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سارق سریالی خانه های اصفهان 
هنوز به اسیدپاشی اعتراف نکرده است

مرک�ز فرهنگی دف�اع مقدس 

گنجینه ای مهم برای جذب افراد 

تشنه حقیقت 
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در بین آم��ار خودروهایی که ای��ران عمدتا به عراق 
می فروشد، پژو پارس و پراید بیشترین میزان صادرات 

را دارد؛ به طوری که در ...

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی 

اصفهان گفت: در تمام دنیا توسعه  ...

ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان کاه��ش تولید 
کارخانه های س��یمان ، مصالح ساختمانی و نساجی 

در استان اصفهان را نگران کننده ...

تیم ملی کاراته ایران که عن��وان قهرمانی دوره قبل 
رقابت های قهرمانی آس��یا را یدک می کش��ید، با 

کسب ۱۱ مدال عنوان سومی جام سیزدهم ...

قیمت پراید و پژوی صادراتی
 چقدر است؟

سرمایه گذاری در صنعت ماشین  های 
سنگین، عامل مستقیم توسعه پروژه ها

کاهش تولید کارخانه های صنعتی 
در اصفهان نگران کننده است

ق�هرمانی
 از دس�ت رف�ت
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ش�ف�افیت؛ نی�از سی�است 
پ�ولی کش�ور است

در حالیکه سازمان حسابرس��ی به عنوان عضوی 
از دولت، تخلف قانونی بانک مرکزی در برداش��ت 
از حس��اب صندوق توس��عه ملی را تایی��د کرده 
است،کارشناس��ان بر لزوم ایجاد شفافیت بیشتر 
در ریاس��ت بازار پولی کش��ور با هدف پیشگیری 
از تخلفات بیش��تر و گس��ترده تر تاکید می کنند.  
به گزارش ج��ام جم، بان��ک مرک��زی در اقتصاد 
هرکش��ور یک فرادس��تگاه است؛ دس��تگاهی که 
وظای��ف بس��یار حساس��ی در کش��ورها دارد. از 
چاپ اس��کناس، مس��کوک و اوراق بهادارگرفته 
ت��ا نگه��داری حس��اب ه��ای مل��ی، میزبان��ی 
 خزان��ه کش��ور، تولی��د و تنظیم سیاس��ت های

 پول��ی و مال��ی، نگه��داری جواه��رات مل��ی و 
ده ها وظیفه حساس دیگر. این چنین است که نوع 
وظایف بانک مرکزی باالترین درجه شفافیت مالی 

را می طلبد و ...

س��ردار عبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در نشس��تی ب��ا خبرنگاران دغدغ��ه فعلی نیروی 
انتظامی اس��تان اصفهان را وضعیت نامطل��وب و بحرانی راهنمایی و رانندگی در س��طح اس��تان عنوان کرد و 
اظهار داش��ت: این روزها رانندگان درون و برون شهری استان نس��بت به قوانین راهنمایی و رانندگی بی تفاوت 
ش��ده اند و آمار به دس��ت آمده از میان تصادفات، جرایم و تلفات مصداقی بر این مدعاست. وی با بیان اینکه ۱۵ 
روز نخس��ت ش��هریور امس��ال روزهای خوبی برای راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان نبوده است، افزود: در 
 این بازه زمانی ۱۵ هزار و ۳۸۱ برگ قبض جریمه برای رانندگان خاطی اس��تان صادر ش��ده اس��ت که سرعت 

غیر مجاز، حرکت در خالف جهت، عبور از محل تردد ممنوعه و سبقت غیر مجاز ...

آخرین تالش های جمهوریخواهان برای مقابله با برجام؛

کنگره، گزارش سفارشی ضد ایران منتشر کرد

  آگ�هی مزای�ده    

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

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

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

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

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

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

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

جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

نوبت دوم

آگ�هی م�زایده عم�ومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین ) ریال (نوع بودجه موضوع مزایده  شماره  مزایده 

582/000/000جاریمزایده فروش زمین و امتیاز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری 94-2-193

مهلت تحویل اسناد  مزایده به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 94/6/28 

گشایش پاکات مزایده: از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه مورخ 94/6/29

   www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه  اینترنتی

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات : www.iets.mporg.ir                                                                                                                                                                                                  نام روزنامه : زایندرود

  شماره تلفن  گویا:  36680030-031                                                                                                                                                                                                                                                                     تاریخ انتشار :94/6/17

نوبت اول

هنر صرفه جویی در مصرف آب هنر نیک اندیشی است.

رییس سازمان انرژی هسته ای در اصفهان: 

ادعا نمی کنیم
که ت�وافق ای�ده آل 

است
مجلس حق دخل و تصرف در برجام را ندارد



در حالیکه سازمان حسابرسی به عنوان عضوی از دولت تخلف 
قانونی بانک مرکزی در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی 
را تایید کرده است،کارشناسان بر لزوم ایجاد شفافیت بیشتر در 
ریاست بازار پولی کشور با هدف پیشگیری از تخلفات بیشتر و 

گسترده تر تاکید می کنند.
 به گ��زارش جام جم، بان��ک مرکزی در اقتصاد هرکش��ور یک 
فرادستگاه است؛ دس��تگاهی که وظایف بس��یار حساسی در 
کشورها دارد. از چاپ اسکناس، مسکوک و اوراق بهادارگرفته 
تا نگهداری حس��اب های ملی، میزبانی خزانه کشور، تولید و 
 تنظیم سیاس��ت های پولی و مالی، نگهداری جواهرات ملی و 
ده ها وظیفه حس��اس دیگر. این چنین اس��ت که نوع وظایف 
بانک مرک��زی باالترین درجه ش��فافیت مالی را م��ی طلبد و 
 تاکنون تلقی می شدکه این گونه است. اما روشدن دستکاری 
حس��اب های صندوق توس��عه ملی و تایید آن توسط سازمان 
حسابرس��ی وزارت اقتصاد با وجود توضیح��ات مفصل معاون 
ارزی بانک مرکزی تلقی کامل و بی نقص بودن شفافیت مالی 
و عملکردی در بانک مرکزی را کمی تا قسمتی با عالمت سوال 
 مواجه کرده اس��ت. از این رو بدون این که دنبال مقصر یابی یا 
مچ گیری باش��یم و بخواهیم با متهم کردن شخص حقیقی یا 
حقوقی و یا مقام دولتی به حاشیه س��ازی بپردازیم. این گفته 
کارشناسان قابل توجه اس��ت که در عین حفظ کامل و با دقت 
هیمنه و ابهت بانک مرکزی لزوم تغییراتی در ساختار این بانک 
به منظور افزایش شفافیت مالی و بهبود اطمینان به آن احساس 
می شود. بدین ترتیب کارشناس��انی که با جام جم گفت وگو 
کردند، اظهار داش��تند با توجه به امین بودن بانک مرکزی در 
نگهداری ثروت و دارایی کشور شاید ماجرای برداشت از حساب 
صندوق توسعه ملی یک هشدار باشد. هشداری که اکنون مانند 
گرهی است که با دست باز می شود و نباید آن را با دندان باز کرد.

بنابراین ایجاد اصالحات در ساختار و حتی ارکان بانک مرکزی 

برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی ضروری است.
برداشت بدون اجازه صاحب حساب

در همین حال علی اکبر سهیلی پور، رییس سازمان حسابرسی 
در نشست خبری ای که در وزارت اقتصاد برگزار شد،  به تشریح 
موضوع برداش��ت بانک مرکزی از حس��اب صندوق توس��عه 
ملی پرداخت و گفت: اصوال اعتق��اد داریم که صندوق صاحب 
 حسابی است که در بانک مرکزی دارد؛ مانند سایرکسانی که در

 بانک ها حس��اب دارند و صاحب اختیار آن هس��تند؛ بنابراین 
باید مص��رف آن ب��ا مج��وز صاحب حس��اب ص��ورت گیرد. 
 عضو هی��ات نظارت صندوق توس��عه مل��ی با بی��ان اینکه در

 سال های اخیر همواره پیش آمده که برداشت هایی از حساب 
صندوق توسعه ملی انجام ش��ده که با اجازه مستقیم صاحب 
 حساب نبوده اس��ت توضیح داد: این در حالی است که برخی 
دستگاه ها بعد از صدور مجوز مستقیم به بانک مرکزی مراجعه 
کرده و منابع الزم را برداشت می کردند؛  اما معتقدیم که صندوق 
توسعه ملی صاحب حساب است و باید دستور برداشت از سوی 
آن انجام شود. به گفته وی، این هیات نسبت به نوع برداشت از 
صندوق و صدور مجوز برداش��ت از آن پیشتر به بانک مرکزی 

تذکر داده است.
بانک مرکزی دستور می گیرد

همچنین دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
به جام جم گفت: بانک مرکزی به تنهایی قدرت کافی برای اجرا 

ندارد و خود از نهاد باالدستی دستور می گیرد.
وی افزود: ممکن است نوس��انات قیمت ارز دلیل چنین کاری 
باشد و از آنجا که هنوز تحریم ها برداشته نشده و صادرات نفت 
ایران به میزان قابل توجه افزایش نیافته است و به تبع آن ارز وارد 
کشور نشده بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی دست 
برده و احتمال دارد این برداشت از حساب موقتی بوده و زمانی 
که ارز به دست بانک مرکزی رس��ید این مبلغ برگردانده شود.

این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد: از سوی دیگر 
ممکن است این برداشت از حساب صندوق توسعه ملی به منظور 
سرمایه گذاری بوده که این اختیار برای بانک مرکزی فراهم است.

تقوی گفت: ماهیت اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی این بود 
که بخشی از پول نفت به آن واریز شود تا برای سرمایه گذاری 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و اگر بانک مرکزی برداشت پول را به 

منظور سرمایه گذاری انجام داده است مشکلی ندارد.
هیات وزیران تشکیل جلسه فوری بدهد

همچنین دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
 در گفت وگو ب��ا جام جم اظهار ک��رد: این بار اولی نیس��ت که

 بانک مرکزی چنین تخلفاتی را انجام م��ی دهد و برای اینکه 
دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم هیات وزیران باید جلسه 
 فوری به ریاست رییس جمهور تشکیل دهد و برای این جریان

 بررسی ها و اقدامات بازدارنده را لحاظ کند.
وی افزود: البته بانک مرکزی مدعی است چنین برداشتی انجام 
نشده اما واقعیت چیز دیگری است. بانک مرکزی اظهار می کند 
که موجودی صندوق توسعه ملی بخشی از دارایی ارزی بانک 
مرکزی است؛ در حالی که این طور نیست و صندوق توسعه ملی 
دارای یک حساب رسمی نزد بانک مرکزی برای سرمایه گذاری 
کشور است.آرمان اضافه کرد: این مساله سابقه طوالنی دارد و 
بارها شاهد چنین برداش��ت هایی بودیم؛ در حالی که هرگونه 
برداش��ت از صندوق توس��عه ملی باید با نظ��ارت و هماهنگی 
رییس هیات عامل اتفاق بیفتد و بانک مرکزی نمی تواند به طور 
خودسرانه به حساب ها دس��ت ببرد.این کارشناس اقتصادی 
تصریح کرد: این نوع توجیه کردن کارها سودی به حال اقتصاد 
کشور ندارد و به نهاد بزرگ توسعه ای مانند صندوق توسعه ملی 

آسیب می زند.
اظهارات عجیب صفدر حسینی

گفته صفدر حسینی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی 

تا جایی پیش رفت که همه رس��انه ها به کنکاش این موضوع 
پرداختند و با داغ شدن این خبر وی اعالم کرده که در روزهای 
اخیر، در خصوص اظهار نظرهای اینجان��ب در اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی تهران درباره نحوه تعامل صندوق 
توسعه ملی و بانک مرکزی، بازتاب ها و تفسیرهای زیادی منتشر 
ش��د.وی افزود: آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روش��ن در 
 مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بیان و در

 بخش های مختلف خبری نیز پخش ش��د، انتقاد از رفتارهای 
بانک مرکزی در گذشته بود.

حسینی گفت: ما در جلس��اتی که به طور مرتب با رییس کل 
و مدی��ران ارزی بانک مرکزی داریم،  مس��ائل کارشناس��ی و 
نحوه تخصی��ص منابع به طرح های تولیدی و تامین س��رمایه 
در گردش را بررس��ی می کنیم و احیانا نسبت به طرح ایرادها 
و نکات کارشناسی و چاره اندیش��ی برای آنها اقدام می کنیم.
 وی تصریح کرد: آنچ��ه در این روزها و در البه الی س��طرهای

 رسانه ها مغفول واقع شد، توجه به نقش موثر نظام بانکی و در 
راس آن بانک مرکزی در مدیریت مس��ائل پولی کشور است. 
بانک مرکزی در دولت یازدهم به مدیریت دکتر ولی اهلل سیف 
نقش موثری در کاهش معنادار تورم، کنترل رشد نقدینگی و به 
ویژه کاهش نوسانات نرخ ارز داشته که این مهم در آماده کردن 
 زمینه برای س��رمایه گذاری و حمایت از تولید، بسیار اساسی

 است.
بانک مرکزی مجبور بود

غالمحسین دوانی ،کارشناس حسابرسی در گفت وگو با جام جم 
اظهار کرد: اقدام اخیر بانک مرکزی نشان دهنده این است که 
دولت به منابع ارزی نیاز داشته؛ اما از آنجا که منابع ارزی کشور 
به دلیل کاهش قیمت و همچنین صادرات نفت کاهش یافته 
است بانک مرکزی مجبور بود از حساب صندوق توسعه ملی پول 

برداشت کند تا بتواند خأل منابع خود را بپوشاند.

یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1674 | سه شنبه 17 شهریور 1394 |24 ذی القعده 1436

Society,Cultural  Newspaper No.1674 |  September 8،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Gholipour.zayanderoud@gmail.com

 

نظرعارف درباره حزب جدید 
اصالح طلبان

وقتی انتقاد جای خود را به 
تمجید و تعریف می دهد

تولید خودروهای بی کیفیت 
خیانت است

 روایت کرباسچی
 از چگونگی انتخاب روحانی

شنیده ها 

محمدرضا عارف، رییس بنیاد امید ایرانیان در دیدار 
با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
با تبریک آغاز فعالیت این تشکل سیاسی بر ضرورت 
تقویت انس��جام بخش��ی در مجموعه اصالح طلبان 
تاکی��د کرد. وی افزود: ش��کل گیری احزاب مختلف 
در دوران جدید به خصوص بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری نوید بخش نش��اط سیاسی در کشور است 
و وظیفه همه فعاالن سیاس��ی است که در حفظ این 
فضا و ارتقاء آن تالش کنند و فعالیت های خود را در 
قالب تشکل های شناسنامه دار و رسمی سامان دهی 
کنن��د. عارف،حضور حزب اتحاد مل��ت را به عنوان 
یک ظرفیت موثر در مجموعه اصالح طلبان دانس��ت 
و ادامه داد: مطمئناً تاس��یس یک تشکل سیاسی به 
روند توسعه سیاسی در کشور کمک می کند و نباید 
تصور شود تش��کیل یک حزب باعث کمرنگ شدن 
احزاب دیگر می شود؛چرا که در فضای رقابتی عالوه 
بر افزایش نشاط سیاسی به تقویت تحزب در کشور 

نیز کمک می شود.

س��ید صفدر حس��ینی، رییس هیات عامل صندوق 
توس��عه ملی توضیحاتی را در رابطه با اظهارات خود 
در جلس��ه اتاق بازرگان��ی تهران ارائه ک��رد. دراین 
توضیح��ات آمده اس��ت:در روزهای اخی��ر، در مورد 
اظهارنظره��ای اینجانب در ات��اق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کش��اورزی ته��ران درباره نح��وه تعامل 
صندوق توس��عه ملی و بانک مرک��زی، بازتاب ها و 

تفسیرهای زیادی منتشر شد. 
آنچ��ه م��ورد انتقاد بنده ب��ود و به طور روش��ن در 
مقاب��ل دوربین صدا و س��یمای جمهوری اس��المی 
بی��ان و در بخش ه��ای مختلف خب��ری نیز پخش 
ش��د، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذش��ته 
بود. و اال ما در جلس��اتی که به طور مرتب با رییس 
کل و مدی��ران ارزی بان��ک مرکزی داریم، مس��ائل 
کارشناس��ی و نحوه تخصیص مناب��ع به طرح های 
تولیدی و تامین س��رمایه در گردش را مورد بررسی 
ق��رار می دهی��م و احیانا نس��بت به ط��رح ایرادها و 
 نکات کارشناس��ی و چاره اندیش��ی برای آنها، اقدام

 می کنیم.
آنچ��ه در این روزها و در البالی س��طور رس��انه ها 
مغفول واقع ش��د، توجه به نقش موثر نظام بانکی و 
در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 

مدیریت مسائل پولی کشور است.
بانک مرک��زی در دولت یازدهم ب��ه مدیریت دکتر 
س��یف نقش موثری در کاهش معنادار تورم، کنترل 
رش��د نقدینگی و به ویژه کاهش نوس��انات نرخ ارز 
داش��ته که این مه��م در آماده ک��ردن زمینه برای 
س��رمایه گذاری و حمایت از تولید، بس��یار اساسی 

است.
آقای سیف را بیش از 20 سال است که می شناسم 
و دوس��تی و ارادت داری��م. زمانی ک��ه وزیر اقتصاد 
دولت آق��ای خاتمی بودم، ایش��ان مدیرعامل بانک 
ملی بودند و ما از نزدیک با یکدیگر تعامل داشتیم.

محم��د فی��روزی در گفت وگو ب��ا فارس اظه��ار کرد: 
متأس��فانه این روزه��ا در مورد بحث خ��ودرو مطالبی 
مطرح می ش��ودکه اصاًل شایسته ملت انقالبی و بزرگوار 
 ایران نیس��ت.وی اف��زود: مردم ایران دوس��تدار نظام و

 انقالب ش��ان هس��تند و ربط دادن نخری��دن خودرو 
به انق��الب هیچ توجی��ه منطقی و عقلی ن��دارد. دبیر 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
خیانت را کسانی می کنندکه خودرو بی کیفیت را روانه 
ب��ازار مصرف کرده و ب��ا جان مردم ب��ازی می کنند نه 
کسانی که به گرانی و کیفیت خودرو اعتراض می کنند.

وی ادامه داد: ساالنه درکشور 20 هزار نفر بر اثر حوادث 
جاده ها جان خود را از دست می دهندکه بیشتر این آمار 
مربوط به بی کیفیتی خودروهاست. فیروزی اضافه کرد: 
ما درصنعت خودرو در این چند س��اله هیچ پیش��رفتی 
نداشته و متاسفانه پس رفت داشته ایم؛ این چه منطقی 
اس��ت که همه اجناس خارجی کیفیت را از خارج وارد 
کرده و با مونتاژ در اختیار مردم قرار دهیم. وی در پایان 
گفت: مسووالن بدانند که مردم مهم تر از خودرو هستند 
و اظه��ارات وزیر صنعت در این رابطه دور از ش��أن یک 

مقام دولتی و توهین به شعور مردم بود.

غالمحس��ین کرباس��چی، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی در جلسه اخیر حزب کارگزاران با اشاره به 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دوره یازدهم به حمایت 
رییس دولت اصالحات، آیت اهلل هاش��می و تبلیغ و 
تش��ویق آنان جهت رای دادن به روحانی پرداخت و 
گفت: این دولت به همت شما و سرمایه گذاری آقای 

هاشمی شکل گرفت.

کنگ��ره آمری��کا ب��ه س��فارش یک��ی از نماین��دگان 
جمهوری خواه،گزارش��ی تهی��ه و اتهام��ات جدی��دی 
ب��ا ه��دف جلوگی��ری از تصوی��ب برج��ام در مجلس 
 نمایندگان و س��نای این کش��ور ب��ه ای��ران وارد کرده

  است.
به گزارش فارس، در حالیک��ه کمتر از دو هفته تا مهلت 
17 سپتامبر )26 ش��هریور ماه( کنگره برای رأی گیری 
در زمینه توافق هسته ای ایران و 1+5 )آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، روسیه، چین به عالوه آلمان( زمان باقی مانده 
اس��ت، جمهور ی خواهان تمامی تالش خ��ود را به کار 

گرفته اند تا مانع از تصویب برجام در کنگره شوند.
بنا به گزارش روزنام��ه آمریکایی »واش��نگتن تایمز«، 
»مارک کرک« سناتور جمهوری خواه ایالت »ایلینوی« 
که ازتدوین گران چند الیح��ه تحریمی علیه ایران بوده 
است، به تازگی به سرویس تحقیق کنگره سفارش تهیه 

یک گزارش علیه ایران را داده است.
در این گزارش سفارش��ی ادعا ش��ده اس��ت ک��ه ایران 
میلیاردها دالر در س��ال ب��ه گروه های م��ورد حمایت 
خود در حزب اهلل، سوریه، یمن، عراق و نوار غزه حقوق و 

دستمزد پرداخت می کند.
سرویس پژوهش��ی کنگره مدعی شدکه بودجه دفاعی 
ایران حدود 14 الی 30 میلیارد دالر در س��ال اس��ت و 
بیشتر این پول صرف گروه های مورد حمایت ایران در 

منطقه می شود.
پایگاه اینترنتی »ف��ری بیکن« نیز ک��ه در ابتدا به این 
گزارش دس��ت یافته بود به بخش هایی از آن اشاره کرد 
و نوشت: »برخی کارشناسان منطقه ای مدعی هستند 
که بودجه دفاعی ایران شامل هزینه هایی نمی شود که 
در بخش فعالیت های اطالعاتی و حمایت از بخش های 

غیردولتی خارجی صرف می شود.« زیرا در این صورت 
هزینه واقعی نظامی بس��یار فراتر از 30 میلیارد دالری 

می شود که ایران ساالنه آن را فاش می کند.
در این گزارش همچنین آمده اس��ت: به طور مش��ابه، 
ی��ک مطالع��ه دیگر مدعی اس��ت ک��ه بودج��ه واقعی 
)نیروهای س��پاه قدس( بسیار بیش��تر از مقداری است 
که در بودجه دولتی تخصیص داده می شود. بودجه این 
 گروه توس��ط فعالیت های اقتصادی خودش��ان تکمیل 

می شود.
کنگره آمریکا مدعی ش��ده اس��ت که ای��ران بین 100 
الی 200 میلیون دالر در س��ال صرف ح��زب اهلل، 3/5 
 تا 15 میلی��ون دالر در س��ال صرف حمای��ت از دولت 
»بش��ار اس��د« رییس جمهور س��وریه، 12 میلیون الی 
26 میلیون دالر صرف گروه های ش��یعه در س��وریه و 
عراق، 10 الی 20 میلیون دالر در سال صرف حمایت از 
انصاراهلل یمن و ده ها میلیون دالر در سال صرف حماس 

در نوار غزه می کند.
طبق این گزارش، در س��وریه بعنوان مثال، گروه های 
حامی ای��ران ماهیانه برای مب��ارزه در حمایت از دولت 

سوریه بین 500 تا هزار دالر حقوق دریافت می کنند.
این گزارش سفارش��ی در ش��رایطی منتشر شده است 
که »ب��اراک اوبام��ا« رییس جمهور آمریکا تع��داد آراء 
کافی کنگره برای حفظ ح��ق وتو خود در دفاع از توافق 

هسته ای ایران و 1+5 را جلب کرده است.
جمهوری خواهان حدود دو ماه اس��ت که تمامی تالش 
خود را به کار گرفته اند تا افکار عمومی مردم این کشور 
و مردم سراسر کشورهای دیگر را به این سو جلب کنند 
که ایران یکی از حامیان گروه های تروریس��تی است و 

نباید توافق هسته ای کنونی با ایران به تصویب درآید.

 وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان گف��ت: کس��انیکه در مورد
 رییس جمهور س��وریه ش��رط و شروط گذاش��تند مسوول 
خونریزی ها در این کش��ورند. محمدج��واد ظریف، وزیر امور 
خارجه کش��ورمان در نشس��ت خبری مش��ترک با همتای 
اس��پانیایی خود با ابراز خوش��حالی از دومی��ن حضور وزیر 
خارجه اسپانیا در چند ماه گذشته در ایران گفت: دفعه قبل 
به دلیل بحران اوکراین س��فر وزیر خارجه اس��پانیا به ایران 
ناتمام ماند و این بار در راس یک هیات کامل به ایران س��فر 
کرده اند.وی افزود: زمینه های همکاری مختلفی با اس��پانیا 
داریم و دوس��ت داریم که این زمینه ها گس��ترش پیداکند. 
در عرص��ه های سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی مش��ترکات 
 زیادی داریم.ظریف ادامه داد: بحث های مختلف سیاس��ی و

 منطقه ای را با وزیر امور خارجه اس��پانیا داشتیم و در مورد 
خط آهن، حمل و نقل و زیرس��اخت های اقتصادی صحبت 
 کردی��م. وزیر امورخارج��ه با بیان اینکه در عرصه سیاس��ی

 زمینه های مختلفی برای گفت وگو اس��ت افزود: در موضوع 
حقوق بش��ر و نحوه حمای��ت از حقوق پناهندگان که دردنیا 
مطرح اس��ت، صحبت کردیم. وی خاطرنش��ان کرد:در مورد 
سایه تهدیدات منطقه ای که برای ما و اروپا خطرهای امنیتی 
و مش��کل پناهندگی را به همراه دارد نیز با وزیر امور خارجه 
اس��پانیا صحبت شد.ظریف ادامه داد: در مورد سوریه، عراق، 
افغانستان و بحران یمن نیز صحبت کردیم و اسپانیا می تواند 

نقش مهمی در بحران لیبی و سوریه داشته باشد.
وزیر امور خارجه با اش��اره به گفت وگو با همتای اس��پانیایی 
خود در زمینه های مختلف خاطرنش��ان کرد: امیدواریم این 

گفت وگوها به حل مشکالت مشترک کمک کند.
ظریف با تاکید بر اینکه ما معتقدیم مش��کل سوریه از طریق 
سیاسی حل می ش��ود و راه حل نظامی برای پایان دادن به 
این مسئله صحیح نیست اظهار کرد: در مورد رییس جمهور 

س��وریه نیز فقط مردم این کشور حق تصمیم گیری دارند و 
کس��انی که در مورد رییس جمهور سوریه طی دو سه سال 
گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث این شدند که جنگ 

در سوریه ادامه پیدا کند.
وی افزود: این کش��ورها باعث خونریزی هایی هستند که در 
سوریه اتفاق افتاده است؛زیرا تصمیمی که مردم سوریه باید 
می گرفتند را خودش��ان عهده دار ش��دند و قصد داشتند از 

بیرون این تصمیم را به مردم سوریه تحمیل کنند.
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان تصریح کرد: آنه��ا باید هرچه 
زودتر از این خودخواهی ها کنار بکشند و تصمیم را به مردم 
س��وریه واگذار کنند و اجازه بدهند مردم این کشور از طریق 
نهاده��ای قانونی به ابزارهای موجود راه حل صلح، آش��تی، 
حکومت وحدت ملی و مراجعه به آرای عمومی را پی بگیرند.

ظریف با بیان اینکه ما یقین داریم از طریق سیاس��ی بحران 
س��وریه خاتمه پیدا می کند گفت: این امر به شرط آن است 
که دولت های خارجی که مانع تحقق صلح در سوریه بودند 
اقدامات خ��ود را متوقف کنند و منافع کوتاه مدت خود را با 

تحمیل هزینه به مردم سوریه پی نگیرند.
وی ادام��ه داد: آنها باید اجازه بدهند مردم س��وریه به ثبات 
بازگردند،تا از این طریق بحران آوارگان جنگی متوقف شود.

وزی��ر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره به اقدام��ات برخی 
کش��ورهای همسایه س��وریه گفت: با ش��عارهایی که در این 
روزها از س��وی این کشورها شنیده می شود صلح به سوریه 
 بازنمی گردد؛ بلکه با توقف اجازه به داعش برای اس��تفاده از

س��رزمین ش��ان جهت حرکت به سمت س��وریه، می توانند 
مشکل این کشور را حل کنند.

ظریف تاکید کرد: ما به همه اصرار داریم که راه حل سیاسی 
را برای پایان دادن به بحران س��وریه استفاده و رویای پایان 

دادن حل بحران از طریق نظامی را فراموش کنند.

آخرین تالش های جمهوریخواهان برای مقابله با برجام؛
کنگره گزارش سفارشی ضد ایران منتشر کرد

کسانی که درباره اسد شرط گذاشتند
 مسوول خونریزی در سوریه هستند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به 
س��والی درباره نتایج کمپین خرید خودرو صفر ممنوع و تاثیر 
آن بر شماره گذاری خودروهای داخلی، از کاهش 15 درصدی 

شماره گذاری خودروهای صفر در پنج ماهه امسال خبر داد.
 س��ردار تقی مهری در جلس��ه کمیت��ه هماهنگی طرح های 
وی��ژه ترافیکی که در مقر مرکزی س��تاد پلی��س راهور برگزار 
ش��د، در پاس��خ به س��والی درباره نتایج کمپین خرید خودرو 
صفر ممنوع و تاثیر آن بر ش��ماره گذاری خودروهای داخلی، 
گفت: بر اس��اس آمارهایی که پلیس دارد در پنج ماهه امسال 
ش��ماره گذاری خودروی نوشماره کاهشی 15 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل داش��ته اس��ت و در حوزه نقل و 
انتقاالت نیز کاهش��ی 9/7 درصدی نسبت به پارسال داشتیم.

ب��ه گزارش ایس��نا، وی اف��زود: در مورد خودروه��ای وارداتی 
 نیز ش��اهدکاهش 17 درصدی در ش��ماره گ��ذاری بوده ایم و

 ش��ماره گذاری موتورس��یکلت نیز 20 درصد نسبت به مدت 
مش��ابه قبل کاهش داش��ته اس��ت.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی در عین حال افزود: در حوزه اس��قاط 
خ��ودرو در ای��ن مدت نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش دو 
 برابری داش��ته ایم. سردار مهری همچنین در خصوص حریق

 اتوب��وس های اس��کانیا نیز اظه��ار کرد: ای��ن حادثه به دلیل 
نق��ص فن��ی رخ داده و ع��الوه بر آن یک م��ورد حادثه ولوو و 
ی��ک مورد اتوبوس بنز نیز وجود داش��ته ک��ه برخی به دلیل 
نق��ص فنی و برخی نیز به دلیل تغییراتی که از س��وی راننده 
اعمال ش��ده است رخ داده بود. وی با اشاره به خودروهایی که 
ممکن است دارای نقص فنی باشندتصریح کرد: خودروسازان 
 و تولی��د کنن��دگان خ��ودرو در صورتی که نق��ص فنی برای

 خودروهای ش��ان وجود دارد باید نسبت به فراخوان مستمر و 
کنترل تولیدات خود اقدام کنند.

شناسایی 1200 نقطه پرحادثه در جاده های کشور
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از شناسایی 
ه��زار و200 نقط��ه پرحادثه در جاده های کش��ور خبر داد و 
 گف��ت: با کم��ک س��ازمان راهداری ای��ن نقاط شناس��ایی و 

عالمت گذاری شده است.

کاهش شماره گذاری خودروی صفر؛

»کمپین نه، به خرید 
 خودروی صفر« 

جواب داد

بررسی عملکرد بانک مرکزی درگفت وگو با کارشناسان؛ 

شفـافیت؛ 

نیـاز سیـاست پـولی کشـور 

است



خبر 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1674 | سه شنبه 17 شهریور 1394 | 24 ذی القعده 1436

ریيس ایمنی، بهداشت 
 )HSE(و محيط زیست
گاز  مل��ی  ش��رکت 
ای��ران، در همای��ش 
ن  ا ر ن��کا پيما «H S E
 ب��ا تاکي��د ب��ر ن��کات 
عبرت انگيز« ش��رکت 
گاز اس��تان اصفه��ان، 
گفت: ش��رکت ملی گاز 
ایران بر افزایش س��طح 
ایمنی و حفاظت از جان 
یکای��ک پيمان��کاران، 

تامين کنندگان و نيروهای اجرایی خود به ش��دت حس��اس اس��ت.
محمدرضا یوس��فی پور اظهار داش��ت: گاز یک انرژی پ��اک،ارزان و 
استراتژیک با دو ویژگی منحصر به فرد است؛ این انرژی عالوه بر انعطاف 
پذیری باال و قابليت حمل و نقل متنوع و آسان، قابل امتزاج و ترکيب 

با انرژی های دیگر است.
 وی اظه��ار داش��ت: آمارها نش��ان می دهد ک��ه بي��ش از 50 درصد 
نيروگاه های��ی ک��ه از گاز طبيع��ی به جای س��وخت های فس��يلی 
اس��تفاده می کنند مي��زان آلودگی ناش��ی از فعاليت آنها به ش��دت 
کاهش یافته اس��ت.ریيس HSE ش��رکت ملی گاز ای��ران در رابطه 
با مس��ائل ایمني، بهداش��تي و محيط زیس��ت و رعایت نکات ایمني 
در کار و اج��راي پ��روژه ه��ا و همچنين ح��وادث و خطرات ناش��ي 
 از ع��دم توجه به مس��ائل ایمن��ي توضيحات مبس��وطي ارائ��ه کرد .

یوس��فی پور، در خصوص ح��وادث س��ال هاي اخير که در اثر س��هل 
انگاری و عدم رعایت مس��ائل ایمن��ی حادث گردیده اظهار داش��ت: 
 خطرات عمليات حفاری نظي��ر؛ ریزش دیواره ها، س��قوط از ارتفاع ،

سقوط ماش��ين آالت، و مس��موميت ناش��ی از استنش��اق بخارات و 
 گازهای سمی از شایع ترین عواملی بوده که منجر به بروز حادثه شده

 است.
وی بر نظارت بر ایمن س��ازی کارگاه ه��ا و محل اج��رای پروژه های 
گازرسانی با استفاده از تابلوها و عالئم هشدار دهنده، اطمينان از وجود 
جعبه کمک های اوليه،کپسول اطفاء حریق در محل تمامی کارگاه ها 
توسط تامين کنندگان و پيمانکاران تاکيد کرد و گفت: با هماهنگي  و 
تعامل شرکت هاي خدماتي و دقت در حفاري ها و استفاده از نيروهاي 

خبره و آموزش دیده، بسياري از حوادث کنترل مي شوند.
یوسفی پور بيان داشت: یکی از اهداف اصلی شرکت ملی گاز ایران این 
است که تامين کنندگان و پيمانکاران رابه عنوان بازوان اجرایی خود بيش 

از پيش توانمند سازد.

ریيس HSE شرکت ملی گاز ایران؛
بر افزایش سطح ایمنی به شدت 

حساسيم

واردات بی رویه انواع الستيک، نوسانات قيمت توليدات داخلی 
و عدم بهره گيری از شبکه مناس��ب توزیع در داخل، وضعيت 
الستيک کشور را در حال حاضر بسيار نگران کننده کرده است.

بيش از ای��ن یک چهارم الس��تيک مورد نياز کش��ور از طریق 
واردات تامين می ش��د، اما اکنون ميزان واردات انواع الستيک 

کشور به بيش از 40 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که بسياری از دس��ت اندرکاران برای برون 
رفت از این وضعيت خواستار افزایش تعرفه واردات الستيک به 
خصوص الستيک های خودروهای سنگين هستند تا حداقل 
سهم استفاده از الستيک خودروهای کشنده، کاميون، اتوبوس، 
مينی بوس و ماشين های راهسازی و معدنی از توليدات داخلی 
افزایش یابد.صنعت الستيک کشور هم اکنون سه دهم درصد 

توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و س��هم ارزش 
افزوده این صنعت در حال حاضر به 1/6 درصد صنایع کش��ور 
رسيده است.س��خنگوی انجمن تایر ایران با اشاره به وضعيت 
 صنعت الس��تيک داخلی و اینکه سال گذش��ته بيش از 151 
هزار تن تایر وارد کشور شده است، گفت: این واردات در حالی 
صورت گرفته که کارخانه های توليد تایر کشور در ميان حجم 
زیادی از توليدات خود پنهان شده اند.وی تنها، ميزان مصرف 
الس��تيک کش��ور را بيش از 350 هزار تن در سال اعالم کرد و 
افزود: توليد ساالنه کشور هم اکنون افزون بر 400 هزار تن است 
و بيشتر این توليدات بدون آنکه به بازار عرضه شوند، در محل 

کارخانه های الستيک سازی دپو می شوند.
وی با بيان آنکه توليد داخلی در حال حاضر توان پاس��خگویی 
به نياز بازار را دارد، اظهار داشت: تمام توليدات داخلی مطابق 
استانداردهای ملی و بين المللی است و از نظر کيفيت به طور 

100 درصد توان رقابت با محصوالت مشابه خارجی را دارند.
این عضو انجمن تایر ایران مبدا بيشتر تایرهای وارداتی را کشور 
 چين عنوان کرد و گفت: واردات تایر به کشور در حالی صورت 
می گي��رد که کارخانه ه��ای توليد تایر داخ��ل، از تجهيزات و 
فناوری روز دنيا اس��تفاده می کنند و در ص��ورت برنامه ریزی 
مناس��ب، امکان صادرات مازاد بر نياز را ني��ز دارند.وی افزود: 
شرکت های خودروساز داخلی با وجود بدهی های سنگين که 
به صنعت تایر کشور دارند، اقدام به واردات تایر از چين کردند 
که این فرآیند مش��کالت زیادی را برای صنع��ت تایر به وجود 
آورده که این اقدام نه تنها انگي��زه ای را برای افزایش راندمان 
توليد باقی نگذاشته بلکه بسياری از کارخانه ها را ناخواسته به 

سمت کاهش توليد و رکود سوق داده است.
تنها با بيان آنکه شرکت های خودروسازی داخلی بيش از 250 
ميليارد تومان بدهی سررسيده شده به صنعت تایر کشور دارند، 
 گفت: منصفانه نيست که در قبال واردات الستيک های چينی، 
بدهی های خودروسازان به توليدکنندگان تایر کشور با مبالغ 
 س��نگين همچنان معوق بماند.افزایش اش��تغالزایی، توس��عه

 فعاليت های صنایع باال دس��تی و پایين دستی و وجود  
ظرفيت های بزرگ توليد الستيک در داخل 
از مزیت های ایران در صنعت الستيک 
 سازی اس��ت که باید در برنامه های 
ریزی های توس��عه صنعتی کشور 

مورد توجه جدی قرار گيرد.
محمدرض��ا آل س��ارا اف��زود: 
چنانچ��ه مصرف س��االنه 15 
ميليون وس��يله نقليه را در 
کش��ور دو حلقه الس��تيک 
در نظ��ر بگيری��م، مصرف 
ساالنه کش��ور حدوداً 30 
ميلي��ون حلق��ه خواه��د 
ب��ود ک��ه 50 درص��د آن 
 در داخ��ل کش��ور توليد 
م��ی ش��ود و 50 درص��د 
الباقی باید از طریق واردات 
تامين شود.وی یادآور شد: 
تحت تاثير ش��رایط کنونی 
به وی��ژه وضعي��ت اقتصادی؛ 
توليد، توزیع و مصرف الستيک 

در وضعيت نامناسبی قرار گرفته و عرضه و تقاضا الستيک در 
کشور با چالشی بزرگ مواجه شده اس��ت.ال سارا در خصوص 
توان رقابتی توليدات داخلی با تایرهای وارداتی، گفت: توليدات 
داخلی به لحاظ کيفيت با چند ش��رکت تولي��دی برتر جهان 
فاصله دارد و چنانچه ش��رکت های توليدی داخلی از حمایت 
های قانونی و س��رمایه گذاری مناس��ب برخوردار شوند، توان 
ارتقای کيفيت خود را دارند و می توانند در کاهش واردات نقش 

تاثيرگذاری ایفا کنند.
وی اف��زود: قيم��ت تایره��ای س��نگين جه��ت رقاب��ت 
با نرخ الس��تيک ه��ای وارداتی م��ی تواند م��ورد تجدیدنظر 
توزی��ع  روش  در  بازنگ��ری  بنابرای��ن  گي��رد   ق��رار 
 ش��بکه ه��ای تعری��ف ش��ده قانون��ی و هماهنگ��ی بيش��تر 
شرکت های توليدی در بخش توزیع و پخش محصوالت، توان 
رقابت توليدات داخل��ی در برابر توليدات واردات��ی را افزایش 
 خواه��د داد.وی نابس��امانی قيم��ت توليدات داخل��ی و عدم 
بهره گيری الزم از شبکه های مناسب توزیع را از جمله دالیل 
عمده گرایش مصرف کنندگان به محصوالت وارداتی دانست 
 و افزود: بدیهی اس��ت ک��ه در برخی م��وارد نيز ام��کان توليد

الستيک های مورد نياز مصرف کنندگان در داخل کشور وجود 
ندارد و متعاقبا تع��ادل الزم ميان توليد داخل��ی و تامين نياز 

مصرف کننده از بين می رود.
آل سارا تصریح کرد: سازمان حمایت از توليدکنندگان و مصرف 
کنندگان جهت توزیع الستيک های داخلی سود 15 درصدی 
در نظر گرفته که در ش��رایط کنونی محقق نمی ش��ود و نحوه 
توزیع و فروش توليدات و دیگر عوامل تاثيرگذار باعث شده که 
9 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز در عمل از محل سود تعریف 

شده توزیع کنندگان به سازمان مالياتی پرداخت شود.
بدون تردید وضعيت صنعت الستيک در کش��ور نگرانی های 
زیادی را برای دست اندرکاران این صنعت به وجود آورده و این 
مساله سبب شده برخی از شرکت های داخلی، توليدات خود را 

با اعمال تخفيفات زیاد به بازار عرضه کنند.
کارشناس��ان صنعت الس��تيک معتقدند: برای رفع مشکالت 
صنعت الستيک در حوزه توليد، توزیع و مصرف باید روش های 
کارآمدی که بتواند خرید و فروش الستيک را با قيمت مناسب 
در بين مردم تسهيل کند، مورد استفاده قرار گيرد تا با افزایش 
فروش محصوالت داخلی کمبود منابع مالی توليدکنندگان نيز 

در این بخش تا حدودی برطرف شود.
پيش��تر دبير انجمن صنعت تایر ایران نيز گفته بود: بررسی ها 
نشان می دهد واردات تایر در مدت 10 سال از نظر کمی حدود 
2/5 برابر شده به طوری که سهم واردات از مجموع بازار از 26 
درصد در سال 83 به 38 درصد در سال 93 افزایش یافته است.

