و بعد از گذش��ت حداقل دو 

دقیقه بنوشید.
 تقویت قلب:

تخم ش��ربتی را در عرق بید مشک یا نس��ترن بریزید و 
بنوشید.

 تقویت اعصاب:
روزانه یک یا دو بار تخم ش��ربتی را در عرق بادرنجبویه 

مخلوط کنید و آن را با عسل شیرین کنید و بنوشید.
 تنگی نفس، سرفه های خشک:

یک قاشق مرباخوری تخم ش��ربتی را در یک لیوان آب 
ولرم حل کنید و آن را جرعه جرعه بنوشید.

خـــواص تخــم شـربتـــی

مسواک خود را در دستشویی 
نگهداری نکنید



11يادداشت يادداشت

 تاريخچـه جواهرات و زيور آالت 
ايــران باستــان 
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دريچه گردشگری

دريچه

 هخامنشیان نخستین پادشاه��ان بومی پارس و سپ��س انشان بودند؛ 
با شکستی که کوروش ب��زرگ ب��ر» ایشتوویگو« واپسی��ن پادشاه ماد  
وارد ساخت و سپس فتح لیدیه و باب��ل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به 
شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیانگذار شاهنشاهی 

هخامنشی می دانند.
ب��ه قد��رت رسید��ن پارسی ه��ا و سلسل��ه هخامنش��ی )۳۳۰�۵۵۰ 
 قب��ل از می��اد( یک��ی از وقای��ع مه��م تاری��خ قدی��م اس��ت. 
ب��ه  را  تاسی��س کردن��د ک��ه دنی��ای قدی��م  این��ان دولت��ی 
استثن��ای د��و س��وم یون��ان  تح��ت تسل��ط خ��ود د��ر آوردن��د. 
 شاهنشاه��ی هخامنش��ی را نخستی��ن امپرات��وری تاری��خ جه��ان 

می دانند.
جالب است بدانید پادشاه��ان ایرانی در د��وره هخامنشیان کارت های 
 اعتباری را ب��رای مقامات حکومت��ی خود طراحی کرد��ه بودند که کار 

کارت های اعتباری امروزه را انجام می داده است.
در دوران هخامنشیان به مسافرانی که به دستور پادشاه سفر می کردند  
مانند قضات، حسابداران، حساب رسان و کارشناسان امور گوناگون 
مقامات حکومتی و...، لوح های گلی می د��ادند که د��ر حقیقت چیزی 
شبیه به کارت های اعتباری امروزی بود و هزینه های سفر مسافران دربار 

روی آن ها ثبت می شد.
صاحبان این لوحه ها می توانستند د��ر ایستگاه های بین راهی، آن ها را 
به ماموران حکومتی نشان دهند و از خدمات و امکانات اقامت گاه های 

ویژه استفاده کنند .

در جمهوری اوستیای ش��مالی، در روسیه  گورستانی باستانی واقع شده 
است. 

این روستا  با نام یونانی Dargavs شناخته می شود و به نام شهر مردگان 
معروف است.

داس��تان ش��هر مردگان به قرن چهاردهم میالدی بازمی گردد و یکی از 
شهرهای معروف در این منطقه است.

در این زمان قوم اوس��تیای در تپه ه��ای  اطراف این منطقه ش��روع به 
زندگی کردند و زمین های کم برای ساخت و ساز و کشاورزی باعث  شد 
 غیر قابل استفاده ترین مکان را برای گورس��تان مرده های خود انتخاب  

کنند.
 از آن به بعد این گورس��تان افس��انه های مختلفی را ب��ه خود اختصاص 

داد.
یکی از افسانه ها این بود که هر انسانی که پا به این قبرستان بگذارد زنده 

باز  نخواهد گشت.
بر طب��ق یک��ی دیگ��ر از افس��انه ه��ا، ای��ن گورس��تان نفرین ش��ده 
محل��ی  ب��رای خداحافظی با زندگ��ی برای بیم��اران طاعون��ی در قرن 
 17 بوده ولی بعض��ی  از این انس��ان های رو ب��ه مرگ را مردگان ش��فا 

بخشیدند.
ای��ن قبرس��تان ب��ا  قب��ر ه��ای چن��د طبق��ه و معم��اری عجی��ب و 
جال��ب ش��ان و همی��ن ط��ور مناظ��ر زیب��ای اط��راف ی��ک جاذب��ه 
محس��وب  گردش��گران  ب��رای   زیب��ا  و  ترس��ناک   توریس��تی 

می شود.
ش��هر  مردگان به علت سختی راه های ترس��ناک قدیمی، بازدید کننده 

زیادی ندارد.

نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیام کاوه آهنگر علیه 
ظلم و ستم آژیدهاک )ضحاک( باز می گردد. در آن هنگام، کاوه برای آن که مردم 
را علیه ضحاک بشوراند، پیش بند چرمی خود را بر س��ر چوبی کرد و آن را باال 

گرفت تا مردم گرد او جمع شوند.
 س��پس کاخ فرمان��روای خونخ��وار را در ه��م کوبی��د و فری��دون را بر تخت 
ش��اهی نش��انید. فریدون نیز پس از آن فرمان داد تا پاره چ��رم پیش بند کاوه 
 را با دیباه��ای زرد و س��رخ و بنف��ش آراس��تند و در و گوهر ب��ه آن افزودند، 
آن را درفش ش��اهی خواند و بدین س��ان درفش کاویانی پدید آمد. نخستین 
رنگ ه��ای پرچ��م ای��ران زرد و س��رخ و بنفش ب��ود، ب��دون آنکه نش��انه ای 
 ویژه ب��ر روی آن وجود داش��ته باش��د. درفش کاوی��ان صرفاً افس��انه نبوده و 
به اس��تناد تاریخ تا پیش از حمله تازیان به ایران، به ویژه در زمان ساس��انیان 
و هخامنش��یان، پرچم مل��ی و نظام��ی ای��ران را درفش کاوی��ان می گفتند؛ 
محمدبن جریر طبری در کتاب تاریخ خود به نام االمم و الملوک می نویس��د: 
درف��ش کاویان از پوس��ت پلنگ درس��ت ش��ده، ب��ه درازای دوازده ارش که 
اگر هر ارش را ک��ه فاصله بین نوک انگش��تان دس��ت تا بندگاه آرنج اس��ت، 
60 س��انتی متر به حس��اب آوریم، تقریبا پن��ج متر عرض و هف��ت متر طول 
می ش��ود. ابوالحس��ن مس��عودی نی��ز در م��روج ذهب ب��ه همی��ن موضوع 
اش��اره می کند. به روایت بیش��تر کتاب ه��ای تاریخی، درف��ش کاویان زمان 
 ساسانیان از پوست شیر یا پلنگ ساخته ش��ده بود، بدون آنکه نقش جانوری 
 بر روی آن باش��د. هر پادش��اهی که ب��ه قدرت می رس��ید، تع��دادی جواهر 
بر آن می افزود. ب��ه هنگام حمله اع��راب به ای��ران، در جنگی ک��ه در اطراف 
ش��هر نهاوند درگرفت، درف��ش کاویان به دس��ت آن��ان افتاد و چ��ون آن را 
همراه با فرش مش��هور »بهارس��تان« نزد عمر بن خطاب، خلیفه مسلمانان، 
بردن��د، وی از بس��یاری گوهرها، دره��ا و جواهرات��ی که به درف��ش آویخته 
ش��ده بود، دچار ش��گفتی ش��د و به نوش��ته فضل اهلل حس��ینی قزوینی در 
 کتاب المعجم: »... س��پس بفرمود تا آن گوهرها را برداش��تند و آن پوس��ت را 

سوزانیدند«.

 کارت اعتباری ايرانـی ها در 
دوره هخامنشيـان 

شهر مردگان 

درفش کاويانی

سیاس��ت ویژه ابوطالب در ش��رایط آن روز عدم ابراز تنفر از بتان بود تا به این 
 وسیله ابهت خود را میان مش��رکین حفظ کرده و بتواند از پیامبر حمایت کند؛ 

از این رو ایمان خود را ابراز نمی کرد.
 با وج��ود حمایت های ب��ی ش��ائبه ابوطال��ب از پیامبر)ص( و حتی اش��عاری 
که ابوطال��ب در تایید پیامبر)ص( و اقرار به اس��الم گفته اس��ت، اما ش��اید به 
دلی��ل تبلیغات بنی امیه ب��ه ویژه معاویه - که می کوش��ید پدرش ابوس��فیان 
را با آن همه س��ابقه دش��منی با اس��الم � مس��لمان و پدر علی را کافر خطاب 
کند، کوش��ش گس��ترده ای برای ثبت کفر ابوطالب صورت گرف��ت. این معنا 
 را ام��ام )ع( در نامه 17 نه��ج البالغه آورده اس��ت، ام��ام در این نامه نوش��ته 

است:
 » و ابوس��فیان را با ابوطالب قیاس نتوان کرد. آن ک��ه در راه خدا هجرت نمود 

چونان کسی نیست که رسول خدایش آزاد فرمود«. 
این نامه که پاس��خی برای نامه معاویه بوده است نشان می دهد کوشش معاویه 

در این موضوع از همان زمان آغاز شده است.
معاویه در جنگ با علی)ع(  از هر ابزاری برای تخفیف موقعیت علی)ع( استفاده 
می کرد، از آن جمله می گفت: پدر من مس��لمان از دنیا رفت، اما ابوطالب کافر 

مرد.
این سیاس��ت عمومی که تا پای��ان حکومت اموی ادامه داش��ت در س��یر نقل 
اخبارو ثب��ت آن تاثیر گذاش��ت و در اندیش��ه فرق��ه های اهل تس��نن هم راه 
 یافت و به ج��ز دوران عمرب��ن عبدالعزیز ت��ا روی کار آمدن عباس��یان دنبال 

شد. 
دکتر زریاب خویی، ش��رح مفصلی از دالیل موافقان و مخالفان را آورده و خود 
از اظهار نظر خودداری کرده اس��ت؛ زیرا معتقد اس��ت در این موضوع مساله از 
 حوزه تاریخی خارج و صورت کالمی به خود گرفته اس��ت و ما از اظهار نظر در 

حوزه های غیر تاریخی خودداری می کنیم.
در باره  اسالم ابوطالب تا آنجا که به مس��ایل تاریخی و استدالل های بر گرفته 
از فلسفه تاریخ مربوط می شود، باید گفت : به نظر می رسد مساله اسالم و کفر 
ابوطالب حاصل دشمنی بنی امیه و بنی هاشم است؛ که آشنایان به تاریخ اسالم 
خوب می دانند تاریخچه این دشمنی به قبل از اسالم می رسد؛ و معاویه حکومت 

خود را پیروزی بر بنی هاشم می دانست.
این دش��منی ها بعدا بخش های بزرگی از تاریخ اس��الم را تحت تاثیر خود قرار 
داد. نا گفته نگذاریم که به دلیل آنکه تا پایان دوران اموی کوشش��ی بی دریغی 
 برای محو اخب��ار در فضیلت بنی هاش��م صورت گرفت، هیچ بعید نیس��ت که 
در مورد ابراز ایمان ابوطالب هم خبری بوده باشد که قربانی این سیاست قومی 

شده باشد.
 مورخ��ان معاصر هم با قرائ��ت متون قدی��م و جمع آوری دلیل ب��ه این نتیجه 
رس��یده اند که ابوطالب ایمان آورده بود. مثال دکتر زری��اب خویی که با آوردن 
نکات متنوع سعی کرده است تا احساسات را در گزینش و نگارش تاریخ دخالت 
ندهد می نویسد: من معتقدم ابوطالب در دفاع و حمایت از برادرزاده اش نه تنها 
 رعایت حمیت و تعصب خانوادگی را کرده بود، بلکه دفاع شدید و سرسختانه او 
تا آخرین نفس دلیل ایمان و اعتقاد او به اس��الم و رس��الت برادرزاده خود بوده 

است.
 در این مورد دکتر زرگر نژاد می نویس��د: بر پایه تحلیل عقالنی رفتار ابوطالب، 
 وی در صورت پای بندی واقعی به ش��رک، هرگز نمی توانست تعصب قومی را 
 ت��ا آن حد ش��دت دهد ک��ه ش��اهد هتک حرم��ت عقاید ش��رک آمی��ز خود 

باشد.
 به عب��ارت دیگر اگ��ر این موضوع درس��ت باش��د به این معناس��ت ک��ه او از 
ب��رادر زاده اش  حمایت می ک��رد تا وی ام��کان توهین به عقاید مش��رکین از 
جمله ابوطالب را داشته باش��د؛ لذا اگر ابوطالب واقعا مشرک بود به جای دفاع 
از برادرزاده اش به او نهیب می زد تا پافش��اری محمد را )ص( را محدود کند و 
هم جان وی را نجات دهد و هم عقاید شرک آمیز خود را؛ اما تاریخ سراغ ندارد 
که ابوطالب کمترین نهیبی به پیامبر )ص( زده باشد. در این باره عالمه امینی 
 هم در کتابی جدا و مفصل به ش��رح احوال و سیاس��ت های ابوطالب پرداخته 

است.
در نتیج��ه ی چنی��ن بررس��ی های��ی، تنه��ا ی��ک نتیجه م��ی ت��وان گرفت 
و آن، این اس��ت که: ابوطالب بزرگمردی اس��ت که سرتاس��ر تاریخ اس��الم و 
مخصوصا ده س��ال اول بعثت، با نام وی گره خورده اس��ت و حمای��ت او تا این 
حد چیزی جز نش��انه ایمان او نیس��ت . سیاس��ت او در لعن نک��ردن بتان هم 
کامال هوش��مندانه ومناس��ب با اقتض��ای زم��ان، در جهت حمای��ت از پیامبر 
 اس��ت و آخر اینکه بدنام کردن او بدون ش��ک از توطئه نامردان��ه معاویه متاثر 

است.
از این رو به جاست که مسلمین به جای طرح مسائل تفرقه افکن و این تهمت ها  
به مسائل مهمتر جهان اسالم و دشمنان اصلی آن فکر کنند و نا خواسته بازیچه 

دست امویان قدیم و جدید قرار نگیرند.
که اگر پیامبر)ص(  در حق ابوطالب همین یک جمله را گفته با شد کافی است 
که: ما نالت منی قریش اکرهه حتی مات ابوطالب.  تا زمانی که ابوطالب زنده بود 

قریش نتوانست مرا بیازارد.

 تظاهرات عظيم مردمي 
ضد رژيم پهلوی در سراسر کشور 

)1357 ش(

 تصويب اعالم حكومت نظامي 
 به درخواست نخست وزير

)1357ش(

وقوع غزوه ی »بني  ُقَريظه«
 به فرماندهي پيامبر اسالم)ص(

 )5 ق(
تظاهرات روز عید فطر، در13 شهریور س��ال 57، زمینه را براي تظاهرات 16 
شهریور فراهم آورد. در روز 16 ش��هریور 57، در پي دعوت جامعه روحانیت 
مبارز، حدود دو میلیون نفر از مردم قهرمان تهران به عنوان اعتراض به رژیم، 
در میدان شهیاد تجمع کردند. در این روز، نام میدان شهیاد به میدان آزادي 

تغییر یافت. 
در این راهپیمایي، در حالي که آیت اهلل طالقاني پیش��اپیش جمعیت حرکت 
مي کرد، مورد هتک حرمت از سوي مزدوران رژیم طاغوت قرار گرفت. ولي انبوه 
مردم و توقف آنها در خیابان، مانع اقدام پلیس شد. در ادامه در میدان آزادي، 
قطعنامه اي که تهیه شده بود قرائت و مورد تایید و تصویب مردم قرار گرفت. 
در این قطعنامه، آزادي و استقالل، حکومت اسالمي با رهبري امام خمیني، 
آزادي زندانیان سیاسي، انحالل ساواک و برچیده شدن رژیم شاه مطرح شده 
 بود. به دنبال تظاهرات مفصل و همه جانبه امروز در تهران و شهرس��تان ها، 
هیات دولت تصویبنامه اي صادر و به موجب آن مقرر شد از بامداد روز هفدهم 
ش��هریور، در تهران و یازده شهر قم، تبریز، مش��هد، اصفهان، شیراز، آبادان، 
 اهواز، کرج، قزوین، کازرون و جهرم حکومت نظامي به مدت شش ماه برقرار 

شود.