خسرو محمودیان تصریح کرد: واردات کشور به طور عام از مبدا 
چين صورت می گيرد و تایرسازان چينی تهدید عمده رشد و 

حتی بقای صنعت تایر ملی به شمار می آیند.
وی با اشاره به مصرف تایر سواری در کش��ور گفت: در 9 ماهه 
نخست سال گذشته در مقایس��ه با مدت مشابه سال 92 توليد 
الستيک سواری در کشور 15 درصد افزایش یافت و در حالی که 
9ماهه سال 92 بيش از هشت ميليون و 247 هزار حلقه تایر در 
کشور توليد شد در 9 ماهه نخست سال گذشته مجموع توليد 

الستيک سواری کشور به 9 ميليون و 483 هزار حلقه رسيد.
دبير انجمن صنعت تایر ایران افزود: این در حالی اس��ت که در 
9 ماهه نخست س��ال 92 بيش از دو ميليون و 133 هزار حلقه 

تایر سواری وارد کشور ش��د در حالی که در مدت مشابه سال 
93 ش��اهد واردات پنج ميلي��ون و 346 هزار حلق��ه انواع تایر 
 خودرو سواری به کشور بودیم.به اعتقاد فعاالن این بخش، نبود 
مشوق های الزم برای تشویق س��رمایه گذاری در صنعت تایر، 
رکود بازار الستيک در کش��ور، واردات بی رویه انواع الستيک 
فرصت های ایجاد اشتغال مولد کش��ور را در این بخش نصيب 

کشورهای خارجی می کند.
توليدکنن��دگان داخلی باید توليد کيفی الس��تيک س��واری 
متناسب با آخرین تکنولوژی روز دنيا را در دستور کار خود قرار 
دهند تا مردم و مصرف کنندگان با رغبت بيش��تری نسبت به 

خرید الستيک های توليد داخلی اقدام کنند. 
محمدرضا گنجی، با بيان اینکه ایران قابليت تبدیل ش��دن به 
بزرگ ترین توليدکننده تایر در منطقه خاورميانه را دارد، افزود: 
برای تحق��ق این هدف عالوه ب��ر همکاری دولت در راس��تای 
تکميل طرح های توس��عه این صنعت، الزم است تا طرح های 
توسعه جدید با ظرفيت 200 هزار تن به باال در دستور کار قرار 
بگيرد و از اجرای طرح هایی با ظرفيت کمتر جلوگيری ش��ود.

وی با اش��اره به ضرورت تحول تکنولوژیکی صنعت تایر ایران، 
اظهارداشت: این صنعت مهم کشور با دارا بودن قدمت 50 ساله 
نيازمند جایگزینی و نوسازی ماشين آالت بوده و برای دستيابی 
به کيفيت باال و رقابت در کالس جهانی باید به موضوع تحقيق 

و توسعه نگاه ویژه ای داشته باشيم.
این فعال صنعت��ی افزود: در ح��ال حاضر با وجود مش��کالت 
متعددی همچون باال بودن هزینه تامين مالی و دشواری تامين 
مواد اولي��ه بالغ بر 75 درصد از نياز کش��ور توس��ط واحدهای 
داخلی تامين می ش��ود که این ميزان معادل 60درصد از کل 

ارزش بازار تایر کشور است.
گنجی با بي��ان اینک��ه برنامه ری��زی صحيح ب��رای صادرات 
 یک��ی از راهکاره��ای ارتقای س��طح رقابت پذی��ری تایرهای 
 داخلی، اس��ت، گفت: طی س��ال های گذش��ته به دليل اتخاذ 
تصميم گيری های خلق الس��اعه در زمينه منع صادرات تایر، 
بازارهای صادراتی توليدکنندگان داخلی که با زحمت فراوان 
به دست آمده بود از بين رفت، بنابراین احيای دوباره آن بسيار 

دشوار و پرهزینه شده است.
به هر ح��ال نکته قاب��ل تام��ل در ای��ن بخ��ش واردات انبوه 
تایره��ای ب��دون کيفي��ت و نامرغ��وب چين��ی اس��ت ک��ه 
 کيفيت آنه��ا ح��دود 30 درصد پایي��ن تر از الس��تيک های

 توليد داخل است زیرا الستيک های وارداتی که عمدتا از چين 
و توس��ط تاجران غيرحرفه ای وارد بازار می شوند، بيش ازسه 
ماه کار نمی کنن��د و عمر آنها تا یک چه��ارم کمتر از تایرهای 

توليد داخل است.
 همچني��ن از آنج��ا که بال��غ ب��ر 90 درصد از الس��تيک های

 وارداتی از چي��ن و ام��ارات ج��دا از قيم��ت ارزان از کيفيت 
پایي��ن و نامناس��بی برخ��وردار هس��تند و از تاریخ اس��تفاده 
 آنه��ا ني��ز م��دت زی��ادی گذش��ته ک��ه ع��الوه ب��ر تحميل 
هزینه های س��نگين بر مردم و اقتصاد ملی، مصرف کنندگان 
را با خط��رات جانی ني��ز مواجه می س��ازند از ای��ن رو وزارت 
صنعت و دیگر دس��تگاه های مس��وول و نظارتی باید با اعمال 
تدابير س��ختگيرانه و افزایش محدودیت ها ضمن برنامه ریزی 
جهت واردات کنترل شده، از صنعت الستيک کشور که نقش 
 موثری در ایجاد اش��تغال و ارزش افزوده کشور دارند، حمایت

 کنند.
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 معاون وزیر کار با اعالم اینکه در حال حاضر س��هم تعاون از اقتصاد حدود 
شش درصد است، گفت بازار مجازی بخش تعاون فعال می شود.

سيدحميد کالنتری گفت: در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت ها، 
منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه 

کشور از حدود شش درصد فعلی به 15 درصد می رسد.
معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: رس��يدن به این سهم از اقتصاد ملی 
هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله اس��ت و چون تعاونی ها عالقه مند 
رسيدن به این سهم پيش بينی شده در فاصله زمانی کمتری هستند، باید 

تالش کنيم این مهم محقق شود.
کالنتری افزود: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی ها از 
نحوه اخذ تسهيالت بانکی بر می گردد که باید برای بهبود این روند، آگاهی 

و اطالع رسانی های الزم را انجام داد.
وی گفت: این پورتال شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است که 
اميدواریم بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بين تعاونی ها در س��طح کشور 
از نظر همکاری های ش��بکه ای عرضه و فروش کاال و آش��نایی با توليدات 

کاالهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت تدبير و اميد تهميداتی را در کاهش 
چالش های پيش روی تعاونی ها اتخاذ می کند تاکيد کرد: چالش های بخش 
تعاون با سایر بخش های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در 

حوزه توسعه اقتصادی و محيط کسب و کار وجود دارد.

قيمت پراید و پژوی صادراتی
 چقدر است؟

سهم تعاون از اقتصاد شش درصد
 اعالم شد

در بین آمار خودروهایی که ایران عمدتا به عراق می فروشد، پژو پارس 
و پراید بیشترین میزان صادرات را دارد؛ به طوری که در پنج ماه ابتدای 
امسال از مجموع 6000 دستگاه خودروی صادر شده بیش از 5800 

دستگاه پراید و پژو به قیمت5500 تا 5600 دالر به عراق بوده است.
حدود 1100 دستگاه خودروی سواری در مرداد ماه به دیگر کشورها 
از جمله عراق، مصر، سودان، ترکمنس��تان و ... صادر شد و در نهایت 

مجموع صادرات خودروی سواری به بیش از 6000 دستگاه رسید.
بیشترین صادرات خودرو همچون ماه های قبل، مربوط به پژو پارس 
بوده اس��ت؛ به طوری که در مجموع طی پنج ماه نخست سال حدود 
4700 دس��تگاه خودروی پژو پارس به ارزش ح��دود 5600 دالر به 

عراق صادر شد.
بعد از آن بیش��ترین صادرات مربوط به پرای��د و همچنان بزرگ ترین 
خریدار کشور عراق بوده اس��ت. به این ترتیب در این پنج ماهه حدود 
1100 دستگاه پراید به ارزش حدود 5500 دالر به عراق فروخته شد.

همچنین در پنج ماهه نخست امس��ال 187 دستگاه خودروی تیبا به 
کشورهای مصر، عراق، سودان، ویتنام، اسپانیا و آلمان صادر شده است 

که ارزش آن در گمرک 6300 تا 7400 دالر ثبت شده است.
فهرس��ت صادرات خودرو و لوازم یدکی خودرو طی پنج ماهه نخست 
امسال نشان می دهد که 23 دستگاه خودروی سواری دیگر نیز در این 

مدت به کشورهای مختلف صادر شده است.

کاهش ۴۰ درصدی تصرفات اراضی ملی 
 معاون وزیر جهادکش��اورزی گفت: توجه مقام معظم رهبری به منابع 
طبیعی، س��بب کاهش 40 درصدی تصرفات اراضی ملی در نیمه اول 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه با مصوبه 
هیات دولت، بهره برداری از جنگل های ش��مال به پایین ترین حد خود 
رسیده اس��ت، افزود: در یک میلیون هکتار از جنگل های شمال حدود 
500 هزار متر مکعب چوب های شکس��ته و افتاده برداشت می شود و 
این فرصتی است تا جنگل ها بازس��ازی شوند.به گفته خداکرم جاللی، 
جنگل های ایران با مس��احتی حدود 14 میلیون و 300 هزار هکتار در 
 پنج ناحیه رویشی هیرکانی)یک میلیون و ۹70 هزار هکتار(، ارسبارانی
 ) 200 هزار هکتار(، زاگرس��ی) ش��ش میلیون هکتار(، ایرانی، تورانی

)چهار میلیون هکتار( و خلیج فارس، عمان��ی )دو میلیون و 100 هزار 
هکتار( پراکندگی دارد.معاون وزیر جهادکش��اورزی ابراز داش��ت: در 
 نیمه اول امسال در مقایس��ه با نیمه اول سال گذشته میزان تصرفات و 

دست اندازی به اراضی ملی و دولتی 40 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: کاهش این میزان تخریب و تصرفات به خاطر توجهات مقام 
معظم رهبری به مقوله منابع طبیعی، همکاری قوه قضاییه و همچنین 
مردم بوده اس��ت.خداکرم جاللی در ادامه به عملی��ات جنگل کاری به 
میزان 53 هزار هکتار در سال گذشته اش��اره کرد و گفت: بخش اعظم 

جنگل کاری ها اقتصادی و با مشارکت مردم انجام شده است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ای��ران با بیان اینکه تمام آثار منفی 
تورم، رکود و اعمال قانون هدفمندس��ازی یارانه ها به بخش تولید وارد 
شده اس��ت، گفت: تولیدکنندگان به دلیل کمبود تقاضا در سطح بازار 

انباردار شده اند.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه اکثر کارخانجات سیمان، 
کاشی و س��رامیک و مصالح فروش��ی های س��اختمانی با کمبود تقاضا 
تولیدات خود را در انبارها گذاشته اند، اظهار داشت: شرایط رکود اثر واقعی 
خود را بر بخش تولید گذاشته است و واحدها به دلیل قیمت تمام شده 

باالی کاالهای خود امکان صادرات آنها را هم ندارند.
وی افزود: تمام آثار منفی ت��ورم، رکود و اعمال قانون هدفمندس��ازی 
یارانه ها به بخش تولید وارد ش��ده و آنها را با دیون معوق بسیار روبه رو 

ساخته است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: انتظار ما از دولت 
عدم دریافت تس��هیالت بانکی نیس��ت بلکه باید برای اقس��اط معوق 
واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی را اتخاذ کند. واحدهای تولیدی در 
افزایش اقساط معوق خود مقصر نیستند اما همین موضوع توان فعالیت 

را از آنها گرفته است.
سهل آبادی با اشاره به اینکه جامعه صنعتی از دولت بابت اجرای قانون 
هدفمند سازی یارانه ها 35 هزار میلیارد تومان طلب دارد، تصریح کرد: 
الاقل دولت همین طلب را تهاتر کرده و بدهی معوق واحدهای تولیدی از 

سیستم بانکی را تسویه کند.

توليدکننده ها انباردار شدند

نگرانی صنعت 

الستیک کشور

 از واردات
 بی رویه

س��رمایه گذاری داخلی ی��ا خارجی یک��ی از ارکان توس��عه اقتصادی 
کشورهاست که بسياری از دولتمردان دنبال دستيابی حداکثری به هر 
دو هستند، اما نباید فراموش کنيم سرمایه گذاری امروز برای کشورمان 
یکی از مهم ترین موارد است و باید برای آن برنامه ای دقيق داشته باشيم؛ 
چون توسعه اقتصادی گرچه خوب است، اما اگر رشد به همراه نداشته 

باشد، در واقع »هيچ« اتفاقی رخ نخواهد داد.
 اما قبل از هر تصميم گيری و سياستگذاری بهتر است ابتدا به این نکته 
توجه داشته باش��يم که با توجه به موقعيت کنونی اقتصاد ایران، اکنون 
نزدیک به 50 درصد از امکانات و منابع مالی کشورمان در اختيار دولت 
نيست و »خصولتی ها« این حجم قابل توجه از منابع را در اختيار خود 

گرفته که لزوما همسو با دولت حرکت نمی کنند.
 از این رو اگ��ر در دوران فعلی اقتص��اد ایران بخواهي��م از اولویت های 
س��رمایه گذاری دولت بگویيم، بد نيس��ت در دو بخش سرمایه گذاری 

خارجی و داخلی به تفکيک موارد زیر را مورد توجه ویژه قرار دهيم.
1� ابتدا بهترین سياستگذاری دولت در این زمينه یعنی سرمایه گذاری 

این است که بررسی و کارشناسی علمی و دقيق طرح های نيمه کاره و 
قدیمی را شناسایی کرده و نسبت به فعال کردن آنها متناسب با توجيه 
اقتصادی اقدام کند. این رویداد می تواند حجم قابل توجهی از نقدینگی 
را که در طرح های نيمه تمام بلوکه ش��ده به فعاليت اقتصادی رساند تا 

برای کشورمان مفيد باشد.
2� همان طور که می دانيم امروز بح��ث توليد ملی یکی از اولویت های 
اصلی برای کشور است، بنابراین سرمایه گذاری های مورد نظر از سوی 
دولت باید به گونه ای باشد که توليد ملی را باال ببرد که این اتفاق چند 
امتياز برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد که اولين آن در اشتغال 

و رونق اقتصادی شناخته می شود.
3� سرمایه گذاری و توسعه بسيار قابل قبول است، اما سرمایه گذاری که 
ارزش افزوده به همراه نداشته باش��د، نه تنها برای اقتصاد ایران مناسب 
نيست؛ بلکه می تواند به مشکالت اقتصاد کش��ورمان بيفزاید، بنابراین 
اولویت سرمایه گذاری باید با طرح هایی باشد که ارزش افزوده به ارمغان 

آورد.
اما در بخش سرمایه گذاری های خارجی، مهم ترین نکته این است که 
دولتمردان با ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری های مستقيم خارجی 
در کشورمان باید به نوعی سياستگذاری کنند که زمينه ورود فناوری به 
ایران فراهم شود، چون اقتصاد ایران امروز به دليل تحریم های یکطرفه 
غرب عليه کش��ورمان از هر زمان دیگری بيش��تر به ورود فناوری برای 

بازسازی صنعت کشورمان نيازمند است.

توسعه، اقتصادی همراه با 
رشد معنادار می شود
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در حال انقراض

سازمان به عنوان دبیرخانه ی نظام مدیریت سبز و به منظور 
پیاده س��ازی نظام مدیریت محیط زیس��تی )مدیریت سبز( 
درتمامی دس��تگاه های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و 

غیردولتی، تحقق این اهداف را پیگیری می کند.
به گزارش زاینده رود، به نقل از پام مجله »تازه های انرژی«، 
بناب��ر ماموریت محول��ه برای اجرایی ش��دن م��اده ی 190  
 قانون برنامه ی پنجم توسعه ی کش��ور درخصوص استقرار 
»مدیریت س��بز« در دس��تگاه  های اجرای��ی، در کنار حفظ 
و صیان��ت از اه��داف محیط زیس��تی، س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت به عنوان »دبیرخانه ی مدیریت سبز« و برای 
حفاظت از منابع پایه و طبیعی که به صورت خدادادی به عنوان 
میراث طبیعی و ملی در اختیار ماست، همچنین پیشگیری و 
کنترل پیامدهای نامطلوب محیط زیستی ناشی از فعالیت ها 

و اقدامات خود، گام برمی دارد.
سازمان به عنوان دبیرخانه ی نظام مدیریت سبز و به منظور 
پیاده س��ازی نظام مدیریت محیط زیس��تی )مدیریت سبز( 
درتمامی دس��تگاه های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و 

غیردولتی، تحقق این اهداف را پیگیری می کند:
 گسترش آگاهی، توانمندی و مسوولیت پذیری کارکنان 

ازطریق آموزش و اطالع رسانی.
 جلب مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در تحقق اهداف و 

تصمیم گیری های سازمانی.
 بهبود مس��تمر وضعیت س��المت و بهداش��ت فردی و 

محیط کار در سازمان.
 بهبود مستمر میزان بهره وری منابع شامل نیروی انسانی 

و سرمایه.
 بهینه سازی مصرف منابع با هدف کاهش، کنترل و تغییر 
الگوی مصرف منابع انرژی، مواد اولیه، آب، مدیریت پسماند و 

مصرف کاغذ. 
 در حالی ک��ه جدی��ت دول��ت یازدهم ب��رای اج��رای دقیق 
ماده ی190 قانون برنامه پنجم توس��عه و مدیریت سبز، پیام 
مهمی برای آحاد جامعه دربر دارد، اما باید توجه داش��ت که 
اصالح و مدیریت الگوی مصرف در مصارف خانگی، صنعتی و 

کشاورزی نیز با جدیت بیشتری باید پیگیری و به انجام رسد.
 در حالی ک��ه ش��عار امس��ال روز جهان��ی محیط زیس��ت 
»7 میلیارد رویا، یک سیاره« انتخاب شده است و دکتر روحانی 
نیز در مراسمی که به این مناسبت برگزار شد همچون گذشته 
بر نگاه ویژه دولت به مسائل زیس��ت محیطی تاکید داشتند، 
باید توجه داشت که در کنار وظایف عمومی مردم، دولت ها و 
حکومت ها وظیفه ی سنگین تری برای مدیریت مسووالنه ی 

مصرف منابع برعهده دارند. 
ب��ا  و   1382 از  س��بز   مدیری��ت 
مصوب��ه ی دول��ت هش��تم به صورت��ی 
قانون��ی در بودج��ه ی عموم��ی کش��ور 
 لح��اظ ش��د و ق��رار ب��ر ای��ن ب��ود که 
دس��تگاه های دولت��ی و عمومی، موظف 
به اصالح و مدیریت مص��رف منابع خود 
در حوزه های مختل��ف به ویژه آب، انرژی 
و کاغذ باش��ند که همچون سایر مسائل 
زیس��ت محیطی، در چند س��ال گذشته 
 به این م��ورد نیز توجه مناس��بی صورت

 نگرفت.
زیس��ت محیطی  رویک��رد  اگرچ��ه   
دولت تدبیر و امی��د و توجه ب��ه الزامات 
پای��داری توس��عه بس��یار قاب��ل تقدیر 

اس��ت، اما تاکید و ت��الش دولت یازدهم برای اجرایی ش��دن 
»نظام مدیریت س��بز« در دس��تگاه های دولتی با تخصیص 
یک درصد از بودج��ه ی دس��تگاه های دولتی ب��رای اجرای 
برنامه ه��ای صرفه جویی در مصرف منابع پایه، نش��ان از باور 
 عمیق دولت مردان به صیانت از محیط زیس��ت کش��ورمان 

دارد.

از س��ال گذش��ته، آیین نامه ی اجرایی 
مدیریت س��بز با ذک��ر مصادی��ق برای 
صرفه جوی��ی در دس��تگاه های دولتی، 
س��اختمان ه��ا، ادارات و فضاه��ای 
عمومی در اختیار دس��تگاه های دولتی 
 و حت��ی خودروه��ای در اختی��ار ای��ن 
دستگاه ها قرار گرفت و به تمام نهادهای 
مس��وول ابالغ ش��ده اس��ت. همچنین 
 درج تم��ام الزامات در ضواب��ط اجرایی 
بودج��ه ی1394 و صدور اج��ازه برای 
تمامی دس��تگاه ها به منظ��ور هزینه ی 
یک درصد از بودجه ی خود برای اجرای 
برنامه های صرفه جویی و مدیریت سبز 
را نیز اق��دام مکملی در ای��ن زمینه باید 

برشمرد. 
با توجه به اینک��ه دس��تگاه های دولتی و عموم��ی و به طور 
کلی دس��تگا ه های مختلف ب��ا وظای��ف حاکمیتی همچون 
قوای س��ه گانه و ش��هرداری ها مصرف باالیی در حوزه های 
آب، انرژی و کاغ��ذ دارند، امی��دوارم اجرای دقی��ق ماده ی 
190 قان��ون برنامه ی پنجم توس��عه ک��ه ناظر ب��ر اقدامات 
اجرایی مدیریت س��بز اس��ت، آغازگر اقدام��ات عملی برای 

 اصالح الگوهای مصرف در دس��تگاه های دولتی و عمومی 
به شمار آید.

 اگرچه ممکن است شمار این دس��تگاه ها در کالن شهری 
 همچون تهران در مقایس��ه با وس��عت ش��هر ناچیز باشد، 
اما همین تعداد اندک، سهمی بزرگ در میزان مصرف منابع 
دارند؛ به گونه ای که فقط 28 درصد از برق تهران در همین 

دستگاه ها مصرف می شود.
درواق��ع ای��ن حج��م از مص��رف مناب��ع، اف��زون ب��ر 
اینک��ه س��هم قاب��ل توجه��ی از بودج��ه ی  عموم��ی را 
 به خود اختص��اص می دهد، تبع��ات منفی بس��یاری نیز 

بر محیط زیست کشورمان برجای می گذارد.
 در همین راس��تا و با توجه به اقدامات ش��ورای اس��المی 
شهر تهران، به ویژه در دوره ی س��وم، تالش های مناسبی 
برای تس��ری این اقدام مثبت به ش��وراهای اس��المی در 
 سراس��ر کش��ور صورت گرفت که طی آن تفاهم نامه ای با 
شورای عالی اس��تان ها به امضا رس��ید و مقرر شد اجرای 
مدیریت س��بز از الزامات تدوین برنامه ی ش��هرداری ها و 
دستگاه های تحت نظارت شوراهای ش��هر باشد و گزارش 
 اقدامات انجام شده در این حوزه نیز به شوراهای شهر ارائه

 شود. 
البته س��ازمان حفاظت محیط زیست از س��ال گذشته، اقدام 
به صدور کارنامه ی مدیریت س��بز و اع��الم رتبه بندی تمام 

دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها در این زمینه کرده است. 
گردآوری و بررس��ی گزارش  دس��تگاه ها و نظارت بر عملکرد 
دس��تگاه ها در این خص��وص،  برعهده ی س��ازمان حفاظت 

محیط زیست قرار داده شده است.
 ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت که هزینه های صرفه جویی 
در راستای اجرای نظام مدیریت سبز و کاهش مصرف منابع، 
می تواند برای ارتق��ای پرداخت های کارکنان نیز اس��تفاده 
شود و برهمین اساس، دستگاه های دولتی می توانند مطابق 
 آیین نامه ی اجرایی مدیریت س��بز و با اتخاذ تدابیر مناسب 
بر مبن��ای مش��ارکت کارکن��ان، مناب��ع جدی��دی از محل 

صرفه جویی ها ایجاد کنند.
بررس��ی تجارب موفق اجرای نظام مدیریت سبز در بسیاری 
از کش��ورهای دنیا، حاکی از کاهش 30 درصدی هزینه های 
جاری است و امیدوارم با توجه ویژه به این مهم و در حالی که 
درآمده��ای ارزی حاصل از فروش نفت ب��ا کاهش معناداری 
مواجه شده اس��ت، صرفه جویی های ناش��ی از استقرار نظام 
مدیریت سبز به عنوان منبع درآمد نوینی برای کشور محسوب 

شود.           

خبر

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست از همکاری این س��ازمان با وزارت دفاع برای 
 پایش هوشمند پایلوت برخی مناطق حفاظت شده کشور 

با استفاده از پهپاد خبر داد.
مجید خرازیان مقدم، با بیان اینک��ه در حال حاضر حدود 
2600 محیط بان و 25 میلیون هکتار منطقه تحت مدیریت 
و شکار ممنوع داریم، گفت: در چنین شرایطی که به ازای 
هر 100 کیلومتر مربع یک محیط بان وج��ود دارد، یا باید 
تعداد محیط بان��ان را افزایش دهیم یا پایش هوش��مند را 
در مناطق حفاظت ش��ده اجرا کنیم که در صورت انتخاب 
 و اج��رای هر ی��ک از این طرح ها ب��ه اعتب��ارات کافی نیاز

 است.
وی ب��ا اش��اره به اج��رای طرح پای��ش هوش��مند مناطق 
 حفاظت شده توسط برخی کشورها، افزود: پایش هوشمند 
در حقیقت به معنای به کارگیری تجهیزات سخت افزاری 
و نرم افزاری مثل پایش آنالین است و در این راستا سازمان 
حفاظت محیط زیست در حال حاضر به اجرای این طرح در 

مناطق حفاظت شده خود نیم نگاهی دارد.
مدیرکل دفت��ر تن��وع زیس��تی و حیات وحش س��ازمان 
 حفاظ��ت محی��ط زیس��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ران 
در ح��ال حاض��ر در ش��رایط پس��اتحریم به س��ر می برد، 
اظهارک��رد: امیدواری��م ب��ا برداش��ته  ش��دن تحریم های 
 ظالمان��ه و ب��ا تخصی��ص اعتب��ارات مدنظ��ر س��ازمان، 
در آینده نه چن��دان دور حداق��ل در چن��د منطقه پایش 

هوشمند به صورت پایلوت انجام شود.
وی برخ��الف تاکید ب��ر نب��ود اعتب��ارات الزم س��ازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت ب��رای انج��ام پایش هوش��مند 
مناط��ق، گف��ت: طرح��ی در آس��تانه اجرا ش��دن اس��ت 
و مق��رر ش��ده ت��ا ب��ا ظرفیت��ی ک��ه در وزارت دف��اع 
 وج��ود دارد، پای��ش هوش��مند تع��دادی از مناط��ق را 

با استفاده از پهپاد انجام دهیم.
 مجید خرازیان مقدم در پایان با اش��اره به مش��خص شدن 
 س��ه منطقه ب��رای انجام ط��رح پای��ش هوش��مند افزود: 
ه��ر س��ه منطق��ه را دفتر حی��ات وح��ش به دفت��ر صید 
و ش��کار پیش��نهاد داده و معرف��ی ک��رده اس��ت ک��ه 
هفتاد قل��ه اراک نی��ز از جمل��ه آنهاس��ت ک��ه بتوانیم با 
 اس��تفاده از پهپاد، پایش هوش��مند این مناط��ق را انجام

 دهیم.

 مدیرکل دفتر تنوع زیستی سازمان 
محیط زیست خبر داد :

 پایش هوشمند مناطق 
حفاظت شده با پهپـاد
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       دریچه

عجب روزگاری است! هر روز یک شایعه شبه  علمی و گاهی 
غیرعلمی و در مواردی ضدعلمی در فضای مجازی گسترش 
پیدا می کند و بخش��ی از کار ما شده است پاسخ به شبهات 

کاربران تلگرام، واتس آپ، الین و...!
چند روزی اس��ت ش��ایعه ای در ش��بکه های پیام رسان 
دست به دس��ت می ش��ود، مبنی بر این که اگر گذرتان به 
بیابان افتاد دس��ت خالی نروید؛ با خودتان ب��ذر گیاهانی 
مثل ش��نبلیله، زیره س��بز، زیره س��یاه، زنی��ان و هندوانه 
ابوجهل را ببرید و بکارید.توجیه این کار از س��وی نویسنده 
 یا نویس��ندگان این پی��ام این طور بیان ش��ده اس��ت که 
 ای��ن ه��ا بذره��ای ارزان قیمت��ی اس��ت و ب��رای زمین 
کود طبیعی محس��وب م��ی ش��ود و از فرس��ایش خاک 
جلوگیری می کند تا بدین وس��یله از پیش��روی بیابان در 
ایران جلوگیری ش��ود. کاربران این ش��بکه ها نیز معموال 
 به نیت خی��ر، این پیام را برای فهرس��ت دوس��تان ش��ان 
می فرستند، غافل از این که بیابان زدایی به همین سادگی 
هم نیست و این کار می تواند به محیط زیست آسیب جدی 

برساند.
واقعیت این است که مشکل گسترش بیابان در ایران بیشتر 
از آن که به عدم حضور بذر شنبلیله و گیاهان مشابه در بیابان 
وابسته باشد، به کمبود آب، کاهش سطح رطوبت، بحرانی 
 شدن سطح آب های زیرزمینی، گسترش شن های روان و 

از طرف دیگر چرای ب��ی رویه و غیر اصول��ی دام به عنوان 
تسریع کننده روند بیابان زایی در مراتع کشور بازمی گردد.

 در حقیقت ریش��ه عم��ده ای��ن م��وارد را بای��د در بحث 

تغییر اقلیم، مدیریت غیراصولی مناب��ع آب و عدم اجرای 
به موقع و مناس��ب طرح های بیابان زدای��ی و آبخیزداری 
 در مناطق وسیعی از کشور بررس��ی کرد. وقتی چرای دام 

به ط��ور اصولی انج��ام نش��ود و چرای ب��ی روی��ه و فراتر 
 از ظرفیت، ی��ک مرتع سرس��بز را به بیاب��ان تبدیل کند، 
آن وق��ت هر چق��در هم ب��ذر بپاش��ید، نتیج��ه ای به بار 
 نخواهد آورد. به عالوه باید در نظ��ر گرفت که طبق اصول 
زیست محیطی کاشت خودسرانه بذر گونه های غیربومی 
در یک محل جدی��د با فرض رش��د آن ب��ذر، لزوما نتیجه 
 خوبی ب��ه ب��ار نخواه��د آورد.در این حالت ممکن اس��ت 
گونه جدید تبدیل به نوعی گونه مهاجم شود و حیات دیگر 

گونه های گیاهی را به خطر اندازد.
نمون��ه ب��ارز ای��ن اتف��اق را م��ی توانی��د در ت��االب ه��ا 
و ش��الیزارهای ش��مال ایران ببینید: گون��ه گیاهی آزوال 
که س��ال ها پیش به نی��ت خیر و ب��ه قصد تس��هیل امور 
کش��اورزی و عدم اس��تفاده از انواعی از کودها وارد کشور 
ش��د، حاال تبدی��ل به آفت��ی برای مزارع ش��مالی کش��ور 
 ش��ده اس��ت؛ به طوری که می بینیم آزوال در بس��یاری از 
تاالب ه��ا همچون فرش قرمز یا س��بزرنگی س��طح آب را 
می پوش��اند و با کم کردن س��طح تبادل اکس��یژن هوا با 
 آب، زندگی بس��یاری از آبزیانی که در این مناطق زندگی 
 م��ی کنن��د را ب��ه خط��ر انداخت��ه اس��ت. طبیع��ت 
در عین انعطاف پذیری، قوانین بسیار سختگیرانه ای دارد 
و از کس��انی که به این قوانین احترام نگذارند، در بلندمدت 

انتقام سختی خواهد گرفت.

یکی از صحراهای بسیار عجیب دنیا را می توانید در برزیل 
پیدا کنید. این صحرا دارای تاالب های بسیار عجیبی است 
که باعث شده است س��طح یک کویر دارای نقطه های آبی 
رنگ تاالب ها ش��ود. این کویر 300 کیلومتر مربع وسعت 
دارد و در آن 300 بار بیش��تر از صحرای بزرگ افریقا باران 
می بارد. نکته جالب در مورد این کویر این است که زیست 
گاه ماهی های مختلف است که اصال مشخص نیست از کجا 
سر از کویر در می آورند. این درحالی است که این تاالب ها 
در فصل خشکسالی کامال خش��ک می شوند و ماهی ها نیز 

غیب می شوند.

صحرای مارانچسسشایعـه های شبـه علمی در فضـای مجـازی

عکس روز 

چالش ها و فرصت های »مدیریت سبز« ؛

 تاکید ابتکار بر اجرای »مدیریت سبز« در دستگاه های دولتی و عمومی

دیدنی  ها

تفاهم نامـه ای با شـورای 
بـه  هـا  اسـتان  عالـی 
امضا رسـید و مقرر شـد 
اجـرای مدیریـت سـبز 
از الزامـــات تـدویـن 
برنامـه ی شـهرداری ها و 
دستگاه های تحت نظارت 

شوراهای شهر باشد



روی خط خبر

سبد اخبار
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قائم مقام وزیر امور خارجه با بیان اینکه در سیس��تم آموزشی ما وضعیت 
آموزش زبان انگلیسی در شرایط خوبی قرار نداردگفت: به شدت نیازمند 
تحول جدی در سیستم آموزش زبان در نظام آموزشی مان هستیم و باید 
برنامه مان این باشدکه بعد از دو یا سه سال دانش آموز یک زبان جدید یاد 

بگیرد.
به گزارش ایلنا، س��رمدی قائم مقام وزیر امور خارجه در نشست نیازهای 
آموزش��ی جمهوری اس��امی در پرتو تحوالت بین المللی که در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد،  با اشاره به اینکه در پرتو انقاب 
اسامی ظرف چهار دهه گذشته ما به مستقل ترین واحد سیاسی، نظامی 
و فرهنگی جهان تبدیل شدیم اظهار داشت: این ویژگی با انتخاب هایی که 
در حوزه سیاست خارجی داشتیم، ما را به قدرت منطقه و حتی بیشتر از 

آن تبدیل کرده است.
وی افزود: نمونه اش تیم مذاکره کننده هس��ته ای در دولت یازدهم که در 
مذاکره با 1+5 حرف خود را زد و برای اولین بار است که یک قدرت متوسط 
با همه قدرت های بزرگ وارد مذاکره شده اس��ت که در تاریخ دیپلماسی 

جهان بی بدیل است.
قائم مقام وزیر امور خارجه ادامه داد: در حال حاضر حتی مخالفان قدرتمند 
 برجام معتقدند؛ امتی��ازات ویژه ای که در این مذاکره به ایران داده ش��ده، 

قابل تسری به سایر کشورها نبوده و ایجاد رویه نخواهد کرد.
سرمدی با بیان اینکه جمهوری اسامی در مذاکرات هسته ای موفق شد؛ 
روح ایس��تادگی را در مقابل زیاده خواهی به دست آورد، خاطرنشان کرد: 
اینکه تعداد سانتریفیوژهای ما چقدر باشد مهم نیست؛ بلکه عمق ماجرا 
مهم است. جمهوری اسامی نمی خواست بپذیرد؛کسانی خاف  عدالت و 

منطق به ایران بگوید؛ حق دارد این کار را بکند یا نکند.
وی با اش��اره به اینکه در ش��ورای امنیت برای اولین بار اس��ت که به حق 
غنی سازی کشورمان اعتراف  می شود، تصریح کرد: ته ذهنیت برخی ها این 
است که قدرت هسته ای و نظامی بازدارنده است، اما طبق فتوای رهبری ما 

ساح هسته ای را حرام می دانیم و عامل قدرت خود نمی دانیم.
قائم مقام وزیر امور خارجه عنوان کرد: ما نمی خواهیم س��اح هس��ته ای 
داشته باشیم، بنابراین برخی ملزومات آن را هم الزم نداریم؛ به طور مثال 
رآکتور  آب سنگین اراک الزم نیس��ت، پولوتونیوم 8 درصد تولیدکند؛  اما 
ما ماهیت رآکتور و تمام سایت ها و غنی سازی را حفظ می کنیم. سرمدی 
اضافه کرد: در تاریخ نمی بینید که کشوری 6 قطع نامه داشته باشد و بدون 
جنگ و تغییر نظام از 6 قطع نامه خارج شود، اما ما شاهد بودیم که کشور ما 

و تیم هسته ای صحنه را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه ما با دو نوع تغییر انتقال قدرت و دوران گذار و س��یالیت 
 تح��والت بین الملل��ی مواجه هس��تیم، بیان ک��رد: یک��ی از ویژگی های

 دوران گذار این است که شرایط قدیم به هم ریخته، اما نظام جدید شکل 
نگرفته است. نکته دوم اینکه ابتدا و انتهای اقدامات مشخص نیست، سوم 
اینکه  باید توجه داشت الزاما این دوره، دوره کوتاه مدت نیست و ما باید در 
نظر داشته باشیم، در این شرایط و در نظام سیال بین المللی چه کارهایی 

باید انجام دهیم.
قائم مقام وزیر امور خارجه ویژگی های دیگر گ��ذار را اینطور عنوان کرد: 
در این دوران بازیگران فقط تماش��اگر نیستند و می توانند کنشگر باشند، 
 بنابراین موضوع کنش گری مهمترین مساله ای اس��ت که باید مد نظر ما

 قرار گیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر گونه جهان را بخواهیم 
و ببینیم؛ امکان  شکل دادن آن وجود دارد، بنابراین نوع نگاه ما به جهان به 

شکل دادن آن کمک می کند، پس تاش کنیم جهان را خوب ببینیم.
سرمدی با اش��اره به اینکه در بس��یاری از کش��ورها کاس مقصد نهایی 
آموزش نیست، افزود: در بسیاری از کشورها کاس تنها محل جمع شدن 

دانش آموزان برای عزیمت به سمت آموزش است.
وی با تاکید بر اینکه ش��یوه پاسخ به س��واالت در دنیای امروز بسیار حائز 
اهمیت است، تصریح کرد: باید متناس��ب با تحول نظام بین المللی ذهن 
دانش آموزان را ذه��ن تحلیل گر بار بیاوری��م، چرا که با ای��ن کار ذهن از 

محفوظات خارج خواهد شد.
قائم مقام وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر قرار است جامعِه کنش گر داشته 
باشیم، بچه های ما باید پرسشگر و کنجکاو باش��ند البته االن در مدارس 
ما معلم مطلق است و کس��ی حق ندارد از معلم سوال و جواب کند. الزمه 
این پرسشگری این است که معلمان ما بپذیرند که روحیه سوال گری در 
دانش آموزان باید وجو داشته باشد.س��رمدی با تاکید بر اینکه باید سنت 
مناظره را در کاس های درس راه انداخت اضافه کرد: محال است کنشگران 
در جامعه ای تربیت ش��وند، مگر اینکه دانش آموزان با روحیه پرسشگری 
تربیت ش��وند. مبنای این روحیه این اس��ت که دانش آموزان ما با روحیه 
مداراگری تربیت ش��وند و ما جلوی مطلق انگاری را در سیستم آموزشی 

بگیریم.
وی با بیان اینکه الزاما محیط مدرس برای این نیست که دانش آموز بیاید 
و یاد بگیرد و امتحان بدهد؛ بلکه باید محیطی برای کش��ف استعدادهای 
دانش آموزان باش��دگفت: در بسیاری از کش��ورها مانند آلمان و سوییس 
مهارت های فنی و حرفه ای و جامعه پذیری بسیار حائز اهمیت است؛ اما در 
کشور ما هنوز این مهارت ها جایگاه خودش را پیدا نکرده است؛ چرا که این 
باور هنوز در خانواده ها جا نیفتاده است.قائم مقام وزیر امور خارجه موضوع 
ارتقای مهارت های اجتماعی و جامعه پذیری را از مواردی عنوان کرد که باید 
در نظام آموزشی ما مورد توجه قرار گیرد و گفت: موضوع آموزش تعامل و 
مدارا به دانش آموزان و پرهیز از نزاع و خشونت از دیگر مواردی است که باید 
به آن توجه کرد ما نیازمند آن هستیم که قانونمداری را در سیستم آموزشی 

به دانش آموزان آموزش دهیم.
سرمدی ادامه داد: ما اگر می خواهیم اعتماد در سیستم آموزشی حاکم شود، 
باید سه عنصر راستگویی، امانت داری و وفای به عهد ارزش شناخته شود و 

دانش آموزان به ازای آن پاداش بگیرند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مولفه های قدرت دیپلماسی است، اظهار داشت: 
امروز در دنیا برای پیشبرد اهداف ضرورت ندارد سراغ روش های پرهزینه 
برویم، بلکه دیپلماسی روش کم هزینه اس��ت و ملزومات آن این است که 
یاد بگیریم، چگونه حرف بزنیم و باید توانایی حرف زدن را در دانش آموزان 

تقویت کنیم.
قائم مقام وزیر امور خارجه با بیان اینکه در سیس��تم آموزشی ما وضعیت 
آموزش زبان انگلیسی در شرایط خوبی قرار ندارد، گفت: به شدت نیازمند 
تحول جدی در سیستم آموزش زبان در نظام آموزشی مان هستیم و باید 
برنامه مان این باشد که بعد از دو یا سه سال دانش آموز یک زبان جدید یاد 
بگیرد.سرمدی در پایان تاکید کرد: باید استانداردهای مدارس ایرانی خارج 

از کشور باالتر برود و بین المللی شوند.

قائم مقام وزیر امورخارجه تاکیدکرد:

آموزش زبان انگلیسی درمدارس 
شرایط خوبی ندارد

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران با ابراز نگرانی از شکست درمان های در دسترس 
بیماران هموفیل��ی مبتا به هپاتیت c گف��ت: نزدیک به ۲۰۰ بیم��ار در انتظار 
دسترسی به داروی جدید و گرانقیمت » هارونی « هستند؛ اما هزینه 95 میلیون 

تومانی این دارو عما برای هیچکدام از بیماران قابل تامین نیست.
احمد قویدل، با اعام ابراز نگرانی هیات مدیره و مدیران دفا تر نمایندگی سراسر 
کشوردر رابطه با س��امت بیماران هموفیلی که مبتا به بیماری هپاتیت c نیز 
شده اندگفت:متاسفانه درمان های در دس��ترس برای این بیماران برای آن ها با 

شکست مواجه شده است.
وی تاکید کرد: بالغ بر یکس��ال اس��ت تولید داروی جدیدی برای بیماران مقاوم 
به درمان و یا بیمارانی که میزان آس��یب به کبد آن ها بسیار باالست، امید بخش 

زندگی آنان است.
دو بیمار فرصت ادامه این انتظار را نیافتند

قویدل خاطرنشان کرد: نزدیک به ۲۰۰ بیمار در انتظار دسترسی به داروی جدید 
و گرانقیمت »هارونی« هستند. متاسفانه در ماه گذشته دو بیمار فرصت ادامه این 

انتظار را نیافتند و جان خود را از دست دادند.
وی تاکید کرد: هزینه 95 میلیون تومانی داروی موسوم به »هارونی« که تنها برای 
سه ماه است، عما برای هیچکدام از بیماران قابل تامین نیست. فهرست ها توسط 

متخصصان مربوطه تهیه شد.
به گفته وی پروفسور سید موید علویان،  مجری درمان این بیماران به صورت های 
مختلف و ضرورت دسترسی بیماران با شرایط ذکر شده به این دارو را به مقامات 

عالی رتبه وزارت بهداشت یادآوری کرده اند.
مدیر عامل کانون هموفیل��ی ایران گفت: کانون هموفیلی ای��ران فارغ از الزامات 
قضایی جهت درمان برخی از بیماران از وزیر بهداش��ت و دیگر مدیران ذیربط در 

وزارتخانه تقاضا دارد، در رابطه با تامین این دارو اقدام فوری انجام دهند.
قویدل گفت: البته وزارت بهداشت در تاش است تا بسته بندی این دارو در ایران 
انجام شود که با اجرایی شدن آن ممکن اس��ت قیمت دارو به 65 میلیون تومان 

کاهش یابد.
خیلی زود دیر می شود!

وی تاکید کرد: این امر از جمله مواردی اس��ت که بس��یار زود تر از آنچه در تصور 
مسئوالن وزارت بهداشت است، دیر می شود. این حوزه نیازمند پیگیری جدی و 
فوری وزارتخانه است. خانواده های بیماران بسیار نگران سامتی آنان هستند و با 

هر اتفاق ناگواری موج پیگیری این موضوع شدت می یابد.
وی در ادامه با اش��اره به برگزاری نشس��ت دو روزه مدیران دفا تر نمایندگی این 
موسسه حامی بیماران هموفیلی گفت: از آنجاکه سال 1۳96 پنجاهمین سالگرد 
تاسیس این موسسه خیریه اس��ت، با توجه به ظرفیت های موسسه برنامه ریزی 
الزم برای تحقق برخی از اهداف و پروژه ها تا ۲8 فروردین )روز جهانی هموفیلی(   

سال 1۳96 انجام شد.
قویدل افزود: کانون هموفیلی ایران به عنوان عضو ملی فدراسیون جهانی هموفیلی 
تصمیم دارد، برنامه گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس این موسسه را با یک 

برنامه بین المللی با دو محور علمی و اجتماعی برگزار کند.
وی گفت: از این فرصت تاریخی جهت حضور مستقیم دانشمندان و کار شناسان 

جهان در حوزه بیماری های خونریزی دهنده در ایران استفاده می شود.
قویدل با اش��اره به اینکه برگزاری دو نشس��ت مهم دیگر نیز به برنامه های کاری 
سالجاری و سال آینده موسسه اضافه شدگفت: یک مورد » نشست مددکاران دفا تر 
نمایندگی کانون هموفیلی ایران« در سال آینده و دیگری »همایش کارآفرینان 

هموفیلی ایران« است که در سال جاری برگزار می شود.
قوی��دل در ادامه گف��ت: تاش ه��ای وزارت بهداش��ت در حوزه بهبود ش��رایط 
دارویی و درمان بیماران چش��مگیر و قابل تقدیر است و مدیران دفا تر نمایندگی 
کانون هموفیلی ایران در این نشس��ت از اقدام ارزنده ای��ن وزارتخانه در رابطه با 
 تغییر روش درمان کودکان هموفیلی ایران )تا پانزده س��ال( تش��کر و قدردانی

 کردند.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح موجی از امیدواری و نش��اط برای این کودکان و 
خانواده های آنان به ارمغان آورده و بی تردید تحقق این آرزوی ۲۰ س��اله جامعه 
هموفیلی ایران از یکسو نوید بخش زندگی توام با سامتی کودکانی است، که از 
معلولیت رهایی می یابند و از سوی دیگر در دراز مدت موجب کاهش هزینه های 

دارویی این بیماران خواهد شد.
قویدل گفت: پیوستن ایران به جمع کشورهایی که با روش درمانی )پیروفیاکسی( 
کودکان را درمان می کند، انعکاس��ی از احس��اس مس��وولیت دول��ت در قبال 
شهروندانی است که نیازمند توجه خاص و موجب سربلندی نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران در حوزه های بین المللی مرتبط است.
وی اف��زود: بی تردی��د پیگی��ری اصول��ی ای��ن تغیی��ر روش ک��ه در در درجه 
اول در گروتامی��ن ب��ه موق��ع داروی م��ورد نی��از و در مراح��ل بع��د تعیی��ن 
پزش��ک و پرس��تار مس��وول در هر دانش��گاه و همچنی��ن هم��کاری نزدیک 
 و تعامل مثبت کان��ون هموفیلی ایران با دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور

 است.
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 معاون اداری مالی صندوق بازنشستگان کشور از پیش بینی 
98 هزار میلیارد ریال ب��رای تامین هزینه های بیمه تکمیلی 
بازنشس��تگان کش��ور خبر داد و گفت: این مقدار پاسخگوی 
هزینه درمان بازنشس��تگان نیس��ت .محمدرضا ترابی گفت: 
با وج��ود پیش بینی این اعتب��ار برای هزین��ه بیمه تکمیلی 
بازنشستگان از سوی صندوق، بررسی ها نشان می دهد این 
مبلغ پاسخگوی هزینه درمان بازنشستگان نخواهد بودکه در 
این خصوص نیز در حال پیگیری هستیم. وی با اشاره به اجرای 
آیین نامه ارتقاء شان و منزلت بازنشستگان کشور، از راه اندازی 
سامانه هوشمند افزایش رفاه بازنشس��تگان خبر داد و گفت: 
س��امانه پایش به منظور افزایش رفاه بازنشستگان راه اندازی 
می شود. وی افزود: سامانه پایش که مخفف پاکی، ایمان، یاری 
و شادی است، به منظور کمک به رفاه بیشتر بازنشستگان و با 
هدف تعامل با بازنشستگان و خانواده های آن ها و ارائه مطالب 

مختلف و معرفی دوره های آموزش��ی ویژه بازنشستگان راه 
اندازی می ش��ود، تا زمینه ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان 
فراهم شود.ترابی گفت: در این آیین نامه در نظر گرفته شده 
که دس��تگاه های اجرایی از تجارب و مشاوره پنج بازنشسته 
آن دستگاه، به منظور ارتقای کیفیت کاری دستگاه استفاده 
کنند.وی افزود: بر اساس این آیین نامه، سازمان صدا و سیما 
باید نس��بت به تهیه برنامه هایی برای ترویج و نهادینه کردن 
تکریم بازنشستگان در جامعه اقدام کند و سازمان حج و زیارت 
باید هر ساله س��همیه ای را برای حج عمره و عتبات عالیات 
 برای بازنشستگان مش��ترک صندوق بازنشستگی اختصاص

  دهد.
 و ی اظهار کرد: در سال 9۲ حدود هزار میلیارد ریال و در سال 
9۳ بیش از چهار هزار میلیارد ریال به بازنشستگان تسهیات 
اختصاص داده شد و سال 94 نیز با پیگیری های انجام شده تا 
سقف پنج هزار میلیارد ریال برای اعطای وام به بازنشستگان 

کشور معین شده است. 
وی از افزای��ش ۲5 درصدی حقوق بازنشس��تگان خبر داد و 
افزود: با برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حقوق 
بازنشستگان در سالجاری ۲5 درصد افزایش داشته و این در 
حالی اس��ت که تورم رش��د 15/5درصدی داشت.وی گفت: 

توزیع حقوق بازنشستگی عادالنه نیست. 

مع��اون دانش��جویان داخ��ل کش��ور س��ازمان امور 
دانش��جویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
امکان مقابله با ایدز در دانشگاه ها بدون سازماندهی 
 و ی��ک کارجمعی گس��ترده در س��طح مل��ی وجود

 ندارد.
 سید ابوالحس��ن ریاضی که روز یکش��نبه در مراسم 
تبادل تفاهم نام��ه اجرای پیش��گیری از ایدز در بین 
دانش��جویان وزارت علوم س��خن می گف��ت افزود: 
 مصرف مواد مخدر و مش��روبات الکلی، تغییر ارزش و

 نگرش های کان جامعه، فراوانی ازدواج های ناموفق، 
افزایش تعداد زنان و مردان مجرد، تغییر سبک زندگی 
به ویژه در بین جوانان، فاصله زمانی زیاد بین بلوغ تا 
ازدواج،حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، روسپیگری 
هم در بین زن��ان و ه��م در میان مردان بس��ترهای 

اجتماعی است که فی نفس��ه ظرفیت آسیب پذیری 
باالیی دارد.

وی افزود: اگر به موارد ذکر ش��ده مشکات اقتصادی 
مردم را اضافه کنیم می توان گفت بذر ایدز درکشور 
 در زمین بس��یار مناس��بی قرار گرفته که با توجه به 
جوان بودن قش��ر دانشجو و بیش��تر در معرض خطر 
بودن آنها، وظیفه ما دانش��گاهیان بس��یار س��خت و 

پیچیده می شود.
معاون دانش��جویان وزارت کش��ور گفت: نیاز عزمی 
بزرگ برای پیش��گیری از ایدز در بین دانش��جویان 
 هس��تیم؛ به همی��ن خاط��ر کانون های س��امت را 
پیش بین��ی ک��رده ایم ت��ا ب��ا اس��تفاده از ظرفیت 
 داوطلب��ان درص��دد کنت��رل ای��ن بیم��اری عفونی

 برآییم.
ای��ن مقام مس��وول تصری��ح ک��رد: همین ج��ا باید 
بگویم ما قول پش��تیبانی ه��ای مالی و لجس��تیکی 
آنچنان��ی را به ای��ن کانون ه��ا و دانش��جویان فعال 
در ای��ن زمین��ه نم��ی دهیم چ��را که گس��تردگی 
 مس��اله از ت��وان مالی م��ا خارج اس��ت ه��ر چند در

  زمینه ه��ای مالی پیش بینی های مح��دودی انجام 
داده ایم.

معاون وزیر علوم: 

 با کمک دانشجویان
 به جنگ ایدز می رویم

98هزارمیلی�ارد   ری�ال 
پاس�خگوی بیمه تکمیلی 

بازنشس�تگان    نیس�ت

»آدم های قد بلند موفق ترند یا قدکوتاه؟«. پاسخ این پرسش 
نوستالژیک که ذهن ها را به یاد موضوعات زنگ انشاء دوران 
دبستان ارجاع می دهد، می توان اکنون در زندگی مشترک 

یوسف و آمنه جست.
یوسف صادقی،  یکی از کوتاه قامتان بلند همت و سراپا انرژی 
و نشاط است. وقتی با او صحبت می کردم، همواره لبخند بر 
لب داش��ت. بر مش��کات فراوان زندگی غلبه کرده و مرتب 
در کام خود، خدا را ش��کر می کند. از امید و امیدواری او در 
 زندگی متعجب هستم، شاید اگر هرکس دیگر جای او بود، یا 
 گوش��ه گی��ر و من��زوی می ش��د و ی��ا ب��رای نش��ان دادن 
توانمندی های خود قدم از قدم بر نمی داش��ت.خوب اس��ت 
افرادی چون یوس��ف کمی زندگی این انسان پرتاش و هنر 
دوست را مطالعه و برای شناسایی استعدادهای خود و بروز و 

ظهور آنها اقدام کرده و از آن الگو بگیرند.
 مردی با یک متر و 36 سانتیمتر قد

به قول خودش متولد جفت شش است )66( و عاشق بازیگری 
و سینما، دیپلم خود را از هنرستان بازیگری اخذ کرده و پس 
از گذراندن چند ترم دانشگاه در رشته کارگردانی سینما، به 

دلیل مشکات مالی آن را رها کرده است.
یوسف، کار و هنر را برای کوتاه قامتان ش��غل نمی داند؛ زیرا 
باور دارد به دلیل محدودیت های موجود، پیش��نهاد به آنها 
برای فعالیت در این حوزه بسیار اندک است.یوسف کارهایی 
نظیر عروسک گردانی، بازیگری در س��ینما و تئاتر، عکاسی 
و فیلمب��رداری را در کارنام��ه خود دارد و نخس��تین بازی او 
در س��ریال »صندوق خانه« مربوط به گروه کودک ونوجوان 
تلویزیون است. بازی در فیلم و سریال های » سفرهای ایرانی«، 
»روزی بود، روزی نبود«، » افسانه های ایرانی«، »جزیره گنج«، 
»خنده بازار« و »دوستانه« از دیگر کارهای این مرد یک متر 
 و ۳6 س��انتیمتری اس��ت که همواره آرزوهای بزرگی در سر 
می پروراند.آرزوهایی که به برخی آنها دست یافته است.حضور 
در بخش جلوه های ویژه فیلم س��ینمایی » ملک سلیمان« 
و نقش اول فیلم »نن��ه نقلی« که هنوز اکران نش��ده از دیگر 
فعالیت های یوسف ۲8 ساله اس��ت.این مرد بزرگ که عاشق 
ورزش بخصوص فوتبال اس��ت، مدیری��ت اجرایی بزرگترین 
تورنمنت کوتاه قامتان ایرانی را در کشور عهده دار بود که اخیرا 

در شهرستان قائم شهر برگزار شد.
 قصد ازدواج با فرد بلند قامت را داشتم

یوسف که اعتماد به نفس باالیی دارد می گوید: به خاطر این 
روحیه همیشه فکر می کردم با یک دختر بلند قامت ازدواج 
کنم؛ اما وقتی خوب موضوع را بررس��ی کرده و جوانب امر را 
سنجیدم به این نتیجه رسیدم با فردی پیوند زناشویی ببندم 
که دارای اشتراکات با من است؛ هر چند هنوز باور دارم ازدواج 

دو کوتاه قامت مشکات زیادی را در پی دارد.
یوسف که اکنون دو سالی است با یکی از دختران عضو انجمن 
کوتاه قامتان ازدواج کرده، دلیل انتخاب همسر خود را درک 
 متقابل دانسته و می گوید: همس��رم تنها کسی است که مرا 
به خوبی می فهمد تا جایی که می توان گفت، این کار از عهده 

پدر و مادرم بر نمی آمد.عضو انجمن کوتاه قامتان بلند همت، 
از ازدواج خود بسیار راضی است و همسر را تکیه گاه، پشت و 
پناه و سقف سر می داند و به شوخی می گوید: من زن زنجیرم 
نه زن ذلیل.یوسف عاوه بر فوتبال در رشته های ورزشی نظیر 
شطرنج، شنا و کاراته حرف برای گفتن دارد.بازیگر مجموعه 
طنز »خنده بازار« می افزاید: همیشه به همسرم می گویم، تو را 
دوست می دارم؛ یعنی این دوست داشتن انتها ندارد و ماندگار 

و ابدی است، در حالیکه دوست دارم، لحظه ای است.
آرزو دارم استاد دانشگاه شوم

آمنه جهانبخش��ی، همس��ر ۲8 س��اله یوس��ف و دانشجوی 
کارشناسی ارشد شیمی )گرایش تجزیه( است. وی که عاشق 
شیمی است، لیسانس خود را در رشته شیمی کاربردی اخذ 
کرده و آرزو دارد روزی استاد دانشگاه شود.آمنه با قد یک متر 
و ۲5 سانتیمتر، دارای مهارت هایی از جمله کمک های اولیه، 
کامپیوتر و رانندگی است.آمنه که پدر و مادرش نسبت فامیلی 
با یکدیگر دارند و همین دلیل کوت��اه قامتی وی و خواهرش 
شده  می گوید: در زندگی هیچ کمبودی نداشتم و همواره پدر 
و مادر برای من سنگ تمام گذاشتند؛ به همین خاطر از آنها 

سپاسگزارم و هرگز محبت آنها را فراموش نخواهم کرد.

عضو انجمن کوتاه قامتان بلند همت با بیان اینکه با همسرش 
سال 1۳9۰ در سفر به کربا که انجمن یاد شده آن را تدارک 
دیده بود آشنا شده، می افزاید: از انتخاب خود راضی هستم، 
عاشق یوسفم؛ زیرا او مردی مهربان، شاد، با اخاق و پر نشاط 
اس��ت.آمنه درباره ازدواج خود می گوید: پ��درم مایل به این 
ازدواج نبود؛ زیرا معتقد بود، با فرد بلن��د قامت هم می توانم 
ازدواج کنم، اما بعد گفت چون به انتخاب من احترام می گذارد 
به این ازدواج رضایت می دهد.پدر آمن��ه پس از این رضایت 
س��فارش های الزم را به یوس��ف می کند تا ب��رای دخترش 
همسری خوب و ایده آل باش��د تا آمنه احساس کم و کسری 

در زندگی نکند.
 از انتخاب خود پشیمان نیستم

آمنه با بیان اینکه یوسف در روز اول آشنایی همه شرایط خود 
 به خصوص مسایل مالی را با او در میان گذاشته می گوید: از

 اینکه همسرم با مشکات اقتصادی روبه رو است ناراحتم؛ اما 
این مساله هرگز باعث نشده تا از انتخاب خود ابراز پشیمانی 
 کنم. وی می افزاید: یوس��ف در س��خت ترین شرایط لبخند

 می زند و با خنده وارد منزل می شود. در ابتدا وقتی در خیابان 
 مردم به ما می خندیدند، خیلی ناراحت می ش��دم اما یوسف

 می گف��ت، چرا از خن��ده م��ردم دلگیر می ش��وی؟ مگر بد 
 اس��ت من و تو باعث خنده آنها می ش��ویم؟ ح��اال دیگر آن 
حساس��یت ها را ندارم و از اینکه در کنار یوسف قدم می زدم 
خوش��حال هس��تم و به آن افتخار می کنم.آمنه می گوید: از 
یوس��ف درس اخاق و نحوه برخورد با دیگ��ران را آموختم، 
تاثیر او در زندگی برای من بیشتر از تاثیر من بر زندگی اوست. 
هیچوقت فکر نمی کردم فردی وارد زندگی من بش��ود که به 
اندازه پدر و مادرم او را دوست داشته باشم اما اکنون عاشقانه 

او را دوست دارم.
 وی م��ی افزاید: وقتی قرار ش��د ب��رای عضوی��ت در انجمن 
کوتاه قامتان بلند همت از زادگاهم سوادکوه به تهران سفر کنم، 
پدرم مخالفت کرد؛  زیرا معتقد بود حض��ورم در این انجمن، 
باعث اذیت و آزارم می شود؛ در حالیکه مادر می گفت، وقتی 
در انجمن افرادی را ببینی که وضعیت تو از آنها بهتر باش��د، 
 این مس��اله باعث ایجاد انگیزه و روحیه در تو می ش��ود و به 
موفقیت های روز افزون تو منجر خواهد شد.این زن موفق که 
خستگی در او راه ندارد، دوست دارد در کنار تحصیل، شغلی 
داشته باشد تا کمک خرج همسر باشد زیرا نگران حال یوسف 
است که برای تامین معاش سختی هایی را تاب می آورد و هنوز 
یک شغل مناس��ب ندارد.وی که به صنایع دستی و قالیبافی 
عاقه دارد، می گوید: حاضرم در هر حوزه ای حتی غیر مرتبط 
با رشته ام فعالیت کنم.آمنه از دیدن تئاتر بسیار لذت می برد و 

به نقاشی عاقه دارد اما عاقه چندانی به ورزش ندارد.
 اکنون مایل به بچه دار شدن نیستم

آمنه با بیان اینکه مخالف بچه دار شدن است توضیح می دهد: 
اگر قرار باشد فرزندی داشته باشیم که مانند من و یوسف باشد، 
ترجیح می دهم اصا آن را نداشته باش��م؛ زیرا او هم مجبور 
خواهد شد شرایط سختی را که من و همسرم داشته و داریم 
تجربه کند، همچنین از وجود پ��در و مادری چون ما ناراحت 
باشد.اما یوسف معتقد اس��ت می توان به اندازه ای در زندگی 
موفق بود که فرزندان فقط آن موفقیت ها و جنبه های مثبت 
زندگی را ببینند و در این صورت است که محدودیت های پدر 
و مادر به چشم آنها نمی آید.این زوج خوشبخت و موفق تصمیم 
دارند زمانی فرزند دار ش��وند که از صحت و س��امت کودک 
خود اطمینان حاصل کنند.فرجام سخن اینکه، سراسر تاریخ 
گذشته و معاصر، مشحون از قصه آدم هایی است که ضعف های 
جسمانی هرگز نتوانسته اند مانع پیشرفت آنها در جامعه شود.

چنین افرادی ثابت کرده اند، آنچه که می تواند سرنوشت آنها 
را تغییر دهد نه ضعف های جسمانی، بلکه اراده و پشتکاریست 
که در وجود خود بار ور ساخته اند.بدون شک اراده و پشتکار، 
توام به توکل و بی توجهی به نقص ها، چون تیشه ای در کف 
مردان و زنان خوشبین، کوه سترگ مشکات را خرد می سازد 
و افق های روش��ن و درخش��انی را پیش دیدگان آنها ترسیم 
می کند.بطور قطع مرور زندگی چنین افرادی نظیر یوسف و 
آمنه، می تواند الهام بخش دیگرانی باشد که در چنبره ضعف، 
زانوی غم بغل کرده و قصدی ب��رای رهایی از حصار محدود و 

خودساخته ندارند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران خبر داد:

هزینه 9۵ میلیون تومانی داروی 
»هارونی« برای بیماران هموفیلی

قـد کوتـاه و بلنـد بـخت
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قادر طهماسبی مطرح کرد؛

انتقاد از شعربافی برخی شاعران جوان
قادر طهماسبی با بیان اینکه بیشتر ش��عرهای این روزها مایه آبروریزی 
است گفت: به تازگی به جای سرودن، شعر می بافند یعنی آهنگ ناموزونی 
به دست شاعر می رسد و او به رویش چیزی می بافد و اسمش را می گذارد 

شعر.
ق��ادر طهماس��بی ، ب��ا انتق��اد از وضعی��ت ج��اری ب��ر جریان ش��عر 
ج��وان کش��ورگفت: ب��ه نظ��رم االن در فصل��ی هس��تیم که ب��ا وجود 
تاکید بس��یاری از اف��راد، ش��عر دارای اهمیتی که شایس��ته آن اس��ت 
 نیس��ت و موضوع��ات دیگری در ح��ال نش��ان دادن اهمی��ت خودش

 است.
 من وقتی این روزها به شعرها و ترانه ها نگاه می کنم،کمتر پیش می آید که 

کار خوب ببینم و بیشتر آنچه می خوانم مایه آبروریزی است.
وی ادامه داد: من این روزها در شعرها تنفسی تازه حس نمی کنم. یا کار 
خوب منتشر نمی ش��ود و یا ش��اعران میلی ندارند کارهای خوب شان را 
منتشر کنند. دوره ای را به یاد دارم که انتشار دفاتر شعر مثل االن رقابتی 
نبود و می شد از میان کتاب ها شعر خوب هم دید اما االن مدت هاست که 
در میان دفاتر شعر منتشر شده، اثری نیست که بتواند آدمی را با خودش 

درگیر کند. 
ش�عر اگر نتواند مخاطب را به خودش جلب کن�د، پدیده جالبی 

نیست
طهماس��بی در ادامه با انتقاد از رویه فعلی در انتش��ار دفاتر شعر جوانان 
گفت: جالب نیس��ت که می بینیم جوانان این همه تمایل به انتشار دفاتر 
متعدد ش��عر دارند. آدم حس می کند که دقت جای خ��ودش را به چیز 
دیگری داده است. من در دوره جوانی که در اصفهان بودم چند دفتر شعر 

را رها کردم و از خیر انتشارش گذشتم. 
در آن دوره شاعران شعر زیاد داشتند؛  اما بسیاری از آنها سیاه مشق بود 
نه شعری که بخواهد در دفتری منتشر ش��ود؛  اما امروزه انگار هر که قلم 

به دست گرفته و شروع کرده به شعر گفتن باید آن را منتشر هم بکند.
این ش��اعر در ادامه تصریح کرد: میان شعر س��رودن و شعر ساختن باید 

تفاوت قائل شویم. 
سابق بر این ش��عر سروده می ش��د؛  اما االن به نظر می رسد اشعار بیشتر 
ساخته می شوند. آهنگی هر چند ناموزون به دست شاعر می رسد و او روی 

آن چیزی عجیب با کلمات می بافد و اسمش را می گذارد شعر.
وی افزود: برخی از جوانان حس می کنند که اگر دو دفتر ش��عر داش��ته 
باش��ند این مس��اله باعث منزلت اجتماعی برای آنهاس��ت در حالی که 
بس��یار هس��تند ش��اعرانی که چندین دفتر ش��عر منتش��ر کرده اند اما 
مردم به آنه��ا اعتما نکرده و فراموش ش��ان ک��رده اند. اگر ش��اعری به 
 داشتن دفتر ش��عر باش��د من هم می توانم هر روز یک دفتر شعر داشته 
باشم! طهماسبی در پایان تاکید کرد: ش��عر اگر توأم با بینش و جوشش 
نباشد، حرف تازه ای ندارد. شعر خوب هم در قالب و هم در محتوا و پیام 
دارای حرف تازه ای اس��ت که این روزها کم پیدا می شود. البته ان شا اهلل 

که من اشتباه کنم.

بهروز بقایی گفت: بسیاری از فیلمنامه های مان تقلیدی 
است و باید تکانی به خودمان بدهیم؛  در شرایطی که در 
س��ینما حرف اول را پول می زند شاید دیگر به خدمات 
من نیازی ندارند؛  اما من به سینما نیازدارم چرا که هنوز 

دلم برای مخاطبان تنگ می شود.
به��روز بقای��ی در گفت وگو ب��ا ف��ارس، در ارتب��اط با 
فعالیت های اخیرش گفت: در ح��ال حاضرکاری ندارم 
و فقط در برنامه »خندوانه« به کارگردانی رامبد جوان 
گزارش هایی را از شهرستان ها و استان ها تهیه می کنم 
که قرار اس��ت در روزهای آتی به همدان یا کرمانش��اه 

بروم.
وی در ادامه در ارتباط با کم کاری اش طی این سال ها در 
سینما گفت: معموال پیشنهاد باید از طرف تهیه کننده و 
یا کارگردان صورت بگیرد. من نمی خواهم به مردم دروغ 
بگویم. پیشنهادات زیادی دارم و خودم آنها را نپذیرفتم. 
واقعیت این است که در طی این مدت هیچ فیلمنامه ای 
پیشنهاد نشده است و تهیه کنندگان درخواستی مبنی 

بر همکاری در آثار آنها نداشتم.
بقایی در ادامه با اش��اره به حضور پررن��گ برخی افراد 
محدود در آثار س��ینمایی متعدد گف��ت: همانطور که 
می بینید افراد دیگری در فیلم ها حض��ور دارند و جای 
خیلی ها را پر کرده اند. ب��ه نظرم دیگر نیازی به خدمات 
بنده در سینما نیس��ت و دوس��تان هم چنین نیازی را 

احساس نمی کنند.
وی همچنین گفت: به هر حال این واقعیت است که در 
س��ینمای ما پول حرف اول را می زند. این پول است که 
می تواند در سینما گردش مالی برای کارکنانش به وجود 
بیاورد. آنها هم حق دارند به ای��ن بخش دقت کنند؛ اما 
باید بسیاری از بازیگرانی را که مردم با آنها خاطره دارند 
در نظر بگیرند.در حال حاضر س��ینما ب��ه یک تجارت 
تبدیل شده است که نمی توان گفت غلط است؛  اما اینکه 
فقط به آن به چشم یک تجارت نگاه شود می توان مسیر 

محتوایی آثار را تغییر داد.
شاید سینما نه، ولی من به او نیاز دارم

بقایی درادامه گفت: نمی خواهم ادعا کنم که احس��اس 
بی نیازی س��ینما نس��بت به من از جانب من نیز وجود 
دارد. این واقعیت است که من به سینما نیاز دارم؛ حتی 
اگر او مرا نخواهد اما چه می ش��ود کرد. ش��رایط فعلی 
اجتناب ناپذیر است و نمی توان کاری کرد. عالقه من به 
سینما تنها به خاطر مردم است و احساسی که از طرف 
آنها دریافت می کنیم. به نظرم حیف است که این فرصت 
برای من فراهم نمی ش��ود تا یکبار دیگر در پرده سینما 

پذیرای مردم و مخاطبانم باشم.
او با اشاره به اینکه دلم برای سینما، احساس شاعرانه اش 
و مخاطبان آن تنگ شده اس��ت گفت: با صراحت باید 
بگویم دلم برای س��ینما تنگ ش��ده اس��ت. آنقدر که 

حاضرم در یک پرده کوچک در یک فیلم میزبان مردم 
باشم. دورانی که این شرایط برای من فراهم بود لحظات 

لذت بخشی را تجربه کردم که برایم قابل احترام است.
 دهه ش�صت درخش�ان ترین دهه سینمای 

ایران
بقای��ی گفت: اطمین��ان دارم ک��ه ده��ه 60 همچنان 
درخشا ن ترین دهه س��ینمای ایران اس��ت و امیدوارم 
با کیفیتی بهتر امروز این ش��رایط برای س��ینمای مان 

تکرار شود.
دلیل فیل�م ندیدن�م قهر با 

سینما نیست
بازیگر فیلم س��ینمایی »س��یب و 
سلما« در پاس��خ به این پرسش که 
آیا همچنان آثار سینمایی را دنبال 

می کنیدگف��ت: متأس��فانه 
مدتی است که هیچ فیلم 
س��ینمایی را نمی بینم 
این به این معنی نیست 
که فکرکنید دلگیرم 
و یا قهر ک��ردم؛  اما 
واقعاً آثار دلنش��ین 
و مخاطب پس��ندی 
را نمی بینم. همواره 
در خانه مان اثری از 
فیلم های سینمایی 
بود؛ اما در ش��رایط 
کنونی این موارد هم 
در خانه من کمرنگ 
ش��ده اس��ت.آخرین 
فیلمی که دیدم فیلم 
س��ینمایی »ملکه« به 

کارگردانی به محمدعلی 
باشه آهنگر است.

بس�یاری از فیل�م 
نامه ها تقلیدی است

وی با انتقاد از فیلمنامه های 

ضعی��ف اظهار داش��ت: نمی خواه��م به اهالی س��ینما 
توهی��ن کن��م؛  ام��ا ب��ا صراح��ت عن��وان می کنم که 
بس��یاری از فیلمنامه ه��ای م��ا چندمی��ن درج��ه از 
فیلمنامه های هن��دی یا اروپایی اس��ت؛ ت��ا جایی که 
تنها ش��اهد تغیی��ر ش��خصیت ها هس��تیم. در زمینه 
 تقلید هم موف��ق نیس��تیم؛  البته اینها تمام��اً نظر من

 است.
باید تکانی به خودمان بدهیم

ای��ن بازیگر پیشکس��وت در پای��ان خاطرنش��ان کرد: 
متأس��فانه مدتی اس��ت که تولیدی نداریم که بتوانیم 
آن را تماماً ایرانی بدانیم و یا آنقدر تعدادش��ان کم است 
که نمی توان به آنها اش��اره کرد. باید تکانی به خودمان 
بدهیم. ما گنجین��ه ای به نام ادبی��ات را داریم که تمام 
دنیا از آن استفاده کرده اند؛  در ش��رایطی که خودمان 
 بی بهره از آن مانده ایم و شیرین و فرهاد را خودمان گم

 کرده ایم.
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معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: جمهوری اسالمی ایران در عرصه صنایع دستی یکی از 
سه قدرت بزرگ دنیا بوده و در خلق صنایع دستی حرف نخست را در دنیا 

می زند.
به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر در مراسم رونمایی از آثار استاد محمود 
فرشچیان در کاخ موزه سعدآباد اظهار کرد: ایران با سابقه تاریخی و تمدنی 
11 هزار ساله، همواره تمدن ساز، بزرگ، ابرقدرت و تعیین کننده در دنیا 
بوده است.وی گفت: در طول تاریخ، ایران همواره مهد علم، فرهنگ و ادب 
بوده و محلی ب��رای فرهیختگان عرصه ادبی و هنری جهان به ش��مار می 

رفته است.
معاون رییس جمهوری افزود: آثار تاریخی ایران زمین نه تنها در جغرافیای 
کشور،  بلکه در تمامی منطقه و حتی کشورهای شرق وجود دارد و محلی 
برای تجمع گردشگران و فرهیختگان است. سلطانی فر ادامه داد: امیدوارم 
پس از یک دوره رخوت و نزول، و تالشی که در سال های اخیر شده، شرایطی 
به وجود آید که ایران دو مرتبه به بزرگی و عظمت خویش برسد.وی با اشاره 
به اقدامات دولت یازدهم در این زمینه یادآور شد: تفکر دولت کنونی، خرد، 

تدبیر و تعامل و گفت و گو با تمامی کشورها است و امیدواریم با رویکرد در 
پیش گرفته شده با بهره مندی از ظرفیت های غنی این سرزمین بتوانیم 

به جایگاه اصلی مان در عرصه های علمی، ادبی، هنری و غیره برگردیم.
سلطانی فر اظهار کرد: در عرصه هنری نابغه هایی همچون استاد فرشچیان 
مانند نگینی برای این سرزمین به شمار می روند که همواره می درخشند و 

ما باید زمینه ظهور و بروز چنین افرادی را برای آینده مهیا سازیم.
معاون رییس جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید تالش دارد تا هنرمندان 
بتوانند با آرامش در محیطی امن استعدادهای خود را بروز دهند و بزرگی 
ایرانیان را به جهانیان اثبات کنند.رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: امروز در کش��ور 500 موزه وجود دارد که فقط 
250 مورد آن توس��ط این سازمان اداره می ش��ود و مابقی در اختیار سایر 
دس��تگاه های اجرایی و نهادها و بخش های خصوصی اس��ت. وی با اشاره 
به همکاری س��ازمان میراث فرهنگی با دفتر حفظ نشر و آثار حضرت امام 
خمینی )ره( یادآور شد: موزه بزرگی از آثار امام و انقالب در کنار مرقد امام 
)ره( در حال احداث است تا بتواند در خدمت گردشگران داخلی و خارجی 
قرار گیرد. مراس��م رونمایی از دو نگاره از جدیدترین آثار اس��تاد محمود 
فرش��چیان با نام های آسمان چهارم و ش��ام غریبان با حضور محمد جواد 
ظریف وزیر امورخارجه، مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، حجت االسالم دعایی مدیرمسوول روزنامه اطالعات، صادق 
خرازی فعال سیاسی و سایر شخصیت های سیاسی و فرهنگی در مجموعه 

فرهنگی هنری کاخ موزه سعد آباد برگزار شد.

وزیر فرهنگ در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تابعه شبکه فرهنگ با اشاره به 
جاذبه های سخنان حضرت علی )ع( در زمینه های مختلف بر توجه تولیدکنندگان 

نرم   افزارهای دینی و مذهبی به این سخنان تاکید کرد.
به گزارش مهر، دومین نمایشگاه »دستاوردهای مراکز تابعه شبکه ملی فرهنگ« 
برگزار شد. این نمایشگاه به منظور آشنایی هرچه بیشتر مدیران و کارکنان  وزارت 
متبوع و کلیه ذینفعان با اهداف و رسالت های شبکه ملی فرهنگ  و همچنین معرفی 

فعالیت های مجتمع ها و خانه های فرهنگی دیجیتال سراسر کشور برگزار شدد.
وی در بازدید از بخش شبکه ملی فرهنگ با اشاره به برخی نقایص بازی های رایانه ای 
در داخل کشور بر بومی سازی و توجه بر سبک ایرانی – اسالمی در ساخت این آثار 

تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین در بخش دیگری از این بازدید با اشاره به جاذبه های 
سخنان و فرمایشات حضرت علی )ع( در زمینه های مختلف بر توجه تولید کنندگان 

نرم افزارهای دینی و مذهبی به این سخنان تاکید کرد.
»ش��بکه ملی فرهنگ جمهوری اسالمی ایران« مجموعه  ای اس��ت سازمان یافته 

از»سامانه  های برخط«، »مراکز فرهنگی دیجیتال« و » اقدامات حمایتی، آموزشی 
و اطالع رسانی« که با هدف استفاده بهینه از فن آوری  های اطالعاتی و ارتباطی برای 
تحقق اهداف فرهنگی نظام، تحت راهبری و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

طراحی و اجرا شده و متناسب با فن آوری  های روز توسعه و ارتقا می  یابد.
 »ش��بکه ملی فرهنگ جمهوری اس��المی ای��ران« بس��تری مبتنی ب��ر آخرین

 فن آوری های ارتباطی و اطالعاتی و پاک و پالوده از ناهنجاری   ها برای دسترس��ی 
به آثار، محص��والت و خدمات فرهنگی، هنری و رس��انه ای و اطالع��ات، محتوا و 
خدمات عرضه ش��ده در ش��بکه گس��ترده جهانی، پدیدآوردن و انتشار محتوای 
مبتنی بر فرهنگ اسالمی- ایرانی و دسترسی عمومی به اطالعات بخش فرهنگ 
 ایران اس��المی، به س��هولت در اختیار آحاد افراد جامعه در سراس��ر کش��ور قرار

می دهد.
ارتقای فرهنگ عمومی کاربری رس��انه ها و آثار و محص��والت فرهنگی دیجیتال 
با رویکرد ترویج اس��تفاده س��الم و مفید و پرهیز از رفتارها و محتوای ناهنجار در 
فضای دیجیتال، افزای��ش آگاهی، مهارت، اقبال و مش��ارکت عموم��ی در زمینه 
امور فرهنگی، هنری و رس��انه ای ب��ه ویژه پدیدآوردن، انتش��ار و به��ره گیری از 
رس��انه ها، آثار و محصوالت فرهنگی دیجیتال، کش��ف و پرورش اس��تعدادهای 
فرهنگی، هنری و رسانه ای،تس��هیل دسترس��ی عموم��ی به آث��ار و محصوالت 
فرهنگ��ی دیجیتال،کاه��ش ش��کاف برخ��ورداری مناط��ق مختلف کش��ور از 
امکان��ات فرهنگی، هن��ری و رس��انه ای، فراهم آوردن بس��تر حضور فع��ال و اثر 
گذار ایران اسالمی در ش��بکه گس��ترده جهانی و بازار بین المللی آثار، محصوالت 
 و خدم��ات فرهنگ��ی، هن��ری و رس��انه  ای و... از اه��داف ش��بکه مل��ی فرهنگ

 است.