به دنبال تظاهرات میلیوني و خش��م آلود چند روز اخیر ملت انقالبي ایران علیه 
رژیم طاغوت، جعفر شریف امامي، نخست وزیر رژیم پهلوي، روز شانزدهم شهریور 
 57، از دو مجلس ش��وراي ملي و سنا تقاضاي تشکیل جلس��ه فوق العاده کرد و 
بع��د از ظه��ر هم��ان روز، جلس��ه هی��ات وزی��ران تش��کیل ش��د. 
و  اوض��اع  ب��ه  یافت��ن  تس��لط  درب��اره  مدت��ي  جلس��ات،  ای��ن  در 
 راه ه��اي جلوگی��ري از آش��وب ها و آت��ش س��وزي ها تب��ادل اف��کار 

شد. 
سرانجام شریف امامي ضمن سخناني افزود که کشور به جریان یک توطئه ضد 
مردمي قرار گرفته است و محرکین این توطئه نیز شناخته شده اند و چاره اي جز 
بازداشت آنان نیست. با قوانین فعلي نمي توان متعرض آنان شد و صالح در این 
است که براي تس��لط به امور و مهار کردن تظاهرات، در تهران و چند شهرستان 
ناآرام، حکومت نظامي برقرار شود. شریف امامي قول داد که اعالم حکومت نظامي 
صرفا به منظور دس��تگیري محرکین و عوامل خارجي است و به هیچ وجه براي 
مقابله با مردم نمي باشد. به این ترتیب هیات وزیران، برقراري حکومت نظامي را 
به تصویب رساند. همزمان با اولین روز از حکومت نظامي در هفدهم شهریور 57، 
هزاران تن از مردم انقالبي به خاک و خون کشیده شدند و این حادثه زوال رژیم 

ستم شاهي را سرعت بخشید.

یهودیان طایفه ي بني قریظه که با مس��لمانان مدینه، پیمان دفاعي برقرار 
کرده بودند، پس از هجوم جبهه ي متحد اس��تکبار، متش��کل از یهودیان، 
مشرکان قریش و طوایف دیگر عرب به ش��هر مدینه و وقوع نبرد سرنوشت 
ساز خندق )جنگ احزاب(، نس��بت به مس��لمانان، مرتکب خیانت شده و 
 موجب تقویت جبهه ي کفر و ش��رک و تضیعف روحیه ي مسلمانان مدینه 

شدند.
 به همین جهت، پس ازپیروزي مس��لمانان درجنگ احزاب با قهرماني هاي 
علي بن ابیطالب)ع(، مسلمانان به فرمان پیامبراکرم)ص( بالدرنگ به سوي 
قلعه ي بني قریظه رهسپار شدند و آنان را به مدت 15 )و به روایتي 25( روز 

در محاصره ي خویش گرفتند.
 سرانجام سران طایفه ي بني قریظه چاره اي جز تس��لیم ندیده و به داوري 
س��عدبن معاذ یک��ي از صحابه ي ب��زرگ پیامب��ر، رضایت دادند. س��عدبن 
معاذ، اش��د مجازات را که قتل مردان جنگي قبیله بود براي آنان پیشنهاد 
کرد که م��ورد پذیرش پیامبر اکرم)ص( واقع ش��د. به این ص��ورت، فتنه و 
 خیانت، از ریش��ه خش��کانیده ش��د و  این فتنه نیز از سر مس��لمانان کوتاه 

شد.

 ایران ب��ه دلیل وجود ق��وم های مختلف که هرکدام پوش��ش، س��نت ها و 
آداب و رسوم خاص خود را دارند، کشوری بسیار غنی از لحاظ دستاوردهای 

مادی و معنوی است .
در دو هزار سال پیش از میالد، ساکنان فالت ایران، ساختن جواهرات و زیور 
آالت را با دانه و مهره های رنگی آغاز کردن��د و بدین گونه، عالقه خود را به 

تزئینات و زیور آالت نشان دادند.
 جواه��رات و زی��ور آالت در ای��ران از دیرباز به عن��وان قطع��ه ای از لباس 
در میان اقوام مختلف مطرح بوده اس��ت. مردم ایل قش��قایی و عرب های 
منطقه خوزستان بیشترین استفاده کنندگان از جواهرات و زیورآالت بوده 
اند. جواهرات در میان مردم قشقایی شامل گردنبند مهلو، گردنبند میخک، 
گردنبند مهره ای، عنبردان، قاب قرآن، النگو و دستبند مهره ای، گیسوبند 

و بازوبند است.
 جواهرات و زيورآالت در دوره هخامنشيان تنوع بسـياری داشته 

است
ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی در ساختن جواهرات و زیور آالت از مهارت 

خارق العاده ای برخورداربوده اند.
  در زمان هخامنش��یان ،کار با طال و هنر جواهرس��ازی، نتیجه هماهنگی 

سنت های مختلف، به روشی بسیار ماهرانه بود.
 تع��دادی از جواه��رات و زی��ورآالت مرب��وط ب��ه ای��ن دوره، ش��امل 
 بازوبند،پالک،شمس��ه ،دس��تبند ،انگش��تر ،دکم��ه ،مه��ره ،گردنبن��د ،

سنگ های قیمتی و ...است .
در دوره اشكانيان جواهرات زيباتر و با شكوه تر شدند

  اش��کانیان به تزیینات و درخش��ان س��ازی اش��یاء ک��ه در ش��رق ایران، 
 از ملت ه��ای دیگر ف��را گرفته بودن��د ،عالقه خاصی نش��ان م��ی دادند. 

س��ایر ملل نیز از روش های تزییناتی پارتیان ،پیروی می کردند. در زمان 
پارتیان ،جواهرات و زیورآالت ،زیباتر و با ش��کوه تر شدند. طال و جواهرات، 
 در مقیاس های کوچک تر و با طرح هایی س��اده تر، س��اخته می ش��دند. 
آن ها از انواع مختلف تزئینات، آویزها، س��نجاق ه��ای کوچک، حلقه ها و 
سنگ های قیمتی استفاده می کردند. کمربند ها وکاله های تزیین شده از 

جواهرات،در این دوره رواج داشت.

 کيفيت جواهرات و زيورآالت در زمان ساسانيان به اوج شكوفايی 
رسيد

 در دوره ساسانیان، هنر طال و جواهرسازی، مانند سایر هنرها به شکوفایی 
 رس��ید. کیفیت و پیچیدگی س��که ها، جواه��رات و زی��ورآالت مربوط به 
این دوره ،گواه بر این امر اس��ت. فرهنگ و تمدن ماد را می توان پیش��گام 
 س��بک های هنری دانس��ت، با تش��کیل امپراطوری عظیم هخامنش��ی، 
روند نزدیکی فرهنگ ها و تمدن های ش��رق باس��تان به نقطه عطف خود 

رسید.
  در عص��ر ساس��انیان نیز مص��رف طال در ای��ران ف��راوان بود. براس��اس 
نوش��ته های مورخین سرشناس��ی نظیر ویل دورانت، گیرش��من، شاردن 
و دیگ��ران، در ادوار مختل��ف تاریخی فعالی��ت های تولی��دی و بازرگانی 
مصنوعات طال و جواهرات و زیور آالت و سنگ ها و مواد طبیعی قیمتی رونق 
فراوانی داشته است و طبقه اش��راف و ثروت مندان جامعه عموما از وسایل 
 و اش��یاء زینتی گرانبهایی که از طال وجواهرات ساخته ش��ده بود استفاده 

می کردند.
 از ش��کوه و عظمت دس��ت س��اخته های هن��ری ایرانی��ان در روزگاران 
هخامنشی و ساس��انی هرچه گفته شود کم است. پادش��اهان این سلسله 
نظیر هرمز اول، خس��رو دوم چنان به س��اخت زیور آالت اشرافی و به ویژه 
 تاج و تخت پادش��اهی توجه داش��تند که حی��رت مورخی��ن را برانگیخته 

است.
تئوفیالکت��وس م��ورخ بیزانس��ی و ثعالب��ی م��ورخ ع��رب در وص��ف 
 ت��اج و تخ��ت پادش��اهان مذک��ور مطالب��ی نگاش��ته ان��د و اعت��راف 
 کرده اند که طال و جواهر س��ازان ایرانی در عصر خود همواره ش��هره آفاق

بوده اند.

در چنین روزی :

دلیل تاریخی به زبان نیاوردن اسالم ابوطالب



خبر 

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافي��ك شهرد��اري اصفه��ان گف��ت: طبق 
بخشنامه های اع��ام شد��ه ، آژانس ه��ای تاکسی تلفنی فق��ط 6 ماه 
 فرصت دارن��د ت��ا پارکين��گ خودروهای استيج��اری خ��ود را تامين

 کنند.
عليرض��ا صلواتي ب��ا اعام ای��ن خب��ر ، در خص��وص ض��رورت ایجاد 
پارکين��گ توسط مراک��ز تجاری – اد��اری و مسکونی اف��زود: در حال 
حاضر فراوانی اماکن تج��اری بزرگ و بانك ها مش��کل پارک خودروها 
 را پر رنگ ت��ر کرد��ه و خياب��ان ها از حج��م انب��وه خودروه��ا اشباع 

شده اند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه طب��ق قان��ون ه��ر واحد تج��اری- اد��اری و 
مسکون��ی که احد��اث می شون��د بای��د فضای پ��ارک کاف��ی را ایجاد 
 کنند ، تصریح ک��رد: این در حالی اس��ت که این واحد ه��ا به خصوص
  بانك ها و مراک��ز آموزشی فقط برای کارکنان خ��ود محل پارک تامين
  می کنند و مراجع��ه کنندگان آنها جایی برای پ��ارک خودروهای خود

 ندارند.
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافي��ك شهرد��اري اصفه��ان تاکي��د کرد: 
 د��ر کشوره��ای توسع��ه یافت��ه قان��ون به ای��ن گون��ه است ک��ه هر

 پروان��ه ای ق��رار است صاد��ر ش��ود، تقاضاه��ای اضافه پ��ارک که به 
 معبر تحميل می ش��ود را همان واح��د تجاری – اد��اری باید پاسخگو

 باشد.
وی اظهارداش��ت: متاسفانه حاشي��ه خيابان ها تبديل ب��ه پارکينگي از 
انواع خودروه��ا و موتورسيکلت ها شده است، پارکينگ��ي که حتي زیر 
تابلوهاي ایستگاه هاي اتوبوس، توقف مطلقا ممنوع و پياده روها هم انجام 
 مي شود، بدون اینکه کسي توجهي به تابلوهاي حمل با جرثقيل داشته

 باشد.
صلواتی ادام��ه داد: پارک ه��اي حاشي��ه اي خيابان ه��اي اصفهان به 
صورت یك فرهنگ د��ر این شهر جا افتاده و دسترس��ي راحت تر براي 
مردم م��اک است و لزوم��ا رانندگ��ان اص��رار دارند در هنگ��ام انجام 
ک��اري، خودرو خود را د��ر نزديك تری��ن محل ممکن پ��ارک نمایند، 
 در حال��ی که ای��ن اقد��ام تضييع حق��وق سای��ر شهروندان ب��ه شمار 

می رود.

براي افتتاح پروژه مجموعه ورودی طرح جامع UCF؛

صالحي به اصفهان مي آید
ریيس سازمان انرژي اتمي کشورمان در سفري یك روزه راهي اصفهان 

شد.
قرار است علی اکبر صالحی، ریيس سازمان انرژی اتمی کشور براي انجام 
سفري یك روزه وارد اصفهان شد.افتتاح پ��روژه مجموعه ورودی طرح 
جامع UCF اصفهان نخستين برنامه صالحي در جریان سفر به اصفهان 
است.صالحی پس از آن راهی محل احد��اث مجتمع فرهنگی، رفاهی و 
آموزشی منطقه هسته ای اصفهان شده و کلنگ این مجموعه را به زمين 
می زد.کلنگ زنی دبيرست��ان انرژی اتمی اصفهان ني��ز برنامه آخر سفر 

ریيس سازمان انرژی اتمی کشور به این شهر به شمار می رود.

 اهدای عضو فرصت زندگی دوباره به
 یک بیمار بخشید

یك بيمار نيازمند پيوند عضو بادریافت کب��د یك بيمار مرگ مغزی در 
اصفهان فرصتی دوباره برای زندگی یافت.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز شنبه اعام کرد: با ایثار خانواده بيمار 
مرگ مغزی به نام زهرا اکبری، عضو بدن این فرد به بيمار نيازمند پيوند، 
اهدا شد.زهرا اکبری 44 ساله بر اث��ر خونریزی مغزی در مرکز آموزشی 
درمانی آیت اهلل کاشانی بستری و دچار مرگ مغزی شده بود.این بيمار 
مرگ مغزی پس از اخذ رضایت از خانواده اش به مرکز آموزشی درمانی 
الزه��را )س( انتقال یافت و بع��د از انجام مراحل مربوط ب��ه تایيد مرگ 
مغزی، تحت عم��ل جراحی برداشت اعضاء ق��رار گرفت.کبد وی جهت 
پيوند به بيماران نيازمند عضو اهدا و ب��رای پيوند به شيراز منتقل شد.از 
سال 1388 تا به امروز حدود 200 نفر مبتا ب��ه مرگ مغزی در استان 
اصفهان با رضایت و ایث��ار خانواده های شان، تحت برداشت عضو جهت 
پيوند به بيماران نيازمند قرار گرفتند و فرصت��ی دوباره به بيش از 360 

بيمار نيازمند پيوند دادند.
امسال نيز تا کنون 25 نفر مرگ مغزی، اهد��ای عضو داشته اند.اعضای 
 قابل اهدا از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد ، روده ها، لوزالمعده و 
کليه هاست. عاوه بر این اعضا، برخی از بافته��ای بدن از جمله پوست، 
قرنيه، تاندون، غض��روف، استخوان و دریچه قلب ني��ز قابل پيوند است.

بهترین آمار اهدای عضو در دنيا مربوط به کشور اسپانيا با 35در ميليون 
نفر است که این آمار در ایران 8/7 در ميليون نفر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان خبر داد:

فرصت 6 ماهه به آژانس های تاکسی 
تلفنی برای تامین پارکینگ
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 نگوین هونگ ت��ك در ديدار با شهردار اصفه��ان گفت:40 سال رابطه  
بين اصفهان و ویتنام فاصله افتاده است وخوشحالم این فاصله از لحاظ 
اقتصادي و فرهنگي در حال پر شدن اس��ت.وي با تاکيد بر این که باید  
فرودگاه دو کشور م��ي تواند براي تقویت رواب��ط اقتصادي برقرار شود 
پيشنهاد داد:خواهرخواندگي بين اصفهان و شهر هایفون ویتنام منعقد 
 شود.سفير ویتنام با بيان ای��ن که اگر اصفهان نص��ف جهان محسوب

 مي شود اذعان داشت: چرا با این شهر ارتباط نداشته باشيم و از برگزاري 
جشنواره فرهنگي بين دو شهر استقبال مي کنيم.

*مقدمه ارتباطات توسعه گردشگري است
 شهردار اصفهان در ادامه این ديدار گفت:اصفهان از نظر اقليم منطقه 

 منحص��ر به فرد د��ر کش��ور است؛اصفه��ان سالهاست عض��و سازمان 
پایتخت ها و شهرهاي تاریخي جهان است.

دکتر مهدي جمالي نژاد افزود: اخيرا دبيرخانه معنوي در اصفهان شکل 
گرفته و این شهر اولين کریدور علم است

شهردار اصفهان با بيان این که اصفه��ان عضو شهرهاي خاق  از لحاظ 
صنایع دستي است اذع��ان داشت: ویژگي جمه��وري اسامي ایران و 
ویتنام از نظر اجتماعي شبيه به هم است.اما دو کشور شناخت عميقي 

از یکديگر ندارند.
وي با اشاره به این که دو کشور زمينه هاي تاریخي و ایدئولوژي نزديك 
به هم دارند ولي ارتباطات دو کشور کم بوده است عنوان کرد: به خصوص 
در روابط اقتصادي و بازرگاني با توجه به این که اصفهان از راه ابریشم با 

جنوب شرقي آسيا ارتباط خوبي داشته است.
 شهردار اصفهان ادامه داد: اخيرا جشن این ارتب��اط بازرگاني در کره 
برگزار شده است به طوري که چندين سال است برنامه مشترکي با کره 
برگزار کرديم .وي اضافه کرد: ات��اق بازرگاني دو شهر اصفهان و ویتنام 
تاش مي کنن��د نمایشگاه ه��اي بازرگاني بين دو شه��ر برگزار کنند.

جمالي نژاد تاکيد کرد: الزم است قابليت هاي دو کشور را احساس کنيم 
و ديپلماسي قوي در حوزه هاي مختلف در راس کار قرار گيرد چرا که  

مي تواند ديپلماسي گردشگري ديپلماسي هاي ديگر را تقویت کند.

وي اظهار اميدواري کرد: ای��ن صحبت ها در حد تفاه��م باقي نماند و 
پروژه هاي مشترکي اج��را شود.شهرداراصفهان مقدم��ه ارتباطات را 
 توسعه گردشگري دانست و اذعان داشت: برگزاري هفته هاي فرهنگي 

مي تواند به توسعه گردشگري کمك کند.
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ندا واشيانی پور در نشست خبری این هفته خود با اشاره 
به اینکه در صد و دومين جلس��ه علنی شورای اسامی 
شهر اصفهان الیحه دو فوریتی جدول تعرفه  های مربوط 
به آمبوالنس  های سازم��ان آرامستان  ها ارائه شد گفت: 
این الیحه جهت شفاف س��ازی تعرفه  ه��ا و آگاه  سازی 
و اطاع  رسانی به شهروند��ان تنظيم و ارائ��ه شد که با 

اکثریت آرا به تصویب رسيد.
سخنگوی ش��ورای اسام��ی شهر اصفهان ب��ا اشاره به 
مهم ترین مصوبات این هفته جلس��ه علنی شورا گفت: 
در جلسه علن��ی این هفته ش��ورا الیح��ه افزایش 20 
درصدی ن��رخ کرایه سروی��س مد��ارس دانش  آموزان 
در سال تحصيل��ی 95 � 94 نسبت به س��ال گذشته و 
همچنين الیحه رایگان  شدن حمل متوفی از محدوده 
مناطق 15گانه شهر اصفهان ب��ه آرامستان باغ رضوان 

تصویب شد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، حمل متوفی از محدوده 
مناط��ق 15گانه شهر اصفه��ان اعم از مراک��ز درمانی، 
بيمارستان  ه��ا، منزل ی��ا پزشکی قانون��ی و امثالهم به 
آرامستان رایگان بوده و هيچ وجهی تحت هيچ عنوانی 

دریافت نخواهد شد.
سخنگوی شورای اسامی شه��ر اصفهان اظهار داشت: 
پيش از ای��ن مصوبه، آمبوالنس  های حم��ل متوفی در 
صورتی ک��ه توقف بيش از یك ایستگ��اه داشتند، برای 
مسيرهای بعدی از مشتریان هزینه را دریافت می کردند 
که با این مصوبه، حمل متوفی با هر تعداد توقف شهری 

تا آرامستان رایگان خواهد بود.
ش��د  مق��رر  همچني��ن  گف��ت:  واشيانی  پ��ور 
پيمانک��ار مربوط��ه کيفي��ت خودروه��ای خ��ود 
 را افزای��ش داد��ه و عم��ر آنه��ا را ب��ه زی��ر 10 س��ال

 برساند.
وی با اشاره به اینکه پيش از ای��ن سازمان باغ رضوان با 
مشکل اساسی در زمينه سردخانه و کمبود آمبوالنس 
مواجه ب��ود تصریح کرد: در زمين��ه سردخانه بخشی از 
مشکات برطرف شد��ه و در رابطه ب��ا آمبوالنس نيز با 
توجه به اینکه به طور ميانگين روزانه 17 متوفی به باغ 
رضوان منتقل می شود، این سازمان با در اختيار داشتن 
15 آمبوالنس بخش خصوصی، این مشکل را نسبتا حل 

کرده است.
سخنگوی ش��ورای اسامی شهر اصفهان د��ر ادامه به 
الیح��ه فهرست پيشنهاد��ی نرخ کرای��ه سرویس های 
دانش آموزان در سال تحصيلی 95-94 اشاره و تصریح 
کرد: این الیحه با 8 تبصره به تصویب اعضای شورا رسيد.

واشيانی پور با اشاره به جزئيات تبصره  ها اظهار داشت: 
بر اس��اس تبصره ی��ك، محاسب��ه و تعيي��ن نرخ  های 
کرایه سال 94 مدارس با در نظ��ر گرفتن قوانين جديد 
رسيدگی به تخلف��ات رانندگی اباغيه د��ر سال 90 و 
 با توجه به تعطيل��ی پنجشنبه  ها در نظ��ر گرفته شده

   است.
وی ادامه داد: تبصره 2 بيان می کند که در مواردی که 
مدارس در روزه��ای پنجشنبه مطاب��ق روزهای عادی 
فعاليت داشته باشند 18 درصد به نرخ کل کرایه هر نفر 

اضافه می شود.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان به تشریح تبصره 
3 و 4 اشاره و گفت: رانندگان انواع خودروهای سرویس 
مدارس ملزم به رعای��ت دستورالعمل  ها، آیين  نامه  ها و 

قوانين سازمان تاکسيرانی هستند.
واشيانی پ��ور اف��زود: بر اس��اس تبص��ره 5 هزینه های 
مديریت��ی و نظارت��ی شرکت  ه��ای حم��ل و نق��ل 
درون شه��ری بر ام��ور سرویس  ه��ا، توس��ط مديران 
مربوطه حداکث��ر 10 درص��د درآمد ماهيان��ه راننده 
 از ط��رف خودروه��ای ط��رف قرارد��اد وص��ول

 شود.
 وی اضافه ک��رد: از این مي��زان 8 درصد ب��رای هزینه

 شرک��ت ه��ا و یك درص��د ب��رای هزینه  ه��ای ستاد و 

یك درصد ب��رای هزینه  های نظ��ارت و ساماندهی امور 
سرویس مدارس به سازم��ان تاکسيرانی در نظر گرفته 

می شود.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفه��ان با اشاره مفاد 
تبص��ره 6 گفت: در صورت��ی شرک��ت سرویس  دهنده 
انتظارات سازمان و مصوبات ستاد را برآورده نکند ميزان 
حق الزحمه دریافتی 10 درصد براساس مصوبه کميته 

انضباطی کسر خواهد شد.
واشيانی پ��ور خاطرنشان ک��رد: بر اس��اس تبصره 7 و 
8 محاسب��ه نرخ تاکسی ه��ا شاغل در بخ��ش خدمات 
وی��ژه جانب��ازان، معل��والن و سالمندان مش��روط به 
پرداخ��ت یارانه  ه��ای مربوطه، ب��ا احتس��اب حداکثر 
 10 درص��د افزای��ش نسب��ت ب��ه ارق��ام جد��ول باال

خواهد بود.
 وی اضاف��ه کرد: ب��ر اس��اس ای��ن 2 تبص��ره افزودن 
مبلغ 6 هزار و 3000 ریال به آخرین مبلغ جدول مذکور 
در مسيرهای باالتر از 12 کيلومت��ر برای دانش آموزان 

تمامی مقاط��ع تحصيلی ب��ه ازای هر کيلومت��ر اضافه 
خواهد بود.

سخنگ��وی ش��ورای اسامی شه��ر اصفهان ب��ا اشاره 
به اینکه ديگ��ر مصوبه ای��ن هفته ش��ورا الیحه مجوز 
فروش یك ه��زار و 500 ميليارد ری��ال اوراق مشارکت 
برای پ��روژه قطار شهری ب��ود، گفت: با توج��ه به عدم 
استقب��ال خریداران از ای��ن اوراق که تاکن��ون کمتر از 
 دو درصد آن ب��ه فروش رفت��ه است، این الیح��ه ارایه 

شد.
واشيانی  پور افزود: ب��ا توجه به جلسات برگ��زار شده با 
حدود 10 شرکت تامين سرمایه و ب��ا عنایت به مقرون 
به صرفه بودن شرایط، یک��ی از شرکت های مذکور که 
وابسته به بانك شهر ب��ود، پيوست پيش نویس قرارداد 
تنظيمی ب��ا آن شرکت جه��ت انجام پذی��ره نویسی و 
بازگردان��ی اوراق مشارک��ت با تضمين خری��د تمامی 
اوراق در قب��ال دریافت مبلغ 420 ميلي��ارد تنخواه به 
 مدت 42 ماه، با قيد 2 فوری��ت در شورا مطرح و مصوب
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طوفان و گرد و غبار شديد در منطقه هشت بندی
دبير کميت��ه طرح جام��ع کاهش آالیندگ��ی هوای 
اصفه��ان از تدوی��ن برنامه جام��ع 5 سال��ه مديریت 

گردوغبار در اصفهان خبر داد.
مهدی تَرکاشوند ، پيرامون وضعيت آالیندگی ناشی از 
گرد و غبار در تابستان سال ج��اری در اصفهان اظهار 
داشت: امسال نيز اصفهان در فصول گرم سال درگير 
پديده گرد و غبار بود که آخرین مورد نيز در اواخر هفته 

گذشته به مدت دو روز بروز کرد.
وی در مقایسه ای از ميزان آلودگی فصول گرم سال در 
سال جاری و گذشته بي��ان داشت: در 4 ماهه نخست 
سال 93 هوای پاک نداشتي��م و امسال نيز وضعيت به 

همين منوال بوده است.
مشاور اداره محيط زیست اصفه��ان با اشاره به ميزان 
روزهای سالم در چهارماهه نخس��ت سال جاری ابراز 
داشت: در همين مدت زمان در سال گذشته 119 روز 
و در سال جاری 118 روز هوای سالم داشتيم و تعداد 
روزهای هوای ناسالم که برای افراد خاص، کودکان و 
افراد دارای مشکل قلبی هشدار دهنده است در سال 

گذشته، 5 روز و در سال جاری 6 روز بوده است.
وی با بيان اینکه در ماه های مرد��اد و شهریور به جز 
اواخ��ر هفته گذشت��ه وضعيت هوا سال��م بوده است، 
تصریح کرد: با توجه به آلودگی ناشی از پديده گردوغبار 

در اصفهان از بهمن ماه س��ال گذشته و پيش از برنامه 
ریزی های کشوری، محيط زیست اصفهان در راستای 

مواجهه با این آلودگی وارد عمل شد.
ترکاشوند اضافه کرد: ب��رای مقابله با این پديده برنامه 
جامع 5 ساله مديری��ت گرد وغب��ار طراحی شده که 
مراحل آخر را طی می کند تا پ��س از تصویب شورای 
برنامه ریزی استان بر اس��اس این برنامه دستگاه های 

مرتبط را مديریت کنيم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه های بيابان زدایی 
در سال گذشته با توجه به روند بيابان زایی تاثيری در 
کاهش آلودگی ناشی از گردوغبار داشته است، اظهار 
داشت: اداره منابع طبيعی اصفهان از یك سال گذشته 
 برنامه های بيابان زدایی شام��ل نهال کاری و تثبيت

 شن های روان را آغاز کرد که این امر به یقين در کاهش 
آلودگی بی تاثير نبوده است.

مشاور اداره محيط زیست اصفهان با بيان اینکه منشأ 
این گردو غبار هم از داخل و خارج استان و هم ناشی 
از کشورهای همسای��ه است، گفت: ب��رای رفع منشأ 
داخلی گردو غب��ار اصفهان، برنامه جام��ع را مدنظر 
داریم اما در بحث کان چه خارج استانی و چه خارج از 
کشور مجلس و دولت برنامه ریزی هایی داشته اند که 
اميدواریم با بودجه گ��ذاری صحيح هرچه سریع تر به 

نتيجه برسد.

دبیر کمیته طرح جامع کاهش آالیندگی هوای اصفهان:

 برنامه جامع ۵ ساله مدیریت گردوغبار 
تدوین می شود

سفیر ویتنام در دیدار با شهردار اصفهان 
خواستار شد:

 قرارداد خواهرخواندگي
 اصفهان و  ویتنام

سخنگوی شورای شهر اصفهان خبر داد

افزایش 20 درصدی
تعـرفه سرویـس

مـدارس



بزرگان جهان 
مقهور بانوی 

تیرانداز ایرانی

 پای کارت سبز
 به فوتبال

 باز شد

بانوی تفنگ دار ایران توانست به مقام قهرمانی فینال فینالیست های   جام جهانی 
در ماده تفنگ بادی 10 متر دست یابد.

الهه احمدی، در رقابت فینال فینالیست های جام جهانی تیراندازی در ماده تفنگ 
10 متر بادی زنان توانست به مقام قهرمانی برسد و مدال طال را از آن خود کند. او در 

این مرحله به امتیاز 207.5 رسید.
احمدی در مرحله نیمه نهایی توانست با شلیک 417 به فینال راه یابد. در این رقابت 
ها که در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود، 9 تیرانداز برتر از کشورهای چین)سه 
نماینده(، کرواسی)دونماینده(، صربستان)دو نماینده( و هند به رقابت پرداختند که 
در نهایت با مقام نهمی نماینده چین، هشت نفر به فینال رسیدند.در فینال این رقابت 
ها نمایندگان کشورهای هند و صربستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

قهرمانی الهه احمدی در حالی رقم خورد که یی سیلینگ، قهرمان المپیک لندن به 
مقامی بهتر از هفتمی دست پیدا نکرد.

از این پس شاهد یک اتفاق جدید در فوتبال خواهیم بود و آن هم دادن کارت سبز 
از سوی داوران به بازیکنانی است که رفتار خوب و جوانمردانه از خود نشان دهند.

 B استفاده از کارت سبز در مستطیل سبز ،سرانجام نهایی شد و این هفته در سری
ایتالیا 3 بازیکن این کارت را دریافت کردند.

کارت س��بز ب��ه بازیکنان��ی داده می ش��ود ک��ه ح��رکات جوانمردان��ه در 
فوتب��ال از خود نش��ان می دهند و برای تش��ویق بازیکن��ان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. ق��رار اس��ت ای��ن اتف��اق در لیگ ه��ای دیگ��ر نی��ز کم ک��م رخ ده��د 
 تا کارت س��بز در کن��ار کارت زرد و قرمز ب��رای بازیکنان فوتب��ال در نظر گرفته 

شود.
بازیکنی که در پایان فصل بیشترین کارت سبز را دریافت کرده باشد مورد تجلیل 
قرار خواهد گرفت که البته هنوز مشخص نشده اس��ت تا چطور این بازیکن مورد 

تجلیل قرار گرفته شود.