ایران در عرصه صنایع دستی جزو 
سه قدرت بزرگ جهان است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تولیدکنندگان نرم افزارهای دینی 
به سخنان امام علی)ع( توجه کنند

خبر صدا وسیما

رضا رویگری معتقد اس��ت زمانی که والدین کتاب نمی خوانند نمی توان 
انتظار داشت که کودکان آن ها کتابخوان ش��وند؛  متاسفانه امروز بیشتر 
خانواده ها به س��مت س��ریال های ماهواره ای روی آورده ان��د؛ در چنین 

شرایطی نمی توان انتظار دیگری از کودکان داشت.
به گزارش تسنیم ، رضا رویگری بازیگر س��ینما و تلویزیون با بیان اینکه 
کتاب باید در س��بد کاالی فرهنگی خانواده ها وجود داش��ته باشدگفت: 
زمانیکه بزرگساالن ما کتاب در دست ندارند و نمی خوانند چطور می توانیم 
از کودکان مان انتظار داشته باشیم تا کتاب بخوانند. نکته مهم و قابل توجه 
این است که امروز برنامه ی سرگرمی جالب و جذابی برای کودکان وجود 
ندارد؛  به همین دلیل هم امروز بیش��تر کودکان به سمت  فضای مجازی 

روی آورده اند.
این بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون گف��ت: باید ب��ه کودکان م��ان خوراک 
مناس��بی بدهیم تا آنه��ا لذت ببرن��د و تفری��ح  کنند.  متاس��فانه امروز 
بیش��تر خانواده ها به س��مت س��ریال های ماهواره ای روی آورده اند؛ در 
 چنین ش��رایطی چطور می توانیم انتظار دیگری از کودکان مان داش��ته

 باشیم.
رویگری با بیان اینکه فق��ر فرهنگی داریم گفت: امروز در دس��ت کمتر 
پدر و مادری کت��اب می بینیم ؛ در چنی��ن فضایی قطع��ا نمی توانیم به 
کودکان م��ان بگوییم کتاب بخوانن��د. یادم می آی��د در زمان های قدیم 
مادربزرگ ها ب��رای  ما قص��ه تعریف می کردن��د و کتاب قصه داش��تیم 
 و از قص��ه گفتن آنه��ا لذت می بردی��م؛  اما ام��روز دیگ��ر چنین چیزی

 نداریم.
رویگری با بیان اینکه کودکان از ب��زرگ ترها الگوبرداری می کنند گفت: 
طبیعی است در خانواده ای که کتاب ورق نمی خورد و همه چیز به فضای 
مجازی و س��ریال های ماهواره بسنده می ش��ود کودک هم مجالی برای 
خالقیت ندارد.یادم می آید در زمان کودکی م��ا کتاب های قصه  جذاب 
و خوبی وجود داش��ت ؛  اما امروز ب��رای کودکان چنی��ن خالقیت هایی 
 وجود ندارد ضمن اینکه کتاب های مناس��ب برای بزرگترها هم کم شده

 است.
رویگری درباره بازی های کودکی اش گفت: زمانیکه کودک بودم، پوست 
هندوانه را روی س��رم می گذاش��تم و دوتا پرهم روی آن می گذاشتم و با 
دوستانم رستم و سهراب بازی می کردیم و بسیار پرانژی بودیم. به نظرم 

در شرایط بد امروز رسانه ملی  وظیفه مهمی دارد.
 تلویزی��ون بای��د بازی ه��ای کودکانه قدیم که مخصوص س��ن و س��ال 
کودکان بود را نش��ان دهد؛ تا آنه��ا بدانند والدین ش��ان در کودکی چه 
بازی هایی داش��تند. متاس��فانه امروز حتی ک��ودکان ما هم به س��مت 
 س��ریال های بد ماه��واره کش��یده ش��ده اند که برایش��ان بس��یار مضر 

است.
رویگری در ادامه گفت: نکته جالب و قابل توجه این اس��ت که من با این 
سن و سال به خوبی لب تاب را بلد نیستم؛  اما نوه کوچک من همه چیز آن 
را می داند و حتی به من هم یاد می دهد و هیچ اثری از بازی های کودکانه 

را در او نمی بینم.

رایزن فرهنگی ایران در وین با اشاره به سفر هیات اتریشی به ایران گفت: برنامه های 
گسترده فرهنگی در راس��تای حضور این هیات تدارک دیده شده که از آن جمله 
می توان به امضای تفاهمنامه های کتبی و مذاکره با معاون وزیر ارشاد که طی دو روز 

در ایران صورت می گیرد اشاره کرد.
محمدرضا وصفی، رایزن فرهنگی ایران در وین پیرامون آنچه در سفر رییس جمهور 
اتریش در بخش علوم و فرهنگ و هنر تدارک شده و قرار است توسط هیات اتریشی 
در ایران و مذاکره با مسووالن نظام جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد اظهار داشت: 
این هیات با هواپیمای اختصاصی به تهران می رسد و روز سه شنبه را به کار و آخر 
شب راهی اصفهان و چهارشنبه از آنجا به اتریش باز می گردند. وصفی با بیان اینکه 
دست کم بیست و پنج مدیر فرهنگی و رییس دانشگاه در جمع این هیات وجود دارد، 
ابراز داشت: نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در اتریش طی 40 روز گذشته تمام 
سعی و کوشش خود را به کار برد تا سفر رییس جمهوری اتریش و هیات همراه در 
آنچه که مربوط به حوزه دانش و فرهنگ و هنر است با موفقیت همراه بوده و موجب 

برکت برای ایران باشد.
رایزن ایران در اتریش با تشکر از پیگیری های شایسته دکتر گشتر و پرفسور ریتر 
به منظور تدارک این مقدمات و نیز سفارت جمهور اسالمی ایران در اتریش تصریح 
کرد: در تهران فعالیت های و برنامه هایی برای این گروه در نظر گرفته شده و برخالف 
آنچه متاسفانه در رسانه ها منعکس شده این هیات اقتصادی و سیاسی محض نبوده؛  
بلکه کاروانی از مدیران فرهنگی و روس��ای دانش��گاه های مهم است. وی به برخی 
برنامه ها اش��اره کرد و گفت: تفاهم کتبی بین OAD اتریش )مرکز شبیه وظایف 
بین المللی DAD آلمان، در بخش تبادالت بین المللی و وزارت علوم و تحقیقات و 
فن آوری، البته تاکنون بخش ایران در OAD فعال نبوده و در کمال شگفتی ایران و 
عراق و یمن در یک بسته قرار داشتند. از این رو مذاکرات مقدماتی و فشرده به منظور 
اعمال اصالحات به عمل آمد. وصفی به بخشی دیگر اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه 
کتبی بین دانش��گاه مونتان اتریش )دانش��گاه تخصصی در بخش معدن و نفت ، با 
رتبه یازدهم بین المللی و دانشگاه تهران. البته اصالحات متن هفته گذشته در سفر 
رییس دانشگاه تهران به وین در هفته پیش صورت گرفته است.این مسوول ایرانی 
تصریح کرد: بند سوم نشان می دهد: قرار است تفاهمنامه کتبی بین دانشگاه مونتان 
و دانشگاه امیرکبیر صورت گیرد، در ادامه تفاهمنامه کتبی بین دانشگاه مونتان و 
دانشگاه تبریز امضا می شود. قرار است تفاهمنامه کتبی بین پژوهشکده طب سنتی 
اتریش و دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران منعقد شود؛ ضمن اینکه تفاهمنامه 
کتبی بین موسسه آموزشی یوهان و دانش��گاه عالمه طباطبایی به امضا می رسد. 
وصفی به برنامه های گسترده دیگر اشاره کرد و گفت: تفاهم شفاهی و تنظیم جدول 
کاری به منظور فعال سازی تفاهم س��ال 1382 بین دانشگاه وین و دانشگاه تهران 
. تفاهم شفاهی و کاری بین دانشگاه هنر گراتس و معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی منعقد می شود.رایزن ایران در اتریش در ادامه با توجه به دو بند دیگر 
افزود: قرار است در س��فر هیئت اتریشی به ایران تفاهمنامه ش��فاهی و کاری بین 
پردیس هنر و معماری دانشگاه تهران و دانش��گاه گراتس به منظور تبادل استاد  و 

دانشجو صورت گیرد. 
وی در پایان گفت: همچنین بنا ش��ده مذاکره و تفاهم شفاهی بین همسر ریاست 
جمهوری اتریش و هیات همراه ایشان با معاونت هنری وزارت ارشاد با حضور رئیس 
موزه های بین المللی اتریش و معاونت فرهنگی بانک مرکزی اتریش صورت گیرد. 
سرفصل های مباحث طرف اتریشی به اطالع معاون فرهنگی وزیر ارشاد یعنی آقای 
مرادخانی رسیده است. در نهایت قرار است بین موزه های اتریش و موزه های معاصر 
تهران به منظور نمایش گنجینه  موزه در اروپا مذاکره و تفاهم شفاهی صورت گیرد.

رضا رویگری:
با پوست هندوانه رستم و سهراب بازی 
می کردیم، بچه های االن ماهواره می بینند

حضور مدیران فرهنگی اتریش
در ایران

باید تکانی به خودمان بدهیم ؛

در سینمای ما، پول حرف اول را می زند



آگهی ابالغ 
6/140 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350506196 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500265 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940302 خواه��ان/

ش��اکی محمد رنجبر دادخواس��تی به طرفیت خوانده بهزاد اس��ماعیلی 
مقدم به خواس��ته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9409980350500265 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/23 و 
ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق 
الذکر 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 دادخواس��ت  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف 16242منشی دادگاه کیفری شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ 

6/143 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350204695 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200170 ش��ماره بایگانی شعبه: 940197 خواهان عباس 
علی طاهری اصل دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوان��دگان اردالن کثیری و 
کورش قلی گله به خواسته اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به کالسه 9409980350200170 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/09/09 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور  دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16249منشی دادگاه کیفری شعبه 

2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ 

6/144 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350204693 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350201244 شماره بایگانی ش��عبه: 931445 خواهان بانک 
مهر اقتصاد دادخواس��تی به طرفیت خواندگان محس��ن احمدی و سعید 
رمضانی و علی رحمانی و جواد فرهادیان به خواس��ته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه  2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به کالسه 9309980350201244 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/09/10 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده محسن احمدی و درخواس��ت 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 کثیراالنتش��ار 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 16248منشی دادگاه 

کیفری شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
حصر وراثت

آقای ماه پس��ند دهیری دهنوی دارای شناسنامه ش��ماره 499 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 238 -94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باباجان رم یار بشناسنامه 
2016 در تاری��خ 1375/12/11 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته  
ورثه حین الف��وت آن مرحوم  منحصر اس��ت به: 1- ماه پس��ند دهیری 
دهنوی فرزند موسی ش.ش 499 )همس��ر متوفی( 2- شیرین علی یاری 
فرزند باباجان ش.ش 47 )فرزند متوف��ی( 3- حمید رمیار فرزند باباجان 
ش.ش 97 )فرزند متوفی( 4- مریم علیاری فرزند باباجان ش.ش 97 فرزند 
5- ایرج علیاری فرزند باباجان ش.ش 46 )فرزند متوفی( 6- زیور علیاری 
فرزند باباجان ش.ش 48 )فرزند متوفی( 7- جواهر علیاری فرزند باباجان 
ش.ش 164)فرزند متوفی( 8- محمدیار علیاری فرزند باباجان ش.ش 82 
)فرزند متوفی( 9- مهوش رم یار فرزند باباجان ش.ش 608 )فرزند متوفی( 
10- بیژن رمیار فرزند باباجان ش.ش 609 )فرزند متوفی( 11- س��عیده 
رمیار فرزند باباجان ش.ش 6200001693 )فرزن��د متوفی( 12- فریده 
رم یار فرزند باباج��ان ش.ش 6200044562 )فرزند متوفی( 13- پیمان 
رم یار فرزند باباجان ش.ش 6200001707 )فرزن��د متوفی( 14- مجید 
رم یار فرزند باباجان ش.ش 610 )فرزند متوف��ی( 15- طوبی علی یاری 
فرزند باباجان ش.ش 96 )فرزند متوفی( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در  یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول 

شورای حل اختالف باغبهادران
حصر وراثت

6/147 آقای سید مرتضی نکوئی دارای شناسنامه شماره 6346 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 304 -94 ش 2 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عظمت بیگم عقدائی 
اردستانی بشناس��نامه 6508 در تاریخ 1394/1/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر اس��ت به: س��ه 
پسر به نامهای 1- سید مجتبی نکوئی به شماره شناسنامه 80 و 2- سید 
محمد مهدی نکویی شماره شناس��نامه 239 و 3- سید محسن نکویی به 
شماره شناسنامه 205 و چهار دختر به نامهای 1- فرزانه نکوئی شماره 
شناسنامه 60 و 2- زهرا نکوئی به شماره شناس��نامه 104 و 3- فرشته 
س��ادات نکوئی به ش��ماره شناس��نامه 1714 و 4- لیال نکوئی به شماره 
شناسنامه 1180043881 و یک همسر دائمی به نام سید مرتضی نکوئی 
به شماره شناسنامه 6346 و مادرش به نام خانم آقا میر حیدری به شماره 
شناس��نامه 4309 والغیر . اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در  یک نوبت آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف718 شعبه دوم شورای 

حل اختالف اردستان 
تحدید حدود اختصاصی

6/146 شماره: 1394/04/92447 چون تمامی 65 سهم مشاع از 678/60 
سهم ششدانگ یکدرب باغ مشجر و به مس��احت 678/60 متر مربع و به 
شماره پالک 966 فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن بخش 10 ثبت نطنز 

که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام رضا زارع هنجنی فرزند عباس در 
جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1394/07/15 ساعت 
10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار: 1394/06/17 م الف: 168 عباس��علی عمرانی – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
ابالغ

6/142 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100350506127 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500569 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940629 مشخصات 
ابالغ ش��ونده حقیقی: به��رام رحیمی انالوچ��ه فرزند عبداله به نش��انی 
اصفهان، حص��ه، حصه ش��رقی، خ امام خمین��ی، کوچه عکاس��ی پ 2 
)خوانده هم اکن��ون در زندان مرکزی اصفهان به س��ر می ب��رد( . تاریخ 
حضور: 1394/8/23 دوش��نبه س��اعت 11:00 محل حض��ور اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه یک اتاق ش��ماره 105 . علت حضور: در خصوص 
 دعوی بهجت امیدی اسدآبادی به طرفیت ش��ما در وقت مقرر فوق جهت

 رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف 16243دفتر شعبه پنجم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ 
6/141 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350506220 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500013 شماره بایگانی ش��عبه: 940013 خواهان مجید 
فتحی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا خلیفه قلی به خواسته مطالبه 
خسارات دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه یک 
اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350500013 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1394/08/25 و س��اعت 8:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان ب��ودن خوانده  فوق الذکر درخواس��ت 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 کثیراالنتش��ار 
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 دریاف��ت و در وقت  مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف 
16245منشی دادگاه کیفری ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرایی

شماره کالس��ه 93-1556 ش6 به موجب رای شماره 94/12/16-2161 
حوزه 6 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه 1- جواد بدیعی گورتی فرزند منوچهر 2- اقدس گلدار 
فرزند حس��ین هر دو مجهول المکان محکوم هس��تند به طور تضامنی به 
پرداخت مبلغ 43/136/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 520/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان وصول در حق محکوم 
له بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت زهرا سعادت به 

نشانی اصفهان، خ حکیم نظامی، جنب خ ش��هید قندی، مجتمع کیمیا، طبقه 
دوم ، واحد 4. ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف 15242 دفتر شعبه ششم مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه

پرون��ده:  ش��ماره   9410420361700230 اجرایی��ه: ش��ماره 
9309980361701223 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 931242 بموج��ب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9410090361701883 و 
ش��ماره دادنامه  غیابی مربوط��ه 9309970361702055 محکوم علیه 
علی رامی فرزن��د مجید مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
140/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته )وجه چک ش��ماره 696140 
-93/11/6 ( و نیز )10/000/000 ( ریال به عنوان خس��ارت دادرسی در 
مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت 
هنگام پرداخت بر اساس ش��اخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 
خواهان شهروز فرنیا فرزند منصور به نش��انی اصفهان، سپاهان شهر، 
بلوار غدیر، گالری طالی آریان، با وکالت از فریده سلگی فرزند رسول به 
نشانی اصفهان، خ نیکبخت، نبش کوچه خدابنده، پ 5، ط2 و نیز پرداخت 
حق االجرای دولتی ب��ه مبلغ )7/500/000 ریال در ح��ق صندوق دولت( 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پ��س از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مف��اد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیب��ی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واق��ع از دارایی خود بدهی��د بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از 
مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
 مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:16227 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

آقای علی فریدنی دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 3067 -94 ح 10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حمیدرضا فریدنی بشناسنامه 
1270369954 در تاریخ 1394/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر اس��ت به: 1- بهجت فرزانیان 
سفتچانی ش.ش 7 مادر 2- علی فریدنی ش.ش 6 پدر و الغیر . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه  به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف16181 شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان 

خبر خبر 

عملیات اجرایی شش طرح عمرانی ورزشی در شهرستان بروجن آغاز شد.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجن گفت: برای ساخت این شش 

طرح 70 میلیارد ریال اعتبار برآورد هزینه شده است.
ای��ن  س��اخت  اعتب��ارات  داش��ت:  اظه��ار  میرزای��ی  س��یامک 
ط��رح ه��ا از مح��ل اعتب��ارات مناط��ق نف��ت خی��ز وزارت نف��ت ب��ا 
 پیگی��ری ه��ای نماین��ده م��ردم بروج��ن در مجل��س تامی��ن ش��ده

 است.
به گفته وی، احداث سه سالن ورزشی در روستای کنرک از بخش گندمان، 
روستای آورگان در بخش بلداجی و سالن تربیت بدنی بروجن و هر کدام با 

زیربنای یکهزار و 500 مترمربع از جمله این طرح هاست.
میرزایی ادامه داد: ساخت استخر شنای شهر فرادنبه با 35 میلیارد ریال، 
سالن ژیمناستیک بروجن با مش��ارکت خیران و بهسازی سکوهای چمن 

شماره 1 شهر بروجن با یک میلیارد ریال از دیگر طرح هاست.
رییس اداره ورزش و جوانان بروجن تصریح کرد: هم اینک سرانه ورزشی در 
چهارمحال و بختیاری 36 سانتی مربع و این درحالیست که در شهرستان 

بروجن 47 سانتی مربع است.
60 کیلومت��ری مرک��ز  بروج��ن در ح��دود   مرک��ز شهرس��تان 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
شهرس��تان بروجن بی��ش از 10 هزار ورزش��کار دارد که تع��دادی از این 

ورزشکاران دارای سابقه المپیک و المپینی هستند.

اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به وقوع پدیده گرد وغبار 
در استان هشدار داد.

به گزارش این اداره کل، نقش��ه های هواشناس��ی، بیانگر اس��تقرار جوی 
ناپایدار بر فراز منطقه تا اواخر هفته است .

بر اس��اس این گزارش در این مدت بخصوص در بعدازظه��ر، بارش های 
 رگباری گاه��ی توام ب��ا رعد و ب��رق و وزش ب��اد در برخی نقاط اس��تان

 پیش بینی و همچنین برای امروز و فردا احتمال وقوع پدیده گرد وغبار و 
کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست .

 از ابتدای سال تاکنون استان چهارمحال و بختیاری حدود 30 روز با پدیده 
گرد و غبار و ریزگرد مواجه بوده که میزان ذرات معلق در هوا در اکثر این 

روزها، حدود چهار برابر استاندارد بوده است .
منش��ا برخی از این ریزگردها از خشک ش��دن تاالب و دشت های استان 
ناشی می شود و عامل دیگر ورود گرد و غبار از کشورهای عراق و عربستان 

و استان خوزستان به چهارمحال و بختیاری است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مدیریت 
مرتعداری در قالب کشت گیاهان دارویی در استان ناصحیح بوده بر بازنگری و تغییر 

شیوه این مدیریت تاکید کرد .
علی محمدی مقدم اظهار داشت: در طرح های مرتعداری در قالب پروژه های کشت 
گیاهان دارویی از الگوی نادرستی پیروی شده است .وی افزود: برای حفظ گونه ها و 
مراتع ، اداره کل منابع طبیعی استان اقدام به خرید بذر، جلب مشارکت جوامع محلی، 
واگذاری زمین به متقاضی، فنس کش��ی در اطراف کشت و منطقه کشت گیاهان 
دارویی را قرق می کند که در صورت اتمام اقدامات حفاظتی، دام وارد زمین گیاهان 
دارویی شده و باعث نابودی آن می ش��ود .محمدی مقدم ادامه داد: مدیریت زمانی 
مشارکتی است که واگذاری زمین و مرتع به متقاضیان و بهره برداران گیاهان دارویی 

در اختیار دولت باشد و مابقی اقدامات توسط جوامع محلی انجام شود .
وی بیشتر تخلفات در عرصه منابع طبیعی استان را ناش��ی از مشکالت اقتصادی 
دانست و افزود: کارشناسان ترویج باید بهره برداران را متقاعد کنند که کشت گیاهان 
دارویی و اجرای طرح های مرتعداری صرفه اقتصادی بیشتری از طرح های دامداری، 

شخم و شیار زمین و طرح های کشاورزی در عرصه های منابع طبیعی دارد .
محمدی مقدم یادآور شد: باید کشاورزان شهرستان های مختلف توجیه شوند که 
امنیت غذایی تنها در تولید بیشتر نیست بلکه حفظ عوامل تولید نظیر آب و خاک نیز 
باید همراه با تولید مد نظر قرار گیرد .وی از کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی 
ادارات شهرستانی خواست تا با تعامل با سمن و انجمن های مردم نهاد محیط زیستی 

از ظرفیت های مردمی برای حفظ مراتع و جنگل ها بهره گیرند .

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: 638 نفر از دانشجویان داوطلب 
بس��یجی امس��ال در قالب 15گروه جهادی ثبت نام کردند که تاکنون 9 

گروه به مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری اعزام شده است.
سردار پاسدار رضا محمدسلیمانی افزود: برنامه ریزی شده تا شش گروه 
دیگر نیز تا پایان تابس��تان ب��رای ارائه خدمات جه��ادی در عرصه های 
عمرانی، فرهنگی و آموزش��ی به شهرس��تان های ل��ردگان، کیار، اردل، 

کوهرنگ و بروجن اعزام شوند.
وی تصریح کرد: به علت کمبود امکان��ات، کارهای عمرانی در گروه های 
جهادی کمتر شده و بیش��تر به امور فرهنگی و آموزشی در زمینه ترویج 
سبک زندگی اسالمی پرداخته ش��ده است.محمدسلیمانی در خصوص 
مش��کالت اردوهای جهادی، گفت: برخی از گروه های جهادی در زمینه 
حمل و نقل با مشکالتی روبرو بوده اند که با پیگیری های انجام شده این 
مشکالت کم شده است. فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری درخصوص 
مش��ارکت و حمایت ارگان ها از این اردوها، اف��زود: تنها بخش کوچکی 
از ارگان های دولتی گروه ه��ای جهادی را کم��ک و حمایت می کنند.

محمدسلیمانی از استقبال دانشجویان برای حضور در اردوهای جهادی 
خبر داد و گفت: اردوهای جهادی کاری مقدس برای محرومیت زدایی و 

کمک به مناطق محروم است.

عملیات اجرایی 6 طرح ورزشی
 در شهرستان بروجن آغاز شد

هواشناسی از احتمال وقوع پدیده 
گردوغبار در چهارمحال وبختیاری خبرداد

 مدیریت کشت گیاهان دارویی 
نیازمند بازنگری است

اعزام638 دانشجو در گروه های جهادی 
به مناطق محروم

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
گفت: مرکز فرهنگی دفاع مقدس ترکیبی از موزه های دفاع مقدس، فرهنگسراها 

و یادمان ها است که باید برای تشریح در روند پیشرفت فیزیکی آن تالش شود.
عباس عباس��ی اظهار داش��ت: عامل اصلی برای احداث این مرکز، نیاز به زنده 
نگه داشتن یاد قهرمانی ها، ش��جاعت ها و فداکاری های قهرمانان ملی و شهدای 
ایران با دو هدف ادای دین به شخصیت آن ها و انتقال فرهنگ و ارزش های دفاع 
مقدس که مجموعه ای از ش��جاعت، دلیری و فداکاری از نسل گذشته به نسل 

حال و آینده است.
وی با اشاره به اینکه مرکز فرهنگی دفاع مقدس ترکیبی از موزه های دفاع مقدس، 
فرهنگسراها و یادمان هاس��ت، افزود: دفاع مقدس تمام جذابیت های الزم برای 
جذب انسان های تشنه حقیقت را در خود به عنوان گنجینه ای مهم دارد و باید 
این ارزش ها نسل به نسل همچون رودخانه ای شفاف و سیال حرکت کند و همه 

انسان های تشنه معنویت و ارزش ها را سیراب کند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: طراحی این مرکز فوق العاده با اهمیت بود در همین راس��تا در س��ال 
1387 قرارگاه احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس تش��کیل و اهداف کلی طرح 
تشریح و در مدت دو سال 9 طرح پیشنهادی توس��ط گروه مشاورانی از استان 
و همچنین تهران و اصفهان پیش��نهاد ش��ده که پس از بررسی های الزم از بین 
طرح های ارائه ش��ده، طرح فعلی توس��ط بنیاد حفظ آثار مرکز مورد تایید قرار 

گرفت.
عباسی، گنجینه دفاع مقدس، دروازه قرآن، محور عروج، محور آب، محل نمایش 
ادوات نظامی و دیدارهای نمایشی مورد استفاده در جنگ های کوهستانی را از 
مهم ترین ویژگی های این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: میدان موانع، خط الراس 

و سنگرهای دیده بانی، پل اروند، پل ورودی و س��یاه چادرها، اِلِمان های نصب 
تصاویر شهداء و یادمان های سرداران و فرماندهان شهید و دسترسی های سواره 

از دیگر ویژگی های بارز این مرکز فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین عنصر گنجینه دفاع مقدس مجموعه یادمانی بوده 
و جهت نمایش آثار و جلوه های گوناگون دفاع مقدس در اس��تان مورد استفاده 
قرار می گیرد، گفت: این بنا با جهت گیری به سمت قبله نگاه توحیدی و اسالمی 

جامعه ایرانی به ویژه مردم منطقه را به نمایش می گذارد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: هر یک از اجزای هشت گانه این بنا نمادی از دوران هشت ساله دفاع 
مقدس است و  روی بدنه آن تصویر سازی های متناسب با موضوع گنجینه انجام 

می شود.
عباس��ی با اش��اره به عملیات اجرای این مرکز ادامه داد: مراس��م آغاز عملیات 
اجرایی مرکز فرهنگی در هفته دفاع مقدس 1389 رس��ما آغاز شد که زیربنای 
ساختمان اصلی به مساحت 5200 متر مربع و تاکنون فونداسیون، اسکلت فلزی 

پارت جنوبی و سقف 3 طبقه از این مجموعه اجرا شده است.
وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان مبلغ 36 میلیارد ریال از اعتبارات 
ملی و 5 میلیارد ریال از اعتبارات استانی مصوب شد و پیرو آن مناقصه فاز دوم 

پروژه انجام پذیرفت که پیگیر تخصیص بودجه مذکور و ادامه روند کار هستیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری 
گفت: مرکز فرهنگی دفاع مقدس اس��تان متعلق به گ��روه و نهاد خاصی نبوده 
و به عنوان تابلوی معرفی نقش اس��تان در دفاع مقدس به کش��ور اس��ت و این 
امر مش��ارکت، همدلی و همزبانی همه مسووالن اس��تان و عموم آحاد مردم را 

می طلبد.
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مدیرکل بنیاد حفظ آثار چهارمحال و بختیاری:

 مرکز فرهـنگی دفـاع مقـدس گنجینه ای 
مهم برای جذب افراد تشنه حقیقت 
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 محققان دانش��گاه کانزاس با هم��کاری محققان 
سرن موفق به ایجاد حالتی از ماده با نام »پالسمای 
کوارک گلوئون« با چندین ذره دیگر ش��دند. سرن 
بزرگ ترین مجموعه آزمایش��گاهی دنیا در زمینه 

فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای است. 
این سازمان تحقیقات هسته ای در حاشیه شهر ژنو 
سوئیس و در مرز مش��ترک بین فرانسه و سوئیس 
واقع ش��ده اس��ت. برخورد دهنده بزرگ س��رن یا 
Large Hardon Collider ک��ه بزرگ تری��ن 
و قدرتمندترین دس��تگاه جدا کننده ای است که 
تاکنون ساخته شده را همانند یک غول چراغ جادو 
می دانند که می تواند معماه��ای متعدد فیزیک را 

حل کند.
محققان س��رن در اولین فعالیت برخ��ورد دهنده 
بزرگ هادرونی ش��اهد فروپاشی ذره بس��یار نادر 
Bs به دو »موآن« بودند. پی��ش از این نیز محققان 

 پیش بینی کرده بودند، با فعالیت مجدد این شتابگر 
می توانند ش��اهد وقایع ش��گفت انگیزی باش��ند، 
فرآیندی که ب��ا فعالی��ت مجدد برخ��ورد دهنده 
بزرگ هادرون��ی رقم خ��ورد در هر ی��ک میلیارد 
ب��ار تنه��ا چه��ار ب��ار رخ م��ی ده��د. واقعیت��ی 
ک��ه پی��ش از ای��ن نی��ز از تحقیق��ات CMS و 
برخورددهن��ده ب��زرگ هادرونی طی س��ال های 
 ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ می��الدی ب��ه دس��ت آم��ده 
بود. چن��دی پیش نیز ذره جدیدی در آزمایش��ات 
برخورد دهن��ده بزرگ هادرونی در مرکز س��رن به 
اثبات رسید که تا پیش از این مشاهده نشده بود. این 
ذره پنج کوارکی نام داشت. کوارک ها جزو عناصر 
بنیادی هستند که از ذرات ریز اتمی مانند پروتون 
و نوترون ها تشکیل ش��ده اند و هر کدام دارای سه 

کوارک هستند.
اکن��ون محقق��ان دانش��گاه کانزاس ب��ا همکاری 

محقق��ان بزرگ تری��ن مرک��ز فیزیک هس��ته ای 
جهان حالت��ی از ماده ب��ا نام »پالس��مای کوارک 
گلوئون« را به هم��راه چند ذره دیگ��ر ایجاد کرده 
اند. محقق��ان معتقدن��د این حال��ت در زمان تولد 
جهان نیز وجود داش��ته اس��ت. این م��اده جدید 
 ب��ا برخ��ورد دادن پروت��ون ه��ا ب��ه هس��ته های

 س��رب و در ش��رایطی با ان��رژی باال و در آش��کار 
 س��از Compact Muon Solenoid تولی��د

 شد. دانش��مندان، پالسمای حاصل ش��ده از این 
برخورد را کوچک ترین مایع نامگذاری کرده اند.

 نتایج این برخورد نش��ان داد، برخ��الف انتظارها 
می توان یک پالس��مای کوارک گلوئون را در یک 
پروت��ون غیرمتقارن در برخوردهای س��ربی تولید 
کرد. نتای��ج این آزمای��ش، نظریه ه��ا و همینطور 
پیشرفت های جدیدی را درباره فیزیک پر انرژی در 

اختیار کارشناسان قرار می دهد.

پژوهش��گران دانش��گاه صنعت��ی ارومی��ه و 
قطب علم��ی رنگ در تحقیق��ات خود موفق 
 به تولید ج��اذب نان��و متخلخل با س��اختار

 ارتق��ا یافته ای ش��ده ان��د که م��ی تواند به 
 افزایش راندم��ان بازیافت روغن موتور کمک 

کند.
این ج��اذب نان��و متخلخل از م��واد طبیعی 
موجود در معادن کش��ور تهیه شده است در 
صورت دستیابی به تولید انبوه، استفاده از این 
 جاذب کمک بزرگی به کاهش آلودگی های 

زیست محیطی خواهد کرد.
صنعتی شدن جوامع، رش��د گسترده وسایل 
نقلیه و استفاده وسیع از مواد نفتی را موجب 
 ش��ده اس��ت. این امر تولید ضایعات��ی مانند

 روغن های مستعمل را به دنبال دارد.
بهترین روش ممکن برای مقابله با این معضل 
جهانی و جلوگیری از آس��یب ه��ای محیط 
زیستی آن، بازیافت و اس��تفاده مجدد از این 

مواد مستعمل است.
ش��یوا س��الم، در خصوص اهمیت انجام این 
تحقیق گفت: صرف نظر از تعدد صنایعی که 
از روغن های پایه نفتی اس��تفاده می کنند، 
اگر تعداد خودروهایی که در کش��ور در حال 
تردد هستند و حجم انبوهی از روغن موتور را 
مصرف می کنند در نظر گرفته شود، اهمیت 

موضوع درک خواهد شد. 
روغن مس��تعمل دارای ان��واع آالینده های 
س��می اس��ت که ورود آن ه��ا ب��ه آب های 
س��طحی، زیر س��طحی و خاک باعث ایجاد 
بیماری های ناعالج مانند انواع س��رطان ها 

خواهد شد.
وی اف��زود: در بی��ن فرآینده��ای گوناگونی 
که برای بازیافت روغن های مس��تعمل ارائه 
شده، روش جذب س��طحی بیشترین کارایی 
را داش��ته و با امکانات داخل کش��ور تطابق 

خوبی دارد.
هدف این تحقی��ق آن بود تا نس��بت به تهیه 
جاذب نان��و متخلخل با ظرفی��ت جذب باال 
اقدام ش��ود تا ضم��ن افزایش ن��رخ بازیافت، 

 از تولی��د ضایع��ات س��می جلوگی��ری ب��ه 
عمل آید. 

این تحقیقات با نمونه گیری از مواد واحدهای 
صنعتی انجام گرفته است.

برای ای��ن منظور جاذب��ی ب��ا تخلخل های 
نانومت��ری از بنتونیت طبیعی تهیه ش��ده و 
عملک��رد آن در بازیافت و اس��تفاده مجدد از 
روغن های مستعمل مورد بررسی قرار گرفته 

است.
به گفته این محقق، با توجه به نتایج مطلوب 
حاصل شده، در صورت اس��تفاده از این ماده 
نان��و متخلخل میزان مص��رف جاذب کاهش 
 یافت��ه و راندمان فرآین��د بازیاف��ت افزایش

 می یابد.
 از طرف��ی کیفی��ت محص��ول نهای��ی ب��ه 
 مرات��ب نس��بت ب��ه محصوالت��ی ک��ه ب��ا

  روش های مت��داول تولید می ش��وند، ارتقا 
می یابد.

الزم به ذکر است که تولید روغن های صنعتی 
از منابع نفتی بس��یار پرهزینه است. بنابراین 
بازیافت و اس��تفاده مج��دد از آن ها عالوه بر 
کاهش ضایعات سمی و جلوگیری از آلودگی 
محیط زیس��ت، هزینه تولید روغن پایه را به 

شدت کاهش می دهد.
س��الم افزود: با تکمیل مطالعات و دستیابی 
به تولید انبوه این جاذب اصالح شده، صنایع 
نفتی و پاالیشگاهی، واحدهای تصفیه کننده 
روغ��ن ه��ای صنعت��ی، کارخانج��ات تولید 
کننده عصاره های غذایی و واحدهای تصفیه 
پس��اب های صنعتی حاوی عوام��ل رنگزا و 
 فلزات س��نگین می توانن��د از آن اس��تفاده 

کنند.
در این کار بنتونیت مناسب از یکی از معادن 
کش��ور انتخاب و ظرفیت ج��اذب طبیعی در 
بازیافت روغن مس��تعمل به کم��ک راکتور 
ش��یمیایی طراحی و ساخته ش��ده به دقت 
مطالعه شد.سپس نسبت به اصالح جاذب به 
کمک اسید اقدام و شرایط بهینه تعیین شد. 
برای این منظور اث��ر پارامترهای مهمی نظیر 
نوع اسید، غلظت و زمان اقامت بر ساختار این 
جاذب و ابعاد خلل آن بررس��ی شد در نهایت 
جاذب اصالح ش��ده ب��رای بازیاف��ت و تولید 
روغن پایه اس��تفاده ش��د و کیفیت محصول 
به دس��ت آمده ب��ا نمونه صنعتی مقایس��ه و 
 قابلی��ت جاذب تولی��دی م��ورد ارزیابی قرار

 گرفت.

نانو لوله های درون سلولی،

 عامل تبادل مواد مغذی بین باکتری ها

افزایش راندمان بازیافت روغن موتور

 به کمک جاذب نانو متخلخل

محققان نشان دادند که باکتری ها برای تبادل 
مواد مغذی، نیاز به تماس مستقیم بین سلولی 
دارند و برای این کار ساختاری تولید می کنند 
که مانند نانولوله عمل ک��رده و باعث مبادله 

مواد غذایی می شود.
باکتری ها در محیط غنی از گونه های جاندار 
زندگی می کنند و اغلب به تبادل مواد غذایی 

می پردازند.
تاکنون مشخص نبوده است که این جانداران 
میکروس��کوپی، مواد را منحصراً با آزادسازی 
در محیط اطراف مبادله می کنند یا اینکه از 
ارتباط مستقیم بین سلول های یکدیگر هم 

استفاده می کنند.
دانش��مندان حوزه بوم شناس��ی و تکامل در 
 Max Planck( مؤسس��ه ماکس پالن��ک
Institute( در ین��ای آلمان، با اس��تفاده از 
باکتری خاک و میکروب روده به این س��ؤال 
پاس��خ دادند با حذف ژن ه��ای باکتریایی از 
ژنوم هر دو گونه، دانشمندان گونه های جهش 
یافته ای تولید کردن��د که دیگر قادر به تولید 

اسیدهای آمینه خاصی نبودند.
هر دو گونه باکتری قادر ب��ه جبران کمبود و 
تغذیه یکدیگر بودند، اما وقتی دو گونه باکتری 

را با فیلتری از هم جدا کردند که به اسیدهای 
آمینه اج��ازه عبور می داد ول��ی مانع ارتباط 
مس��تقیم بین سلول ها می ش��د، رشد هر دو 

گونه متوقف شد.
 س��امای پان��ده از مؤسس��ه ماک��س پالنک

 می گوید: این آزمایش نش��ان داد که تماس 
مستقیم بین سلول ها برای تبادل مواد مغذی 

ضروری است.
بررسی کشت میکروب توسط میکروسکوپ 
 الکترون��ی، مش��خص ک��رد که س��اختاری 
بین گونه های باکتریایی شکل می گیرد که 
به عنوان نانولوله عم��ل کرده و مواد مغذی را 
بین سلول ها تبادل می کند، اما تنها میکروب 
روده قادر به تش��کیل این ساختار و اتصال به 

سلول های دیگر بود.
کریستین کاست، مدیر این گروه، می گوید: 
تفاوت عمده بین دو گون��ه، توانایی میکروب 
روده برای حرکت در مایعات اس��ت درحالی 

که باکتری خاک ساکن است.
 یعنی ممک��ن اس��ت میک��روب روده برای 
پی��دا کردن ش��رکای مناس��ب و اتص��ال به 
 آن ها از طریق نانولوله، نیاز به ش��نا داش��ته

 باشد.

فقدان اس��یدهای آمینه باعث ش��کل گیری 
نانولوله ها می ش��ود. حذف ژنی که مسوول 
تولی��د یک اس��یدآمینه خاص اس��ت، باعث 
اتصال باکتری به دیگر سلول های باکتریایی و 

جبران کمبود تغذیه ای خود می شود.
با این ح��ال، در ص��ورت تأمین اس��یدهای 
 آمینه موردنیاز برای رش��د، نانولوله ای شکل

نمی گیرد؛ یعنی شکل گیری این ساختارها 
بستگی به میزان نیاز سلول دارد.

س��لول های��ی ک��ه در فرآیندهای زیس��ت 
شیمیایی خاصی ش��رکت کرده و تقسیم کار 
می کنند، می توانند ب��رای جوامع باکتریایی 
سودمند باشند؛ زیرا از منابع به صورت بهینه 
تری استفاده می شود که موجب افزایش رشد 

و بهره وری می شود.
این که آیا تشکیل نانولوله فقط جهت تبادل 
 م��واد مغذی اس��ت و ی��ا اینکه آی��ا برخی از 
گونه های باکتری، انگل سلول های باکتریایی 
دیگر می شوند، نیاز به بررس��ی بیشتر دارد. 
عالوه بر این، هنوز مش��خص نیس��ت که آیا 
 باکتری می تواند س��لول هایی ک��ه به آن ها 

می چسبد را انتخاب کنند.
ای��ن اتص��االت لول��ه ای خطرات��ی نی��ز در 
بر خواهند داش��ت، زیرا ش��ریک در س��مت 
 دیگر لوله م��ی تواند مواد مض��ر را هم فراهم 

کند.
کاس��ت افزود: به نظر من، این سؤال هیجان 
انگیز باقی می ماند که آیا باکتری در واقع یک 
سلول و موجودی با ساختار س��اده است و یا 
اینکه با سطح دیگری از چندسلولی مواجهیم 
ک��ه در آن باکتری ها ب��ا اتصال ب��ه یکدیگر 

پیچیدگی خود را افزایش می دهند.
تحقیقات کاس��ت به ط��ور عم��ده متمرکز 
ب��ر دلیل هم��کاری موج��ودات ب��ا یکدیگر 
اس��ت. مطالعه جوامع باکتریای��ی به عنوان 
سیس��تم هایی مطیع، توضیح م��ی دهد که 
چرا بس��یاری از موجودات، برای تکامل خود 
 یک ش��یوه زندگی تعاون��ی را توس��عه داده

 است .

محققان آمریکایی با تقویت ساختار نوعی پلیمر با نانورس موفق به ساخت 
کفه های کفش ضد درد شدند.

 یک شرکت امریکایی تولید کننده کفش با همکاری محققان، مهندسان 
و طراحان کفش موفق به س��اخت اولین کفی کفش ضد درد دنیا شدند. 
این تیم امریکایی موفق به س��اخت ترکیبات thermoplastic شدند 
که در آن از نانورس ها استفاده می ش��ود. نانورس ها می توانند دوام مواد 
thermoplastic را افزایش داده تا محصول نهایی عالوه بر راحت بودن 
از دوام باالیی نیز برخوردار باش��د. نانورس ها )Nanoclay( کانی هایی 
هستند که حداقل یکی از ابعاد آنها در حد نانومتر باشد. این مواد به دلیل 
ارزانی و در دسترس بودن، توجهات زیادی را در زمینه فناوری نانو به خود 
جلب کرده اند. ان��دازه کوچک این مواد نیز آنها را قادر س��اخته تا با مواد 
دیگری که در این زمینه وجود دارند، رقابت کنند.نانورس ها، مواد منحصر 
به فردی هستند که به عنوان مواد افزودنی برای ساخت نانوکامپوزیت ها 
 و بهبود قابل توجه خواص مواد پلیمری به کار م��ی روند. در واقع، امکان

 به کارگیری رس ها در مقادیر بسیار کم باعث کاهش وزن، استحکام باالتر 
و کاهش خارق العاده عبور گازها در موادی مثل پلیمرها می ش��وند. این 
کفی ها به دلیل برخورداری از فناوری نانوژل بسیار راحت هستند. در این 
کفی ها از سیستم های چند الیه ای اس��تفاده شده که جنس آنها شبیه 
یکدیگر است. این سیس��تم چند الیه می تواند اثرات فش��ار وارد شده از 
 کف زمین را مهار و به توزیع روی سطح کفی هایی بپردازد که با یک الیه 
ژله ای پوشیده شده اند.این کفی ها با دو نوع سیستم دفاعی به حفاظت 
از پا می پردازند، الیه ای برای مقابله با شوک ها و الیه ای که راحتی پا در 
 هنگام پوشیدن کفش را به دنبال دارد. این شرکت ساخت نسل جدیدی از 

کفی ها با استفاده از نانوژل ها را آغاز کرده است. 
در حال حاضر، تعداد محدودی از این کفی وجود دارند اما تا اواخر س��ال 
جاری تعداد زیادی از این کفی ها با رنگ ه��ا و مدل های مختلف به بازار 

فناوری عرضه خواهند شد.

نخس��تین مرکز رش��د فناوری های ن��رم، مجازی، هوش��مند 
و فکری کش��ور در حاش��یه س��ومین دوره مس��ابقات کشوری 
 رباتیک خیام در دانشگاه آزاد اس��المی واحد نیشابور راه اندازی 

شد.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانش��گاه آزاد اسالمی 
گفت: راه اندازی این مرکز در فاصله برگزاری دو رویداد و مسابقه 
علمی یعنی مس��ابقات رباتیک کشور و نیز اس��تارت آپ ویکند 

صورت گرفت.
داوود ثمری افزود: این مرکز رشد نمونه برتر در کشور خواهد بود 
بنابراین سعی می شود در نخس��تین برنامه آن استارتاپ ویکند 

SVIS دانشگاه آزاد در تقویم جهانی ثبت شود.
رییس کمیته پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: این مرک��ز در فضایی با وس��عت 6۰۰ مترمربع در 
ساختمان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد نیشابور و در شش 

هسته فعال شده است.
علی مهرآذین افزود: هسته های نرم افزار، فناوری اطالعات، نانو، 
مواد، مکانیک و هوشمندس��ازی در مرحله نخست فعالیت خود 

را آغاز کرده اند.
مرکز رش��د فناوری های نرم، مجازی، هوشمند و فکری پیش از 
بهره برداری رسمی میزبان جشنواره خالقیت و ایده های برتر در 
رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی بود که طی آن 
34 ایده توسط ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد داوری 
و در نهایت ۱4 ایده جهت اجرای اولیه در این مرکز انتخاب شد.

فعالیت عمومی بعدی ای��ن مرکز برگزاری اس��تارت آپ ویکند 
SVIS از ۲7 تا ۲9 آبان ماه با حضور ۱۰ تیم و ۱5۰ نفر در زمینه 

فناوری اطالعات، نرم افزار و کارآفرینی است.

 انرژی مورد نیاز قطارهای برقی آلمان تا س��ال ۲۰۱۸ میالدی از طریق 
نیروگاه های بادی تامین خواهد شد.

»الون ماسک«، موسس شرکت »اسپیس ایکس« را می توان جزو اولین 
افرادی دانست که بر اهمیت اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر تاکید 
داشت. در سال های اخیر، محققان به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در س��اخت وس��ایل مختلف روی آورده اند. در همین راس��تا و جهت 
اس��تفاده بهینه از مصرف انرژی، راه آهن آلمان اع��الم کرد، قطارهای 
 برقی این کشور تا سال ۲۰۱۸ میالدی انرژی الکتریکی خود را از طریق

 نیروگاه های بادی تامین خواهند کرد. آلمانی ها در س��ه س��ال آینده 
به تدریج نیاز خود ب��ه انرژی الکتریکی تامین ش��ده از س��ایر منابع را 
کاهش داده به ط��وری که این میزان به صفر رس��یده و قطارهای برقی 
 تمامی نیروی مورد نیاز خود برای حرکت را از نیروگاه های بادی تامین

 می کنند. هلند، یکی از کش��ورهایی اس��ت که چنین پروژه ای را آغاز 
کرده است. بیش از 5۰ درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز قطارهای برقی 
هلندی از انرژی بادی تامین می شوند. کمپانی Enco در روتردام هلند 
اجرای این طرح را برعهده داشته است. اکنون فعالیت های این کمپانی 

برای انجام چنین پروژه ای در آلمان آغاز شده است.
گزارش��ات منتشر شده نش��ان می دهد، در س��ال های ۲۰۱6، ۲۰۱7 
و ۲۰۱۸ میالدی ب��ه ترتی��ب 7۰ ، 95 و ۱۰۰ درصد ان��رژی مورد نیاز 
قطارهای آلمانی از نیروگاه های بادی تامین می ش��ود. قطارهای برقی 
روزانه در حدود ۱/۲ میلیون مسافر را در آلمان جابه جا می کنند. نیمی 
از نیروی بادی مورد نیاز این پروژه از نیروگاه های آلمانی و نیمی دیگر 
نیز از نیروگاه های موجود در کشورهای اس��کاندیناوی و بلژیک تامین 

خواهد شد.
 راه آهن آلمان تا س��ال ۲۰۱۸ میالدی تمامی انرژی مورد نیاز خطوط 

راه آهن خود را از انرژی بادی تامین خواهد کرد.

پرتاب موش��ک فالکون اس��پیس ایکس در حالی در بهار س��ال ۲۰۱6 
 میالدی انجام می ش��ود که تاکنون چندین پروژه انتق��ال تجهیزات و

 مواد غذایی به فضا با شکست های متوالی مواجه شده بودند.
طی کمتر از یک س��ال اخیر س��ه مورد انفجار و ناکامی در حین انتقال 
محموله به ایس��تگاه فضایی بین المللی روی داده تا مش��خص ش��ود 
 انتقال تجهیزات علمی و مواد غذایی به س��اکنان این ایس��تگاه یکی از

 پرهزینه ترین فرآیندهای انتقال در دنیا است.
نخستین مورد از س��ه گانه انفجارهای اخیر در ماه اکتبر روی داد و آن 
زمانی بود که کپسول باری س��یگناس به همراه راکت آنتراس لحظاتی 
پس از پرتاب از ویرجینیای آمریکا منفجر شد. در ادامه و در ماه آوریل 
کپسول فضایی پروگرس روسیه ارتباط خود را با مرکز کنترل مأموریت 
در روسیه از دست داد تا در نهایت با سقوط در اتمسفر پایان تلخی داشته 
باش��د. در نهایت انفجار راکت فالکون 9 و کپسول باری دراگون تکمیل 
کننده این سه گانه تلخ بود. در جریان این حادثه محموله باری به وزن 
حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم بر فراز فلوریدا منفجر شد. ناسا اعالم کرده است 
در نتیجه این حادثه شمار قابل توجهی از تجهیزات علمی و تحقیقاتی 
منهدم شد. Lee Rosen ، سرپرس��ت ماموریت و عملیات های پرواز 
اسپیس ایکس در خبری اعالم کرد، این شرکت تا اواخر ماه آوریل یا ماه 
می سال ۲۰۱6 میالدی این پرتاب را انجام خواهد داد. در حال حاضر، 
تعمیرات الزم برای آماده شدن سکوی پرتاب این موشک آغاز شده است. 
این سکو، همان س��کوی  39A اس��ت که پیش از این نیز  برای پرتاب 

Falcon Heavy و Falcon 9 طراحی شده بود.
Falcon Heavy  اولین بار در س��ال ۲۰۱۱ می��الدی معرفی و طبق 
برنامه ریزی ها قرار بود تا س��ال ۲۰۱3 میالدی به فضا پرتاب ش��ود اما 
 ، 9 Falcon  این پرتاب دائما به تاخیر افتاد به خص��وص پس از انفجار
کارشناسان این شرکت فضایی تصمیم گرفتند تا  Falcon Heavy را 

با تاخیر بیشتری به فضا پرتاب کنند.

با فناوری نانو؛

کفه های کفش ضد درد ساخته شد
راه اندازی نخستین مرکز رشد 
فناوری های هوشمند و فکری 

قطارهای برقی با انرژی بادی
حرکت می کنند

موشک فالکون
 سال آینده پرتاب می شود

تولید کوچک ترین 
»پالسمای کوارک« 

در بزرگ ترین 
مرکز اتمی دنیا
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خبر خبر 

محمد توکلی در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن کنفرانس سازمان 
 آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری این شهرس��تان اظهار داش��ت:

 شیرهای هیدران منابع تغذیه آبگیری ماشین های اطفای حریق آتش نشانی 
و خدمات ایمنی هستند.

وی، از وقوع 778 حریق و حادثه طی 5 ماهه نخس��ت س��ال جاری در این 
شهرس��تان خبر داد و افزود: 341 مورد از این تعداد حریق و 437 مورد آن 
حادثه بوده که تعداد حریق ها نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 10 

مورد افزایش یافته و در مورد حوادث نیز43 مورد افزایش داشته است.
مدیر عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، تعداد 
حوادث در 5 ماهه نخست سال گذشته را 394 مورد و تعداد حرائق 331 مورد 
عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 112 مورد از حوادث مربوط به بازکردن درهای 
ضد سرقت منازل مسکونی مهر بوده که بیش��ترین آمار حوادث امسال را به 

خود اختصاص داده است.
وی آمار نجات یافته گان حریق ها در 5 ماهه نخست امسال را 11 نفر و مدت 
مشابه آنها را در سال گذشته 5 نفر اعالم کرد و گفت: تعداد نجات یافتگان از 
حادثه طی این مدت مشخص شده 29 نفر و مدت مشابه آن در سال گذشته 
64 نفر است. 5 ماهه نخست امسال و مدت مشابه آن در سال گذشته فوتی 
نداشته اما حوادث امسال 9نفر و سال گذشته در این مدت مشخص شده 12 

نفر فوتی داشته است.
مدیر عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با اشاره 
به اینکه روزانه  حدود 350 مورد تماس تلفنی دارد افزود: از این تعداد 20 مورد 

آن عملیاتی و مابقی تماس های مزاحمتی است.
وی از راه اندازی مجهزترین ایس��تگاه آتش نشانی در مس��کن مهر کاشان با 
هزینه 40میلیارد ریالی خبر داد و گفت: با افتتاح ایس��تگاه های باب الحوائج 
در منطقه بازار تاریخی کاشان، ایستگاه مسکن مهر و راوند به مناسبت هفتم 
مهرماه روز آتش نشانی تعداد ایستگاه های آتش نشانی کاشان به 6 ایستگاه 

افزایش می یابد.
سید مهدی مجداالشرافی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشان، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه استاندارد جهانی برای هر 
50 نفر استقرار یک ایستگاه آتش نشانی، گفت: تعداد 6 ایستگاه آتش نشانی 
کاش��ان با توجه به جمعیت حدود 350 هزار نفری آن به اس��تاندارد جهانی 

نزدیک می شود.
وی افزود: سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان عالوه بر 
توسعه ایستگاه ها در بحث خرید تجهیزات و نیروی انسانی نیز روزآمد و دارای 

ترکیب نیروی جوان و پویا شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، برگزاری 
دوره آموزشی داوطلبانه برای رانندگان تاکسی در کاشان به عنوان نیروهای 
افتخاری سازمان را خاطرنشان کرد و گفت: تاکسی های این شهرستان نیز 

مجهز به کپسول آتش نشانی می شود.
مجد االشرافی خاطر نشان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کاشان در فعالیت ها و عملکرد کشوری نیز حضورچشمگیری دارد که می توان 
به حضور فعال وعضویت این س��ازمان در2 کارگروه امور رفاهی پرس��نل و 

خیرین امداد و نجات اشاره کرد.

حسین جانقربانی، رییس خانه نجوم و ژئوفیزیک شهرضا 
ملقب به صدر المنجمین و یکی ازتقویم نجومی نویسان 
کشور، طی گفتگویي اعالم کرد: براساس پژوهش های 
به عمل آمده در اطراف شهراصفهان از جمله رودخانه 
زاینده رود و منطقه باغبهادران و باتللالق گاوخونی و همچنین مناطق اطراف 
شهرستان شهرضا وشهرسللتان دهاقان مانند روستاهای اسفرجان، هونجان، 
پوده، قمبوان، الریچه، بودجان به ویژه کوهسللتان شللنلی و...طی محاسبات 
روش نوین هواشناسی خانه نجوم وژئوفیزیک شهرضاکه تلفیقی از مبانی علم 
 هیات ونجوم اسالمی و علم جغرافیای طبیعی به ویژه اقلیم شناسی و ژئوفیزیک 
می باشد، مشللخص گردید که میزان بارندگی ها درطی پاییز و زمستان سال 
جاری و بهار سال95 در مجموع میزان میلی متری 9ماهه، متوسط پیش بینی 
می شود. ولی خشکسالی اکثر مناطق کشور واستان اصفهان متاسفانه برقوت 
خود باقی خواهد مانللدوي درادامه افزود: در اواخر مهر مللاه دمای هوا به طور 
ناگهانی به شللدت کاهش پیدا خواهد کرد و در طول پاییز و زمسللتان اکثرا با 
برودت وشدت سرمای شدید روبه رو خواهیم بود و نوسانات دمایی یعنی پایین 

وباال شدن دما برخالف زمستان سال گذشته کمتر خواهدبود.
 رییس خانه نجوم و ژئوفیزیک شللهرضا گفت: بارش ها از اواخر آبان ماه آغاز 
می شودکه یک الی دو سیستم بارشی زیاد و احتماال سیل آساپیش بینی می 
شود و تا قبل از آن اکثر سیسللتم های ابری بدون بارش یا با بارش خفیف در 
اقصی نقاط اسللتان اصفهان ظاهر خواهد شللد. فاصله بین بارش ها ) یعنی از 
زمان بارش سیستم قبلی نسبت به بارش سیستم بعدی ( در پاییز و زمستان 
نسبتا زیاد پیش بینی می شود که گاهی ممکن است مردم به ناامیدی بیفتند و 
باید کشاورزان و باغداران محترم طی مشاوره ها با مهندسان جهاد کشاورزی 
برای جلوگیری از خسارت به محصوالت خود)از جمله سرمازدگی وکم آبی( 
و نحوه آبرسانی برنامه ریزی کند. اکثر بارش ها به جز اقلیتی از منطق استان 
در سللایر نقاط به صورت باران خواهد بود و در اواخللر دی ماه پیش بینی برف 

وکوالک می شود.
وي گفت: از اواخر اسفند ماه سال جاری لغایت فروردین و اردیبهشت سال 95 
فاصله بین بارش ها کم می شود و اکثر سیستم های بارشی از میزان بارندگی 
نسللبتا خوبی برخوردار خواهد بود و می توان گفت که بهار سال 95 نسبتا پر 
بارش است.جانقرباني یادآورشللد: این پیش بینی و پیشگویی دارای دقت 92 
درصد و ضریب خطای8 درصد می باشد و در طی سال های 91-90-89-88-

92-93 با همین میزان دقت به اثبات رسیده است.
وي خاطرنشان ساخت : تقویم هواشناسللی و تاریخ بارش ها با توجه به طول 
و عرض جغرافیایی نقاط مختلف کشللور در آینده نزدیک به صورت 9 ماهه و 

یکساله و در نوع خود کم نظیر محاسبه می شود.
صدرالمنجمین با سللابقه 19 سللال در علم نجوم و دارای سللوابق پیشگویی 
های بللزرگ در تقویم نجومللی خانه نجللوم و ژئوفیزیک شللهرضا به صورت 
 کثیراالنتشار در سراسرکشور وحتی فراملی به ویژه در تقویم نجومی سال93 با 
پیشللگویی های دقیق فینالیسللت های جام جهانی فوتبللال2014 برزیل از 
9ماه قبل از برگللزاری جام جهانی بلله ترتیب قهرمان و نایللب قهرمان یعنی 
آلمان و آرژانتین، و همچنین پیشللگویی های : خروج ناگهانی مرد مشکوک 
به سللفیانی)گروه داعش(، و فوت سلللطان بزرگ در جهان )پادشاه عربستان 
سعودی( ، سه روز سرخی عظیم وغیرعادی و...)منظور طوفان سرخ پایتخت 

کشور( و.... بوده ومی باشد.

 با حضور معللاون امور عمرانی اسللتانداری اصفهان، دو پللروژه اداره کل 
راه و شهرسازی در حوزه راهداری در شهرستان شهرضا افتتاح شد.

به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسللازی 
اسللتان اصفهان، روکش آسللفالت کمربندی شهرضا- شللیراز به طول 
 10 کیلومتللر و تکمیللل زیرسللازی و روکش آسللفالت راه روسللتایی

 یحیی آباد- اسفرجان به طول 7 کیلومتر افتتاح شد. این دو پروژه با حضور 
محمدعلی طرفه، معاون امور عمرانی اسللتانداری و با اعتبار 35 میلیارد 
ریال افتتاح شدند. الزم به ذکر است تکمیل زیرسازی و روکش آسفالت 
راه روستایی یحیی آباد- اسفرجان با هدف کاهش تردد در محور شهرضا- 
شیراز و بالعکس افتتاح شد که باعث می شللود راه ارتباطی 9 روستا را با 
مرکز شهرستان کاهش دهد و روستاهای اسفرجان و هونجان را با مرکز 

شهرستان 15 کیلومتر کاهش مسیر دهد یا نزدیک تر کند.

مدیر عملیات سازمان آتش نشانی کاشان:

اطفای حریق در  کاشان با استفاده از 
استانداردهای جهانی اجرایی می شود 

پیشگویی و پیش بینی وضع هوا از 
محاسبات صدر المنجمین

دو پروژه راه و شهرسازی 
اصفهان افتتاح شد

مدیر آم��وزش و پ��رورش 
شهرستان اردستان با بیان 
اینکه سیس��تم سرمایشی و 
گرمایشی مدارس شهرستان 
در حال اس��تاندارد س��ازی 
اس��ت، گفت: در این راستا 
مبل��غ دومیلی��ارد ری��ال با 
پیگی��ری نماین��ده م��ردم 
شهرس��تان در مجل��س در 

نظر گرفته شده است.
جالل الدی��ن ضیای��ی در 
نشس��ت خبری خ��ود در 
جم��ع خبرن��گاران یک��ی 
از دغدغه ه��ای آم��وزش و 

پ��رورش را عدم مس��تندنگاری فعالیت ه��ا و نبود 
فرصت برای ارائه گزارشات خبری اعالم کرد و اظهار 
داشت: ساماندهی و سازماندهی مهم ترین اصل در 

آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه آموزش و پ��رورش دارای ارتباط 
فراگیر ب��ا اقش��ار مختلف م��ردم اس��ت، تصریح 
ک��رد: به همین دلی��ل در بح��ث ع��زل و نصب ها 

حساسیت هایی ایجاد می شود.
مدیر آم��وزش و پرورش شهرس��تان اردس��تان به 
برگزاری جلس��ات مختلف برای بازگشایی مدارس 
در غالب پروژه مهر اشاره کرد و افزود: در این راستا 
کمیته های مختل��ف از جمله کمیته س��اماندهی، 
کمیته تعمیر و تجهیز،انتصابات و فرهنگی تشکیل 

شده است.
وی به ادغ��ام مدارس راهنمایی ش��هید مطهری و 
جدلی با یکدیگر به دلیل کاهش تعداد دانش آموزان 
و تجمیع آنها در مدرس��ه راهنمایی اندیشه اشاره 
کرد و افزود: همچنین مدارس دخترانه اندیش��ه و 
ارش��اد ادغام و با توجه به تبدیل مدرسه فاطمی به 
هنرس��تان فنی و کاردانش دخترانه این مدارس با 
یکدیگر تجمیع شدند و به دلیل عدم موافقت اولیای 
دانش آموزان بحث ادغام مدارس ش��هید فهمیده و 

ابوریحان منتفی است.
ضیایی با اشاره به پیش��رفت 95 درصدی عملیات 
احداث مدرسه مصطفوی اردستان با صرف اعتباری 
بالغ بر 10 میلیارد ریال با پیگی��ری نماینده مردم 
شهرستان در مجلس خاطرنشان کرد: این مدرسه 
با زیربنای 1040متر مربع با 8 کالس درس تا یک 

ماه آینده افتتاح و به بهره برداری می رسد.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه عملیات تکمیل مدرس��ه 
دخترانه زینب  با تامین اعتب��اری بالغ بر 7میلیارد 
ریال با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس 
شروع شده اس��ت، تصریح کرد: این طرح در حال 

حاضر50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر آم��وزش و پرورش شهرس��تان اردس��تان به 
اقدامات صوت گرفته در راس��تای تعمیر، تجهیز، 

مرمت و زیباسازی مدارس شهرستان اشاره کرد و 
گفت: در این راستا اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال 
از محل سفر وزیر به شهرس��تان و همچنین کمک 

 ای مردمی هزینه شده است.
وی به افتتاح استخر ذخیره 
آب کش��اورزی مدرس��ه 
توحید ب��ا ص��رف اعتباری 
بال��غ بر 400میلی��ون ریال 
اشاره کرد و افزود: به زودی 
عملی��ات اج��رای آبی��اری 
قطره ای در سطح 4 هکتار از 
اراضی این هنرستان شروع 

می شود.
ضیایی با بی��ان اینکه مبلغ 
800 میلی��ون ری��ال برای 
تکمیل س��الن چندمنظوره 
آموزش و پروش اردس��تان 
اختصاص داده ش��ده است، خاطرنش��ان کرد: این 
طرح ب��ا پیش��رفت 95 درصدی تنه��ا تجهیزات و 

محوطه سازی آن باقی مانده است.
وی با بیان اینکه سیستم سرمایشی و گرمایشی 9 
مدرسه شهرس��تان در حال استاندارد سازی است، 
تصریح کرد: در این راس��تا مبلغ دومیلیارد ریال با 
پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس در نظر 
گرفته شده است.مدیر آموزش و پرورش اردستان با 
بیان اینکه با ساماندهی نیروی انسانی و به کارگیری 
سرباز معلم کمبود 30 نفر آموزگار در مقطع ابتدایی 
در شهرس��تان مرتفع شده اس��ت، گفت: در مقطع 
متوس��طه اول و دوم 22 نیروی مازاد داش��تیم که 
با برنام��ه ریزی صورت گرفته این تع��داد به دو نفر 

رسیده است.
وی با بیان اینکه ش��ورای آم��وزش و پروش بازوی 
کمکی اموزش و پرورش در سطح شهر است، تصریح 
کرد: اگر قرار اس��ت مصوبه ای در این شورا تصویب 

شود باید حتما اجرایی شود.
ضیایی به شرکت 400 نفر از دانش آموزان در طرح 
اوقات فراغت اشاره کرد و گفت: بیش از 200نفر از 
دانش آموزان در تابستان در دوره آموزش کامپیوتر 

شرکت کردند.
مدیر آم��وزش و پرورش شهرس��تان اردس��تان به 
برگزاری 5 دوره آموزشی شامل دو دوره تخصصی 
ش��غلی و 3 دوره عمومی برای معلمان اش��اره کرد 
و افزود: در ای��ن دوره ها بی��ش از 1300نفر جمعا 

شرکت کرده اند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان:

استانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس اردستان

از گوشه وکنار استان

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: 
هدف دولت تجمیع روستاییان و ایجاد وحدت بین 
مردم روستاها در راستای تولید و شکوفایی اقتصادی 
است و با ایجاد مساعدت هایی برای این مسئله برنامه 

ریزی کرده است.

 سید ابوالفضل رضوی در حاشیه  بازدید از روستاها 
و پروژه های روستایی در دست اجرای شهرستان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین عامل توسعه 

هر سرزمینی مردم آن هستند.
وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد شهرستان 
گلپایگان افزود: اکنون بیش از 5 برابر جمعیت فعلی 
گلپایگان در ش��هرهای دیگر به ویژه تهران زندگی 
می کنن��د در حالی که ای��ن شهرس��تان می تواند با 
استفاده از این س��رمایه انسانی ثروت بسیاری تولید 

کند.
معاون توسعه روستایی  کشور گفت: ما مسووالن باید 
مردم را به جایگاه و منزلت خودشان واقف کرده و در 
مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کنیم نه اینکه برسر 
راه آنان مانع تراشی کرده و از ش��یوه هایی استفاده 

کنیم که به جای تولید، تنبلی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم روستاها چشم 
به یارانه نقدی دوخته و جمعیت انبوهی از آنان تحت 
پوشش کمیته امداد هس��تند، گفت: روستاهای ما 

خواستگاه اقتصاد مقاومتی هس��تند و باید با حفظ 
کرامت روستاییان آنها را به سمت تولید و درآمدزایی 

هدایت کنیم.
رضوی بیان کرد: دولت تدبیر و امید نخستین دولت 
تاریخ ایران اس��ت که توج��ه ویژه ای به توس��عه از 
درون و همچنین مش��ارکت اقتصادی مردم داشته 
اس��ت و براین اس��اس ه��م برنامه ریزی ه��ا صورت 
گرفته تا از مهاجرت روس��تاییان که عمده دلیل آن 
 نبود شغل مناس��ب برای جوانان اس��ت، جلوگیری

 شود.
معاون توسعه روس��تایی  کشور با اش��اره به شرایط 
روس��تاهای گلپای��گان تصری��ح کرد: مس��ووالن با 
دسته بندی اس��تعدادها برای روس��تاها شناسنامه 
تهیه کنند و ب��ا راه ان��دازی ش��رکت های تعاونی و 
سهامی خاص پا در راه رونق اقتصادی و ایجاد شغل 
 از طری��ق کش��اورزی، صنعت و حتی گردش��گری

 بگذارند.
وی با بی��ان اینکه هدف م��ا تجمیع روس��تاییان و 

ایجاد وحدت بین مردم روستاها در راستای تولید و 
شکوفایی اقتصادی است، خاطرنشان کرد: با تجمیع 
روستاییان برای ایجاد اش��تغال و درآمد 35 درصد 
مردم آورده تهی��ه می کنن��د و 65 درصد هم دولت 
وام تا س��قف یک میلیارد تومان با کارمزد سه درصد 
می دهد که البته با افزایش تعداد گروه های روستایی 

این کمک ها هم افزایش می یابد.
رضوی اف��زود: وثیقه ای��ن وام ه��ا کارت یارانه افراد 
است ضمن اینکه به دس��تور شخص رییس جمهور 
کارمزد وام ها برای روستاهای مرزی صفر است تا به 
این صورت در راه توان افزایی و توسعه روستاها گام 

برداریم و جمعیت را در روستاها تثبیت کنیم.
وی با اش��اره به بازدید از روستاهای گلپایگان گفت: 
مسائلی که از سوی مس��ووالن برای روستاها مطرح 
ش��د به ویژه در مورد خط انتق��ال آب و نقاط حادثه 
خیز پیگیری می ش��ود ضمن اینکه ح��ق آبه مردم 
شهرس��تان هم که مورد مطالبه است براساس رای 

شورای عالی آب مورد پیگیری قرار می گیرد.

معاون توسعه روستایی کشور عنوان کرد:

مساعدت های دولت برای ایجاد توسعه درون روستا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

ایجاد خط انتقال مجزا برای آب کشاورزی از مطالبات روستاییان گلپایگان
فرماندار شهرضا:

انتقاد شنیدن، عادت برخی مدیران شده است

نماینده مللردم گلپایگان و خوانسللار در 
مجلس شللورای اسللالمی گفت: ایجاد 
خط انتقال مجزا برای آب کشللاورزی تا 
آخرین نقاط و ایجاد انشعابات به روستاها 
خواسته شهرستان اسللت که در صورت 
تحقق کل دشت شللمال زیرکشت رفته 
و کشللاورزی و درآمدزایی در روسللتاها 

شکوفا می شود.
سید محمدحسین میرمحمدی در جلسه 
هم اندیشللی که پللس از بازدیللد معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
از روستاهای شهرستان برگزار شد، اظهار 

داشت: محور اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به 
تولید در بخش های صنعت و کشاورزی است 

که گلپایگان در هر دو بخش فعالیت دارد.
وی افللزود: اگللر بخواهیم در کشللور حرفی 
برای گفتن داشللته باشللیم بایللد در مقوله 

اقتصللاد مقاومتللی بلله روسللتاها توجلله 
ویژه ای داشللته باشللیم چللرا که روسللتاها 
مقاومتللی  اقتصللاد  اصلللی  خواسللتگاه 
هسللتند که با توجلله به بخش کشللاورزی و 
 برطرف سللازی موانع تولید ایللن هم صورت

 می گیرد.

نماینده مللردم گلپایگان و خوانسللار 
در مجلللس شللورای اسللالمی گفت: 
شهرستان گلپایگان مسللتعد رشد و 
توسعه در بخش کشللاورزی و صنعت 
است و اگر مشللکالت موجود برطرف 
شللود می توانللد در هللر دو بخللش 
حرف های زیادی برای گفتن داشللته 
باشللد هرچند که اکنون هللم در این 
زمینه ها زبانزد اسللت.وی با اشللاره به 
مطالبات روسللتاهای شهرستان بیان 
کرد: نخسللتین موضوعی که مد نظر 
اسللت تعییللن و اختصاص حللق آبه 
مردم شهرسللتان اسللت که البته بلله زودی 
محقق می شللود امللا باید آب کشللاورزی به 
آخریللن نقللاط شهرسللتان و روسللتاهای 
 با فاصللله زیللاد ماننللد ورزنلله هللم انتقال 

یابد.

فرماندار شهرضا گفت: انتقاد شنیدن عادت 
برخی مدیران شده است زیرا مردم مدام با 
اهمال آن ها متضرر می شوند و وقتی انتقاد 
می کنند پاسخ روشنی دریافت نمی کنند.

محسن گالبی در جلسلله کمیته جامعه 
ایمن این شهرسللتان، ایمنللی جامعه را 
نخسللتین گام در راسللتای اجرای سایر 
سیاست های توسعه اجتماعی برشمرد و 
اظهار داشت: تا زمانی که جامعه ای ایمن 
و آرام نداشته باشللیم هر اقدام دیگری در 
راستای بهینه سازی جامعه با مانع مواجه 
می شود. وی در ادامه اذعان داشت: انتقاد 

شللنیدن عادت برخی مدیران شللده است زیرا 
مردم مدام با اهمال آن ها متضرر می شللوند و 
وقتی انتقاد می کنند پاسللخ روشللنی دریافت 
نمی کنند. فرماندار شللهرضا تاکید کرد: برخی 
مدیللران کمبود اعتبللارات را دلیللل کم کاری 

خود مللی دانند در حالللی که بسللیاری از امور 
با یک تدبیر سللاده قابل حل اسللت. گالبی در 
بخش دیگری از سللخنان خود ضمللن تاکید 
بر لزوم تشللکیل سللتاد راهبری بررسی نقاط 
حادثه خیز شهری در شللهرضا گفت: تشکیل 
این ستاد مرکب از شللهرداری و پلیس راهور و 

اداره راه و شهرسللازی نقللش موثری در 
ساماندهی خدمات کاهنده خسارات ناشی 

از تصادفات شهری دارد.
وی معضللل بیکاری را یکللی از معضالت 
غیرقابل کتمان اجتماعی برشمرد و تصریح 
کرد: بیکاری یک معضل بزرگ اسللت که 
گریبان گیر بسیاری از افراد جامعه شده اما 
بیکاری مجوز اشتغال به مشاغل زیان آور 
اجتماعی نظیر دست فروشی در حاشیه 

خیابان ها نیست.
فرمانللدار شللهرضا بللا تاکیللد بللر لزوم 
توسللعه آموزش های شللهروندی گفت: 
 تلفللات تصللادف اخیللر در محللور مواصالتی

 شهرضا ل اصفهان به دلیل استقرار یک دستگاه 
خودروی دست فروش در حاشللیه جاده اتفاق 
افتاد در حالی که قبال بارها به این افراد هشدار 

داده شده و با آن ها برخورد شده بود.

زاینده رود

ضیایی با اشاره به پیشرفت 
95 درصدی عملیات احداث 
مدرسه مصطفوی اردستان 

با صرف اعتباری بالغ بر 
10 میلیارد ریال با پیگیری 
نماینده مردم شهرستان در 
مجلس خاطرنشان کرد: این 
مدرسه با زیربنای 1040متر 
مربع با 8 کالس درس تا 

یک ماه آینده افتتاح و به 
بهره برداری می رسد.
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زبان خوراکی هاخبر

 نام شهرك سالمت براي بسياري از شهروندان استان به ويژه پزشكان نامي آشنا 
است، اگر از بزرگراه شهيد كشوري و آقابابايي واقع در رينگ سوم ترافيكي اصفهان 
عبور كرده باشيد به طور حتم شاهد س��اخت پروژه بزرگي تحت عنوان شهرك 

سالمت هستيد كه با تصويري بزرگ از پروفسور سميعي خود را نشان مي دهد.
اين طرح آن گونه كه در ابتداي كلنگ زني آن مطرح بود مربوط به حوزه پزشكي 
و سالمت اصفهان اس��ت،  پروژه اي جالب  و ابتكاري محس��وب مي شود و شايد 
بتوان گفت كالنشهر اصفهان با اين طيف وسيع از پزشكان، اين خالء را به خوبي 

احساس مي كرد.
بر اس��اس آنچه از سوي مس��ووالن اين پروژه اعالم شده اس��ت هدف از ساخت 
 اين پروژه بزرگ كه در مس��احتي معادل 33 هزار مترمربع در حال اجرا اس��ت، 
مهيا كردن محيطي مناسب و متمركز براي استقرار مطب ها و مراكز پاراكلينيكي 
است تا دسترسي بيماران به مراكز مورد نظر در حوزه پزشكي و سالمت با سهولت 
و با صرفه جويي در زمان و كاهش هزينه ها و كوتاه ش��دن سفرهاي درون شهري 

انجام شود.
كلنگ احداث اين پروژه به دست پروفسور مجيد سميعي بر زمين زده شده است، 
وي در آيين افتتاح اين طرح گفت: به احداث اين شهرك در اصفهان خوش بين 
هستم، به اهالي اصفهان تبريك مي گوييم كه بنيان گذار نخستين شهرك سالمت 

در ايران هستند.
احداث اين پروژه در سال 91 انجام گرفته است كه توسط شركت پرستيژلند ايران 
و شهرداري اصفهان در احال اجرا است كه همان زمان و براساس پيش بيني هاي 
انجام گرفته، گفته شد تا پايان سال 94 قسمت هايي از اين پروژه به بهره برداري 

می رسد.
در اين مجموعه فضاهايي براي ساخت فروش��گاه هاي لوازم پزشكي و به عبارتي 
تجهيزات پزشكي پيش بيني شده است، كه قرار است در فاز نخست آن كلينيك ها 
و در فاز دوم فضاهاي مربوط به آزمايشگاه ها، رستوران، سالن كنفرانس و داروخانه 

مورد بهره برداري قرار گيرند.
براي فاز س��وم نيز احداث يك هتل پنج س��تاره دوازه طبقه پيش بيني شده كه 
زيربنايي معادل  12هزار و 500 مترمربع دارد، اين هتل براي پذيرايي از پزشكان 

ايراني سراسر كشور و اسكان پزشكان خارجي تدارك ديده شده است.
در مورد توسعه اين بخش عليرضا يوسفي معاون توس��عه منابع انساني دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان، گفت: اطالعات ما در زمينه پيشرفت پروژه شهرك سالمت 
بسيار ناچيز است، چون اين پروژه وابسته به يك شركت خصوصي بوده و مربوط 

به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيست.
وي اين پروژه را يكي از برترين فعاليت هاي انجام ش��ده در شهر اصفهان عنوان 
كرد و اظهارداشت: تجهيز و ساخت اين شهرك موجب توسعه خدمات كلينيكي 

و پاراكلينيكي در حاشيه شهرها خواهد شد.
يوسفي با اش��اره به توسعه و پيش��رفت فيزيكي اين ش��هرك، خاطرنشان كرد: 
هم اكنون اگر از كنار اين ش��هرك عبور كنيد ش��اهد پيش��رفت  هاي فراواني در 
 بخش هاي مختلف آن هس��تيد؛ اما از اينكه چقدر اين پروژه پيش��رفت داشته و 

چه زماني افتتاح مي شود اطالعي در دست نيست.
وي ادامه داد: سياست كلي وزارت خانه به اين گونه است كه از هر توسعه معقولي 
به ويژه در افزايش تخت هاي بيمارستاني اس��تقبال مي كند و اميدوارم اين طرح 

بتواند نياز ما را در اين زمينه مرتفع سازد.

می خواهيد خوش اندام ش��ويد، اما نمی توانيد اشتهای زيادتان را كنترل 
كنيد؟ نمی توانيد از ريزه خواری و پرخوری دست بكشيد؟

بدون شك گام اول برای كاهش وزن اصالح برنامه ی غذايی و كم كردن  
اشتها می باشد.

 خب��ر خوش ب��رای تان اين اس��ت ك��ه می توانيد ب��ا خوردن اس��فناج 
 احس��اس گرس��نگی و ميل ب��ه پرخ��وری و ري��زه خ��واری را كاهش 

دهيد.
ب��ه گفت��ه ی محقق��ان س��وئدی اس��فناج ح��اوی تركيبات��ی ب��ه نام 
تيالكوئيدها می باش��د كه در غش��ای برگ های س��بز ق��رار دارند. اين 
تركيبات باعث كندی هضم ليپيدها ش��ده و روده ه��ا را به كار می گيرد 
 و همين مس��اله هم باعث افزايش هرچه بيش��تر هورمون های س��يری 

می شود.
البت��ه محققان ب��ر اين باور هس��تند ك��ه خوردن اس��فناج ب��ه تنهايی 
كاف��ی نيس��ت. باي��د اي��ن س��بزيجات مفي��د را خ��رد و كام��ال ل��ه 
كني��د ت��ا تيالكوئيده��ای آن ب��ه خوب��ی آزاد ش��وند. چون ب��دن ما 
 نمی توان��د ب��ه ط��ور مس��تقيم اي��ن تركيب��ات را تفكي��ك و ج��ذب 

كند.
محقق��ان روی 15 داوطل��ب ك��ه ه��ر روز صب��ح پ��ودر اس��فناج را 
در آب ح��ل ك��رده و می نوش��يدند بررس��ی هايی انجام دادن��د؛ نتيجه 
اين بررس��ی ها نش��ان می ده��د ك��ه اي��ن اف��راد در ط��ول روز ميلی 
 ب��ه ري��زه خ��واری ندارن��د و ب��ه خوب��ی اش��تهای ش��ان را كنت��رل 

می كنند.
محققان توصيه می كنند اگر به دنبال ضداشتها می گرديد به جای مصرف 

قرص و دارو به سراغ اسفناج برويد.