دو باشگاه استقالل و پرس��پولیس با وجود کمک هایی که دریافت می کنند و 
اسپانسرهایی که دارند، هنوز با مشکالت مالی زیادی دست به گریبانند و برخی 

بازیکنان این دو تیم خانه به دوش هستند و جایی برای اقامت ندارند!
برای تامین هزینه ها  ،دو باشگاه استقالل و پرسپولیس روزهای بسیار سختی را 
سپری می کنند،  اختالفاتی در باشگاه استقالل بین اسپانسری که پول می دهد 
و اختیار بیشتری می خواهد با دیگر مدیران پیش آمده، پرسپولیس امسال هنوز 
اسپانسر ندارد و البته سال گذشته اختالفات و اشتباهاتش آنقدر جدی بود که 
هفت مدیر و سه سرمربی  را در یک فصل به خود دید، مشکالت مالی نیز همچنان 
پا برجاست.در واقع باید گفت بدهی ها و مشکالت ماندند و مراکز و کانون های 

تصمیم گیری زیاد شدند که این باز مشکالت را افزون تر کرد.
بی خانمان های پرسپولیس

از پرسپولیس ش��روع می کنیم و اطالع موثق داریم که پیش از سفر به ترکیه 
بازیکنان این تیم درست همان روزی که برانکو س��فره افطار پهن کرده بود، 
تصمیم به اعتصاب کامل داشتند که ایوانکوویچ جلوی آنها را گرفت و با هزار 
مشکل آنها را به بهانه عرق گیری بیرون آورد و نهایتا با سفره افطار آنها را آرام 
کرد.مش��کالت اما ادامه داش��ت، به عنوان مثال ایوانکوویچ 5 ماه تمام بدون 
خانه و در یک هتل آپارتمان زندگی می کرد تا قرار شد برای او و ایگورپانادیچ و 
آندره پانادیچ و تی هونیر آپارتمان هایی مبله بگیرند و آنها را به این آپارتمان ها 
بفرستند.  تا جایی که ما می دانیم آپارتمانی تنها برای برانکو اجاره شد اما تنها 

برای سه ماه!
 ماریچ و اومانا نیز هنوز خانه ندارند، آنها هم این مش��کل را ب��ا خود به دنبال 
می کشند و البته به دلیل نتایج بسیار بدی که پرسپولیس تا کنون گرفته باید 
تاکید کرد که فعال بازیکنان مباحث مالی را در پرسپولیس باز نکرده اند که در 
شهریور ماه و با روند رو به جلوی فنی که پرسپولیس از خود نشان داده به نظر 
می رسد با دو یا سه نتیجه خوب، صدای اعتراض شان برای عدم دریافت حقوق 
اولیه  به آسمان بلند شود.این همه درحالی رخ می دهد که در وضعیتی بسیار 
اسرار آمیز پرسپولیس اسپانسر ندارد.در استقالل هم اوضاع تعریفی ندارد، پس 
از آنکه آندرانیک تیموریان در میانه فصل قبل و به دلیل عدم پرداخت مطالباتش 
از استقالل رفت و این تیم در آخر فصل بدون آندو،  ششم شد. این ماجرا امسال 
هم ادامه پیدا کرده و این بار ریوالدو ساز رفتن کوک کرده .او البته هنوز قسط 
اولش را کامل دریافت نکرده اما دردش بیشتر از آن پنجاه هزار دالر باقی مانده 
از قسط اول، خانه ای است که بتواند خانواده خود را به تهران بیاورد و در کنار آنها 

باشد و از تنهایی بیرون آید. او حاال تهدید به رفتن کرده است مثل تیموریان.
مگویان اما مشکالتی حاد تر دارد، او نمی داند با صاحب خانه خود که پولش را 
می خواهد چه کند و درگیر است. چند روز قبل صاحب خانه به مگویان اعالم 

کرد که باید آپارتمان را تخلیه کند و این برای مگویان درد بزرگی بود.
پروپیچ هم هنوز آپارتمان��ی ندارد ک��ه در آن با آرامش س��کونت پیدا کند. 
این موارد البته تنها مش��کالت استقالل هم نیس��تند چرا که دوباره چک در 
 دس��ت بازیکنان دارند آن هم درحالی که هنوز همه چ��ک های قبلی را نقد

 نکرده اند.در این میان اختالفاتی هم بین معاونان و مدیرعامل با سبک دست، 
پیش آمده که به حوزه اختیارات و مقدار مبلغ پرداختی باز می گردد و بدون حل 

کردن آنها نمی توان از این دو تیم توقع باالیی داشت.
شهریور ترسناک

به نظر می رس��د ماه ش��هریور برای هر دو باشگاه ترسناک باش��د چرا که هم 
پرسپولیسی ها آرام آرام روی دور می افتند و مطالبات شان را بلندتر و واضح تر 
خواهند خواست و هم استقاللی ها موعد چک هایشان سر رسیده است. در واقع 
باید گفت مدیران این دو تیم شانس آورده اند که فوتبال تعطیل است وگرنه تمام 

شهریور را باید دغدغه  میکسدزون های بعد از بازی ها را داشتند.

بررسی حاشیه های ایجاد شده گذشته توسط بازیکن عراقی استقالل نشان 
می دهد که اخراج او در ادامه رقابت ها به سود آبی پوشان خواهد بود.

انگلیسی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: »زمان بهترین قاضی است«. حاال 
و پس از پنج سال شاید بتوان گفت که اخراج کرار در آن دیدار که با جباری 
وسط زمین استقالل درگیر شد، تصمیم به جا و درستی بوده است، آن هم 
کراری که تنها در این دو سال گذشته باید ده بار از استقالل اخراج می شده 
و نشده است.این روزها حتی هواداران استقالل هم به سان برخی از اعضای 
هیات مدیره و معاونان می خواهند کرار اخراج ش��ود و البته پرویز مظلومی 

نمی خواهد چنین اتفاقی رخ بدهد.
اما سود اخراج کرار برای استقالل چیست؟ و چرا کارشناسان می گویند اخراج 

کرار به سود استقالل است؟ این نکات را ببینید:
1- نگه داش��تن کرار با این وضعیت که با تبعیض مواجه شده اتحاد تیمی و 
روح یک دست و رزمنده را میان بازیکنان از بین می برد و آنها تصور می کنند 
کرار برای مربی شان تافته ای جدا بافته اس��ت و مظلومی روی آنها حساب 

ویژه ای باز نکرده است.
2- استقالل باید تا آخر فصل به او کلی دالر بدهد که در بی پولی این روزهای 
باش��گاه و البته با عدم آمادگی بدن��ی و فنی کرار اتفاق ب��دی برای این تیم 

محسوب می شود.
3- تمرکز کادر فنی تا آخر فصل با تردید مواجه می ش��ود و آنها مدام نگران 

تلخ کامی های کرار هستند.
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سرخابی ها

وریا غفوری ، مدافع سپاهان با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود به 
مرگ کودک خردسال سوری واکنش نشان داد.

همین چند روز پیش بود که انتش��ار تصاویر تکان دهنده جسد بی جان 
»آیالن کردی« کودک آواره سوری قلب جهانیان را به درد آورد.

لنز دوربین

تیم ملی دانش آموزی زیر18 س��ال ایران،با پنج پیروزی 
اصغر 

متوالی و 15 امتیازبه عنوان تی��م اول گروه B به دوربعد قلندری 
صعود کرد.

تیم ملی فوتبا ل دانش آموزی ایران به  سرمربیگری علی اسالمی، مربی 
ارزنده فوتبال اصفهان، در مسابقات آسیایی بایوتای چین با شکست حریفان 

هم گروه خود در گروه B با شایستگی تمام به مرحله بعد راه یافت.
ابتدا حسام سلطانپور روی پاس زیبای شاهین عباسیان برای ایران گلزنی 
کرد و پس از آن امیرحسین صفوی با یک ضربه از راه دور دروازه چین را 
گشود. محمدجواد کردونی، بازیکن خوزستانی تیم ایران هم توانست گل 
سوم را از روی پاس حسام سلطانپور وارد دروازه چین میزبان کند تا  ایران 
بعنوان تیم اول  این گروه به همراه کره جنوبی راهی مرحله نیمه نهایی 
 شود.تیم ایران امروز، ساعت 16/30 به وقت محلی با تیم دوم گروه A دیدار

می کند .این بازی ها با حضور 12 تیم ودر دو گروه 6 تیمی در شهر بایوتای 
 چین برگزار می شود . تیم ملی دانش آموزی ایران را، مصطفی اسماعیل زاده                 
)دروازه بان( محمد حسین چگینی، علیرضا آقا براری، مهردادپورابولقاسم،شاهین 
 عباسیان )کاپیتان( بهروزجاللیان، امیر حسین صفوی، امیر حسین یحیی زاده، 
 حسام سلطان پور، دانیال کردستانی، محمد جواد کردونی،علی طاهریان، 
علیرضا عباسی، مجتبی نجاریان تشکیل می دهندو همان طور که اشاره شد 
 رهبری این تیم را علی اسالمی از اصفهان به عنوان سرمربی برعهده دارد، 
مربی  و دستیاراول ایشان موسی سواری از خوزستان است ومدیریت تیم 
را شهامت عباسی برعهده دارد که تا پایان مرحله نخست به خوبی درایت 

کرده و بدون کوچکترین حاشیه، بازی ها انجام پذیرفته است.
 نتایج دیدارهای تیم ملی دانش آموزی ایران درمرحله اول:

ایران 2�� کره جنوبی صفر، ایران 6�� ماکایو صفر،  ایران 1�� اندونزی صفر، ایران3�� مالزی 
1، ایران 3�� چین صفر.

شایان ذکراست  سیدحسین صفوی بازیکن بااخالق وآینده دار اصفهانی این تیم که 
متولد 77/7/6 است ازآکادمی ذوب آهن اصفهان به تیم ملی دانش آموزی راه پیدا کرده 
و از شاگردان و در حقیقت دست پرورده علی اسالمی است که با همین مربی در تیم های 
 پتوی الله اصفهان به توفیقات زیادی دست یافته وبه عنوان پدیده فوتبال اصفهان مطرح

 است . 

مرگ آیالن، قلب مدافع سپاهان را به درد آورد

درفوتبال آسیایی دانش آموزی زیر18سا ل اتفاق افتاد:
درخشش تیم ملی دانش آموزی ایران، 

در بایوتای چین

شهریور ترسناک برای مدیران سرخابی

اخراج کرار به سود استقالل است
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س��ایت س��ازمان لیگ برتر فوتبال ایران باالخ��ره ارقام دقیق 
قراردادهای ثبت ش��ده در این نهاد اداره کننده فوتبال ایران را 

منتشر کرد.
بنابر گزارش س��ازمان لیگ که  اطالعات آن از روی قراردادهای 
ارسالی باشگاه ها جمع آوری شده است، عبداهلل کرمی مدافع تیم 
فوتبال سپاهان گران ترین بازیکن ایرانی لیگ است، ضمن اینکه 
حمزه یونس مهاجم تونسی تراکتور با یک میلیارد و 360 میلیون 

گران قیمت ترین بازیکن کل فوتبال ایران است.
سپاهان : احس��ان حاج صفی )یک میلیارد و س��یصد و پنجاه 

میلیون تومان(
 ح��اج صفی که دومی��ن بازیکن گ��ران قیمت لیگ محس��وب        
م��ی ش��ود، در انتش��ار ارقام اولی��ه ق��راردادش ی��ک میلیارد 
و 680 میلی��ون توم��ان ب��ود ام��ا در اس��تعالم جدی��د 

از س��ازمان لی��گ ای��ن ق��رارداد ب��ه ی��ک میلی��ارد و 
 350 میلی��ون کاه��ش یافت��ه اس��ت. جال��ب اینک��ه

 گران ترین بازیکن س��پاهان، عبداهلل کرمی اس��ت که 1/3 
میلیارد تومان پول گرفته است.

تراکتورس�ازی  تبریز:حمزه یونس )یک میلیارد و سیصد و 
شصت میلیون تومان(

حمزه یونس، گران ترین بازیکن رسمی لیگ برتر ایران محسوب 
می شود؛ بازیکنی که البته هنوز در سطح رقم دریافتی نشان نداده 
است. جالب اینکه تراکتورسازی برای سربازهای با استعدادش 
عدد 1/5 میلیون توم��ان به عنوان دس��تمزد رد کرده که کمی 

عجیب و غیرقابل باور به نظر می رسد.
نفت  تهران: آلویز نونگ )نهصد و هشتاد و هفت میلیون تومان(

در حالی که سیدجالل حسینی به جمع نفتی ها پیوسته نونگ 
با قرارداد 300 هزار دالری گران ترین بازیکن نفتی ها به حساب

 می آید که ای��ن موضوع کمی عجیب اس��ت. اینک��ه کارلوس 
سانتوس و سیدجالل حس��ینی با رقمی کمتراز یک میلیارد به 

نفت پیوسته باشند، چندان درست به نظر نمی رسد.

پرس�پولیس : مای��کل اومانی��ا )یک 
میلیارد و صد و هشتاد میلیون تومان(

اینکه اومانیا ،گران ترین بازیکن این فصل پرسپولیس 
باش��د، همانقدر عجیب اس��ت که عبداهلل کرمی در 
سپاهان بیشترین دس��تمزد را بگیرد. با این حال او 
به دلیل ق��رارداد گران قیمت فص��ل پیش که در 
این فصل اندکی هم کاهش یافته با اختالف 230 
میلیون تومانی نسبت به    رامین رضائیان      گران 

ترین بازیکن قرمزهاست.
استقالل تهران: کرار جاسم، ابراهیمی، 
حیدری و رحمتی )یک میلیارد و دویست 

میلیون تومان(
اگرچ��ه گفت��ه م��ی ش��ود مه��دی 
رحمتی بیش��ترین دریافت��ی را در بین               
اس��تقاللی ها خواهد داش��ت ام��ا بنابر           
فرم های ارسالی به سازمان لیگ آبی ها 
4 بازیکن 1/2میلیاردی دارند که البته 

یکی از آنها )جاس��م کرار( هر روز 
مشغول کشمکش با مدیران 

این باشگاه است.
س�ایپا : جواد نکونام 
)ششص��د میلی��ون 

تومان(

مبلغ دریافتی جواد نکونام همین قدر است اما او به جز پول نقد با 
باشگاه قرارداد دریافت 3 خوردوی کیاسراتو هم داشته است که 
عدد قرارداد او را نزدیک به 300 میلیون تومان باال خواهد برد. با 

این حال باز هم رقم قرارداد نکو متعادل به نظر می رسد.
فوالد   خوزس�تان: لئونارد مس��اریچ و ماتیاس چاگو )نهصد و 

بیست میلیون تومان(
 2 بازیک��ن خارج��ی ف��والد ب��ا 20 میلی��ون توم��ان افزایش 

گ��ران تری��ن ه��ای ای��ن فص��ل 
نق��ل و انتق��االت ف��والد هس��تند. ای��ن دو 
بازیک��ن ه��ر دو قراردادش��ان را تمدی��د 
 کرده اند و س��ال دومش��ان را در  فوالد    

 می گذرانند.
ذوب آهن اصفهان: حدادی فر، 
رضای��ی و حس��ن  زاده )یک 

میلیارد تومان(
3 بازیکن یک میلیاردی 
ذوب آهن حتی بیش از 
 این رق��م ارزش دارند و

 م��ی ش��ود گف��ت که 
ذوبی ها در عق��د قرارداد با 
این 3 نفر خوب عمل کرده اند.           
ذوب آهن تیمی متعادل است که در 
بین فوتبالیست ها به خوش حسابی هم 

شهرت دارد.
گس�ترش ف�والد  تبریز:ابراهیم��ی، 
نصرتی، اسدی و کیانی ) شش��صد و پنجاه 

میلیون تومان(

همگ��ی  ک��ه  تی��م  ای��ن  باتجرب��ه  بازیک��ن   4
کمالون��د ف��راز  ش��اگرد  تراکت��ور،   در 

 بوده اند، با عددی نسبتا متعادل به گسترش فوالد پیوسته اند. 
تیمی که در رقابت های این فصل نمایش خوبی داش��ته است. 
گسترش به عنوان یک تیم خصوصی کامال اقتصادی بسته شده و 

البته حسن حضور در این تیم وصول رقم قراردادهاست.
ملوان  انزلی:احمد آهی ) یک میلیارد تومان(

اینکه احمد آهی دفاع وس��ط مل��وان گران تری��ن بازیکن این 
باش��گاه باش��د، داس��تان جالبی در خود پنه��ان دارد. به نظر                                        
نمی رس��د این رق��م تنها ب��رای آهی باش��د ... در نظر داش��ته 
باش��ید ملوان بازیکنانی مثل پژمان نوری، مازی��ار زارع و جالل 
 رافخایی دارد که قطعا بیش��ترین دریافتی را در تیم خودش��ان

 دارند.
راه آهن  تهران: کوهنورد، عبدی و کریمی )س��یصد و بیست 

میلیون تومان(
س��یامک کوهن��ورد، به��ادر عب��دی و ابراهی��م کریم��ی 
گران تری��ن بازیکنان راه آهن هس��تند و مه��رداد محمدی هم 
فعال از برادر ملی پوش��ش بهت��ر کار ک��رده، 50 میلیون کمتر 
 از ب��رادرش دریافت��ی داش��ته و تنه��ا 150 میلی��ون خواهد 

گرفت.
صبا ی قم: بیک زاده، لک، حقیقی، صادقی و دهنوی ) پانصد 

میلیون تومان(
علی دایی در عقد قرارداد با س��تاره های تیمش 
که همه سابقه ملی دارند، خوب عمل 
کرده و آنها را با رقمی متعادل 

صبا آورده اس��ت. این 5 ب��ه 
در یک س��طح دریافتی بازیکن همگی 

قراردادشان متفاوت است.دارند و البته آپش��ن های 
سیاه جامگان  مشهد: محسن فروزان )هفتصد میلیون تومان(

رضا عنایتی و محسن فروزان با هم از استقالل آمدند اما فروزان که 
نصف عنایتی سن دارد دو و نیم برابر او دستمزد می گیرد.
استقالل اهواز : محمد غالمی ) چهارصد میلیون تومان(

استقالل اهواز که در ضیق وقت بسته شده بیشترین پرداختی 
خود را به محمد غالمی اختصاص داده که البته هنوز ریالی از این 

مبلغ به این بازیکن باتجربه نرسیده است.
پدیده مشهد: می��الد غریبی )پانصد و هفت��اد و پنج میلیون 

تومان(
طبق ادعای مسووالن باشگاه پدیده، ایگور پراهیچ 540 میلیون 
تومان دریافتی خواهد داش��ت تا غریبی ب��ا 35 میلیون تومان 
 تفاوت، عنوان گران ترین بازیکن این تی��م را به خود اختصاص

 دهد.
استقالل خوزستان: فرناندو خسوس )پانصد میلیون تومان(

تیم ارزان قیمت ویسی بیشترین رقم پرداختی امسال را به گلر 
برزیلی خود می دهد. با توجه به اینکه تیم ویسی با بازیکنان لیگ 

یکی بسته شده، آنها ارزان ترین تیم امسال لیگ اند.

 با ارزش ترین بازیکنان
هر باشگاه را بشناسید:

حمزه  یونس و 
عبداهلل  کرمی 

گران ترین  های 
لیگ  ایران

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

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

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

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

آگهی مزایده – مناقصه )نوبت اول(

علیرضا اطهری فر- شهردار دولت آباد 

 چاپ دوم

مبلغ سپرده مبلغ اعتبار  ردیف شرح عملیات

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

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

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

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

شهرداری دولت آباد 

علی دایی که در ش��بکه اردبیل س��خن می  گفت، 
صعود تیم ملی به جام جهانی را محتمل دانس��ت 
البته این به ش��رطی اس��ت که از تیم حمایت الزم 
انجام گیرد.دایی در رابطه با جوان گرایی درتیم ملی 
گفت: به جوان گرایی اعتقاد دارم اما نه جوان گرایی 

ص��رف  ای��ن کار باید به تدری��ج و آرام آرام صورت 
گیرد. دربازی با ترکمنس��تان تکیه بی��ش از اندازه 
تیم به بازیکنان جوان نتیجه نداد و مساوی کردیم 
 و در بازی با گوام نیز پس از کسب نتیجه با حضور 
باتجربه های تیم درنیم��ه اول به جوان ها درنیمه 
دوم میدان داده شد. دربازی فوتبال باید بدون توجه 
به سن، به بازیکنان آماده میدان داد، هر کس با هر 
سنی اگر آماده باش��د باید مورد استفاده قرار گیرد 
ضمن اینکه پشتوانه سازی نیز برای آن صورت گیرد.

او با انتقاد از برخی مسایل حاشیه ای درباره تیم ملی 
و موض��وع برخی اظهارنظرها درباره س��رمربی تیم 
گف��ت: باید همه از تیم ملی فوتبال حمایت کنند ، 
االن برخی مسایل و حاشیه هایی دراطراف تیم ملی، 
س��رمربی و در رابطه با فدراسیون و وزرات ورزش و 
مردم وجود دارد که این مسایل تیم را دچار چالش 
می کند. باید از حاش��یه سازی دوری کرده و همه 
 ب��ه فکر حمایت از تیم ملی باش��ند ت��ا این تیم به   

 بازی های جهانی صعود کند.

با این تیم مي شود به جام 
جهاني  رفت 
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دانستنی هارازهای موفقیت

تحقیقات نشان می دهند، از دست دادن حافظه می تواند از 20 سالگی شروع و با باال 
رفتن سن، بیشتر شود. اما جای نگرانی نیست. با چند راهکار بسیار ساده در طول روز 
می توانید همیشه هوشیار باشید. در این مطلب 5 راهکار را برایتان انتخاب کرده ایم.

قدم نخست ؛ برای صبحانه نان برشته میل کنید
نخوردن غذاهای کربوهیدرات دار به حافظه آسیب می رساند. یافته های دانشگاه 
 توفتس نش��ان می دهد، افرادی که کربوهی��درات را از برنام��ه غذایی خود حذف 
کرده اند در انجام امور مبتنی بر حافظه بسیار ضعیف تر از افرادی عمل می کنند که 
آنها را دارند. چرا؟ زیرا سلول های مغز به کربوهیدرات نیاز دارند که در بدن به گلوکز 

تبدل می شوند و انسان را در نقطه اوج نگه می دارد.
س��عی کنید از حبوبات و دیگر ترکیبات کربوهیدرات ها در وعده های غذایی خود 
 استفاده کنید زیرا آنها دیرتر هضم می ش��وند و برای مدت طوالنی تر گلوکز به مغز

 می رسانند. برای صبحانه از کیک های پخته شده با گندم ساییده یا نان های برشته 
با تخم مرغ خاگینه و دمنوش��ی از ت��وت ها میل کنید. این ترکیبات، س��لول های 

خاکستری مغز شما را کار می اندازند.
قدم دوم ؛ پیش از کار به کالس کیک بوکسینگ بروید

دکتر س��اندارا آمودت ؛ نویس��نده کتاب »به مغزتان خوش آمدی��د« ؛ می گوید، 
 ورزش کردن جریان خون را افزایش می دهد و اکس��ژن و گلوکز بیشتری به مغز
 می رس��اند. در حقیقت، روند حفظ لغات پس از یک فعالیت س��خت، 20 درصد

 سریع تر از زمانی صورت می گیرد که فعالیت کمی داشته اید. ورزش هایی همچون 
رقص یا کیک بوکسینگ )بوکس همراه با لگد( به شما کمک می کند تا حافظه قوی 

تری داشته باشید.
قدم سوم؛ در طول ناهار وب گردی کنید

بر اساس یافته های دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، دست کم یک ساعت در روز 
را به وب گردی و مطالعه مطالبی اختصاص دید که به آنها عالقه مند هستید. به طور 
مثال، پیدا کردن مناطق گردشگری برای تعطیالت. این کار باعث تحریک قسمت 

قدامی مغز می شود که وظیفه کنترل حافظه کوتاه مدت را به عهده دارد.
هنگام وب گردی و جس��ت و جود در اینترنت، مدارهای عصبی موجود در تصمیم 
 گیری، دید س��ه بعدی و مهارت های زبانی بس��یار فعال می ش��وند. البته منظور،

 جست و جوهای بیفکر و بی هدف نیست. هر چقدر مسایلی که در اینترنت به دنبال 
آنها می گردیم، سخت تر پیدا شوند تاثیر بیشتری روی فعالیت بیشتر مغز می گذارد.

قدم چهارم ؛ حواستان به جای پارک خود باشد
 اگر همیش��ه فراموش می کنید ماش��ین خود را کجا پارک کرده اید، با این تمرین 
می توانید این مشکل را برطرف کنید. بعد از پارک از ماشین خود پیاده شوید، ببینید 
کجا پارک کرده اید و س��پس هر یک و نیم ثانیه یک بار اط��راف را نگاه کنید و این 
کار را برای مدت 30 ثانیه ادامه دهید.دانشمندان دانشگاه متروپولیتان منچستر در 
انگلستان می گویند، این تمرین ساده حرکات چشم می تواند حافظه بلند مدت شما 
را تا 10 درصد افزایش دهید. همین افزایش ده درصدی شما را در یادآوری اطالعات 

الزم کمک می کند.
قدم پنجم ؛پیش از خواب از نخ دندان استفاده کنید

دکتر جاناتان بی لوین – نویسنده کتاب »لبخند«؛ می گوید، استفاده از نخ دندان 
عالوه بر زیباتر و سالم تر شدن دندان های شما، به حافظه نیز کمک می کند. وقتی 
نخ دندان استفاده نمی کنید، لثه های شما ملتهب و باکتری های مضر به راحتی وارد 

جریان خون می شوند.
با ورود این باکتری ها به جریان خون، آنها می توانن��د در هر جای بدن و همچنین 
مغز موجب تورم و التهاب ش��وند و این مس��اله باعث بدکار کردن مغز می ش��ود. 
 بنابرای��ن، دوب��ار در روز از ن��خ دندان اس��تفاده کنید ت��ا حافظه خود را از دس��ت

 ندهید.

تابستان فرصت مناسبی برای رفتن به دل کوه و جنگل و یک تفریح تمام 
عیار برای تان مهیا ش��ده تا س��اعاتی را همراه خانواده و در دل طبیعت به 
دور از هیاهوی شهر به آرامش برسید. برای برداشتن وسایل الزم و رفتن 
به گردش حتما به همه مواردی که باعث می ش��وند بیشتر به شما خوش 
بگذرد، فکر کنید اما آیا به خطرات و حوادث احتمالی این طبیعت گردی هم 
فکر می کنید؟ آیا فکر می کنید که الزم است وسایلی را هم برای پیشگیری 

یا مواجهه با خطرات احتمالی به همراه داشته باشید؟
از قدیم گفته اند: حادثه خبر نمی کند؛ نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
چون به تفریح آمده ایم پس خطر از ما دور اس��ت. ب��رای اینکه تعطیالت 
خوبی داشته باشید و حسابی به شما خوش بگذرد، در این مطلب مهم ترین 
نکات ضروری برای مواجهه با خطرات احتمالی طبیعت گردی را برای شما 

یاد آور می شویم.
خطر رودخانه را جدی بگیر

بیماری هایی که از آن به عنوان بیماری های محیطی یاد می کنیم، آن دسته 
از بیماری هایی هستند که خطرات طبیعت را هم شامل می شوند. بسته به 
محیطی که افراد برای تفریح و طبیعت گردی به آنجا سفر می کنند، تنوع 
این خطرات هم گسترده تر می شود. یکی از این خطرات ناشی از محیط های 
طبیعی شامل غرق شدگی یا شبه غرق شدگی است که از جمله مواردی به 

شمار می رود که در فصول گرم بیشتر شاهد آن هستیم.
بیشتر غرق شدگی ها یا شبه غرق شدگی ها در آب های شیرین اتفاق می افتد؛ 
یعنی رودخانه هایی که جریان تند دارند، عمیق و در دسترس گردشگران 
هستند. عمده گردشگران در فصول گرم سال بی پروا به رودخانه های اطراف 
شهر وارد می شوند و خطرات زیادی را برای خود به جان می خرند. اغلب این 
تصور وجود دارد که رودخانه کم عمق است و خطری ندارد، بنابراین افراد 
به راحتی خود یا فرزندان شان را برای تفریح و شنا به رودخانه می فرستند 

اما باید بدانید که اتفاقا خطر این نواحی به دلیل جریان تند، بیشتر است.
مزه هر گیاهی را امتحان نکنید

در فصولی که هوا برای تفریح و روییدن انواع و اقس��ام گیاهان مناسب تر 
است، بیشتر شاهد مس��مومیت ها خصوصا در مکان هایی مثل جنگل ها 
هستیم. در مورد گیاهان هم نقاط مختلف ایران تنوع زیستی زیادی دارند 
که شاید بسیاری از این گیاهان را نشناسیم. گاهی به صرف ظاهر یک گیاه 
یا شباهت آن با انواع خوارکی آن، تصور می کنیم که جزء گیاهان خوراکی 
محسوب می شود و آن را مصرف می کنیم؛ به این امید که چون از جنگل 
به دس��ت آمده احتماال خطر آنچنانی ندارد.اما باید بدانید که بس��یاری 
از گونه ه��ای گیاهی که ظاهرا خوراکی به نظر می رس��ند، س��می بوده و 
مسمومیت های پوستی یا غذایی ایجاد می کنند. ساده ترین و ابتدایی ترین 
مس��مومیتی هم که در ای��ن زمینه ایجاد می ش��ود، مس��مومیت با انواع 
قارچ هاست. باید بگویم گاهی ساده ترین گیاهان، از یک پیچک ساده گرفته 
تا یک دانه ساده گیاهی ممکن است سمی بوده و حتی با لمس آن صدمات 
و جراحت های شدید پوستی حتی در حد سوختگی درجه دو ایجاد کنند. 
گزنه که مشهورترین مثال است با اندک لمس توسط افراد، تاول هایی مانند 
آنچه در سوختگی درجه دو می بینیم، ایجاد می کند. عالوه بر این مواردی 
را شاهد هستیم که افراد خصوصا کودکان ممکن است گیاهی را میوه بدانند 
و آن را مصرف کنند مثل دانه هایی که شبیه آلبالوهای کوچک خصوصا در 
جنگل های شمالی ایران هستند که به آن توت فرنگی سمی می گویند که 

نباید مصرف شوند.                                                                                                           ادامه دارد....

راه هایی ساده برای تقویت حافظه

جواب جدول سودوکو  - شماره 1672جدول سودوکو  - شماره 1673

کاریکاتور)گرمای هوا(

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.

آموزش شهروندی )سرقت از منزل(زنگ زبان

یادش 
بخیر 

قدیما...

یادش بخی��ر قدیما گوش��ه پایین ورق��ه های دفتر 
 مش��قمون، نقاش��ی می کش��یدیم. بع��د تند برگ

 می زدیم می شد انیمیشن!

ی��ادش بخیر قدیم��ا صفحه چ��پ دفتر مش��ق رو 
بیشتر دوس��ت داش��تیم، به خاطر اینکه برگه های 
 سمت راست پشتشون نوشته شده بود، ولی سمت 

چپی ها نو بود.

ی��ادش بخیر قدیم��ا آرزومون این بود ک��ه وقتی از 

دوستمون می پرس��یم درستون کجاس��ت، اونا یه 
درس از ما عقب تر باشن.

 ی��ادش بخی��ر قدیم��ا ب��رای درس عل��وم لوبی��ا 
الی دستمال سبز می کردیم و می بردیم سر کالس 

پز می دادیم.

 یادش بخی��ر قدیما با آب قند اش��باع ش��ده و یک
میبردی��م میکردی��م  درس��ت  نب��ات  ن��خ،    

 مدرسه.

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

 Lip  »با »لب
None of your lip! 

فضولی موقوف!

Be on everyone's lip
  سر زبانها بودن ، نقل مجالس بودن

Lick one's lips
آب از لب و لوچه کسی راه افتادن

یخ کسی گرفتن یا نگرفتن 
وقتی کسی به منظور رسیدن به هدفی زحمت ورنجی 
متحمل ش��ود و وقتی تل��ف کند و س��رانجام نتیجه 
بگیرد یا نگیرد ای��ن مثل آورند.  مأخ��ذ: یخ گرفتن 
مربوط به زمان قدیم است که هنوز یخچال صنعتی 
و آب س��ردکن  و امثال آن نبود. درهر ش��هری برای 
 رفع احتیاج یخ در تابس��تان،  یخچال طبیعی وجود

 داشت. 
 ساختن این گونه یخچال ها و تهیه یخ در رساندن آن 
به بازار فروش کار آسانی نبود،  گرچه با آب باران و آب 

جاری غیر بهداشتی تهیه می شود. 
 مایه اصلی یخچال طبیعی بس��ته به خوب یخ بستن 

آب در زمستان بود. 

 یخچال داران در سال هایی که زمستان سرد می شد 
و یخ کاماًل می گرفت سود خوبی  می بردند،  ولی اگر 
زمستان چنان سرد نمی شد که آب به خوبی منجمد 
شود،  بدیهی اس��ت که به آنها ضرر وارد می شد.  این 

بود معنی یخ گرفتن یا نگرفتن.
 نامی که ام��روزه بر یخچال های صنعت��ی گذارده اند 
واقعاً نام بی مسمایی اس��ت،  زیرا کلمه یخچال از دو 
واژه »یخ« و » چال « که به معنی گود و چاله است که 
اشاره به اس��تخری که آب در آن جمع می کردند که 
یخ بسازند،  است.  ولی دستگاهی که ما امروزه به نام 
یخچال استفاده می کنیم خوب بود یخدان،  یخساز یا 

چیزی بهتر از این نامگذاری می شد.