1- عدم رعايت بهداش��ت دهان و دندان و عدم اس��تفاده از مس��واك و 
 نخ مناس��ب كه اين امر منجر به تش��كيل اليه ميكروب��ی روی دندان ها 
می ش��ود. 2 الی 5 دقيقه بعد از خوردن غذا اس��يدهای مخرب ناشی از 
فعاليت ميكروب ها موجود در اليه ميكروبی توليد ش��ده و به مدت 20 
دقيقه الی يك س��اعت در دهان باقی می ماند، اس��يد توليد شده مينای 

دندان را تخريب می كند و منجر به شروع پوسيدگی می شود.
2- مصرف نامناسب و زياد مواد قندی و استفاده از مواد قندی چسبنده 
مانند ش��كالت ها ، تافی ها ، آدام��س ها و ... به دلي��ل اينكه مدت زمان 
بيشتری در دهان می مانند می توانند باعث بروز پوسيدگی دندان شوند.

عدم رعايت بهداشت دهان و دندان منجر به بروز پوسيدگی و خرابی در 
دندان ها شده و باعث از دست دادن دندان ها می شود. برای پيشگيری از 

پوسيدگی دندان رعايت نكات بهداشتی زير ضروری است.
1� بعد از هر وعده غذايی مسواك بزنيد. 

2� حداقل روزی يك بار از نخ دندان استفاده كنيد.
 3� در صورت اس��تفاده از مواد قندی س��عی كنيد اين م��واد را  همراه با 

وعده های اصلی غذايی مصرف كنيد.
4� مصرف شير و لبنيات و مواد غذايی حاوی فلورايد مانند ماهی. 

 5� اس��تفاده از ميوه و س��بزيجات تازه در بين وعده ه��ای غذايی مانند 
هويج ،كاهو و سيب.

6 � استفاده از دهان ش��ويه س��ديم فلورايد يا ژل يا خمير دندان حاوی 
فلورايد.

 7� اگر چيزی روی س��طح دندان را پوش��انده اس��ت آن را پ��اك كنيد. 
اگر مش��كلی در دندان يا دهان خود مالحظه كرده ايد به دندانپزش��ك 

مراجعه كنيد.
8 � اگر در دهان خ��ود زخم، قرمزی، خونريزی از لثه، يا پايين كش��يده 
ش��دن و يا دور ش��دن لثه از دندان، يا زخم عفونی و زخم ناشی از دندان 

مصنوعی مالحظه كرده ايد به دندانپزشك مراجعه كنيد.
 9� ده��ان و دن��دان خ��ود را تميز نگ��ه داريد و هر ش��ش م��اه يك بار 

به دندانپزشكی مراجعه كنيد.
10� سيگار نكشيد؛ چون سيگار برای سالمت دهان و دندان بسيار مضر 

است .  
11� در صورتی كه فرصت مسواك زدن بالفاصله پس صرف غذا نداريد 
حتما دهان خود را با آب بش��ويد، اين كار باعث رقيق ش��دن اسيد های 

تشكيل شده در دهان می شود.

شهرك سالمت موجب توسعه خدمات 
کلینیكي و پاراکلینیكي مي شود

اسفناج

عوامل ایجاد کننده پوسیدگی دندان 

سال گذش��ته، يك گام بزرگ برای تحقق اهداف برنامه 
پنجم توسعه برداشته شد و بيمه پايه همگانی سالمت در 
دستور كار قرار گرفت. براساس آمارهای رسمی سازمان 
بيمه سالمت، تاكنون بيش از ده ميليون و 500 هزار نفر 
تحت پوش��ش بيمه همگانی قرار گرفته اند كه بس��ياری 
 از اين اف��راد در زمره ش��هروندان كم درآم��د جامعه قرار 

دارند.
روال كار ه��م ب��ه اين ص��ورت ب��ود هر كس ك��ه تحت 
 پوش��ش هيچ بيمه درمانی اعم از بيمه تامين اجتماعی، 
بيمه درمانی كميته امداد، بيم��ه درمانی كاركنان دولت 
 يا هر بيم��ه درمانی ديگری قرار نداش��ت، می توانس��ت 
به سايت سازمان بيمه سالمت مراجعه كند و درخواست 

دريافت دفترچه بيمه همگانی را ارائه كند. 
توزيع اين دفترچ��ه های درمانی هم راي��گان بود و البته 
فقط به عنوان يك بيمه پايه می ش��د روی ارائه خدمات 

آن حساب باز كرد.
گفته می شود كه سال گذشته حدود 500 ميليارد تومان 
از اعتبارات دولتی به بيمه همگانی افراد فاقد پوشش بيمه 
تخصيص داده شد؛ اما با وجود اين هنوز هم شمار زيادی از 
شهروندان هستند كه تحت پوشش هيچ بيمه درمانی قرار 
ندارند. حاال خبرهای تازه از اين حكايت دارد كه سازمان 
بيمه س��المت برای تداوم همگانی شدن بيمه پايه به بی 
پولی خورده و قصد دارد بخشی از سرانه درمان را از جيب 
بيمه ش��ده های متمكن تامين كند. نايب رييس هيات 
مديره سازمان بيمه سالمت، از سازماندهی بيمه سالمت 
ايرانيان خبر داد و گفت: طرحی پيشنهاد كرده ايم تا افراد 
دارای تمكن مالی بخشی از سرانه درمان خود را پرداخت 
كنند. به گفته محمدباقر هوشنگی، هم اكنون مبلغ سرانه 
درم��ان 21 هزار تومان اس��ت. اين مقام مس��وول تاكيد 
 دارد كه قصد داريم پس از انجام كارهای كارشناس��ی و 
بررسی های الزم، افرادی كه از لحاظ مالی مشكلی ندارند 
و درآمد ماهانه آنها كم نيست، بخشی از سرانه درمان بيمه 

همگانی را پرداخت كنند.

بیمه شده ها در عمل انجام شده
اين كه س��ازمان بيمه س��المت به اين نتيجه رسيده كه 
برای تامين اعتبار بيمه همگانی، حق بيمه از افراد متمكن 
دريافت كند، اتفاقی اس��ت كه در ابتدا به اطالع ثبت نام 
شدگان بيمه همگانی نرسيد؛ يعنی افرادی كه متقاضی 
بيمه همگانی بودند، به عنوان بيمه پاي��ه رايگان در اين 
طرح ثبت نام كردن��د و از روز اول هم به آنها گفته نش��د 
قرار است بعدها برای جبران كسری اعتبارات، بخشی از 
اعتبارات مورد نياز طرح بيمه همگانی را پرداخت كنند.

 اي��ن كار می تواند نارضايتی بخش��ی از بيمه ش��ده ها را 
به دنبال داشته باشد، در حالی كه اگر از ابتدا به آنها درباره 
پرداخت حق بيمه اطالع داده می ش��د، بی گمان جلوی 

بخشی از نارضايتی ها گرفته می شد.
نبود سیستم شناسایی متمكن ها

 ناي��ب رييس هي��ات مدي��ره س��ازمان بيمه س��المت، 
به صراحت گفت��ه كه »هم اكنون ب��رای ارائه خدمات به 
 بيمه ش��دگان با مش��كل كمبود منابع مواجه هستيم، 
اما رييس جمهور و دولت قول مساعد برای رفع مشكالت 
س��ازمان در جهت كمبود منابع داده اند و در اين مسير، 
يكی از راه هايی كه می توانيم تا حدودی مشكل كمبود 
منابع س��ازمان را جبران كنيم، طرح پرداخت بخشی از 
 سرانه درمان توسط افرادی اس��ت كه تمكن مالی دارند، 
 كه البته اين ط��رح هنوز ب��ه تصويب نهايی نرس��يده و 

در حال رايزنی در اين خصوص هستيم«.
حاال در اين وضعيت، اين سوال پيش می آيد كه سازمان 
بيمه سالمت از طريق چه مكانيس��می می خواهد افراد 
متمكن را شناسايی كند؟ يعنی حتی اگر به اين موضوع هم 
انتقاد نكنيم كه چرا بايد بيمه شده های متمكن به جای 
دولت، بخشی از حق بيمه های افراد فقير را پرداخت كنند، 
باز هم اين پرسش پيش می آيد كه اين سازمان چطور می 

خواهد فرد متمكن را بشناسد و از او حق بيمه بگيرد؟
دكتر امير فضايلی، كارش��ناس اقتصاد درمان به همين 
مساله اشاره می كند و می گويد: ما سيستم درستی برای 

شناسايی افراد متمكن نداريم و اين مشكل در موضوع قطع 
 يارانه ها هم وجود دارد. يعنی از روز اول مش��خص نشده 
چه كسی با چه توان مالی از بيمه رايگان همگانی استفاده 
می كند؛ بنابراين احتم��ال دارد از همان روز اول، افرادی 
در طرح بيمه رايگان ثبت نام كرده باشند كه از وضعيت 
مالی خوبی برخوردار بوده باشند و در واقع مستحق بيمه 

رايگان همگانی نبوده اند.
قطع یارانه، مالك شناسایی بیمه شده ها باشد

االن در عمل انجام ش��ده قرار داريم. از طرفی بيش از ده 
ميليون بيمه ش��ده داريم كه بی توج��ه به وضعيت مالی 
آنها، برای ش��ان دفترچه بيمه رايگان صادر ش��ده است 
و از طرفی حاال نمی توانيم ب��رای ادامه اين طرح و حتی 
استمرار بيمه همگانی، اعتبار مورد نياز آن را تامين كنيم. 
دكتر فضايلی پيشنهاد می دهد در شرايط فعلی كه تامين 
اعتبارات بيمه پايه همگانی به مشكل برخورده است، می 
 توان از اطالعات يارانه ها اس��تفاده كرد؛ يعنی فردی كه 
يارانه اش به دليل تمكن مالی قطع شده است، بيمه رايگان 
همگانی او هم قطع شود، مگر اين كه بخشی از حق بيمه 
را بپردازد. اين كارشناس تاكيد دارد كه در ثبت نام بيمه 
 همگانی، فشار زيادی به بودجه عمومی دولت وارد شد، اما 
به هر صورت بايد قطار بيمه همگانی را به ريل اصلی اش 

برگرداند تا جلوی ضربات وارده را بگيريم.
بیمه سالمت، با ایده آل فاصله دارد

 دفترچه بيمه پايه ای كه از س��وی سازمان بيمه سالمت 
به صورت رايگان توزيع ش��ده، نمی تواند س��هم زيادی 
از هزينه ه��ای درمانی را تقبل كند. همچنان بس��ياری 
از هزين��ه ه��ای خدم��ات دندانپزش��كی، آزمايش ها، 
 عكسبرداری های پزش��كی و خدمات س��رپايی درمان 
بر دوش بيمار است و دفترچه های بيمه سالمت فقط در 
بخش بستری در بيمارستان های دولتی، كارايی زيادی 
دارد. افزايش پوش��ش خدمات بيمه س��المت، خواسته 
عمومی است كه می تواند رضايت بيمه شده ها را به دنبال 

داشته باشد.

بهداشت فردی

نکته ها

بیشتر بدانیم

برای جذب بهتر و به حداقل رساندن عوارض بعضی از داروها، 
 بهتر اس��ت كه در زمان ه��ای خاصی از ش��بانه روز مصرف 

شوند.
مكمل های آهن:

يك ليوان آب پرتقال بهترين نوش��يدنی هم��راه با مصرف 
قرص های آهن اس��ت. ويتامي��ن C ميزان ج��ذب آهن را 
افزايش می دهد. محيط اس��يدی ك��ه آب مي��وه در معده 
 ايجاد می كن��د، كمك می كن��د تا آهن كامال جذب ش��ود.

مص��رف مكمل ه��ای آهن با ش��كم خال��ی، حال��ت تهوع 
ايجاد می كن��د، آن را با غ��ذا مصرف كني��د؛ اگرچه جذب 
 آهن مق��داری ك��م می ش��ود، اما ب��ی خاصي��ت نخواهد

بود.
آهن در ص��ورت مص��رف ب��ا داروی ديگ��ری می تواند اثر 
متقابل بگذارد؛ از جمله مانع از جذب مكمل های كلس��يم، 
 داروه��ای تيروئيد، مولت��ی ويتامين ها و آنت��ی بيوتيك ها 

می شود.
 اگر ع��الوه ب��ر ق��رص آه��ن، داروی ديگری ني��ز مصرف 
می كنيد با پزشك خود مشورت كنيد تا زمان مصرف داروها 

را مشخص كند.
داروهای فشار خون

به طور معمول، فشار خون هنگام صبح باالتر است. بنابراين 
برای تنظيم كردن فشان خون طی روز، دارو را صبح مصرف 

كنيد.

داروهای تیروئید
 مص��رف ناش��تای اي��ن دارو نتيج��ه بخش ت��ر اس��ت؛

اما اگ��ر داروهای ديگ��ری تجويز ش��ده يا داروه��ای او تی 
 س��ی مصرف می كنيد بهتر اس��ت با پزش��ك خود مشورت 

كنيد.
داروهای رفلكس و سوزش سر دل

اين داروها بايد قبل از مصرف غذا خورده شود. الزم است دارو 
كمی قبل از صبحانه مصرف شود.
داروهای پوکی استخوان

بيشتر داروهای پوكی استخوان چه با دوز هفتگی يا ماهانه 
بايد ناش��تا و اول صبح مصرف ش��ود. تنها ي��ك نوع داروی 
 پوكی اس��تخوان اس��ت كه قبل از خواب مصرف می ش��ود، 

اما به ندرت تجويز می شود.
مولتی ویتامین ها

داروهايی كه بايد بعد از غذا مصرف شود:
چربی موجود در غذا كمك می كند ت��ا ويتامين های حالل 
در چرب��ی D، K، E و A جذب ش��ود. مولت��ی ويتامين ها 
 ان��رژی زاس��ت؛ بنابراي��ن اول صب��ح مص��رف كني��د كه 
 به انرژی ني��از داريد نه در ش��ب ك��ه وقت آرامش اس��ت. 
 اگ��ر مكمل های آه��ن ي��ا كلس��يم، داروه��ای تيروئيد يا 
آنت��ی بيوتي��ك را جداگان��ه مص��رف كني��د، ج��ذب 
 آن در سيس��تم گوارش��ی ب��ا مش��كل مواج��ه خواه��د 

شد.

داروهای رفع احتقان و حساسیت
گرفتگ��ی بينی و عالئم ش��ايع حساس��يت مانن��د خارش 
چش��م در ول صبح بيش��تر اس��ت. مصرف اين داروها پس 
 از صبحان��ه كمك خواهد ك��رد تا س��ينوزيت از بين برود و 
 ط��ی روز احس��اس گرفتگ��ی كمت��ری داش��ته باش��يد. 
 از مص��رف اي��ن داروها هن��گام ظهر ي��ا عص��ر بپرهيزيد؛ 

زيرا باعث بی خوابی می شود.
پروبیوتیک

هميشه اين دارو را پس از خوردن 
غذا مصرف كنيد. ماده غذايی در 
معده كمك خواهد كرد تا ميزان 

جذب آن افزايش يابد.
داروهای کلسترول

كبد هنگام خواب شب كلسترول 
زيادی توليد می كند. مصرف دارو 

پس از ش��ام كمك می كن��د تا كبد 
ميزان كلس��ترول خون را حفظ 

كند.
داروی خواب

برای پيش��گيری از چرت زدن 
طی روز قرص خ��واب را قبل از وقت 

ك�ني�������د. مص�����رف   خ������واب 
نكات مفید

قب��ل از مص��رف ه��ر ن��وع آنت��ی بيوتيك��ی، از ني��از ب��ه 
مص��رف آن مطمئ��ن ش��ويد. زي��را ه��ر آنت��ی بيوتي��ك 
 دارای اثربخش��ی خ��اص و دوز مص��رف وي��ژه اس��ت. 
با گريپ فروت يا آب، آن را مصرف نكنيد؛ زيرا اين ميوه دارای 
ماده خطرناكی اس��ت كه روند تاثيرگذاری برخی داروها از 
جمله داروهای قبلی را مختل می كند. داروهای س��ردرد به 

ويژه ميگرن را به محض بروز درد بايد مصرف كرد.
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غذا جزو برنامه های مهم و اصلی هر فرد در شبانه 
روز به ش��مار می رود و ب��رای بس��ياری از مردم 
 صرف وعده های غذايی، كاری لذت بخش اس��ت.

با اين حال برخی مواد غذايی بايد با احتياط مصرف 
ش��ود، زيرا مصرف بيش از اندازه آنه��ا می تواند به 

مسموميت های كشنده منجر شود.
در اين نوشتار با 10 ماده غذايی آشنا می شويد كه 
می تواند در صورت سهل انگاری و درست مصرف 

نكردن عامل مرگ انسان ها شود:
لوبیای سبز

لوبيای سبز از جمله مواد غذايی محبوب به شمار 
می رود، اما پنج تا شش عدد آنها اگر نپخته باشند، 
می توانند ج��ان ك��ودكان خردس��ال را به خطر 

بيندازند.
 »PHA« لوبيا سبزهای خام، دارای لكتينی به نام
هس��تند كه می توانند منجر به خونريزی ش��ديد 

معده شوند.
لكتين ها پروتئين هايی هس��تند كه نقش ش��ان 
 PHA .تس��هيل اتصاالت سلول به س��لول است
 در مقدار باال يك ماده س��می محسوب می شود. 
حرارت دادن لوبيای سبز PHA را از ميان می برد.

جوز هندی 
جوز هندی در مقدار بس��يار اندك به عنوان يكی 
از طعم دهنده ها و ادويه های مخصوص آش��پزی 

 و ش��يرينی پزی به حس��اب می آي��د؛ اما مصرف 
يك جای اي��ن ادويه به ميزان بي��ش از چهار گرم 
می توان��د موجب ب��روز حالت ته��وع، توهم و در 
 موارد شديدتر بيهوشی شود. مصرف اين مقدار از 
 ج��وز هن��دی در كودكان مس��موميت ش��ديد و 

مرگ، به همراه دارد.
مغز بادام تلخ 

مغز بادام تلخ به مقدار كم حاوی سيانور دو پتاس و 
اسيد سياندريك است كه اگر فردی به مقدار زياد 

آن را مصرف كند، مسموم می شود.
 مصرف پنج تا 10 عدد مغز ب��ادام تلخ در كودكان 
می تواند مسموميت شديد به همراه داشته باشد، 

در بزرگساالن اين تعداد به 50 عدد می رسد.
مانیوك یا کاساوا 

مانيوك يا كاس��اوا گياه بومی مناط��ق آمريكای 
جنوبی اس��ت كه برای تهيه دس��ر از آن استفاده 

می شود.
ريشه، برگ ها و پوست اين گياه نبايد به طور خام 
استفاده ش��وند، و چنانچه به هنگام تهيه مراقبت 
نش��ود، می توانند به دلي��ل ايجاد مس��موميت، 

پيامدهای مرگ بار به همراه داشته باشند.
گوشت خام

مصرف گوش��ت خام هر چند مرگبار نيس��ت، اما 
می تواند موجب ايجاد كرم های نواری در دستگاه 

گوارش شود. عفونت روده و كاهش وزن می تواند از 
عوارض اين نوع از عفونت باشد.
مواد غذایی کنسروی

 م��واد غذاي��ی داخ��ل قوط��ی ه��ای كنس��رو يا 
 شيشه های كنسرو شده می توانند مرگ آور باشند. 
ذخيره سازی نادرست يا آلودگی در ورقه های فلزی 
قوطی های كنس��رو می توانند مواد س��می توليد 

كرده كه به سرعت در مواد غذايی حل می شوند.
قوطی های كنس��رو و شيش��ه های ح��اوی مواد 
كنسرو شده بايد همواره در جای خنك و به دور از 

نور نگهداری شوند.
کباب ها

درست كردن كباب يكی از تفريح های مورد عالقه 
مردم به شمار می آيد. اما كباب كردن هم می تواند 

پيامدهای سرطان زا به همراه داشته باشد.
 ح��رارت ب��اال م��ی توان��د موج��ب س��اخت 
هيدروكربن های پل��ی آروماتيك ش��ود. به ويژه 
 اگر چربی گوش��ت به درون آتش ذغال چكه كند. 
هر چه گوش��ت كبابی سياه تر ش��ده باشد، شمار 
مواد مض��ر كه درون گوش��ت جمع ش��ده اند نيز 

زيادتر است.
سیب زمینی

س��والنين از تركيب��ات گيلكو آلكالوئيدهاس��ت 
كه در س��يب زمينی با ظاهر ش��دن رنگ سبز به 

 ويژه در قش��ر زير پوست آن مش��خص می شود.
سيب زمينی را بايد همواره در جای خنك و تاريك 
نگاه داشت و به هنگام مصرف نيز قسمت های سبز 

رنگ را دور انداخت.
بادکنک ماهی

بادكنك ماه��ی در ژاپن به عن��وان غذايی لوكس 
مصرف می شود. روده، تخمدان و كبد اين گونه از 
ماهی ها حاوی سم تترو دوتوكسين است كه 1200 

برابر كشنده تر از سم سيانور است.
ي��ك بادكن��ك ماهی م��ی توان��د ج��ان 30 نفر 
 را بگي��رد. در ژاپ��ن برای طب��خ اين ماه��ی بايد 
دوره های آموزش��ی طوالنی مدتی را گذراند. اين 
ماهی ها همواره توس��ط ماهرترين آش��پزها سم 
 زدايی می ش��وند و ب��ه قيمت باال ه��م به فروش 

می رسند.
گوجه فرنگی کال

و  فرنگ��ی  گوج��ه  س��اقه  اتص��ال   مح��ل 
قسمت های س��بزرنگ گوجه فرنگی می توانند تا 
1/2 درصد حاوی سوالنين باشد. 50 گرم سوالنين 
 می تواند موجب س��ردرد، حالت تهوع و استفراغ 

شود.
برای همين نيز باي��د از مصرف گوجه فرنگی های 
 كال دوری ك��رد و مح��ل اتصال س��اقه را همواره 

با احتياط جدا كرد.

بهترین زمان مصرف دارو

بیمه همگانـی 
سالمـت در 
بـن  بـست 
بـی پولـی
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دريچه

 بررس��ی جش��ن های ایرانی و زمان برگ��زاری آن ها نش��ان دهنده ی 
ویژگی هایی مشترک در میان همه ی آن هاست. 

نخس��ت اینک��ه تقریب��ا همگ��ی در پیون��د ب��ا پدی��ده ه��ای طبیعی 
و کیهانی و اقلیمی هس��تند و به همین دلیل کوش��ش ش��ده اس��ت تا 
زمان برگ��زاری آن ها هرچه بیش��تر ب��ا تقویم طبیعی منطبق باش��د؛ 
 دوم اینک��ه تقریبا هیچ ک��دام برگرفته از دس��تورهای دینی نیس��تند؛

س��ومین ویژگی گردهمایی ها و مراس��م ایرانی در این است که با سرور 
و ش��ادی همراه هس��تند و غم و اش��ک و گریه در آن ها جای��ی ندارد. 
 حتی مراس��م عید »بم��و« در میان مانویان ک��ه اتفاقا هم زم��ان با روز 
 جان باختن مانی بوده اس��ت، همراه با س��رور و ش��ادی برگزار می شده

 است.
چهارمین ویژگی جش��ن ها و مراس��م ایران��ی در احترام و پاسداش��ت 
هم��ه ی مظاه��ر طبیع��ت اس��ت. در هی��چ ک��دام از آیی��ن ه��ای 
 ایرانی، اث��ری از خش��ونت و بدرفتاری دیده نمی ش��ود؛ بلک��ه حتی با 
 آیی��ن هایی همراه اس��ت ک��ه ب��ه انگی��زه ی پاکیزگی و پاس��داری از 

محیط زیست برگزار می شود.
ویژگی پنجم، پیوند ناگسستنی جش��ن های ایرانی با آتش است. حتی 
 اگر آن جشن، پیوند چندانی با آتش نداشته باشد، عموما اخگری کوچک 

به آن رسمیت و تقدسی بیشتر می بخشد.
ششمین ویژگی عمومی جشن ها و مراسم ایرانی چنین است که با زادروز 
یا سال مرگ کسی در پیوند نیست؛ و آن گونه که از متون کهن همچون 
 شاهنامه برمی آید، برای ایرانیان زادروز کسی اهمیتی فراوان نداشته و 
به ندرت آن را ثبت می کرده اند؛ چراکه هر کسی در روزی زایش یافته و 
در روزی در می گذرد. آنچه برای ایرانیان با ارزش بوده و آن را ثبت کرده و 
گاه جشن می گرفته اند، »انجام کاری بزرگ« بوده است؛ که نمونه هایی 

فراوان از آن را در شاهنامه می توان یافت.
هفتمین ویژگی عمومی جش��ن ها، در گستردگی مراسم است. ایرانیان 
جشن ها و آیین های میهنی خود را به گونه ای یک پارچه و با همبستگی 
و همزیستی شگفت انگیز برگزار کرده و تفاوت های قومی و دینی و زبانی 

را عامل بازدارنده ی این یگانگی نمی دانستند.
آیین های ایرانی، متعلق به همه ی ایرانیان است و همه برای نگهبانی از 
آن کوشیده اند. هرگونه تعصب نابه جای دینی و قومی، به این همبستگی 

باشکوه آسیب زده و در انتها باعث جدایی و تفرقه می شود.

ويژگی های عمومی جشن های ايرانی

حادثه تظاهرات 17 ش��هریور که به جمعه سیاه معروف شد، 
به واقعه کشتار تظاهرکنندگان در محالت فقیر نشین جنوب 
تهران و همچنین میدان ژاله، توس��ط نیروهای نظامی ارتش 
 شاهنشاهی گفته می ش��ود که در هفدهم ش��هریور 1357 و 
در جریان ناآرامی هایی که به پیروزی انقالب ایران در این سال 

انجامید، رخ داد.
ی��وم اهلل هف��ده ش��هریور، از نماده��ای مقاومت، ش��جاعت 
 و ایس��تادگی ایرانیان در حکوم��ت پهلوی اس��ت. روزی که 

به تعبیر رهبرکبیر انقالب، روز خداست. 
در نخس��تین س��اعت های صبح جمع��ه هفدهم ش��هریور، 
ده ها هزارنفر به س��وی میدان ژاله که از آن روز میدان ش��هدا 
نام گرفت، س��رازیر ش��دند و در کمتر از دو س��اعت، میدان و 

خیابان های اطراف لبریز از جمعیت شد.
در آن روز، ماموران رژیم شاه آمده بودند تا به هر قیمت، قیام 
اسالمی و فراگیر ملت مسلمان را فرو نش��انند. پس بی خبر و 
بی امان و از همه س��و تیراندازی کردند، نه ب��ه قصد پراکندن 
و ترس��اندن، که به قصد کش��تن شلیک می ش��د. در آن روز، 
کشتاری انجام شد که همه دنیا را تکان داد و پایه های سلطنت 

را لرزاند.
جمعه سیاه

 هف��ده ش��هریور، روزی از ش��مار روزه��ای دیگرس��ال بود، 
ولی در آس��تانه انقالب اس��المی، ب��ا فاجعه ای که به دس��ت 
نیروهای نظامی رژیم ش��اه پدی��د آمد، به عن��وان لکه ننگی 

در عملک��رد رژیم پهل��وی ماندگار ش��د. این حادث��ه چنان 
دهش��تناک بود ک��ه بیگان��گان ه��م آن را »جمعه س��یاه« 
دانستند. یکی از نویسندگان غربی درباره این روز می نویسد: 
»گزارش های فاجعه با هم فرق دارند. لیکن مسلما کشمکش 
و هنگامه بین انب��وه مردم و نیروه��ای انتظام��ی روی داد و 
 تظاهرکنن��دگان از پراکن��ده ش��دن امتناع کردند. س��پس 
به دس��ته نظامی فرمان آتش داده ش��د. بیش از صد کشته و 
صدها زخمی ش��مرده ش��د و این روز به نام جمعه سیاه وارد 

تاریخ گردید«.
جمعه سیاه یا چراغ راه

رژیم شاهنشاهی، یک س��ال پس از جش��ن های پنجاهمین 
 س��الگرد س��لطنت پهل��وی، در باتالق��ی گرفت��ار آم��د که 
دست و پا زدن در آن به نابودی اش انجامید. در یک سال پایانی، 
حوادثی روی داد که ملت را به جنبش و دگرگونی رهنمون و 
راهنمایان دینی را به تبیین جنایت های ش��اه بیش از گذشته 
مصمم س��اخت. رهبران جامعه اس��المی پ��س از آنکه هفده 
شهریور به جمعه سیاه بدل شد، با تشریح حادثه، از این رویداد، 
چراغ راهی روش��ن کردند تا مس��یر حرکت ملت را به سمت 

نابودی شاه و رژیم پهلوی نشان دهند.
شعور و شعار

از ویژگی های نهضت اس��المی، حضور مردمی بود که آگاهانه 
به دنبال بی��ان خواس��ته های خ��ود بودند. ش��عارهای ملت 
 که در سراس��ر کش��ور از مضمون یکس��انی برخ��وردار بود، 

 نشان دهنده ش��عور و آگاهی انسان هایی اس��ت که برای خدا 
به پا خاس��ته بودن��د. خبرن��گار روزنامه لوموند در گزارش��ی 
که پ��س از فاجعه هفده ش��هریور تهیه و منتش��ر کرد، تاکید 
می کند ک��ه تظاهرکنن��دگان توضی��ح می دادن��د هیچ چیز 
بدون امام خمین��ی رحمه اهلل علی��ه قابل قبول نیس��ت و در 
 ش��عارهای خویش نیز ب��ر این نکت��ه تصری��ح می کردند که 
»یا مرگ یا خمینی« و »ایران کش��ور ماس��ت، خمینی رهبر 
 ماس��ت«. هدف بعدی ش��عارها، ش��اه بود که افزون بر فریاد 
»مرگ بر شاه«، شعارهایی چون »پنجاه سال حکومت، پنجاه 

سال خیانت« سر داده می شد.
 قیام اسالمی و حکومت نظامی

انقالب اس��المی، حرکتی بود که از یک س��و، پایان بخشیدن 
به حکومت طاغوت��ی و حاکمیت طاغوتیان را در پی داش��ت 
و از س��وی دیگر، ب��ه جای گزین��ی حکومت دین��ی و نظامی 
مبتن��ی بر ارزش ه��ای مذهبی می اندیش��ید. در ای��ن میان، 
 رژیم پهل��وی که ب��رای خام��وش ک��ردن ش��عله های قیام 
به هر وس��یله ای دس��ت می زد، به عنوان یک��ی از مهم ترین 
راه کارها، به برقراری حکومت نظامی روی آورد. در نخس��تین 
اطالعی��ه فرمان��دار نظامی ته��ران ک��ه در س��حرگاه هفده 
 شهریور منتشر ش��د، آمده بود که به منظور ایجاد رفاه مردم و 
حفظ نظم، از ساعت شش صبح روز جمعه هفده شهریور ماه، 
مقررات حکومت نظامی برقرار می شود و هرگونه اجتماعی از 

دو نفر به باال ممنوع است.
شاه و جمعه سیاه

حکومت شاهنشاهی، نظامی بود که بیش از آنکه به منافع ملت 
بیندیشد، به خود می اندیشید. طبیعی است چنین حکومتی 
وقتی ب��ا اعتراض های فراگی��ر مردمی روبه رو ش��ود، متزلزل 
می ش��ود. چنین وضعیتی با آغ��از جنبش انقالب اس��المی، 
 گریبان گی��ر رژیم پهلوی ش��ده بود و حادثه هفده ش��هریور،

 بر سرعت فروپاشی آن افزود.
یوم اللهّ هفده شهریور

تنها چندروز پس از واقعه آتش سوزی سینما رکس آبادان در 
28 مرداد 1357، دولت جمش��ید آموزگار که با ش��عار دولت 
فضای باز سیاس��ی روی کار آمده بود، مجبور به استعفا شد و 
در روز 4 شهریور، محمدرضا پهلوی از جعفر شریف امامی که 
فرزند روحانی و رییس مجلس سنا بود و به برخی مخالفت ها 
 با دولت هویدا مش��هور ب��ود، دس��تور داد تا دولتی با ش��عار 

»آشتی ملی« تشکیل دهد. 
 اندکی بع��د و در روز س��یزدهم ش��هریور، راهپیمایی بزرگ 
عید فطر در تپه های قیطریه تهران، تبدیل به تظاهرات بر ضد 
حکومت شاهنشاهی شد. به دنبال این تظاهرات، ناآرامی های 

دیگری نیز تا روز شانزدهم شهریور به وقوع پیوست.
دعوت کننده اصلی راهپیمایی روز هفده شهریور روحانی ای 
به نام عالمه یحیی نوری بود. این ف��رد از مبارزین برضد نظام 
شاهنش��اهی بود که به صورت انفرادی عمل می کرد و ساکن 
اطراف میدان ژاله بود. از اولین ساعات صبح روز جمعه، مردم 
برای شرکت در راهپیمایی و نماز جمعه به امامت عالمه یحیی 

نوری راهی میدان ژاله ش��دند. غافل از آنکه از ساعت 6 صبح، 
حکومت نظامی توسط فرماندار تهران ارتشبد غالمعلی اویسی 
اع��الم و درحال اجرابود. اع��الم دیرهن��گام حکومت نظامی، 

ساعت 6 صبح همان روز از دالیل شلوغی این تظاهرات بود. 
فرماندهان نظام��ی ابتدا چندبار با بلندگو از مردم خواس��تند 
 که متفرق ش��وند و وقتی ب��ا بی تفاوتی مردم روبه رو ش��دند، 
به سوی آنان آتش گشودند. گلوله باران توسط نظامیان، برای 

چند دقیقه بیشتر به طول نینجامید.   
تعداد کشته شدگان

فرمانداری نظامی تهران آمار 87 کشته و 250 مجروح را تایید 
کرد. اما مخالفان حکومت، اعالن داشتند که در این روز بیش از 
4000 نفر کشته شده اند و تعداد کسانی که تنها در میدان ژاله 
جان باخته اند 500 نفر است. سال ها بعد عماد الدین باقی طی 
تحقیقی با توجه به دسترس��ی اش به آمار بنیاد شهید انقالب 
اسالمی و منابع  دیگر تعداد کشته شدگان 17 شهریور را 88 
نفر ذکر می کند که 64 نفر آنها در میدان ژاله کشته شدند.       

تردید و تزلزل در اراده رژیم در رویارویی با ملت
به دنبال کشتار 17ش��هریور اراده و عزم رژیم در رویارویی با 
ملت سخت به تردید و تزلزل افتاد؛ چرا که شیوه های موسوم 
اعم از سرکوب و س��ازش در عمل شکست خورده بود، اجرای 
طرح حکومت نظامی که بر اس��اس نظریه مشاوران امنیتی و 
ساواک، بهترین سیاس��ت ممکن جهت برقراری امنیت تلقی 
 می ش��د، نتیجه عکس بخش��ید. بنابراین ش��اه ب��رای یافتن 
یک راه حل فوری و ضربتی برای پایان دادن به اوضاع آشفته 
و انقالبی کش��ور با صاحب نظ��ران امور ایران و کارشناس��ان 
 داخلی،رایزن��ی ک��رد. حاص��ل ای��ن گف��ت و گوها ش��اه را 
به این نتیجه رس��اند که ریش��ه همه نارضایتی ها در توسعه 
 فس��اد و س��وء اس��تفاده ه��ای کالن م��ادی نهفته اس��ت. 
 ام��ا وضعیت کش��ور به حدی آش��فته ب��ود که رژیم س��خت 
سر در گم شده بود و سرانجام آمریکا با پیام شفاهی برانسکی 
 از طریق اردش��یر زاهدی � س��فیر ایران در آمریکا � ش��اه را

بار دیگر به سوی سیاست مش��ت آهنین متمایل ساخت؛ که 
نتیجه آن تشکیل کابینه نظامی به رهبری ارتشبد ازهاری بود. 

تزلزل ارتش
حوادث 17ش��هریور و ادامه حکومت نظامی، انس��جام ارتش 
را متزل��زل و اراده آن را ب��ا تردی��د مواجه ساخت.اس��تقرار 
طوالنی م��دت ارتش در می��دان ه��ا و مراکز مهم ش��هر که 
می بایس��ت همانند نیروه��ای انتظامی با انقالبی��ون مقابله 
کند، از کارآم��دی ارتش و توان آن کاس��ت؛ چ��را که ارتش 
اساس��ا به منظور حفظ امنیت مرزها و پاس��داری از کشور در 
 برابر تهدیدات خارجی ب��ه وجود آمده بود؛ ام��ا اکنون ارتش 
می بایست تحت فرمان فرمانداری های نظامی شورای امنیت 
اس��تان عمل کند که خواه ناخواه با هیات دولت و سایر مراکز 
قدرت در نحوه و اجرای فرامین حکومت نظامی اختالف نظر 
می یافت. این واقعیت با توجه به س��اختار ارتش شاهنشاهی 
که ش��کاف عمیقی میان کادر فرماندهی با نیروهای مسلح از 
نقطه نظر گرایش های سیاسی و تمایالت ملی و مذهبی وجود 

داش��ت، موضع ارتش را به عنوان س��رکوبگر مخالفان سخت 
تضعیف می کرد.

تعمیق شکاف بین مردم و حکومت پهلوی
 هف��ده ش��هریور 1357 جدای��ی می��ان مل��ت و حکومت را 
 عمی��ق تر ک��رد و ام��کان هر ن��وع پیوس��تگی یا س��ازش را 
از بین برد. همچنین مش��ی مبارزه مس��المت آمی��ز در چار 
 چوب قانون اساسی به منظور احیای نظام مشروطه به شدت 
 زیر س��وال رفت و روحیه تن��دروی و افراط گرای��ی در میان 
طیف های گوناگون مب��ارز و مخالف فرا گیر ش��د و تالش ها 
برای سرنگونی رژیم پهلوی به شکلی قهر آمیز و انقالبی مورد 

حمایت قرار گرفت. 
تشدید سردرگمی آمریکا در برابر مسائل ایران

 هم زمان ب��ا بحران��ی ش��دن اوض��اع و واقعه 17 ش��هریور، 
روس��ای جمهور مص��ر، اس��راییل و آمریکا روز 19 ش��هریور 
با ش��اه گفت و گو کردند. ش��اه در گفت و گو ب��ا کارتر واقعه 
17 ش��هریور را یک طرح ش��یطانی از سوی کس��انی دانست 
ک��ه از برنامه ایجاد فضای باز س��ازی کش��ور بهره مند ش��ده 
 و از آزادی ه��ای اعطا ش��ده علی��ه وی سوءاس��تفاده کردند. 
 او خواستار ادامه حمایت های آمریکا شد .کارتر نیز در پاسخ به 
درخواست های ش��اه، او را از جهات گوناگون مطمئن ساخت 
و حمایت صریح خود را از اقدامات س��رکوب گرانه شاه اعالم 
 ک��رد. دو روز پ��س از حادثه 17 ش��هریور اردش��یر زاهدی با 
 وارن کریس��توفر،معاون وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا، 
در واش��نگتن دیدار کرد. کریس��توفر ضمن تاکید بر حمایت 
دولت آمری��کا از ایران، خواس��تار رعایت اعت��دال در اجرای 
حکومت نظامی ش��د. اما زاهدی اعالم کرد، کمونیست های 
س��ازمان یافته تظاهرات را ترتیب می دهن��د و دولت آمریکا 
همراه با نیروهای اپوزیس��یون توطئه براندازی شاه را تدارک 
دیده است. کریس��توفر این اتهام را ناروا خواند و اظهار داشت 
تضعیف اعتماد به نفس شاه در این زمان مهم ترین عامل بروز 
و گسترش شورش هاست. به هر حال، حقیقت این است که تا 
وقوع حادثه 17 شهریور هیچ یک از سران کاخ سفید در ریاست 
جمهوری، وزارت خارجه و سازمان سیا، بحران ایران را جدی 

و نگران کننده نمی دانستند .
بی تردی��د، قیام 17ش��هریور را می ت��وان به عن��وان یکی از 
نق��اط عط��ف مب��ارزات مل��ت ای��ران علی��ه رژی��م پهلوی 
دانس��ت. ابعاد عظیم کش��تار و س��رکوب مردم ب��ی گناه در 
این روز باعث ش��د تا انقالبی��ون و رهبران آن ه��ا در حرکت 
خود مصمم تر ش��وند و در این بین رهب��ری مدبرانه حضرت 
امام خمینی)ره( نقش��ی به سزا داش��ت. حمایت های سران 
به اصط��الح دموک��رات آمری��کا از رژیم پهلوی در س��رکوب 
مبارزین نیز باعث ش��د تا ادعاهای به اصطالح حقوق بش��ری 
و دموکراتیک آن ها در بین مردم رن��گ ببازد و ماهیت اصلی 
آنان برای مردم ایران هرچه بیش��تر نمایان ش��ود. در مجموع 
باید گفت قیام خونین 17 ش��هریور عاملی موثر در تش��دید 
 مبارزات مردمی و تس��ریع در س��قوط رژیم پهلوی به ش��مار 

می رود.