 جواب معمای 1670
50 درصد ، این یک روند خاص است که 
دو سکه ب��ا همان وج��ه مشخص تعیین 

می شود .

معما 1671
برای نوشتن اعداد از 28 تا 80 چند 

بار رقم 7 به کار می رود ؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

مایکل، راننده اتوبوس شهری، مثل همیشه اول صبح اتوبوسش را روشن کرد و در 
مسیر همیشگی شروع به کار کرد. در چند ایستگاه اول همه چیز مثل معمول بود 
و تعدادی مسافر پیاده می شدند و چند نفر هم سوار می شدند. در ایستگاه بعدی، 
یک مرد با هیکل بزرگ، قیافه ای خشن و رفتاری عجیب سوار شد او در حالی که به 

مایکل زل زده بود گفت: »تام هیکل پولی نمی ده!« و رفت و نشست.مایکل که تقریباً 
ریز جثه بود و اساس��اً آدم مالیمی بود چیزی نگفت اما راضی هم نبود.روز بعد هم 
دوباره همین اتفاق افتاد و مرد هیکلی سوار شد و با گفتن همان جمله، رفت و روی 

صندلی نشست
و روز بعد و روز بعد…

این اتفاق که به کابوس��ی ب��رای مایکل تبدیل ش��ده بود 
خیلی او را آزار م��ی داد. بعد از مدت��ی مایکل دیگر 
نمی تواس��ت این موضوع را تحمل کند و باید با او 
 برخورد می کرد. اما چط��وری از پس آن هیکل بر

 می آمد؟بنابراین در چند کالس بدنسازی، کاراته 
و ج��ودو و … ثبت نام کرد. در پایان تابس��تان، 
مایکل به اندازه کافی آماده ش��ده بود و اعتماد 
به نفس الزم را هم پیدا کرده بود.بنابراین روز 
بعدی که مرد هیکلی سوار اتوبوس شد و گفت: 
»تام هیکل پولی نمی ده!« مایکل ایستاد، 
ب��ه او زل زد و فری��اد زد: »برای 
چی؟«مرد هیکلی با چهره ای 
متعجب و ترس��ان گفت: »تام 
هیکل کارت استفاده رایگان دارد.«

روزی پلنگی وحشی به دهکده حمله کرده بود. شیوانا همراه با تعدادی ازجوانان 
 برای ش��کار پلنگ به جنگل اطراف دهکده رفتند.  اما پلنگ خودش را نش��ان

 نمی داد و دائم از تله شکارچیان می گریخت. 
س��رانجام هوا تاریک ش��د و یکی از جوانان دهکده با اظهار اینکه پلنگ دارای 
قدرت جادویی اس��ت و مقصود آنها را حدس می زند خودش را ترساند و ترس 

شدیدی را بر تیم حاکم کرد.
شیوانا با خوشحالی گفت که زمان شکار پلنگ فرا رسیده است و امشب حتما 
پلنگ خودش را نش��ان می دهد. از قضا پلنگ همان ش��ب خودش را به گروه 
شکارچیان نشان داد و با زخمی کردن جوانی که به شدت می ترسید، سرانجام 

با تیرهای بقیه از پا افتاد. یکی از جوانان از شیوانا پرسید: چه چیزی باعث شد 
ش��ما رخ نمایی پلنگ را پیش بینی کنید؟ در حالیکه ش��ب های قبل چنین 

چیزی نمی گفتید!؟
شیوانا گفت: ترس جوان و باور او که پلنگ دارای قدرت جادویی است باعث شد 

پلنگ احساس قدرت کند و خود را شکست ناپذیر حس کند.
 این ترس ها و باوره��ای ترس آور و فلج کننده ما هس��تند ک��ه باعث قدرت 
گرفتن زورگویان و قدرت طلبان می ش��وند. پلنگ اگر می دانست که در تیم 
 شکارچیان کس��انی حضور دارند که از او نمی ترس��ند هرگز خودش را نشان 

نمی داد!

راننده اتوبوس

از پلنگ های زندگی نترسید

 عدم رعایت نکات ایمنی در راه های ورودی ساختمان. 
 دسترسی افراد نامطمئن به کلیدهای ساختمان .

 عدم نصب دزدگیر مناسب در ساختمان .
 خالی گذاشتن منزل بدون رعایت اصول ایمنی .

از بروز سرقت جلوگیری کنید .
 هنگام ساخت و ساز، به استحکام و ایمنی ساختمان به اندازه زیبایی آن 

اهمیت دهید. 
 راه های ورودی ساختمان را ایمن سازید. 

 از قرادادن نردب��ان، چهارپایه و نظایر آن ها در کن��ار دیوارها خودداری 
نمایید. 

 فضای خالی زبانه در با با یک تکه چوب یا کاغذ و مقوای فشرده، پر کنید. 
 بر روی در آپارتمان شما ویالیی اس��ت نکات ایمنی را با دقت بیشتری 

رعایت کنید. 
 برای ایمنی بیشتر منزل خود از سیستم های دزدگیر استفاده کنید. 

 مطمئن شوید که کلید منزلتان در اختیار افراد ناشناس یا غیر مطمئن 
قرار ندارد. 

 برای در ورودی منزل از قفل های مطمئن و استاندارد استفاده نمایید. 
 در صورت سکونت در مجتمع مسکونی، از پلیس محله یا سرایدار مورد 

اطمینان استفاده کنید. 
 در تمام ساعات ش��بانه روز به ویژه در مجتمع های مس��کونی، درهای 

ورودی و پارکینگ را ببندید. 
 از خالی گذاشتن منزل تا حد امکان خودداری کنید. 

 هنگام رفتن به سفر، سعی کنید توجه افراد را جلب نکنید. 
 به هیچ وجه فرزندان خردسال خود را در منزل تنها نگذارید. 

 اگر در پارکینگ منزل شما دارای کنترل از راه دور است، پس از خروج از 
پارکینگ، منتظر بمانید تا در کاماًل بسته شود. 

 از ورود افراد ناشناس به ساختمان جلوگیری کنید. 
 از اموال با ارزش خود محافظت کنید. 

 برای فروش یا اجاره دادن منزل خود، به بنگاه های معامالت ملکی معتبر 
مراجعه کنید. 

 هنگام به کار گرفتن افراد به عنوان نیروی خدماتی، نگهبان، نظافتچی، 
آشپز یا ... با احتیاط عمل کنید. 

 شماره تلفن های پایگاه آگهی منطقه و کالنتری محل سکونت خود را در 
دسترس داشته باشید. 

دانستنی هایی راجع به طبیعت گردی
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پ��س از حادث��ه رخ داده ب��رای خ��ودرو روآ، دومین س��انحه منجر به 
آتش س��وزی خودرو در اس��تان همدان، حاکی اس��ت که دو سرنشین 
 خ��ودرو پرای��د ب��ه طورکام��ل در آت��ش برخاس��ته از ای��ن خ��ودرو 

سوختند.
خودرو س��واری پراید در کیلومتر 20 جاده همدان - س��نندج س��اعت 
17 شنبه در جاده همدان - سنندج با تپه حاش��یه جاده برخورد کرد و 

واژگون شد.
این خودرو دوگانه سوز نیس��ت و این مقام انتظامی احتمال داد پس از 

واژگونی بر اثر بروز جرقه دچار آتش سوزی شده باشد.
شدت آتش سوزی به قدری زیاد بوده که اجساد سرنشینان خودرو پراید 

به طور کامل سوخته است.
 علت بروز این س��انحه دلخ��راش را ریی��س پلیس راه اس��تان همدان 
بی توجهی به جلو ذکر کرد که به گفته او بی توجهی به جلو با 28 درصد 
فراوانی، از عوامل بروز سوانح فوتی در مس��یرهای برون شهری همدان 
است به گونه ای که از این مولفه به عنوان نخس��تین عامل بروز سانحه 

رانندگی یاد می شود.
 نکت��ه ای ک��ه ای��ن مق��ام انتظام��ی بی��ان ک��رد قاب��ل توجه اس��ت

  زبرا وی معتقد اس��ت رانندگی به ش��غل روزمره بس��یاری از دارندگان 
 وس��یله نقلیه تبدیل ش��ده بنابراین آنها با بی توجهی به مسیر پیش رو
  اقدام به تردد می کنند درحالی که رانندگی یک هنر و مهارت محسوب
 می شود و هر گونه س��هل انگاری و اش��تباه در حین رانندگی می تواند

جان راننده و سرنشینان خودرو را به مخاطره بیاندازد. 

جوان 30س��اله ای که به خاطر »نزاع بر س��ر کله پاچه گوس��فند« مردی را در 
کشتارگاه غیرمجاز دام در منطقه مقصود آباد مشهد کشته بود با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی مقام قضایی و با تالش کارآگاهان پلیس جنایی خراسان رضوی 

دستگیر شد.
 صبح بیست و هفتم مرداد ماه، فردی که برای خرید کله پاچه به محل کشتار دام 
رفته بود با فروشنده کله پاچه درگیر شد و با دشنه سالخی ضربه ای به ران مرد 

تبعه افغانستان وارد کرد که به قتل مرد 42 ساله منجر شد.
با فرار متهم از محل حادثه، تحقیقات قضایی با صدور دستوراتی از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد ادامه یافت تا این که آخر هفته گذش��ته متهم این پرونده جنایی 
با رد زنی ه��ای اطالعاتی کارآگاهان در منزل یکی از بس��تگانش شناس��ایی و 

دستگیر شد.
متهم به قتل در بازجویی های مقدماتی ضمن اعتراف به وارد آوردن ضربه چاقو، 

ادعا کرد قصد کشتن او را نداشتم.

دوسرنشین پراید
درآتش سوختند

دعوای مرگبار 
بر سر کله پاچه گوسفند!

با توجه به آغاز ماه شهریور و خنک تر شدن هوا، افراد زیادی 
مسافرت های تابس��تانه خود را آغاز می کنند تا از آخرین 

لحظات تابستانی خود لذت ببرند.
 گرمای هوا در ماه های تابس��تانی باعث افزایش مسافران 
شهر های ساحلی می شود و در این ماه ها شاهد باال رفتن 

آمار غرق شدگان هستیم.
افراد مختلف که عالوه بر نداشتن تبحر در فنون شنا با بی 
توجهی به نکات امنیتی وارد مناطق ممنوع می شوند و به 
جای لذت بردن از س��فر دلچسب خود، ممکن است جان 
خود را از دس��ت بدهند و خاطره تلخی ب��رای خانواده و 

همسفران خود بر جای گذارند.
 این مناط��ق ممنوعه م��ی تواند نق��اط مختل��ف دریا یا 
رودخانه های خروش��ان یا کانال های آب و... باشد که در 
ظاهر ش��اید حتی امن به نظر بیاید، ولی فرد به محض آن 
که گول ظاهر این مناطق را می خورد و وارد آنها می شود، 
دچار غرق شدگی می شود و جان خود را از دست می دهد.

بعضی افراد نی��ز برای نجات دادن جان اف��رادی که دچار 
حادثه ش��ده اند، شتابزده وارد آب می ش��وند و متاسفانه 
برخالف نیت خوبشان، مانعی برای نجات غریق می شوند و 

جان خود را هم به خطر می اندازند.
ظاهر آرام دریا نشان دهنده امنیت آن نیست و بهتر است 
به جای اعتماد به چشمانمان به عالئم هشداری در مناطق 
مختلف دقت کنیم. این گونه س��فری س��المت و امن با 

خاطره های خوش خواهیم داشت.
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در چهار ماهه 
نخست امسال 334 نفر بر اثر غرق شدگی در کشور جان 

خود را از دست دادند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 
314 نفر بود، 6/4 درصد افزایش یافته که نشان می دهد 
هموطنان امسال از سال های گذش��ته بیش از پیش بی 

احتیاطی را پیشه کرده اند.
استان های ساحلی و غیرساحلی مختلف آمار متفاوتی از 
غرق شدگی دارد که استان خوزستان با بیشترین نفرات 

غرق شده در صدر جدول این آمار قرار گرفته است.
با توجه به این آمار منتشر شده، اس��تان خوزستان با 53 
فوتی ش��امل 46 مرد و هفت زن درصدر آمار تلفات غرق 

شدگی در کشور قرار دارد.
پس از آن اس��تان مازندران ب��ا 45 و گیالن ب��ا 29 فوتی 
 در رتبه های بعدی بیش��ترین آمار غرق ش��دگی ها قرار 

می گیرند.
در این مدت استان های قم با یک فوتی، همدان و خراسان 
جنوبی با دو فوتی، یزد، کرمان و ایالم هر کدام با سه فوتی، 
کمترین آمار غرق شدگی را داشته اند. استان های مرکزی 
و سمنان نیز طی این مدت هیچ مورد مرگ ناشی از غرق 

شدگی نداشته اند.
در چهار ماه نخست امسال نیز مطابق دیگر روزهای سال، 
بیشترین تلفات غرق ش��دگی مربوط به رودخانه هاست. 
 در همین مدت چهار م��اه 92 نفر بر اثر غرق ش��دگی در 

رودخانه ها جان خود را از دست داده اند.
به طور مثال هفته گذشته دختر نوجوانی که برای تفریح 
و گرفتن عکس یادگاری به حاشیه رودخانه زرگل بخش 
چاروسای شهرستان کهگیلویه رفته بود، در این رودخانه 

غرق شد.
این دختر که همراه دوستان خود برای عکاسی به حاشیه 
رودخانه »زرگل« رفته بود، با لغزیدن روی ش��ن و ماسه 
ساحل رودخانه به داخل جریان آب کشیده و به دلیل آشنا 
نبودن به فنون شنا غرق شد و جسد وی توسط افراد محلی 

از آب بیرون کشیده شد.
متاسفانه ما با موارد بسیاری از این قبیل برخورد کرده ایم 
و اگر توجه به مسائل ایمنی کم باشد، ممکن است آمار این 

گونه غرق شدگی ها روزبه روز افزایش پیدا کند.
البته غرق ش��دن فقط مرب��وط ب��ه دری��ا و رودخانه ها 
نیس��ت و براس��اس این گزارش بعد از رودخانه و دریاها، 
 استخرها، کانال ها، دریاچه های مصنوعی و سد، چاه و... از

مکان هایی هستند که به ترتیب هرکدام افراد زیادی را در 
خود غرق کرده اند.

حال باید به این موضوع توجه کرد که دالیل اصلی این غرق 
شدگی ها سال هاست شناخته شده و هشدار های ایمنی 
برای جلوگیری از حوادث ناگوار اعالم شده است، ولی شاید 
به دلیل اطالع رس��انی نادرس��ت یا دالیل دیگر، بسیاری 
افراد از این هشدار ها بی خبرند و نمی دانند کدام مناطق 
برای شنا مناسب است یا دلیل اصلی غرق شدن در مناطق 

مختلف چیست.
همچنین نکات مهم ایمنی را بیان می کنیم تا مس��افران 
مناطق ساحلی با رعایت این موارد از حادثه غرق شدگی در 

امان بمانند و سفری به یادماندنی را تجربه کنند.
یک��ی از عام��الن اصل��ی غ��رق ش��دگی، جری��ان های 
 ساحلی هس��تند. جریان های س��احلی خطرناک ترین و 
خاموش ترین قاتالن دریای خزر هس��تند. ام��واج دریا با 
حرکت به س��مت س��احل، حجم زیادی از آب را به طرف 
خشکی منتقل می کند. این حجم وسیع آب باید دوباره به 
داخل دریا برگردد و به همین دلیل، در نقاطی از س��احل 
 به صورت تقریبا غیرقابل پیش بین��ی، درون آب دریا آب 
راهه هایی به طرف دریا ایجاد می ش��ود ک��ه در آن آب با 
سرعت زیادی برخالف جهت امواج )یعنی از سمت ساحل 
به سمت دریا( جریان پیدا می کند. تشخیص زمان تشکیل 
جریان ش��کافنده برای افراد عادی دشوار است، اما برخی 

نشانه های قابل رویت است.
- آب در محل جریان شکافنده آرام و بدون موج است.

 - رنگ آب در محل جریان ش��کافنده با بقیه نقاط تفاوت 
دارد.

- خط��ی از آب کف آلود، خ��زه یا زبال��ه در محل جریان 
شکافنده به سمت دریا حرکت می کنند.

-امواجی که به سمت س��احل می آیند، در محل جریان 
شکافنده دچار شکست می شوند.

- در بسیاری از نقاط در سواحل گیالن و مازندران ساحل 
ماسه ای است. در سواحل ماسه ای، عالئمی شبیه اشکال 
هاللی وج��ود دارد. نوک هالل جایی اس��ت ک��ه جریان 

شکافنده تشکیل می شود.
چطور فرار کنیم؟

اگر درون یک جریان ش��کافنده گرفتار شدید، قبل از هر 
چیز آرامش خود را حفظ کنید. دوم این که هرگز، برخالف 

جریان شکافنده و به سمت ساحل شنا نکنید.
این کار شما را کامال خسته می کند و وقتی از رمق افتادید، 
براحتی غرق می ش��وید. در عوض خ��ود را روی آب نگه 

دارید. حاال دو گزینه پیش روی شماست:
1 � توان بدنی باالیی برای ش��نا دارید: به صورت موازی با 
ساحل حرکت کرده و از مسیر جریان کامال خارج شوید و 
سپس به صورت مورب به سمت ساحل برگردید یا این که 

برای خروج از جریان ش��کافنده، موازی با ساحل در عمق 
آب شنا کنید.

در اعماق زیرین آب، جریان شکافنده قدرت کمتری دارد. 
بنابراین می توان به این طریق از مسیر جریان فرار کرده، 
آنگاه از آب عمی��ق به آرامی و به صورت مورب به س��طح 
بازگشت و به صورت مورب به ساحل برگشت. دقت کنید 

این روش نیازمند توانایی حبس طوالنی تنفس است.
2 � توان بدنی معمولی دارید: هم جهت با جریان به سمت 
دریا حرکت کنید. به طور معمول جریان پس از طی چند 

متر تا چند ده متر، قدرت خود را از دست می دهد.
در اینجا می توانید به صورت موازی با ساحل از جریان فرار 
کرده و پس از طی چند متر و دور شدن از جریان، ابتدا نفس 
بگیرید، سپس تقاضای کمک کنید و بعد به صورت مورب 

به سمت ساحل برگردید.
به طور معمول دریا در خارج ناحیه شکست امواج آرام تر 
است. ناحیه شکست امواج، ناحیه ای است که موج در آنجا 
فروریخته و به رنگ کف سفید دیده می شود و این ناحیه 

برای شنا کردن مناسب نیست.
بنابراین شناگری که بتواند خود را در خارج ناحیه شکست 
امواج روی سطح آب نگه دارد، از جریان شکافنده در امان 

خواهد بود.
این توصیه ها را جدی بگیرید

جریان شکافنده بسیار قوی بوده و براحتی می تواند حتی 
جان شناگران بسیار ماهر را به خطر اندازد.

 اگر ش��ما یا عزیزانتان هن��وز ش��نا در دری��ا را کامل فرا
نگرفته اید، اگر به توان بدنی خود برای شنا کردن در دریای 
مواج و فنون شناور نگه داش��تن خود روی موج اطمینان 
ندارید، بهترین کار این اس��ت که در دریا شنا نکنید یا در 
همان لبه دریا از خنکی آب لذت ببرید و دچار دردسرهای 

فوق و مصیبت های جبران ناپذیر نشوید.
در بس��تر آب س��واحل دریای خزر )بویژه از آستارا تا نکا( 
پشته های ماس��ه ای وجود دارد که با ایستادن روی آنها 
تصور می ش��ود در ناحیه کم عمقی حض��ور داریم، ولی 
 با فق��ط اندکی جابه جای��ی، عمق آب افزای��ش می یابد؛ 
پش��ته های ماس��ه ای ناپایدار بوده و گاهی زیر پای فرد 
فروریخته و او را در عمق زیاد آب گرفتار می کنند. در برخی 
مناطق هم عمق آب به صورت ناگهانی زیاد می شود. این 
حالت مشابه این است که روی لبه کوهی حرکت کنید که 

با یک قدم به جلو، زیر پایتان دره ای پدیدار شود.
فردی که شنا بلد نباشد، دیگر نمی تواند به عقب برگردد و 

به همین راحتی جان خود را از دست می دهد.
باال آمدن آب دریای خزر در چند سال اخیر موجب شده 
بسیاری از ساختمان ها و تاسیسات ساحلی و چاه های آب 

و فاضالب آنها در زیر آب ساحل مدفون شوند.
 در س��واحلی ک��ه پاکس��ازی ص��ورت نگرفته، ش��ناگر 
هنگام شیرجه ممکن است با اشیای چوبی و فلزی و سنگی 
 به جای مانده از این س��اختمان ها برخ��ورد کند. ضمنا 
چاه های آب و فاضالب می تواند ش��ناگران را داخل خود 

بکشد.

خشم دریــا

مفادآرا
5/460 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره آگهی 
مفاد آراء »قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اس��ناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای م��اده 3قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتش��ار و محلی آگهی می 
شودودر روستاها عالوه بر انتش��ار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای 
اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور 
اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تس��لیم نمایند،در این صورت اقدامات ثب��ت  موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اس��ت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت 
زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی ش��ماره 139460302021000164 مورخ 94/05/17 – آقای علی عابدی 
عباس آبادی فرزند رمضان بشماره ملی 1180013891 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک ش��ماره 1990/1 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 232 متر مربع خریداری عادی از مجید 

اکبری نیرآبادی.
2- رأی شماره 139460302021000165 مورخ 94/05/17 – آقای محمود عابدینی 
فرزند حسن بشماره ملی 1189940876 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک ش��ماره 1175 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان به مس��احت 296/30 متر مربع خریداری رسمی از ورثه سیدحسین 

احسانی.
 3- رأی شماره 139460302021000166 مورخ 94/05/17 – آقای محمد سالمه 
زاده زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189941546 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالکهای 1210 و6144 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مس��احت 188 متر مربع خریداری عادی 

از مهدی سالمه زاده.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/06/01                                                                                                                                      
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1394/06/16                                                                                                                   

ذبیح اله فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره   
مفادآرا

5/315 آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون تعیی��ن تکلیف و وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور: 1- برابر رای 
شماره 139460302029000135 مورخ 94/5/8 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
خوروبیابانک تصرفات مالکانه، بالمعارض متقاضی آقای عبداله اس��المی فرزند 
بندهعلی به ش��ماره شناس��نامه 74 صادره از خوروبیابانک نسبت به شش دانگ 
یکباخانه به مساحت 365/80 متر مربع پالک 162 اصلی واقع در شهر فرخی بخش 
شش حوزه ثبتی خوروبیابانک خریدار معالواسطه از مالک رسمی خانم سکینه بیگم 
موسوی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی فوق الذکر اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 140 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/6/1 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 94/6/16 اباذر مهیمن رئیس ثبت خورو بیابانک 
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1394/82/90934 نظر به اینکه س��ند مالکیت ششدانگ یکبابخانه 
پالک ثبتی ش��ماره 37 فرعی از 26- اصلی واقع در ش��هرک همواریه کامو بخش 
12 کاشان ذیل ثبت 6679 در صفحه 385 دفتر امالک جلد 33 به نام آقای علیرضا 
مختاریان فرزند اصغر تحت شماره چاپی مسلسل 803409 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس بالواسطه / مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره 23584 
مورخ��ه 80/7/21 دفترخانه ش��ماره 14 میمه به خانم زهرا حاج��ی بابائی فرزند 
غالمرضا انتقال یافته س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره وارده 
94820499493817 مورخ��ه 94/6/7 به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 9482049949317 به گواهی دفترخانه 24 جوشقان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/ سرقت/ سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. زرگری کفیل ثبت جوشقان 
اجرائیه

6/148 ش��ماره پرون��ده: 139404002127000062/1 ش��ماره بایگانی پرونده: 
9400086 ش��ماره آگهی ابالغیه: 139402802127000035 بدینوسیله به آقای 
اصغر عسگریان فرزند ناصر به ش��ماره ملی 1199141542 صادره از شهرضا 
متولد 1350/12/22 که طبق گواه��ی عدم پرداخت و تقاضانام��ه صدور اجرائیه 
ساکن: ش��هرضا خیابان صاحب الزمان روبروی اورژانس داروخانه ابن سینا که 
برابر گزارش مامور ابالغ آدرس مذکور مورد شناس��ایی واق��ع نگردیده اید ابالغ 
می گردد که به استناد چک های ش��ماره 46445 مورخ 1385/3/7 و 46444 مورخ 
1385/03/05 بانک ملی ش��عبه خیابان بوس��تان ش��هرضا و گواهینامه های عدم 
پرداخت به شماره 17/746691 و 17/746692 مورخ 1385/5/25 شما مبلغ چهل 
و پنج میلیون ریال به آقای کورش گالبی بدهکار بوده که به علت عدم پرداخت و بنا 
به درخواست بستانکار اجرائیه به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت طلب بستانکار 
و هزینه های متعلقه علیه شما صادر و پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9400086 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تش��کیل و در جریان و رسیدگی می باشد، لذا 
به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مصوب سال 1387 مراتب 
یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می 
گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

میر محمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100354203100 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /130
9409980364700508 شماره بایگانی شعبه: 940642 شاکی مهدی صادق زاده 
شکایتی علیه متهم اصغر علیرضایی دیزیچه با موضوع صدور چک بالمحل تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  116 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 

344 ارجاع و به کالسه 9409980364700508 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/7/29 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور  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 16239 منشی 

دادگاه کیفری شعبه 16 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق(
 ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100351603420 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /131
9409980351600571 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940649 خواهان جواهر نظری 
دادخواستی به طرفیت خوانده علی محمد حسینی به خواسته حضانت تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه  16 دادگاه 
خانواده شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 203 ارجاع و به کالسه 
9409980351600571 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/7/29 و ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف 16252 منشی دادگاه کیفری شعبه 16 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان
احضار

پرون��ده:  ش��ماره   9410100354602270 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /132
9309980359501699 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940577 در پرون��ده 
کالس��ه9309980359501699  برای حمید رضا کبیری به اتهام خیانت در امانت 
شکایتی طرح که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1394/08/04 ساعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرس��ی 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 

16247دفتر شعبه 20 دادگاه کیفری اصفهان )120 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6/133 در خص��وص پرون��ده  کالس��ه 94-401 خواهان آقای س��لمان عموتقی 
ورنوس��فادرانی با وکالت لیال مختاری فرد دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت آقای ناصر افخمی ورجوی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخه 94/8/5 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده است. 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 اصفهان خیابان سجاد، اول ارباب، روبروی 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف16111 مدیر دفتر شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350606003 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /134
9409980350600424 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940473 خواه��ان آقای عباس 
آذربایجانی با وکالت آقای احمدرضا یدالهی و خانم فرناز جوادیان دادخواس��تی 
به طرفیت خواندگان کاظم ارباب شیرانی و مائده س��عادتی و مصطفی قلمکاریان 

و لیال سعادتی و اس��حاق اکبری و حس��ینعلی حاتمیان جزی و علی اکبر معتمدی 
واداره شهرداری مرکزی اصفهان و عبدالرسول معتمدی و مهدی کشانی و محبوبه 
انصاری به خواسته دستور موقت و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و 
ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 430 ارجاع و به کالسه 9409980350600424 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/17 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان )کاظم ارباب شیرانی و مهدی کشانی و اسحاق 
اکبری( 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 16223منشی دادگاه کیفری 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350605989 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /135
9409980350600322 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940361 خواهان شرکت ارکان 
ساختار نوین ایرانیان به مدیرعاملی مهدی معصومی دهقی با وکالت آقایان مهدی 
داودی و احسان محمدی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده  نصیب اله محمودی به 
خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه  6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 4 
اتاق شماره 430 ارجاع و به کالس��ه 9409980350600322 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/08/18 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 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 16224منشی 

دادگاه کیفری شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100351205739 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /145
9409980351200373 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940419 خواهان/شاکی بانک 
مهر اقتصاد ش��عبه خرازی ب��ه نمایندگی آق��ای علیرضا زمانی دادخواس��تی به 
طرفیت خوان��دگان ابراهیم شاهس��نایی گنیرانی و احمدرضا کاظم��ی زهرانی و 
زهره شاهسنایی و داود کاظمی زهرانی به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی و 
تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  12 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع و به کالسه 
9409980351200373 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/09/18 و ساعت 
12:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم درخواست 
خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16220منشی دادگاه کیفری شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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حمایت از شرکت های دانش بنیان از برنامه های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

 مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان عنوان 
کرد: حمایت از شرکت  های دانش بنیان از برنامه های اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان در سال  دولت و ملت همدلی و همزبانی است.

علیرضا تیغ ساز گفت:  شرکت تعاونی های دانش بنیان به منظور هم افزایی 
علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی در 
حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزار 

های مرتبط تشکیل می شود.
 وی افزود: شرکت ه��ای  تعاونی دان��ش بنیان در 12 زمین��ه می توانند 
 فعالیت کنند که از  جمله میتوان  به زمینه های  مواد پیشرفته شیمیایی و

 غیر شیمیایی )فلزات ،کامپوزیت ها ، سرامیک ها و پلیمر ها(،الکترونیک 
و کنت��رل )میکرو کنت��رل ، قطع��ات ،مدارها، سخ��ت اف��زار کامپیوترو 
سامانه ها (، فن��اوری ارتباطات و ن��رم افزارهای کامپیوت��ری ، تجهیزات 
پیشرفت��ه ساخ��ت ،تولی��د و آزمایشگاه��ی  و داروه��ای پیشرفت��ه و 
 مهندسی پزشک��ی و هوافض��ا )پرنده ها ، ماه��واره ها و موشکه��ا( اشاره

 کرد.
تیغ ساز در خصوص مشوق های تشکیل  تعاونی گفت: دولت برای حمایت 
و گسترش  شرکت های تعاونی 18  مشوق به شرح زیر   در نظر گرفته است.

مشوق های قانونى  بخش تعاون: 
1.در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیردولتي مشوقهایي 
را � به جز مالیاتها � ارائه مي  کند، ای��ن حمایت براي تعاونیها بیست درصد 

)20درصد( بیش از بخش غیرتعاوني خواهدبود. 
2.تخفیف حق بیمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به  میزان 

بیست درصد )20درصد(.
3. درآم��د مشم��ول مالی��ات اب��رازي شرکته��ا و اتحادیه ه��اي تعاوني 
متع��ارف و شرکته��اي تعاون��ي سهامي ع��ام مشم��ول بیس��ت وپن��ج 
درصد)25درصد( تخفیف از نرخ موضوع ای��ن ماده مي  باشد. )ماده 105 

قانون مالیاتهاي مستقیم(
4. دولت و کلیه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه هاي 

خود در شرایط مساوي اولویت را به بخش تعاوني بدهند.
5.شرکت تعاوني شرکت��ی است که تمام یا حداق��ل 51درصد سرمایه به 

وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاوني قرار مي گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، 
شرکته��اي دولت��ي و وابسته ب��ه دولت و تح��ت پوشش دول��ت، بانکها، 
شهرداریه��ا، شوراه��اي اسالمي کش��وري، بنی��اد مستضعف��ان و سایر 
نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره 
یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، 
اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به کمک در 
تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهاي تعاوني نمایند بدون آنکه عضو باشند.