 حركت امام  رضا)ع( 
 از مدينه به خراسان

)200 ق(

 امضاي معاهده صلح 
 كشورهاي جهان با ژاپن 

)1951م(

 اعالن جنگ ايران به آلمان و 
الحاق به اعالميه ملل متحد 

)1322 ش(
مامون، هفتمین خلیفه ي عباسي پس از پیروزي بر برادرش امین و استیالي 
کامل بر کش��ور پهناور اس��المي، تصمیم گرفت امام رضا)ع( را از مدینه به 
مرو مقر حکومت خود منتقل کند و با آن حضرت به ظاهر طرح دوس��تي و 
 محبت بریزد و ضمن استفاده از موقعیت علمي و اجتماعي امام، کارهاي او را 

تحت نظارت کامل قرار دهد. 
 آوردن ام��ام از مدین��ه به مرو، ه��ر چند در ظاه��ر به صورت دع��وت بود، 
 اما ماهی��ت واقعي آن ج��ز ایج��اد محدودیت هر چه بیش��تر ب��راي امام، 
چیز دیگ��ري نب��ود. از این جهت ام��ام ب��راي تفهیم ماهیت ای��ن دعوت، 
هیچ ی��ک از اعضاي خان��دان خویش را هم��راه خود نبرد ت��ا از این طریق 
 به مس��لمانان بفهمان��د این س��فر، نوعي تبعید اس��ت نه س��فري مقرون 

به رضایت.
 ولي مامون ب��راي خنثي کردن هدف امام دس��تور داد گروه��ي از رجال و 
اش��راف از جمله والي مدینه مالزم رکاب امام باشند و حتي مسیر سفر امام 
نیز معین شد و قرار شد که امام از طریق مدینه، بصره، خرمشهر، اهواز، قم، 
ري و نیشابور به مرو وارد ش��ود. آن حضرت در 10 شوال سال 201 قمري 

وارد مرو شد.

 با پای��ان یافتن جنگ جهان��ي دوم و تس��لیم ژاپن به متفقین، این کش��ور 
به اشغال قواي امریکا درآمد. 

این وضعیت در س��ال هاي بعد نیز ادامه داش��ت تا این که کنفرانس چهار 
روزه اي در سانفرانسیسکوي امریکا با حضور 49 کشور برگزار شد و در جریان 
این کنفرانس، پیمان صلح با ژاپن در هشتم سپتامبر 1951م به امضا رسید.

ی��ن ق��رارداد، ژاپ��ن تم��ام متعلق��ات و متصرف��ات    ب��ر اس��اس ا
 ماوراء بحار خود را از دس��ت داد؛ اما در عین حال از پرداخت غرامت معاف 

شد.
 هم چنین به موجب این پیمان، ژاپن درسال 1952م، حاکمیت دوباره خود 
را به دست آورد، هرچند برخي از نواحي کش��ور در اشغال نیروهاي نظامي 

امریکا باقي ماند.
در کنار پیمان سانفرانسیس��کو، ژاپن و امریکا در همی��ن روز در مورد یک 
پیمان امنیتي به توافق رسیدند که بر اساس آن ایاالت متحده اجازه مي یافت 
 تا براي مدت نامحدودي، س��ربازان خود را در خاک ژاپن مس��تقر س��ازد. 
این مساله به ویژه در دو دهه پایاني قرن بیس��تم اعتراضات گسترده مردم 

ژاپن را در پي داشته است.

با آغاز جنگ جهان��ي دوم، ایران بي طرفي خود را اع��الم کرد و وارد جنگ 
نشد. این عمل ایران با واکنش تند دولت هاي متفق مواجه شد و به سرنگوني 

رضاخان و تبعید او انجامید. 
پس از روي کار آمدن محمدرضا پهلوي، متفقین، ایران را تحت فش��ار قرار 
داده که علیه آلمان اعالن جنگ دهد. بنابراین، کش��ور اشغال شده ایران، 
 طبق نظر و خواس��ت متفقین باید وارد جنگ مي شد و به دول متفق ملحق 

مي شد.
از این رو در بامداد هفدهم شهریور 1322 ش، فرمان اعالم حالت مخاصمه 

بین دولت ایران و دولت آلمان صادر شد.
با اعالن جنگ ایران علیه آلمان، دولت ایران ب��ه اعالمیه ملل متحد ملحق 
شد. براس��اس این اعالمیه دولت هاي متحد متعهد ش��دند که با استفاده از 
 همه وسایل و منابع اقتصادي و نظامي خود، جنگ را تا پیروزي نهایي ادامه

 دهند.
 ایران تا پایان جنگ و مدتي پس از آن نیز در اش��غال قواي روس و انگلیس 
بود و در طول مدت حضور استعماري آنان در کش��ور، خسارات و صدمات 

فراواني به ایران وارد شد.

تئوری ه��ای زی��ادی در م��ورد معن��ی ن��ام مافی��ا مطرح اس��ت. صفت 
سیس��یلی mafioso ک��ه احتم��اال  از ریش��ه لغ��ت »ماهی��اس« 
 عرب��ی گرفته ش��ده  اس��ت ک��ه ب��ه معن��ای »مب��ارزه پرخاش��گرانه« 

است.
مافیا قانون��ی دارد که »همه چیز بین ما و مش��تری می گ��ذرد؛ به دولت 
هیچ ربطی ندارد«. مافیا )به ایتالیایی: Mafia( انجمن مخفی خالفکاران 
سیس��یل بود. این گروه در اواس��ط قرن 19 میالدی به دلیل بی اعتمادی 
مردم به حکومت و سیستم قانونی و وابستگی مردم به افراد محلی قدرتمند 
در سیسیل به وجود آمد و بعدها در ش��رق ایاالت متحده آمریکا و استرالیا 

گسترش یافت.
معروف ترین نمونه مافیا پنج خانواده های تبهکار در شهر نیویورک می باشد. 
 تمام فعالیت های مافیا برای پول سازی اس��ت. مافیا از مجموعه هایی که 
ب��ه عن��وان خان��واده ش��ناخته می ش��ود تش��کیل می ش��ود ک��ه 
 ه��ر خان��واده ی��ک روس��تا، ی��ک ش��هر، ی��ا ی��ک منطق��ه را رهب��ری 

می کند.
س��اختار ای��ن خانواده ها مانن��د یک درخت می باش��د و معموال  توس��ط 
 فردی ک��ه »پدرخوانده« ی��ا »دن« یا »ب��اس« نامیده می ش��ود، هدایت

 می شود.
 Morte Alla( مردم ایتالی��ا اعتق��اد دارند که کلم��ه مافی��ا از جمل��ه

"Francia Italia Anelia،  مرگ بر فرانس��ه درود بر ایتالیا( گرفته شده
 است.

 نام حقیقی مافیا، »کوزا نوس��ترا« بود؛ ده فرمان که توس��ط خانواده های 
مافیایی رعایت می شدند عبارتند از:

� هیچ کس نمی تواند خود را مستقیما به دوستان نشان بدهد. باید شخص 
ثالثی واسطه این کار شود.

� به زن دوست تان نگاه نکنید.
� با پلیس دیده نشوید.

� زیاد به بارها و کلوپ ها نروید.
� همواره در دسترس بودن یک وظیفه اس��ت، حتی اگر همسرتان در حال 

وضع حمل است.
� به قرارهای مالقات احترام بگذارید.

� با همسرتان همواره با احترام برخورد کنید.
� وقتی سوالی پرسیده می شود حتما حقیقت را بگویید.

� ثروت اگر متعلق به خانواده دیگریست، به آن چشم ندوزید.
� این افراد نمی توانند عضو کوزانوسترا شوند؛کلیه کسانی که خویشاوندی 
 نزدیک در تش��کیالت پلیس دارند، کلیه کس��انی که خویشاوندی خائن 
در خانواده دارند، کلیه کسانی که بدرفتاری می کنند و به ارزش های اخالقی 

پای بند نیستند.

در چنین روزی 

 جمعـه سیـاه ؛
چـراغ راه انـقالب

»ده فـرمان« گـروه مافيـــــا



خبر  خبر 

جشن عاطفه ها امس��ال هم زمان با سراسر کش��ور در روزهای ۲۶ و ۲۷ 
شهریور ماه در سطح استان اصفهان و هش��تم مهرماه در مدارس استان 

برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری زاینده رود و به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان اصفهان، جش��ن عاطفه ها امسال 
هم زمان با سراسر کشور و با شعار»مهر در انتظار هم دلی« در دو مرحله 

و در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور و هشتم مهر ماه امسال برگزار می شود.
جش��ن عاطفه های امسال با همکاری س��ازمان صدا و سیما، پایگاه های 
بسیج، آموزش و پرورش با محوریت س��ازمان دانش آموزی و مساعدت 
انجمن اولیا و مربیان برگزار می ش��ود. کمیته امداد اس��تان اصفهان نیز 
همانند سال های گذش��ته با ایجاد پایگاه در معابر ، مساجد و میادین در 
سراسر استان و با استفاده از تجارب ۲0 جشن برگزارشده در طول دو دهه 
فعالیت، جشن عاطفه ها را برپا می کند. در کنار پایگاه های کمیته امداد 
غرفه های فروش لوازم التحریر ایرانی اسالمی و دیگر ملزومات مورد نیاز 
دانش آموزان مستقر می شود. همچنین در روز ۲۶ شهریور ماه پایگاه های 
اصلی در سطح شهر و میادین و جمعه ۲۷ ش��هریور ماه به منظور ایجاد 

فرصت مناسب در محل برگزاری نماز جمعه بر پا می شود.
به منظ��ور ترویج فرهنگ نوع دوس��تی ، احس��ان و نیک��وکاری در بین 
دانش آموزان این جش��ن در روز چهارش��نبه، هش��تم مهرماه با به صدا 

درآوردن زنگ عاطفه ها در مدارس برگزار می شود.

رییس اتحادیه عمده فروش��ان میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه 
هفته آینده قیمت لیموترش و سیب خشک افزایش پیدا می کند، گفت: به 
دلیل وارداتی بودن لیموترش از سایر استان ها به اصفهان و افزایش قیمت 

آن در شهرهای دیگر، قیمت آن در اصفهان نیز افزایش می یابد.
ناصر اطرج  اظهار کرد: نرخ  میو ه ها در کمیته فرعی نرخ گذاری، مصوب و به 

صورت هفتگی اعالم می شود و تا یک هفته قابلیت اجرا دارد.
وی در خصوص نظارت ب��ر میادین میوه و ت��ره بار اصفه��ان تصریح کرد: 
بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اصناف و بازرسان اتحادیه 
همه روزه در سطح میادین بر فعالیت افراد نظارت دارند تا از وقوع تخلفات 

جلوگیری شود.
رییس اتحادیه عمده فروش��ان میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه 
هفته آینده قیمت لیموترش افزایش پی��دا می کند، ادامه داد: در هفته های 
گذشته قیمت هر کیلو لیمو ترش شش هزار تومان بود، اما به دلیل وارداتی 
بودن این محصول از س��ایر اس��تان ها به اصفهان و افزای��ش قیمت آن در 
ش��هرهای دیگر، قیمت آن در اصفهان نیز افزایش یاف��ت، ولی امیدواریم 

قیمت آن کاهش پیدا کند.
اطرج با بیان اینکه سیب خشک به ندرت به اصفهان وارد می شود از افزایش 
قیمت آن خبر داد و گفت: قیمت هر کیلو سیب خشک شش هزار تومان بود 
و در 10 روز گذشته سیب خشک بی کیفیت به میزان کم وارد اصفهان شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان گفت:توانمندی های 
پزش��کی اصفهان درحوزه تجهیزات پزش��کی، آزمایش��گاهی، خدمات 
درمانی و توریس��م س��المت در نمایش��گاه بین المللی عمان به نمایش 

گذاشته می شود.
رسول محققیان اظهار داش��ت: فراهم سازی ش��رایط الزم برای حضور 
 توانمن��دی تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان برت��ر در عرصه ه��ای

 بین المللی و کمک به توس��عه صادرات غیرنفتی، توس��عه ظرفیت های 
تجاری شرکت های ایرانی و همچنین تقویت زیربناهای الزم برای تسهیل 
تجارت خارجی از مهمترین هدف ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 

استان اصفهان است.
وی بیان داش��ت: در همین راس��تا و ب��رای دومین س��ال متوالی، اقدام 
 به س��ازماندهی غرف��ه های ایران��ی و برگ��زاری پاویون مل��ی ایران در

 نمایش��گاه های بین المللی پزش��کی و غذایی عمان از تاریخ 1۶ تا 1۸ 
شهریورماه سال جاری کردیم.

محققیان با اظهار اینکه ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اصفهان به 
عنوان نماینده انحصاری مر کز نمایشگاهی Oman Expo و منتخب 
سازمان توس��عه تجارت ایران اقدام به برگزاری این پاویون کرده است، 
 ادامه داد: در مدت س��ه روز برگ��زاری پاویون ملی ایران در نمایش��گاه 
 بین المللی کش��ور عمان، ان��واع تجهیزات پزش��کی و آزمایش��گاهی،

 خدمات درمانی و توریسم سالمت در بخش پزشکی و انواع فرآورده های 
غذایی و س��ردخانه های صنعت��ی در بخش غذایی به نمایش گذاش��ته 
می شود.وی اعالم کرد: افزایش تبادالت تجاری و اقتصادی شرکت های 
ایرانی با شرکت های خارجی، گسترش تعامالت آنها با شرکت های جدید 
بین المللی و افزایش س��هم ایران از بازار اقتص��اد جهانی از جمله اهداف 
حضور ش��رکت های ایرانی در پاویون جمهوری اس��المی ایران در این 

نمایشگاه بین المللی است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان کاهش تولید کارخانه های سیمان ، مصالح ساختمانی 
و نساجی در استان اصفهان را نگران کننده دانست و گفت: اصفهان در سال های 
گذشته ۵0 درصد مصالح ساختمانی کشور را تامین می کرده، ولی امروز با روند 

نزولی رو به رو است .
 به گ��زارش زاین��ده رود، ب��ه نق��ل از روابط عمومی ات��اق بازرگان��ی اصفهان،

 سید عبدالوهاب سهل آبادی در ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان، اظهار داشت: بسته های حمایتی و قوانین متعدد توسط دولت و مجلس 
تنظیم می شود ولی هیچ یک تاثیر چندانی در بهبود وضعیت واحدهای صنعتی 

ایجاد نکرده است.
وی کاهش تولید کارخانه های سیمان ، مصالح س��اختمانی و نساجی در استان 
اصفهان را نگران کننده دانست و بیان کرد: استان اصفهان در سال های گذشته 
۵0 درصد مصالح ساختمانی کشور، از جمله آجر را تامین می کرده، ولی امروز با 

روند نزولی رو به رو است .
رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان از راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی اصفهان در 
فرودگاه اصفهان خبر داد و تصریح کرد: اعضای اتاق بازرگانی می تواند از امکانات 

این دفتر برای تسهیل امور مربوط به پروازهای داخلی و خارجی استفاده کنند.
تمرکز بر فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی، نیاز فعاالن اقتصادی را برطرف 

می کند
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار بهره گیری از فعالیت های 
اتاق بازرگانی استانبول به عنوان یک اتاق پیشرو در اقتصاد بین الملل شد و گفت: 
تمرکز بر فعالیت های اصلی و ماموریت ه��ای اتاق بازرگانی، می تواند نیاز فعاالن 

اقتصادی در بخش تجارت و تولید را برطرف سازد .
 محمود اس��المیان خاطرنش��ان کرد: نبود ایرالین ویژه اصفهان ، نمایش��گاه در 
خور شان اقتصاد استان و ورزشگاه متناسب با ظرفیت های ورزشی از چالش های 

استان اصفهان است.
آیین نامه اجرایی کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان تصویب شد

 نایب رییس دوم ات��اق بازرگانی اصفهان توجه به توس��عه کس��ب و کار اعضای
 اتاق بازرگانی را یک��ی از دغدغه های اصلی هیات نمایندگان دوره هش��تم اتاق 
بازرگانی اصفهان دانست و اظهار داشت: فعالیت ۲ بخش SPX و ITPO در اتاق 

بازرگانی اصفهان با حمایت بیشتر دنبال می شود.
مصطفی رناس��ی بیان کرد: آیین نامه اجرایی کمیس��یون های اتاق بازرگانی در 

کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان تصویب شد.
در بخش های اقتصادی نقش سازمان های دولتی حمایتی باشد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای رونق زیر ساخت های اقتصادی 
بخش دولتی باید بخش خصوصی را تش��ویق به سرمایه گذاری کند و تسهیالت 

ویژه ای در این زمینه اختصاص دهد.
محسن پورسینا افرود: ساخت مهمانسرا و مامورسرا توسط سازمان های دولتی 
یکی از عوامل رونق پیدا نکردن هتل داری در استان اصفهان بوده و بایستی در سایر 

بخش های اقتصادی نقش سازمان های دولتی حمایتی باشد.
در این جلسه مقرر ش��د کمیته ۷ نفره از اعضای هیات نمایندگان برای بررسی 
نقش اتاق بازرگانی در سهام داری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

تشکیل شود.

هم زمان با سراسر کشور؛

جشن بزرگ عاطفه ها در سراسر استان 
اصفهان برگزار می شود

افزایش قیمت 
لیموترش و سیب خشک در اصفهان

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

 توانمندی های پزشکی اصفهان
 در نمایشگاه عمان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

کاهش تولید کارخانه های صنعتی در 
اصفهان نگران کننده است
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س��ردار عبدالرضا آقاخانی، فرمانده 
انتظامی استان اصفهان در نشستی 
با خبرنگاران دغدغ��ه فعلی نیروی 
انتظامی اس��تان اصفهان را وضعیت نامطل��وب و بحرانی 
راهنمایی و رانندگی در سطح اس��تان عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: این روزها رانندگان درون و برون ش��هری استان 
نس��بت به قوانین راهنمایی و رانندگی بی تفاوت ش��ده اند 
و آمار به دس��ت آمده از می��ان تصادفات، جرای��م و تلفات 

مصداقی بر این مدعاست.
وی با بیان اینکه 1۵ روز نخست ش��هریور امسال روزهای 
خوبی برای راهنمایی و رانندگی استان اصفهان نبوده است، 
افزود: در این بازه زمانی 1۵ هزار و ۳۸1 برگ قبض جریمه 
 برای رانندگان خاطی اس��تان صادر شده است که سرعت 
غیر مج��از، حرکت در خ��الف جهت، عب��ور از محل تردد 

ممنوعه و سبقت غیر مجاز در صدر این جرایم بوده است.
افزایش ۵۷ درصدی کشفیات پلیس در انواع جرایم 

خشن
فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان در خص��وص جرایم 
غیر راهنمایی و رانندگی اس��تان نیز گف��ت: در این موارد 
خوش��بختانه با کاه��ش جرای��م و افزای��ش ۵۷ درصدی 

کشفیات پلیس در انواع جرایم خشن روبه رو بوده ایم.
وی با اشاره به افزایش ۴1 درصدی کشفیات پلیس آگاهی و 
افزایش ۸ درصدی دستگیری و متخلفان در 1۵ روز شهریور 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: همچنین 
کشف و دستگیری قاتالن اس��تان نیز در شهریور امسال با 

افزایش 1۳ درصدی روبرو بوده است.
س��ردار آقاخان��ی در ادامه با اش��اره به کش��ف ۸0 هکتار 
زمین خواری در سطح اس��تان ابراز داش��ت: از جمله این 
زمین خواری ها می توان به کشف زمین خواری سه هزار متر 
مربعی از اموال اداره راه و شهرسازی و ۵۸۴ مترمربع اداره 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی نام برد.
وی با اشاره به کشف دو تن مواد مخدر در 1۵ روز شهریور 
امسال افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 1۵ تن انواع مواد 

مخدر در سطح استان کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان، اولویت برخورد با جرایم 
قاچاق کاال و ارز را در حوزه سوخت عنوان کرد و ادامه داد: 
بر این اساس در 1۵ روز شهریور امسال 1۳ خودروی حمل 
س��وخت قاچاق همراه با 1۲0 هزار لیتر س��وخت کشف و 

ضبط شده است.
وی افزود: در بخش قاچاق سوخت تاکنون ۴0 نفر دستگیر 
و ۲1 پرونده قضایی در مراجع قضایی استان تشکیل شده 

است.
سردار عبدالرضا آقاخانی تامین امنیت و هدایت خودروها 
ب��رای جلوگیری از ترافی��ک در اطراف مدارس اس��تان را 
از برنامه های س��ه ماه سوم س��ال جاری عنوان کرد و بیان 

داش��ت: از این رو با افزایش دو برابری واحدهای ارش��ادی 
و افزایش گش��ت و نیروهای پلیس راهور این طرح اجرایی 

خواهد شد.
وی اف��زود: در بخش ارش��اد و برخورد ب��ا ناهنجاری های 
اخالقی ما برخورد فیزیکی به جز در موارد خاص نخواهیم 

داشت.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزایش نظارت و برخورد با 
هرگونه ناهنجاری در اماکن و تاالرها و باغ تاالرهای استان 
را نیز از دیگر اولویت های نیروی انتظامی استان در سه ماه 
 سوم سال ۹۴ دانس��ت و اضافه کرد: بر این اساس تاکنون

 س��ه هزار مورد بازرس��ی صورت گرفته که از این تعداد به 
1۵00 واحد اخطار داده شده و ۶۲ مرکز نیز پلمب شده اند.
 وی مبارزه ب��ا پدی��ده »دور دور« را نیز از دیگ��ر اقدامات

 نیروی انتظامی اس��تان عنوان کرد و ابراز داش��ت: بر این 
اساس در 1۵ روز ش��هریور ماه س��ال جاری بیش از ۳00 

خودرو توقیف شده است.
اس�تمرار طرح برخورد ب�ا موتورسیکلت س�واران 

متخلف
س��ردار آقاخانی با اشاره به اس��تمرار اجرای طرح مقابله با 
موتورسیکلت س��واران متخلف ابراز داش��ت: در این زمینه 
باید توجه داشته باش��یم که برای طرح موتورگیری نباید 
نیروهای انتظامی هیچ گونه برخورد فیزیکی و یا درگیری 

و تعقیب و گریزی داشته باشند.
 وی برخورد با کاروان های عروسی را از اولویت های اصلی 
نیروی انتظامی استان در سه ماهه س��وم سال ۹۴ عنوان 
کرد و افزود: رانندگان خودروهای درون حلقه کاروان های 
عروس��ی باید بدانند که پ��الک خودروی آنه��ا به صورت 
نامحس��وس قرائت ش��ده و جریمه درب منزل آنها ارسال 

خواهد شد.
سارق سریالی خانه های اصفهان هنوز به اسیدپاشی 

اعتراف نکرده است
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان همچنین در پاس��خ به 
سوالی در خصوص دستگیری اسیدپاش اصفهان نیز گفت: 
هنوز این پرونده در اولویت برنامه های ما است و ماهانه نیز 
افرادی مظنون را دستگیر می کنیم که در ماه جاری نیز یک 

نفر را در این زمینه دستگیر کرده ایم.
وی افزود: س��ارق س��ریالی خانه ه��ای اصفه��ان هنوز به 

اسیدپاشی اعتراف نکرده است.
س��ردار آقاخانی در خصوص حادثه روز گذشته ساختمان 
دادگس��تری نیکبخت اصفه��ان نیز گف��ت: در این حادثه 
متهمی که از مشهد برای تفهیم اتهام به اصفهان اعزام شده 
بود پس از تفهیم اتهام، خود را از طبقه دوم این ساختمان 

به بیرون پرتاب کرده است.
وی ادام��ه داد: این متهم تحت هیچگونه اق��دام امنیتی از 

سوی نیروی انتظامی استان اصفهان نبوده است.

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی 
اصفهان گفت: در تمام دنیا توسعه پروژه ها مستقیما 
به س��رمایه گذاری در بخش ماش��ین آالت سنگین 

وابسته  است.
 عبدالرضا صالحی اظهار داشت: هیچ پروژه ای بدون 
ماشین آالت س��نگین قابل انجام نیس��ت، افزون بر 
اینکه کیفیت و کمی��ت کارها کامال وابس��ته به نوع 
 ماشین آالتی اس��ت که در پروژه مورد استفاده قرار

 می گیرد.
وی بیان داش��ت: اس��تفاده نکردن از ماش��ین آالت 
مناسب و کارآمد، زمان اجرای بسیاری از پروژه های 
 زیرس��اختی و توس��عه ای را بس��یار طوالن��ی کرده 

است.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان 
ماش��ین آالت س��نگین معدن��ی، س��اختمانی و 
 راهس��ازی اصفه��ان تصری��ح ک��رد: تکنول��وژی

 ماشین آالت سنگین در تمام دنیا در حال پیشرفت 
اس��ت و تولیدکنندگان این دست از ماشین آالت در 
پی افزایش میزان به��ره وری در آنها هس��تند، تا به 
این ترتیب در س��ایه این ارتقا کیف��ی و تکنولوژیک، 
 عالوه بر بازدهی باالتر، کاربری ساده تری نیز داشته

 باشند.
وی گف��ت: در همین راس��تا هش��تمین نمایش��گاه 
ماش��ین آالت راهس��ازی و راه��داری همزم��ان با 

اولین نمایش��گاه ماشین آالت س��اختمانی، عمرانی 
 و صنایع وابس��ته از 1 تا ۵ مهرماه در اصفهان برگزار

 می شود.
صالحی اضاف��ه کرد: همانن��د دیگر صنای��ع، تولید 
ماشین آالت س��نگین می تواند نقش بسیار حیاتی 
در کارآفرینی و مهم تر از آن در استقالل تکنولوژیک 

کشور ایفا کند.
وی افزود: اش��تغال زای��ی، جلوگیری از خ��روج ارز 
و کمک به توس��عه پایدار بخش��ی از مزای��ای تولید 
داخل اس��ت؛ اما به ه��ر حال گس��ترش این صنعت 
نیز مانن��د هر توس��عه صنعت��ی و تج��اری دیگر به 
مطالعه ب��ازار و امکان س��نجی تولید ماش��ین آالت 
س��نگین به ص��ورت مقرون ب��ه صرف��ه و اقتصادی 
نی��از دارد و ای��ن مطالع��ات بای��د بس��یار دقیق و 
 کارشناس��انه ص��ورت گرفت��ه و م��ورد تایی��د قرار 

گیرند.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی 
اصفهان تصریح کرد: متاس��فانه ه��م اکنون تامین و 
عرضه ماشین آالت بسیار محدود و در قالب تعدادی 
مدل از هر م��ارک تجاری اس��ت و واردات تجهیزات 
با تکنولوژی جدید به آس��انی در دس��ترس نیس��ت 
و در بس��یاری موارد به دلی��ل کمب��ود اطالعات، با 
 مقاومت متقاضی در پذیرش تکنولوژی جدید مواجه

 می شویم.

سردار آقاخانی:

سارق سریالی خانه های اصفهان 
هنوز به اسیدپاشی اعتراف نکرده است

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت سنگین مطرح کرد:

 سرمایه گذاری در صنعت ماشین  های سنگین 
عامل مستقیم توسعه پروژه ها
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رییس س��ازمان انرژی هسته ای در 
سفر یکروزه به اصفهان و در حاشیه 
افتت��اح تقاطع غیر همس��طح و ورودی اصل��ی، منطقه 
هسته ای اصفهان در جمع خبرنگاران در خصوص تجاری 
سازی صنعت هسته ای کش��ور اظهار داشت: باید توجه 
داشت که طی چند سال اخیر تمام دستاوردهای هسته ای 
ایران قائم به داش��ته های داخلی بوده است و هیچ کمک 

خارجی نداشته است.
وی ادامه داد: به لطف الهی و همت و دانش جوانان غیور 
کشورمان در حال حاضر در آستانه های هسته ای از جمله 
چرخه س��وخت و طراحی راکتور و س��رریز این فناوری 
 در بخش صنعت، س��المت و کش��اورزی هستیم.معاون 
رییس جمهور و رییس س��ازمان انرژی هسته ای با بیان 
اینکه در حال حاضر صنعت هس��ته ای در اختیار کشور 
ایران ق��رار دارد، افزود: اکنون ما باید ب��ه گونه ای برنامه 
ریزی داشته باشیم که فعالیت های هسته ای به صورت 
هزینه و فایده باشد چرا که ما قرار است در جامعه جهانی 

و بخش تولیدات هسته ای فضای رقابتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه افق 10 الی پانزده س��اله برای توس��عه 
مجموعه هسته ای ایران دیده شده است، افزود: باید توجه 
داشته باشیم که اقبال به سمت صنعت هسته ای و ایجاد 
نیروگاه های هسته ای و مشکالتی مانند خشک سالی ها 

و آلودگی هوا نیاز به این صنعت را تشدید می کند.
صالحی اضافه کرد: در حال حاضر ه��ر نیروگاه که هزار 
مگاوات قدرت داشته باشد ۷ میلیون تن گاز گلخانه ای را 

به فضا وارد می کند که در حال حاضر در کشور ۷۵ هزار 
مگاوات نیروگاه داریم و ۵00 میلیون تن گاز گلخانه ای 
را وارد فضا می کنیم.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
دو برنامه بلند مدت و میان مدت برای توس��عه نیروگاه 
های برقی کشور در دستور کار است، ادامه داد: بر اساس 
تاکیدات رهبر معظم انقالب باید در این برنامه بلند مدت 

۲0 هزار مگاوات نیروگاه برقی در کشور راه اندازی شود.
دومین نیروگاه هسته ای کشور تا پایان سال کلنگ 

زنی می شود
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی هسته ای در 
خصوص شروع ساخت نیروگاه نیز ابراز داشت: با توجه به 
اینکه ساخت نیروگاه نیاز به بررسی های خاک شناسی، 
 زلزله شناس��ی و دیگر موارد امنیت��ی دارد، پیش بینی

 می کنیم تا پایان امس��ال پس از انجام مطالعات کلنگ 
دومین نیروگاه روی زمین ایران در بوش��هر به زمین زده 
شود.وی افزود: طبق قرارداد سومین نیروگاه کشور نیز تا 

دو سال آینده کلنگ زنی می شود.
وی در خصوص مباحث اقتصادی و صنعت هسته ایکشور 
نیز اظهار داشت: ما تا به امروز هرگونه اقدامی را که انجام 
داده ایم قائم به امکانات ذاتی خودمان بوده و هیچ کمکی 
را از دیگر کشورها نداشته ایم. صالحی در خصوص کلنگ 
زنی مجتمع فرهنگی رفاهی آموزش��ی منطقه هسته ای 
اصفهان و افتت��اح تقاطع غیرهمس��طح و ورودی اصلی 
منطقه هس��ته ای اصفهان نیز ابراز داشت: تامین امنیت 
و امکانات رفاهی و آموزشی برای نیروهای هسته ای که 

جهادی فراگیر را داشته است بر اساس مصوبات کمیته 
امنیت فناوری هسته ای که زیر نظر شورای امنیت ملی 
است، امری ضروری اس��ت و این اقدامات بر اساس این 

مصوبه انجام شده است.
وی اف��زود: ما وظیفه داریم نس��بت به رف��ع دغدغه ها و 
تامین سالمت و دسترس��ی آسان پرس��نل هسته ای و 
خانواده آنها به امکانات رفاهی و آموزش��ی توجه داشته 
باش��یم.معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان انرژی 
هس��ته ای در خص��وص سرنوش��ت برج��ام در مجلس 
نی��ز گفت: مجل��س اختی��ار خ��ودش را دارد و من نظر 
ش��خصی خودم را در ای��ن رابطه اعالم می کن��م و نه به 
عنوان یک مس��وول که ما ی��ک بار معاه��ده MPT و 
 توافق نامه پارلمان را در رژیم غ��رب به تصویب مجلس 

رساندیم.
وی افزود: در چارچ��وب معاهداتی که قب��ال به تصویب 
مجلس رسیده است، تکالیف و حقوق مشخص شده که 
طرف مقابل ادعا کرده که ایران در بخش��ی از تکالیفش 
قصوری داش��ته و ما در این مذاکرات س��عی در برطرف 
کردن قصوری داش��تیم که طرف مقابل ادعا می کرد و 
اختالفات را حل کردی��م و اینکه دوب��اره بخواهیم حل 
اختالفات را به تصویب مجلس برس��انیم کاری درستی 

است که قطعا نه.
مجلس نمی تواند دخل و تصرفی در برجام داشته 

باشد
صالحی اضافه کرد: مجلس می تواند برجام را مطالعه کند 
ولی نمی تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد چرا که 
امکان مذاکره دوباره وجود ندارد و م��ا در این صورت به 
عنوان طرفی شناخته می شویم که می خواهد توافق را 

بهم بزند.
وی با بیان اینکه برجام در جهت منافع ملی و حاکمیت 
ملی ما تنظیم شده است، ابراز داشت: تمام کسانی که در 
این مذاکرات شرکت داشتند تمام توان خود را برای حفظ 

منافع کشور به کار برده و به نتیجه رسیده اند.
معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان انرژی هسته ای 
ادامه داد: ما ادعا نمی کنیم که این توافق ایده آل باشد و 
همانطور که ما برخی از محرومیت ها را پذیرفتیم، طرف 

مقابل نیز از برخی مواضع خود پایین آمد.
وی افزود: نمایندگان مجلس با توجه به تجربه متراکمی 
که در ابعاد سیاسی و حقوقی دارند، می توانند مسایل را به 
گونه ای پیش ببرند که منافع بیشتری به کشور برسانند.

گفتنی اس��ت که در این س��فر کلنگ مجتمع فرهنگی، 
رفاهی و آموزش��ی کارکنان هس��ته ای اصفه��ان نیز در 
 زمینی ب��ه مس��احت ۳۵00 مت��ر مربع ب��ه زمین زده

 شد.
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رییس سازمان انرژی هسته ای: 

ادعا نمی کنیم که توافق ایده آل است
مجلس حق دخل و تصرف در برجام را ندارد

زاینده 
رود

زاینده رود



قهرمانی
 از دست رفت

کی روش
 تام کروز می شود

تیم ملی کاراته ایران که عنوان قهرمانی دوره قبل رقابت های قهرمانی آس��یا را 
یدک می کشید با کسب ۱۱ مدال عنوان سومی جام سیزدهم را کسب کرد.

سیزدهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی آس��یا در دو بخش کاتا و کومیته، 
 تیمی و انفرادی ،صب��ح روز جمعه ۱۳ ش��هریورماه با حض��ور ۲۸۵ کاراته کا از

 ۳۳ کش��ور ب��ه میزبان��ی ژاپ��ن در یوکوهام��ا آغ��از ش��د. تی��م مل��ی 
کارات��ه ای��ران ب��ا ترکیب��ی کام��ل در ه��ر دو بخ��ش م��ردان و بان��وان 
 ب��ه ای��ن مس��ابقات اع��زام و در نهای��ت موف��ق ب��ه کس��ب عن��وان س��وم 

شد. 
در این دوره ژاپن قهرمان شد و قزاقستان هم باالتر از ایران عنوان نایب قهرمانی 

را کسب کرد. 
 این تیم سال گذش��ته با ۱۶ مدال رنگارنگ،  عنوان قهرمانی را کسب کرده بود. 
 ۷ مدال طال ، ۴ نقره و ۵ برنز حاصل تالش نمایندگان کش��ورمان در مس��ابقات 
آس��یایی امارات بود. اما در این دوره ۵ مدال طال از دس��ت رفت تا عنوانی بهتر از 

سومی نصیب کاراته ایران نشود.

کارلوس کی روش که این روزها از هر فرصتی برای گالیه از وضع موجود اس��تفاده 
می کند اخیرا در گفت وگو با یک نشریه انگلیسی صعود ایران به جام جهانی روسیه را 

به ماموریت غیرممکن تشبیه کرده است.
»رفتن به جام جهانی ۲0۱۸ ماموریت غیرممکنی اس��ت که ب��رای تحقق آن به                          
تام کروز یا تیمی از تام کروزها نیاز داریم.« اشتباه نکنید. این حرف را سرمربی گوام 

یا هند نزده است. این عین جمالت سرمربی تیم ملی ایران است .
محور اصلی گفت وگوی اخیر کارلوس کی روش با گاردین درباره منچستریونایتد و 
احتمال بازگشت به انگلیس در آینده است اما مرد پرتغالی در پایان گریزی هم به 
وضعیت تیم ملی ایران زده تا گالیه های او از شرایط موجود به آن سوی مرزها هم 

رسیده باشد.
کی روش اصرار دارد که در صورت ادامه این وضعیت، ایران به سختی شانسی برای 
موفقیت خواهد داشت آنقدر سخت که رس��یدن به روسیه برای او به رویایی دور از 
دسترسی شباهت پیدا کرده که برای واقعی شدنش باید اتفاقاتی بیفتد شبیه آنچه 

در مجموعه فیلم های ماموریت غیرممکن دیده می شود.

 موضع نس��بتا ش��دید باش��گاه اس��تقالل براب��ر جاس��م ک��رار در عین
 تحسین برانگیز بودن این س��وال را با خود به همراه دارد که چرا رفتاری 

مشابه با کرار بی نظم با ریوالدو دسوزا صورت نمی گیرد؟
جاس��م کرار بعد از درگیری لفظی با دکتر کاوه ستوده و فرزاد مجیدی در 
هتل محل اسکان اس��تقاللی ها ابتدا به کمیته انضباطی باشگاه استقالل 
ارجاع داده شد و سپس با نظر افشارزاده مشکل وی به علی نظری جویباری، 
معاونت ورزشی استقالل سپرده شد و به نظر می رسد این بازیکن از جمع 
آبی های پایتخت جدا شود چراکه مدیریت باشگاه استقالل اساسا تمایلی 

به حفظ او ندارد.
اگر ادعاهای کرار صحت داش��ته باش��د و او به دلیل آنکه باشگاه استقالل 
نتوانس��ته منزلی برایش در نظر بگیرد مجبور ش��ده اردوی استقاللی ها 
را به مقصد کرج ترک کن��د و دوباره برگردد، باید تا ح��د زیادی حق را به 
 او داد، هرچند که باش��گاه اس��تقالل هم در این میان محق است چرا که

 بی انضباطی های کرار ظرف یک سال گذشته مساله کوچکی نبوده و این 
بازیکن در کل سابقه خوبی ندارد ولی یک نکته در این میان قابل اشاره است 

و آن هم اینکه تفاوت ریوالدو دسوزا با جاسم کرار چیست؟
اگر ماجرای کرار را بدور از مش��کالت قبلی او در نظ��ر بگیریم و تنها روی 
مش��کل اخیرش تمرکز کنیم می بینیم این بازیکن نس��بت ب��ه ریوالدو 
 رفتار به مراتب حرفه ای تری داشته اس��ت. ریوالدو که در آخرین روزهای

 نقل و انتقاالت به استقالل آمد در اردوی آماده س��ازی این تیم نبود و در 
تعطیلی اخیر هم با بهانه مشکل مسکن، حاضر نشده حتی یک جلسه تمرین 
با این تیم انجام دهد. او مدت هاست که در تمرینات استقالل غایب است و 
اعالم کرده تا زمانی که به او خانه ای داده نشود حاضر نیست تمرین کند و 
عمال با از دست دادن فرصت بدن سازی نمی تواند تا نیم فصل هم گره ای از 
کار استقالل باز کند هرچند که کیفیت او در دقایقی که برای استقالل به 

میدان رفته هم نشان می دهد او بازیکن چندان سطح باالیی نیست.
نکته دیگر درباره ریوالدو این است که او چیزی بیش از ۸0 هزار دالر از این 
تیم دریافت کرده و این رقم به هیچ وجه رقم کمی نیست و مشخص نیست 
مماشات باشگاه استقالل با او بر سر چه چیزی است؟ ماجرای استقالل و 
 کرار درحالی به پایان احتمالی اش نزدیک می ش��ود که سیاست یک بام و

 دو هوای استقالل درباره ریوالدو و کرار جای سوال و تامل فراوانی دارد.