6.در مواردي که دستگاههاي دولتي در تاسیس شرکتهاي تعاوني شریک 
مي شوند ظرف مدتي که با موافقت طرفی��ن در ضمن عقد شرکت  تعیین 
خواهد شد سهم سرمایه گذاري دولت ب��ه تدریج بازپرداخت و صد درصد 

سرمایه به تعاوني تعلق خواهد گرفت
7.دولت مي تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، 
واحدهاي صنعتي یا کشاورزي یا خدمات��ي و امثال آن را که اموال عمومي 
است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهاي تعاوني به صورت زیر قرار دهد:

8. واحدهاي مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاوني به صورت 
قانوني وجود داشته باشد در اختیار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالک منافع 

آن باشد.
9.در صورتي که واحدهاي مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در 

عضویت آن تعاوني اولویت خواهند داشت.
10.معام��الت وزارتخانه ه��ا و موسسات دولت��ي اعم از ف��روش و اجاره و 

پیمانک��اري و اجرت کار و غی��ره ) به استثنا مواردي ک��ه مشمول مقررات 
استخدامي مي شود( باید حسب م��ورد از طریق مزایده انجام شود مگر در 

موارد زیر:
11.شرکتهاي تعاوني مصرف و توزیع کارکن��ان وزارتخانه ها و موسسات 
دولت��ي و شرکته��اي دولتي ک��ه بر اس��اس قوانی��ن و مق��ررات ناظر بر 

شرکتهاي تعاوني تشکیل و اداره مي شوند.
12.شرکتها و موسسات تعاوني تولید و توزیع ک��ه تحت نظارت مستقیم 

دولت تشکیل و اداره مي گردند، که مقرون به صرفه صالح دولت باشد..
13.شرکتها و اتحادیه ه��اي تعاوني از پرداخ��ت حق الثبت و نصف تعرفه 

آگهي ثبت در روزنامه رسمي کشور معافند.
14.صد درصد درآمد شرکت هاي تعاوني  روستایي  ، عشایري  ، کشاورزي 
 ، صیادان ، کارگري ، کارمندي  ، دانشجویان و دانش آموزان  و اتحادیه هاي 

آنها از مالیات معاف است .
15.درآمد کارگاههاي فرش دستباف و صنایع دستي وشرکتهاي تعاوني و 

اتحادیه هاي تولیدي مربوطه از پرداخت  مالیات معاف است .
16.به منظ��ور مشارکت عم��وم در اج��راي طرحهاي عمران��ي انتفاعي 
دولت مند��رج در قوانین بودج��ه ساالنه کل کش��ور و طرحهاي سودآور 
تولید��ي و ساختمان��ي و خدمات��ي ، ب��ه دول��ت و شرکته��اي دولتي و 
شهرداري ه��ا و موسس��ات و نهادهاي عموم��ي غیردولت��ي و موسسات 
عام المنفع��ه و شرکتهاي وابست��ه ب��ه دستگاههاي مذک��ور و همچنین 
 شرکتهاي سهامي عام و خ��اص و شرکتهاي تعاوني تولید��ي اجازه داده 
مي شود طبق مقررات این قانون قسمتي از منابع مالي مورد نیاز براي اجراي 
طرحهاي مذکور شامل مناب��ع مالي الزم براي تهیه م��واد اولیه مورد نیاز 
 واحدهاي تولیدي را از طریق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشارکت تامین

 نمایند.
17.شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر سهام معافند.

18.معافی��ت درآم��د کلی��ه فعالیت های��ي که طب��ق قان��ون مالیاتهاي 
مستقی��م مشم��ول معافی��ت شناخته شد��ه اس��ت شام��ل شرکتها و 
 اتحادیه هاي تعاوني که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد

 بود.

با توجه به قانون تاسیس شرکت ه��اي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني 
به منظور بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعالیت 
هاي اقتصاد��ي و انجام طرحهایي که ب��ه دلیل افزون��ه زا )رانت زا( بودن 
 آن، امکان واگذاري به بخش خصوصي وج��ود ندارد،شرکتهایي با عنوان

) شرکتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني( تشکیل مي گردد. در این 
رابطه مصاحبه اي انجام داده ایم با ریی��س اداره تشکیل و توسعه تعاوني 
ها اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي است��ان اصفهان ونیز با مدیر عامل 
شرکت تعاوني توسعه و عمران شهرستان نجف آباد که مشروح آن تقدیم 

عالقمندان مي گردد.
خانم مش�رف جوادي  هدف از تشكيل ش�ركت تعاوني توس�عه و 

عمران شهرستاني چيست؟
همان طور که د��ر قانون تاسیس شرک��ت هاي تعاوني توسع��ه و عمران 
شهرستان آمده است این نوع از شرکت هاي تعاوني با هدف تسریع در رشد 
و توسعه شهرستانها ،هدایت منابع مردمي ب��ه بخشهاي تولیدي و   بستر 
سازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعالیتهاي اقتصادي است.
 شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني در چه زمينه هايي

 مي توانند فعاليت نمايند؟
گستره فعالیت این شرکت های تعاونی در قانون بسیار وسیع دیده شده که 

این امر یکی از مزایای تشکیل این شرکت ها می باشد.
 به این موضوع در قان��ون صراحتا» اش��اره شده است که ای��ن تعاونی ها 
مي توانند به فعالیت های عمرانی و آباداني شهرها و روستاهاي شهرستان 
مربوطه به پردازند همچنین می توانند در بنگاه ه��ای اقتصادی سرمایه 
 گ��ذاری کرده و مالکی��ت و مدیری��ت آن را برعهده بگیرند ای��ن تعاونیها 
می توانند واحده��اي اقتصادي، تولیدي، توزیع��ي و خدماتي که مرتبط با 

تحقق اهداف تعاوني باشد را در شهرستان خود ایجاد یا اداره کنند.«
خرید سهام بنگاه هاي دولتي مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کاالها 
و خدمات تولیدي آنها در این شهرستان عرض��ه مي شود، سرمایه گذاري 
در طرح هاي توسعه اي شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقي و حقوقي 
با اولویت تعاونیها، انجام هرگونه معامالت از قبیل خرید و فروش، اجاره و 
نظایر آن و تملک اراضي ، اموال منقول و غیر منقول و تامین نیازمندیهاي 
خود به طریق مقتضي و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاوني.خرید اوراق 
بهادار براي مدیریت منابع تعاوني نمونه فعالیت هایی است که این شرکت 

ها میتوانند به آن بپردازند. 
به نظر شما مزيت اين نوع از تعاوني ها نسبت به ساير تعاوني ها در 

چيست؟
از مهمترین مزی��ت هاي این نوع 
از شرکت هاي تعاون��ي عالوه بر 
استفاده از سرمایه هاي مردمي 
در جهت توسعه و رشد شهرستان 
است عالوه بر ای��ن امتیازاتي که 
براي این ن��وع از تعاون��ي ها در 
سطح کالن در نظ��ر گرفته شده 
است که من ب��ه برخی  موارد  آن 
اشاره م��ي کنم اولی��ن مورد این 
 که دول��ت و سازمانه��اي وابسته 
مي توانن��د فعالیتها ، ط��رح ها ، 
زمین ها و ام��الك قابل واگذاري 
در بخش ه��اي تولیدي ، توزیعي 
و خدمات��ي را د��ر موارد��ي که 
برگ��زاري مزاید��ه ب��ه صرف��ه و 
 ص��الح نباشد ب��ا تایی��د یکي از 

کمیسیون هاي دولت از طریق ترك تشریف��ات مزایده در اختیار شرکت 
 هاي تعاوني توسعه و عم��ران شهرستاني قرار دهند. م��ورد بعدی این که 
شرکت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مي توانند در تملک اراضي 
واقع در بافتهاي فرسوده شهري و روستایي مصوب شوراي عالي شهرسازي 
و معماري و کمیسیونهاي ماده )5( قانون تاسیس شوراي عالي شهرسازي 
و معماري از طریق پرداخت حقوق دولتي ، از تسهیالت قوانین مربوط به 
تملک اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و روستایي استفاده نمایند. 
موارد دیگری نیز وجود دارد که عالقمندان می توانند با مراجعه به قانون از 

سایر موارد آن مطلع شوند
  تشكيل ش�ركت تعاوني توسعه و عمران شهرس�تاني داراي چه 

شرايطي است؟

این نوع از شرکت ه��اي تعاوني 
باعضویت  حداق��ل نیم درصد از 
افراد متولد، ساک��ن یا شاغل در 
هر شهرستان و سرمایه اولیه سه 
میلیارد ری��ال تشکیل مي شود 
عالوه ب��ر این عضوی��ت در سایر 
تعاونیها مان��ع از عضویت در این 
تعاوني نیست و استمرار عضویت 
در تعاوني منوط به ادامه اشتغال 
یا سکونت د��ر شهرستان حوزه 

فعالیت نمي باشد.
تشكيل تعاونى توسعه و 
عمران  شهرستان نجف آباد 
اقدام�ى موف�ق در رش�د و 

توسعه شهرستان  
آقاي ستاري به عنوان مدير 
عامل  شركت تعاوني توسعه 
و عمران شهرستان نجف آباد به طور خالصه مراحل تشكيل تعاوني 

را بيان نماييد؟
 با توجه به مزایاي شرکت ه��اي تعاوني توسعه و عم��ران شهرستاني در 
استفاده از سرمایه هاي خرد مردم در اجراي طرح هایي که رشد و توسعه 
شهرستان نجف آباد را به همراه خواهد داشت مسسوولین و مردم شهرستان 
تصمیم به تشکیل شرک��ت تعاوني توسعه و عم��ران شهرستان نجف آباد 
گرفتند . مقدمات کار از جمله تعیین هیات موسس و پذیره نویسي سهام در 
پایان سال 91 انجام و در خرداد ماه سال 92  با 1000 نفر عضو و سه میلیارد 

ریال  سرمایه اولیه موفق به ثبت تعاوني  شدیم.
چه طرح هايي را براي اجرا در شهرستان مد نظر داريد؟

طرح هایي که د��ر شهرستان به نظر ما اولویت د��ارد شامل ایجاد مناطق 

کارگاهي و ساماندهي مشاغل آالینده و نیمه آالینده داخل شهر،راه اندازي 
کارخانه آسفالت با مشارکت شهرداري،ایجاد مراکز بین راهي با امکاناتي 
مانند رستوران،پمپ بنزین و سایر امکانات رفاهي در زمین خریداري شده 
توسط شرکت،اجراي طرح صنایع تبدیلي ضایعات سنگبري ها و نخاله هاي 
ساختماني در شهرستان است که تمامي این طرح ها به دلیل نیاز شهرستان 

و جلوگیري از آالیندگي بیشتر شهرستان انتخاب شده است
تاكنون چه اقداماتي براي اجراي طرح ها صورت گرفته است؟

قطعه زمین  برای جهت منطقه کارگاهي کانال کولر ساز و کنارآن مرکز بین 
راهي خریداری ،طراحي و پیگیري استعالمات و توافق زمین فوق،پیگیري 
و مکان یابي و توافقات اولیه در کارگروه فرمانداري جهت احداث کارخانه 
آسفالت با مشارکت شهرداري،تحقیق و مطالعه پیرامون اجراي طرح صنایع 
تبدیلي ضایعات سنگبري ها از جمله اقدامات این تعاوني تا کنون مي باشد

آيا جهت اجراي طرح ها با مشكلي مواجه هستيد؟
 بله اولین مشکل ما این است که زمی��ن خریداري شده توسط تعاوني نیاز 
به تغییر کاربري براي اجراي طرح دارد. همچنین  براي اجراي طرح هاي 
مورد نظر مي بایست سرمای��ه بیشتري جذب شود ک��ه در این خصوص 
مشارکت مردم و مسوولین شهرستان و استان را مي طلبدعالوه بر این روند 
کند پاسخ به استعالمات مورد نیاز توسط برخي از دستگاههاي اجرایي و 
عدم اولویت بخشي به این نوع از شرکت هاي تعاوني از مهمترین مشکالت 

پیش روي ماست.
انتظار شما از مسوولين استان و شهرستان چيست؟

ضمن تشکر از مسوولیني که در اجراي طرح ها با ما همکاري نموده اند از 
مدیریت کالن استان تقاضامندیم به ادارات و سازمان ها موکدا ابالغ نمایند 
مسائل مربوط به شرکت هاي تعاوني توسعه و عمران در شهرستان ها اعم 
از صدور مجوز ، ارائه تسهیالت ، تعامل وهمکاری همه جانبه  و سایر موارد 
مرتبط با این تعاوني ها  را در اولویت کاري خود ق��رار داده و در واگذاري 
طرح ها و پروژه ها در حداقل زمان ممکن همکاري الزم را با این تعاوني ها 

به عمل آورند.
چه انتظاري از اعضا و مردم شهرستان داريد؟

از مردم شهرستان به دلیل اعتمادي که به شرکت تعاوني داشته و دارند 
قدرداني مي کنم و امیدوارم ب��ا پشتیباني مادي و معنوي از طریق تشویق 
سرمایه گذاران براي مشارکت در طرح هاي تعاون��ي که  عالوه بر توسعه 
شهرستان منجر به اشتغال جوانان نی��ز خواهد شد همچنان مشوق ما در 

اجراي طرح ها باشند. 

 کسب رتبه برتر ارزیابی 
شاخص های عملکردی توسط 

بانک توسعه تعاون استان 
اصفهان  در بین استان های 

کشور

رییس  شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان اعالم کرد: کسب رتبه 
برتر ارزیابی شاخص های عملکردی توسط بانک توسعه تعاون استان 
اصفهان و معرفی ش��عب فیض)بزرگمهر( و مرکزی اصفهان به عنوان 

بهترین شعب کشور از افتخارات این بانک در دولت تدبیر و امید است.
به گفته شیخ حسینی، بانک توسعه تعاون استان 
اصفهان با هدف تشویق و تقویت اشخاص حقیقی 
و حقوقی برای س��رمایه گذاری به شکل تعاونی و 
نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و 
فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی به ارائه 
انواع خدمات اعتباری و بانک��داری الکترونیک به 
بخش غیردولتی به ویژه تعاونی ه��ا و  تعاونگران  

می پردازد.
وی  ارائه خدم��ات نوین بانکی ب��ه منظور ارتقای 
ظرفی��ت و توانمندیهای بخش تعاون��ی و افزایش 
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را از دیگر اهداف 
فعالیت ها و اقدامات بانک توس��عه تعاون دانست 

و گفت: این بانک در استان اصفهان با 28 ش��عبه و 7 باجه در راستای 
تحقق اهداف خود گامهای بزرگی برداش��ته و  در دولت تدبیر و امید 
موفقیت های چشمگیری به دس��ت آورده است.شیخ حسینی ادامه 

داد: این بانک  در سال 92با مجموعه تالش های نیروهای خود توانست 
۴۴درصد و در سال گذشته 128درصد به میزان منابع بانک بیفزاید و 
 در پنج ماهه اول سال9۴ نیز منابع شعب استان 3۴درصد رشد داشته 

است. 
عالوه بر رش��د منابع بانکی ،تس��هیالت پرداختی ش��عب 
اس��تان نی��ز در س��ال ه��ای 92، 93 و 9۴ ب��ه ترتی��ب 
3۴درصد،  درصد87 و 17درصد رش��د داش��ته و در طول 
این س��ال ها نس��بت مطالبات غیرجاری استان در سطح 
اس��تاندارد جهان��ی 2درصد کنترل ش��ده اس��ت که این 
موفقیت  را مرهون تمامی مش��تریان خ��وب و ارزنده این 
بانک، بخ��ش تع��اون و تعاونگران عزی��زو زحمات تمامی 
همکاران محت��رم، مدیریت  و هم��کاران محترم اداره کل 
 تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی اس��تان، در اس��تان اصفهان

 می باشد.
رییس شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان  اعالم کرد: 
در هفته تعاون امسال، تعداد 5 طرح تعاونی در بخش های 
صنعت و معدن و کشاورزی با س��رمایه گذاری 2۴1.5 میلیارد ریال و 
اشتغالزایی 90نفر از محل تسهیالت اعطایی شعب بانک توسعه تعاون 

استان اصفهان به بهره برداری می رسد.

ش�رکت های  تعاوني توس�عه و عمران شهرس�تانی بستر ی براي 
تجمیع سرمایه هاي خرد  مردمي در جهت توسعه و رشد شهرستانها

ش�عب  معرف�ى 
فيض)بزرگمه�ر( 
و مرك�زی بان�ک 
تع�اون  توس�عه 
اس�تان اصفه�ان 
به عنوان  بهترين 
شعب بانک توسعه 

در سطح كشور
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