پرسپولیس آدم های بزرگ می خواهد
سوء مدیریت ها ظرف چند سال کمر پرطرفدارترین تیم آسیا را شکسته و 
نام پرسپولیس را با بحران گره زده است. این روز ها فرزند ناخلف شاهین به 
سرعت به پرتگاه نزدیک می شود.هواداران پرسپولیس در چند سال اخیر 
آنقدر تحمل کرده اند که دیگر طاقت شان تمام شده است. پرطرفدارترین 
تیم فوتبال آسیا چند س��ال اس��ت که از بحران درنیامده و خون به جگر 
هوادارانش می کند. تیم نتیجه نمی گیرد و هواداران غصه می خورند؛ این 

حکایت قرمزهای تهران در چند سال اخیر است.
علت این وضع چیست؟ چرا تیمی که س��ابقه افتخارات شاهین افسانه ای 
را یدک می کشد و خود سال ها در اوج گام برداش��ت اینک در قصر دره ی 

ناکامی منتظر مرگ است؟
پرسپولیس به گواه کار و ارقام پرافتخارترین تیم ایران در رقابت های داخلی 
است. بسیاری از اس��طوره های فوتبال ایران و ملی پوشان نام دارش از این 
تیم س��ربرآورده اند. هنوز هم پرسپولیس پرطرفدارترین تیم آسیاست اما 
هواداران تیم در کوچه و خیابان برای تیم شان سینه سپر نمی کنند و باد در 
گلو نمی اندازند، چرا که جایگاه فعلی پرسپولیس در جدول و عملکردش در 

سال های اخیر برای هواداران حکایت پای طاووس شده است.
سوء مدیریت

مهم ترین عامل شوربختی س��رخ های پایتخت نبودن مدیریت صحیح در 
باشگاه است. پرسپولیس چندین سال است که رنگ آرامش و ثبات به خود 
ندیده و هر سال جنجال تازه و اتفاق های تعجب آور نوین در آن رخ می دهد.

مدیران کارنابلد پرس��پولیس در این س��ال ها تنها کاری که از دست شان 
برآمده حرف زدن بوده است. در این سال ها اگر نگاهی به رسانه ها بیندازید 
سیل گسترده و آزار دهنده مصاحبه مدیران پرسپولیس را می بینید که فقط 

حرف زده اند و حرف و حرف و حرف.
آن که »عمل کردن« نمی داند با ح��رف زدن زیاد ،جای خالی بی تدبیری 
و بی برنامگی اش را پر می کن��د. از رویانیان رییس پلیس تا طاهری رییس 
شرکت آن قدر حرف زده اند که فریاد اعتراض هواداران در طنین صدایشان 

گم شده است. 
گذشته روشن

تیمی که روزگاری بهترین شرکت های تجاری ایران برای چاپ اسم شان 
روی پیراهن آن سر و دست می شکستند به وضعیتی دچار شده که به قول 

یکی از بزرگان تیم، اسپانسرها می ترسند پا پیش بگذارند!
شاهین، باشگاهی مردمی بود. هزینه ای نداشت اما همان مقدار خرجی هم 
که داشت از طریق مردم تامین می ش��د. فوتبالیست های شاهین هر یک 
مقداری به تیم پول می دادند و بودجه الزم برای تهیه توپ و لباس و مخارج 

عادی تامین می شد.
آن روزها فوتبال ایران از پول خالی ب��ود ولی حرص پیروزی و خوب بازی 
کردن بین بازیکنان رقابت ایجاد می کرد. امروز هرچه دومی کمتر ش��ده 

حرص کسب اولی بیشتر و بیشتر شده است.
این را گفتیم که بازیکنان پرسپولیس هم بدانند در چه تیمی بازی می کنند. 
مشکل مالی وجود دارد و این اصال اتفاق خوبی نیست. بی تدبیری مدیران 
ناشی هم کار را بدتر می کند. هر کسی جای بازیکنان پرسپولیس باشد و پول 
نگرفته باشد و ببیند که مدیرانش برای کسب پول دست به دامان هواداران 
شده اند، سر به اعتراض بلند می کنند و علم اعتصاب برمی افرازند.با این حال 
وقتی که لیگ به خاطر تیم ملی تعطیل است و بهترین فرصت فراهم شده 
که تیم به هماهنگی برسد تا بلکه نتایج بعدی دل هواداران را شاد کند، اقدام 
قهرآمیز بازیکنان چه معنی دارد؟ پرسپولیس از این کار چه سودی می برد؟ 

بازیکنان چه سودی می برند؟ هواداران چه؟
 فرزند ش��اهین، ای��ن روزه��ا بیش��تر فرزند ناخلفی اس��ت ک��ه خاطره

 پدر نامدارش را لکه دار می کند. همه چیزش خالف حقیقت و دور از شان 
پرسپولیس اس��ت جز هوادارانش. تنها هواداران سرخ ها هستند که مانند 

همیشه بزرگوارانه تحمل می کنند.
پرسپولیس خود زاده بحران اس��ت؛ از آن روز که شاهین مورد غضب امرا 
و روسا قرار گرفت و کوچ دسته جمعی بازیکنان به تیم دیگر، پرسپولیس 
را وارد ماجرا کرد تا امروز، پرسپولیس بحران های متعددی را تجربه کرده 
است. بحران امروز اما کمرشکن اس��ت.روزگار نامراد فرزند شاهین ادامه 
خواهد داشت مگر اینکه برخی چیزها تغییر کند. نخست نوع نگرش مدیران 
باشگاه که البته با وضعیت فعلی بسیار دشوار می نماید. نه مدیرعامل و نه 
اعضای هیات مدیره در ظاهر توانایی حل مشکالت را ندارند.فرزند شاهین،  
اعتبار شاهین را طلب می کند. شاهین بزرگ بود چون آدم های بزرگ آن را 

ساختند و اداره کردند، پرسپولیس هم آدم های بزرگ می خواهد.
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میزبانی توامان دو تیم لیگ برتری اصفهان در مرحله سوم 
جام حذفی و رویارویی با حریفان ن��ه چندان مطرح باعث 
شد تا توفیق پذیرایی از س��پاهان در یک مسابقه رسمی به 

ورزشگاه کوچک صفاییه مبارکه دست دهد.
به واسطه آماده نشدن ورزش��گاه نقش جهان، سپاهان در 
سال های اخیر به ناچار در اس��تفاده از استادیوم فوالدشهر 
با ذوب آهن شریک بوده است. استفاده مشترک دو باشگاه 
اصفهانی از یک ورزشگاه باعث می ش��ود تا به طور معمول 
امکان میزبانی هم زمان این دو تیم در یک روز و حتی یک 
هفته فراهم نباش��د و در لیگ برتر ای��ن دو تیم در آن واحد 

مسابقات خود را در اصفهان برگزار نکنند.
به واس��طه همین محدودیت البته با چاشنی کم سلیقگی 
س��ازمان لیگ بود که در ش��روع فصل جدید فوتبال ایران، 
سپاهان چهار مسابقه پیاپی را در ورزشگاه فوالدشهر برگزار 
نمود و در مقابل ذوب آهن در تمام این مدت و به اس��تثنای 

بازی شهرآورد، خارج از اصفهان مسابقه داد.
ان��دک،  س��خت افزاری  بضاع��ت  ای��ن  ب��ا 
در س��وال  ای��ن  همیش��ه  ک��ه  اس��ت   طبیع��ی 

 پس ذهن اهالی فوتبال وجود داش��ته باش��د ک��ه مثال اگر 
گیتی پس��ند هم به لیگ برتر صعود کند و نصف جهان در 
آن واحد سه نماینده در سطح اول فوتبال ایران داشته باشد 
چه اتفاقی خواهد افتاد و میزبانی توامان دس��ت کم دو تیم 
اصفهانی چگونه ممکن خواهد شد؟ تا به امروز ورزشگاه دور 
و کوچک فوالدشهر یک تنه جور همه نداشته های فوتبال 
اصفهان را کشیده و در آن واحد میزبان دیدارهای سپاهان 
و ذوب آهن در لیگ برتر، جام حذفی و حتی لیگ قهرمانان 

آسیا بوده است.
آخر این هفته اتفاق اما جالبی می افتد و آن اینکه سپاهان و 
 ذوب آهن پس از مدت ها در یک روز در یک مسابقه رسمی 

در اصفهان به میدان خواهند رفت. اتفاقی که در سال های 
 اخیر فقط به وقت شهرآورد نصف جهان و رویارویی مستقیم 
دو تیم می افتد این بار ش��امل جام حذفی هم خواهد شد تا 
جمعه یعنی همان روزی که ذوب آهن در استادیوم فوالدشهر 
پذیرای بادران تهران است سپاهان هم در ورزشگاه نه چندان 
مجهز صفاییه مبارکه به مصاف سفیر آبیک قزوین برود.به 
این ترتیب، توفیق پذیرایی از تیم اصلی و پُرستاره سپاهان 
در یک مسابقه رسمی به ورزشگاهی که بیشتر تنها، میزبان 
 س��پاهان نوین در لیگ دسته یک بود، دس��ت خواهد داد. 
می توان تصور کرد که اگر تیم های اصفهانی در این مرحله 
به مصاف رقبای لیگ برتری یا حتی دس��ته یکی می رفتند 
این اتفاق نمی افتاد؛ اما رویارویی با تیمی نه چندان مطرح از 
دسته دو این توفیق را نصیب ورزشگاه صفاییه کرد تا برای 
یک مسابقه هم که شده بخش کوچکی از بار بسیار سنگینی 
را تقبل کند که طی همه این سال ها استادیوم فوالدشهر یک 

تنه به دوش کشیده است.
فعال که داستان فوتبال اصفهان این گونه است و به واسطه 
بضاعت سخت افزاری  اندک این کالن شهر مهم در فوتبال 
فعال ورزش��گاه های کوچک و بس��یار کوچکی ک��ه از قضا 
کیلومترها هم از مرکز ش��هر فاصله دارن��د باید هم چنان و 
تا اطالع ثانوی جور ورزش��گاه بزرگ و تکمیل نشده نقش 

جهان را بکشند.

تیم ملی ایران در سومین دیدار خود در مسابقات مقدماتی   
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، از هفته چهارم این رقابت ها به 
مصاف هند خواهد رفت.تیم های ملی ایران و هند از هفته 
چهارم رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از 
ساعت ۱۸ امروز به وقت ایران در شهر بنگلور در کشور هند 
به مصاف هم خواهند رفت. تیم ملی ایران پس از استراحت 
در هفته اول، مس��ابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ را با 
نتیجه شگفت انگیزی آغاز کرد و در ترکمنستان مقابل این 
کشور درجه سوم آسیایی یک بر یک متوقف شد.شاگردان 
کی روش در ادامه موفق شدند در تهران مقابل گوام که با 6 
امتیاز از دو بازی صدرنشین بود، به یک برد پرگل برسند تا 

در گروه D رقابت ها به ادامه کار امیدوار شوند.
از س��وی دیگر تیم ملی هند که البته بر اساس رده بندی 
 D فیفا با حضور در رده ۱55 فیفا، ضعیف ترین تیم گروه
به شمار می رود در نخستین هفته رقابت ها مقابل عمان در 
خانه خود شکست خورد و سپس مقابل گوام در این کشور 
نیز یک شکست دیگر را تجربه کرد و با توجه به استراحت 
در هفته سوم رقابت ها بدون امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

هندی ها که به ببرهای آبی ملقب هستند تا به حال 9 بار 
با تیم ملی ایران دیدار کرده اند که حاصل 9 بازی گذشته 
آنها 6 پیروزی برای ایران، یک تس��اوی و ۲ پیروزی برای 

هند بوده است.
در یکی از مهیج ترین ای��ن دیدارها که اتفاق��ا  این دیدار 
نخستین دیدار دو تیم در تاریخ ادوار رویارویی این دو تیم 
بوده است، تیم ملی هند در سال ۱95۱ در فینال بازی های 
آسیایی، ایران را شکست داد و عنوان قهرمانی این رقابت ها 

را به خود اختصاص داد.
در آخرین دیدار این دو تیم نیز در اردیبهشت ۱37۱ و از 
سری رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا ۱99۲ تیم 

ملی کشورمان با گل های مجتبی محرمی و فرشاد پیوس 
)دو گل( 3 بر صفر حریفش را شکست داد.

نکته جالب توجه اینکه این دو تی��م پیش از این هیچ گاه 
هیچ دیدار دوستانه ای را با یکدیگر انجام نداده اند.
در اندیشه صدرنشینی قبل از دیدار با عمان

تیم ملی ای��ران که با هدف صعود ب��ه دومین جام جهانی 
پیاپی خود در این رقابت ها ش��رکت کرده اس��ت، پس از 
برد پرگل مقابل گوام این بار می  خواهد هند را نیز مغلوب 
خواسته های خود کرده تا ضمن کس��ب دومین 3 امتیاز 
خود و رس��یدن به صدر جدول، ی��ک گام دیگر به مرحله 

بعدی مقدماتی این رقابت ها نزدیک تر شود.
کی روش نیز پیش از س��فر به هند در گفت و گویی اعالم 
کرده بود که هدفش این است تا تیم ملی ایران قبل از بازی 
با عمان، بتواند به صدر جدول گروهش رسیده که البته در 

این راه همه بازیکنان تیم ملی نیز آماده هستند.
در هر صورت به نظر نمی رسد تیم ملی مقابل هند که یکی 
از تیم های ضعیف و البته ناشناخته آسیا به شمار می رود 
خیلی کار دشواری در پیش داش��ته باشد، اگر چه قبل از 
بازی با ترکمنستان از این گونه گمانه زنی ها همواره مطرح 
بود که با یک نمایش دور از انتظ��ار از مردان کی روش در 

این دیدار، هیچ گاه انتظارها از تیم ملی ایران محقق نشد.

تی��م ملی ای��ران درحال��ی ام��روز  میهم��ان هند اس��ت که 
 س��یدجالل حس��ینی در صورت حضور در این مسابقه، تعداد 
دیدارهای ملی اش را به ۹۷ بازی رس��انده و به رکورد بزرگانی 
از جمله ب��الن و رونالدینیو می رس��د.تیم ملی فوتب��ال ایران 
پنجشنبه دوازدهم شهریورماه در مرحله انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۸  روسیه و جام ملت های آسیا      ۲۰۱۹  امارات برابر گوام 
به پیروزی ۶ بر صفر دس��ت یافت. در آن بازی که در ورزشگاه 
آزادی برگزار ش��د، سیدجالل حس��ینی برای نود و ششمین 
مرتبه با پیراهن مقدس جمهوری اسالمی ایران به میدان رفت.

سیدجالل که از جام ملت های ۲۰۰۴ آس��یا توانست جایگاه 
ثابتی در خط دفاع تیم ملی ایران برای خود بدست آورد و جای 
بزرگانی همچون یحیی گل محمدی، س��هراب بختیاری زاده 
و ... را پرکند، ام��روز با ۹۶ بازی ملی در آس��تانه رس��یدن به 
 باشگاه »۱۰۰« تایی ها قرار گرفته است.در تاریخ ۱۸ بهمن ماه 
سال ۱۳۸۵، سیدجالل حسینی در بازی دوستانه تیم ملی ایران 
 برابر بالروس برای نخس��تین بار به میدان رفت، مسابقه ای که 
تیم ملی ب��ا هدایت امیر قلعه نوی��ی برابر این تی��م اروپایی به 
تساوی ۲ بر ۲ دس��ت یافت. بازی با عراق در رقابت های غرب 
آسیا    ۲۰۰۷ اردن، که ۲۶ خردادماه سال ۱۳۸۶ در شهر امان 
برگزار شد، نخستین بازی رسمی سیدجالل با پیراهن تیم ملی 
کش��ورمان بود.این بازیکن با تجربه تیم ملی ایران تنها چهار 
بازی ملی دیگر نیاز دارد تا پس از علی دایی، مهدی مهدوی کیا، 
علی کریمی و جواد نکونام، به عنوان چهارمین ایرانی به باشگاه 
»۱۰۰« تایی ها فوتبال ملی دنیا رس��یده و رکورد جالبی را در 
کارنامه فوتبالی اش به ثبت برس��اند. البته او نخستین مدافع 
تاریخ ایران اس��ت که چنین رک��وردی را به دس��ت می آورد.

 س��یدجالل درصورت حضور در بازی های ای��ران در انتخابی 
ج��ام جهانی ۲۰۱۸  روس��یه و ج��ام ملت های آس��یا ۲۰۱۹  

امارات براب��ر هند و عمان و دیدار دوس��تانه با ژاپ��ن، در بازی 
برگش��ت مقابل ترکمنس��تان که روز پنجش��نبه ۲۱ آبان ماه 
در ورزشگاه آزادی برگزار می ش��ود، به رکورد ۱۰۰ بازی ملی 
خواهد رس��ید.البته اگر این بازیکن با مشکالت مالیاتی روبرو 
نمی ش��د و دیدار دوستانه ایران با ازبکس��تان و بازی رسمی با 
ترکمنس��تان را از دس��ت نمی داد، امروز ۹۸ بازی ملی داشت 
 و می توانست در بازی روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه برابر عمان، به

 باش��گاه »۱۰۰« تایی ها وارد ش��ود.این مدافع کشورمان که 
 متولد ۱۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ اس��ت، در این س��ال ها در تیم های

 ملوان بندرانزلی، س��ایپا البرز و سپاهان اصفهان، پرسپولیس 
تهران، االهلی قطر و نفت تهران به می��دان رفته و در ۹۶ بازی 
گذش��ته تیم ملی، ۶ گل هم به ثمر رسانده است.درصورتی که 
کارلوس کی روش در بازی با هند، س��یدجالل حس��ینی را در 
ترکیب تیم ملی قرار دهد، تعداد بازی ه��ای ملی این بازیکن 
به ۹۷ دیدار می رسد و با لوران بالن کاپیتان و بیسنته لیزارازو 
بازیکنان پیش��ین فرانس��ه، رونالدینیو س��تاره مطرح فوتبال 
 برزیل، اوس��کار روجری بازیک��ن مطرح پیش��ین آرژانتین و 
داوید ویا مهاجم مطرح فوتبال اسپانیا از نظر تعداد بازی ملی 
برابر می شود.در کنار سیدجالل حسینی، آندرانیک تیموریان 
هم در آستانه رسیدن به باشگاه »۱۰۰« تایی های ملی فوتبال 
دنیا قرار دارد. کاپیتان تیم ملی ای��ران درحال حاضر ۹۳ بازی 
ملی دارد و در بازی با هند تعداد دیدارهای ملی اش را به عدد ۹۴ 
می رساند.هافیک با تعصب و شماره ۱۴ فوتبال ایران در صورت 
حضور در ۵ بازی آینده تیم مل��ی و دیدار تدارکاتی با تیم ملی 
ژاپن در بازی برگشت با عمان که روز دوشنبه ۹ فروردین ماه در 
ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، بصورت رسمی وارد باشگاه 
»۱۰۰« تایی ها می ش��ود، آن هم به عنوان شش��مین بازیکن 

تاریخ فوتبال ایران.

بسیاری از تیم های لیگ برتری و از جمله دو نماینده 
اصفهان در اولین مسابقه خود در جام حذفی با چالش 
در اختیار نداشتن بازیکنانشان دست به گریبان هستند 
که فعال در اردوهای مختلف ملی حاضر بوده و تنها در 
آستانه مسابقه به تیم باشگاهی خود خواهند پیوست.

طب��ق اعالم س��ازمان لی��گ دیدارهای ج��ام حذفی               
قرار بود روزهای نوزدهم و بیستم شهریور برگزار شود 
یعنی تنها دو یا نهایتا سه روز پس از آنکه تیم ملی در 

بنگلور به مصاف هند می رود. 
هرچند سازمان لیگ با درخواست برخی از تیم ها برای 
به عقب افتادن ی��ک روزه دیدار آنه��ا در جام حذفی 
موافقت کرده اس��ت اما این پایان مصائب آنها نیست 
 زیرا تیم های لیگ برت��ری در حالی اولی��ن مرحله از 
جام حذفی را پشت سر خواهند گذاشت که با مشکالت 

چندگانه ای دست و پنجه نرم می کنند. 
برخی از بازیکنان تا یکی، دور روز قبل از این مس��ابقه 
همراه با تیم ملی بزرگس��االن در هند به س��ر می برند 
و احتماال تنها در آس��تانه شروع این مس��ابقه به تیم 
باش��گاهی خود ملحق می ش��وند. تع��داد دیگری از 
مهره های کلیدی تیم ها هم برای شرکت در اردوی تیم 
ملی امید به هلند رفته اند و آنها هم کار بسیار سختی 

برای رساندن خود به دیدارهای جام حذفی دارند.
 این پای��ان ماجرا نیس��ت زی��را نه فقط ملی پوش��ان 
بزرگسال و امید بلکه تعدادی از ملی پوشان بالقوه نیز 
در آستانه مسابقه تیم ش��ان در جام حذفی باید راهی 
یک س��فر خارجی کوتاه مدت ش��وند. اینها بازیکنانی 
هستند که فعال ملی پوش نیس��تند اما امکان دارد که 
به اردوهای بعدی تیم ملی فراخوانده شوند. از این رو، 

این دس��ته از بازیکنان باید یکی دو روز مانده به دیدار 
تیم باشگاهی خود در جام حذفی برای دریافت ویزای 
آمریکا راهی دوبی ش��وند تا در صورتی که نامشان در 
لیست نهایی کارلوس کی روش برای دیدار برگشت با 
گوام قرار گرفت مش��کلی برای همراه��ی تیم ملی در 
سفر به این کشور نداشته باش��ند. به این جمع اضافه 
کنید برخی بازیکنان خارجی ش��اغل در لیگ برتر را 
که در عضویت تیم ملی کشورش��ان ب��وده و در حال 
حاضر برای ش��رکت در اردو از ایران خارج ش��ده اند. 
یک نمونه از ای��ن تیم ها ذوب آهن اصفهان اس��ت که 
 در حال حاض��ر دو نماین��ده در اردوی تیم ملی لبنان

 دارد.
س��پاهان و ذوب آهن هم که ملی پوشان پرشماری در 
اردوهای مختلف دارند از آن دس��ته تیم هایی هستند 
که در آستانه جام حذفی به شدت با چالش در اختیار 

نداشتن برخی نفراتشان مواجه هستند.
 البته تیم های اصفهانی در مرحله اول دس��ت کم روی 
کاغذ خیل��ی کار س��ختی ندارند. س��پاهان در اولین 
مسابقه با سفیر قزوین مسابقه می دهد و ذوب آهن در 
اولین گام به مصاف بادران ته��ران می رود. دو حریف 
ناش��ناخته که تیم های اصفهانی قاعدتا نباید مشکلی 
برای عبور از سد آنها داشته باشند اما تجربه نشان داده 
که در جام حذفی همه چیز ممکن است و هیچ حریفی 

را نمی توان دست کم گرفت. 
س��پاهان که دو فصل پیاپی در مرحله اول حذف شده 
امسال در پی جبران مافات اس��ت و ذوب آهن هم که 
مدافع عن��وان قهرمان��ی دوره از رقابت ها به حس��اب 

می آید.

سرخابی ها                       

شکار ببرهای بنگال
 با هدف صدرنشینی

استادیوم های کوچک،
جورکش ورزشگاه بزرگ

مصائب لیگ برتری ها در آستانه فصل جدید رقابت های حذفی مدافع تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رکورد شکنی
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دانستنی هارازهای موفقیت

شاید شنیدن نام رژیم شما را هم عصبی کند.گرسنگی و غذا نخوردن 
و ضعف را به یادتان بیاورد.باید بدانید تا اندکی تغییر در برنامه غذایی 
روزانه خود می توانید از ش��ر چربی های لعنتی نجات پیدا کنید.بدون 

اینکه گرسنگی بکشید .
در این مقاله س��عی میکنیم 20 راه عملی برای کاهش وزن بدون رژیم را 

به شما آوزن دهیم.
 1- زمان غذا خوردن خود را تا 20 دقیقه افزایش دهید . وقتی تند تند غذا 
می خورید بدن تان نمی تواند سیگنال های مربوط به سیر شدن را دریافت 

کندکه این خود منجر به پرخوری می شود.
2- یک ساعت بیشتر بخوابید . با این روش هم اشتهای شما کم می شود 

هم گرسنگی کمتری احساس می کنید .
3- سبزیجات بیشتری بخورید . با خوردن سبزیجات هم کالری کمتری 
دریافت کرده اید و هم سوخت و ساز بدنتان را افزایش داده اید . به ساالدتان 

هم به جای سس های چرب بهتر است آبلیمو اضافه کنید .
4- سوپ بخورید . اضافه کردن س��وپ به برنامه غذایی این مزیت را دارد 
که ش��ما معده تان را با غذایی که کالری کمتری دارد پر می کنید . سوپ 
سبزیجات هم مواد غذایی الزم را به بدن تان می رساند هم کالری کمتری 
دارد . اما مواظب باش��ید در دام س��وپ های خامه ای و آم��اده به مصرف 

نیفتید .
5- غالت س��بوس دار مصرف کنید . مصرف غالت کامل مثل جو ، جو دو 
س��ر ، گندم ، برنج نیز تاثیر زیادی در کاهش وزن دارند و کلسترول را هم 

کاهش می دهند .
6- لباس های قدیمی مورد عالقه به خود را در جایی که هر روز می بینید 
بگذارید تا تصور کنید که وقتی الغر شدید باز هم می توانید از آنها استفاده 

کنید .
7- به جای پیتزای گوش��ت ، پیتزای س��بزیجات بخورید و سعی کنید از 

روغن زیتون برای آماده سازی مواد آن استفاده کنید .
8- قند مصرفی روزانه را کاهش دهید : به جای خوردن هر روز نوش��ابه از 
شربت حاوی لیمو استفاده کنید الزم است بدانید هر لیوان نوشابه حاوی 

10 قاشق شکر است .
9- برای کاهش کالری مایعاتی که می خورید ، از لیوان های کشیده و بلند 

به جای لیوان های تپل و کوتاه استفاده کنید .
10- الکل نخورید : خوردن الکل عالوه بر اینکه به بدن شما آسیب میرساند 
 ، ش��ما را به خوردن چیپس و آجی��ل و غذاهایی که به ص��ورت معمولی

 نمی خورید هدایت می کند .
11- خوردن چای سبز یک استراتژی خوب برای از دست دادن وزن است 

و سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد .
12- ی��وگا : زنانی که ی��وگا انج��ام می دهن��د تمایل بیش��تری به الغر 
 بودن دارند . محقق��ان دریافته اند که احس��اس آرامش ب��ه افراد کمک

  می کند تا احساس سیری در زمان مناسب را از طریق بدن شان دریافت 
کنند.

اگر حادثه پیش آمد چه كنیم؟
وقتی با فردی که قربانی حوادث و خطرات شده است، مواجه می شویم در 
درجه اول باید اقدامات احیای اولیه را بلد باشیم که این ساده ترین حالت 
ممکن است. آگاهی از س��اده ترین اقدامات کمک رسانی و امداد می تواند 

تا حد زیادی مهم باشد.
اول به ایمنی خودتان فكر كنید

برای کمک به فردی که آس��یب دیده، قبل از هرچیز باید ایمنی خود را 
به عنوان کمک رس��ان در نظر داش��ته باش��ید. اگر تصور می کنید که در 
صورت ورود به منطقه حادثه، ممکن است خودتان آسیب دیده و قربانی 
دوم باشید، به هیچ عنوان نباید وارد ش��ده و فقط از نیروهای امدادگر یا 
نیروهای کمکی محلی درخواست کمک کنید. توصیه می کنیم زمانی که 
مارگزیدگی اتفاق می افتد، به دنبال گرفتن مار نباشید زیرا این کار سبب 
گزیدگی های متعدد دیگر می ش��ود یا اگر احساس می کنید که هنوز در 
منطقه حادثه امکان گزیدگی برای خودتان وجود دارد، تا زمانی که ایمنی 
خودتان محرز نشده، به محل حادثه وارد نشوید. در مورد غرق شدگی ها 
هم همین طور است؛ فقط زمانی برای نجات وارد آب شوید که اطمینان 
دارید می توانید از عهده این کار برآیید وگرنه قربانی بعدی ممکن اس��ت 

خود شما باشید.
كمك بخواهید و وضعیت را بررسی كنید

کمک خواستن و ارزیابی وضعیت فرد قربانی اقدامات بعدی برای مواجهه 
با افرادی اس��ت که دچار حادثه ش��ده اند. باید بررس��ی کنیم که آیا فرد 
آسیب دیده هوشیاری و تنفس دارد یا خیر؟ممکن است امدادرسانی فوری 
شامل ماساژ قلب یا تنفس مصنوعی الزم باشد. باید حتما تا زمان رسیدن 
نیروهای امداد، راه تنفس فرد آس��یب دیده را باز گذاش��ته و در صورت 
داشتن مهارت، ماساژ قلب را هم انجام دهیم. اگر آسیب دیدگی خفیف تر 
است و فرد تنفس و هوشیاری دارد، کافی است او را به حالت پهلو خوابانده 

و مراقب وضعیت بدنی او باشیم.
مراقب مارها باشید

از دیگر خطراتی که ممکن اس��ت در طبیعت به حد زیادی وجود داشته 
باش��د، گزیدگی توس��ط انواع حش��رات یا گونه های مختلف مارهاست. 
توجه داش��ته باش��ید حتی در اندك فاصل��ه ای از ش��هرها خصوصا در 
نواحی گرمسیر، تنوع زیستی مارهای س��می در ایران بسیار زیاد است. 
در کوهپایه های اصلی کش��ور یعنی البرز و زاگرس انواع افعی ها زیس��ت 
می کنند که مواجهه یا گزیدگی این حیوانات و همچنین حش��رات برای 
انسان بسیار خطرناك و حتی گاهی مرگ آور است. این در حالی است که 
شاهد هستیم مردم نس��بت به اقداماتی که در این گونه مواقع باید انجام 
دهند، اطالعات چندانی ندارند.بنابراین شاید توصیه خیلی مهم این باشد 
که اینقدر بی محابا به طبیعت اعتماد نکنید. متاس��فانه اکثر گردشگران 
بدون اطالع ازمنطقه یا حتی یک بررسی س��اده محلی را که برای اتراق 
در نظر گرفته اند، چادر یا وس��ایل خود را په��ن می کنند که این موضوع 
احتمال انواع خطر را بس��یار باالتر می برد. الزم است افراد حتما مکانی را 
که می خواهند در آنجا تفریح کنند، حداقل با یک بررسی ساده و ابتدایی 
کنترل کنند؛ خصوصا در مواردی که کودکان همراه خانواده هس��تند و 
ممکن اس��ت برای بازی یا کنجکاوی، به اطراف محل اتراق هم س��رك 
بکشند. حتما باید به خانواده ها بگویم که خطر در همین نزدیکی است و 

کمی بیشتر مراقب باشید.

راه های الغر شدن بدون رژیم
)بخش اول(

طبیعت گردی
)بخش دوم(

جواب جدول سودوکو  - شماره 1673جدول سودوکو  - شماره 1674

کاریکاتور)کمبود آب(

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درك 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 مغازه(زنگ زبان

یادش 
بخیر 

قدیما...

تو راه مدرس��ه اگه یه قوطی پیدا می کردیم تا خود 
مدرسه شوتش می کردیم.

دفتر پرورشی با اون نقاشی ها و تزیینات خز و خیل.

یه زمانی به دوستامون که می رس��یدیم دستمون 
رو دراز می کردیم که مثال می خوایم دس��ت بدیم، 
بعد اون واقعا دس��تش رو دراز میکرد که دست بده، 
بعد ما یهو به صورت ضربتی دس��تمون رو پس می 

کشیدیم و می گفتیم: یه بچه ی این قدی ندیدی؟؟ 
)قد بچه رو با دست نشون می دادیم( و بعد کرکر می 

خندیدیم که کنفش کردیم.

تو دبستان وقتی مش��قامونو ننوشته بودیم معلم که 
 میومد باال س��رمون الکی تو کیفمونو می گش��تیم 

می گفتیم خانوم دفترمونو جا گذاشتیم!!

یادش بخیر قدیما،افسانه توشی شان رو!!

اصطالحاتی كه مربوط به اعضای بدن هستند
)سری اول(:

 Head  »با »سر
An old head on young shoulders

عقل پیر در سر جوان

 Need )to have( one's head
examined

عقل کسی پاره سنگ برداشتن،خل بودن

Hide/bury one's head in the sand
خود را به نفهمی زدن

مثل کبک سر خود را زیر برف کردن

كالهش پشم ندارد :
از او نباید ترسید،  مهابتی ندارد،  دلیلی 
وجود ندارد که از او هراس داشته باشیم. 
درزمان قدیم،  نه چن��دان دور،  در ایران 
صاحب منصب��ان نظام��ی  ب��ه تقلید از 
نظامیان روس که کاله پش��می  به س��ر 
داش��تند،  کاله پش��می  پوس��تی بر سر 
می گذاش��تند و از آن جایی که نظامیان 

مامور نظ��م  ونس��ق هس��تند،  وقتی از 
دور پیدا می ش��دند مردم خ��ود را جمع 
و ج��ور می کردن��د ک��ه م��ورد مواخذه 
واقع نش��وند،  و اگ��ر آن صاحب منصب 
نظامی  افس��ر نبود به هم می گفتند : این 
 که افس��ر نظامی  نیس��ت، کالهش پشم

 ندارد.

جواب معمای 1673 
جواب 15 بار است. به خاطر اینکه در اعداد 37 
و 47 و 57 و 67 کال 4 بار رقم 7 به کار می رود . 
اما از اعداد 70 تا 79 باید 11 بار رقم 7 را به کار 
برد . الزم به ذکر است که در عدد 77 دو بار رقم 
7 به کار می رود . به این ترتیب برای نوش��تن 
اعداد از 28 تا 80 باید مجموعا 15 بار باید رقم 

7 را به کار برد .

معمای 1674
چوپان��ی یک گ��رگ و یک گوس��فند و 
مق��داری عل��ف دارد. و میخواهد از پلی 
بگذرد که ای��ن پل ظرفی��ت تحمل دو 
چیز را دارد. چگون��ه این چوپان گرگ و 
گوس��فند و علف را به آن طرف پل ببرد 
ب��دون اینکه هی��چ کدام ش��ان خورده 

شوند؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

زمانی که من بچه بودم، مادرم عالقه داشت گه گاهی غذای ساده صبحانه را برای شب هم 
آماده کند. یک شب را خوب یادم مانده که مادرم پس از گذراندن یک روز سخت و طوالنی 
در سر کار، شام ساده ای مانند صبحانه تهیه کرده بود. آن شب پس از زمان زیادی، مادرم 
بشقاب شام را با تخم مرغ، سوسیس و بیسکویت های بسیار سوخته، جلوی پدرم گذاشت. 

یادم می آید منتظر شدم ببینم آیا او هم متوجه سوختگی بیسکویت ها شده است!

در آن وق��ت، همه کاری که پ��درم انجام داد این بود که دس��تش را به طرف بیس��کویت 
دراز کرد، لبخندی به مادرم زد و از من پرس��ید که روزم در مدرس��ه چط��ور بود. خاطرم 
نیس��ت که آن ش��ب چه جوابی به پدرم دادم، اما کامال یادم هس��ت که او را تماش��ا می 
کردم که داش��ت کره و ژله روی آن بیس��کویت های س��وخته می مالید و لقمه لقمه آنها 
را می خورد. یادم هس��ت آن ش��ب وقتی از س��ر میز غذا بلند شدم، ش��نیدم مادرم بابت 
س��وختگی بیس��کویت ها از پدرم عذر خواهی می کرد و هرگز جواب پ��درم را فراموش 
نخواهم کرد که گفت: »اوه عزیزم، من عاش��ق بیس��کویت های خیلی برش��ته هستم.« 
همان شب، کمی بعد که رفتم پدرم  را برای شب بخیر ببوس��م، از او پرسیدم که آیا واقعا 
دوست داشت که بیسکویت هاش س��وخته باشد. او مرا در آغوش کش��ید و گفت: »مادر 
تو امروز روز س��ختی را در سرکار گذرانده و خیلی خسته اس��ت. بعالوه، بیسکویت کمی 
سوخته هرگز کس��ی را نمی کش��د!«زندگی مملو از چیزهای ناقص و انسان هایی است 
که پر از کم و کاس��تی هس��تند. خود من در بعضی م��وارد، بهترین نیس��تم، مثال  مانند 
 خیلی از مردم، روزه��ای تولد و س��الگردها را فراموش می کنم. اما در طول این س��ال ها

 فهمیده ام که یکی از مهم ترین راه حل ها برای ایجاد روابط س��الم، مداوم و پایدار، درك 
 و پذیرش عیب های همدیگر و ش��اد بودن از داشتن تفاوت با دیگران است. این موضوع را 
می توان به هر رابطه ای تعمیم داد. در واقع، تفاهم، اساس هر روابطی است، هر رابطه ای با 

همسر یا والدین، فرزند یا برادر، خواهر یا دوستی!

پسری جوان از ش��هری دور به دهکده ش��یوانا آمد و به محض ورود به دهکده بالفاصله 
 سراغ مدرسه ش��یوانا را گرفت و نزد او رفت و مقابلش روی زمین مودبانه نشست و گفت: 
»از راهی دور به دنبال یافتن جوابی چندین ماه اس��ت که راه می روم و همه گفته اند که 
جواب من نزد شماست! تو که در این دیار استاد بزرگی هستی برایم بگو چگونه می توانم 
تغییری بزرگ در سرنوش��تم ایجاد کنم که فقر و نداری و سرنوشت تلخ والدینم نصیبم 

نشود!؟«
شیوانا نگاهی به تن خسته و رنجور جوان انداخت و با تبسم گفت: »جوابت را زمانی خواهم 
داد که آرام بگیری و گرد و خاك جاده را از تن خود پاك کنی. برو اس��تراحت کن و فردا 
صبح زود نزد من آی!«روز بعد شیوانا پسر جوان را از خواب بیدار کرد و همراه چند تن از 
شاگردانش به سوی رودخانه ای بزرگ در چند فرسنگی دهکده به راه افتاد. نزدیک رودخانه 
که رسیدند شیوانا خطاب به پسر جوان و شاگردانش گفت: »تکلیف امروز شما این است! از 
این رودخانه عبور کنید و از آن سوی رودخانه تکه ای کوچک از سنگ های سیاه کنار صخره 
برایم باورید. حرکت کنید!«پسر جوان مات و مبهوت به شاگردان شیوانا خیره ماند و دید 
که هر کدام از آنها برای رفتن به آن سوی رودخانه یک روش را انتخاب کردند. بعضی خود 
را بی پروا به آب زدند و شنا کنان و به سختی خود را به آن سوی رودخانه رساندند. بعضی با 

همکاری یکدیگر با چوب های درختان اطراف رودخانه کلک کوچکی درست کردند و خود 
را به جریان آب رودخانه سپردند تا از آن س��وی رودخانه سر در آورند. بعضی از گروه جدا 
شدند تا در باالدست در محلی که عرض رودخانه کمتر بود از آن عبور کنند. پسر جوان به 
سوی شیوانا برگشت و گفت: »این دیگر چه تکلیف مسخره ای است!؟ اگر واقعا الزم است 
بچه ها آن سمت رودخانه بروند، خوب برای این کار پلی بسازید و به بچه ها بگویید از آن پل 
عبور کنند و بروند آن سمت برای تان سنگ بیاورند!؟« شیوانا تبسمی کرد و گفت: »نکته 
همین جاست! خودت باید پل خودت را بسازی! روی این رودخانه ده ها پل است. این جا که 
ما ایستاده ایم پلی نیست! اما تکلیف امروز برای این است که یاد بگیری در زندگی باید برای 
عبور از رودخانه های خروشان سر راهت بیشتر مواقع مجبور می شوی خودت پل خودت 
را بسازی و روی آن قدم بزنی! تو این همه راه آمدی تا جواب سوالی را پیدا کنی و من اکنون 
می گویم که جواب تو همین یک جمله اس��ت: اگر می خواهی چون بقیه گرفتار جریان 
خروشان رودخانه های سر راهت نشوی، دچار فقر و فالکت نشوی و زندگی سعادتمندی 
پیدا کنی، باید یک بار برای همیشه به خودت بگویی که از این به بعد پل های زندگی خودم 
را خودم خواهم ساخت و بالفاصله از جا برخیزی و به طور دایم و مستمر و در هر لحظه در 
حال ساختن پلی برای قدم گذاشتن روی آن و عبور از رودخانه باشی. منتظر دیگران ماندن 

دردی از تو دوا نمی کند. پل من به درد تو نمی خورد! پل خودت را باید خودت بسازی!«

بیسکویت های سوخته مادرم

خودت،پل خودت را بساز

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

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

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

 

  5     1  
 1    7   5 
 8    1    

6  7  1    8 
 5  6  8  9  
 9   2  1   

3  1   4 8   
   9    3  
 7   8    2 

 
 

علل وقوع سرقت از مغازه 
 دایر کردن مراکز تجاری در مکان های ناامن. 

 عدم رعایت نکات ایمنی در راه های ورودی مغازه. 
 عدم رعایت اصول ایمنی توسط مالکین مغازه ها در هنگام ترك مغازه .

 استخدام افراد نامطمئن و اعتماد بی جا به ایشان .
 اطالع نداشتن از موجودی دقیق مغازه و انبار و عدم کنترل دوره ای آن 

از بروز سرقت جلوگیری کنید.
 هنگام ساخت و س��از، خرید یا اجاره محل کس��ب، به استحکام و ایمنی 

ساختمان به اندازه زیبایی آن اهمیت دهید. 
 برای اطمینان از ایمن بودن مغازه طالفروشی صرافی یا اماکن از این قبیل، 

از نیروی انتظامی تاییدیه دریافت کنید. 
 ضریب ایمنی مغازه خود را باال ببرید. 

 برای ایمنی بیش��تر می توانید از تجهیزاتی مانند دزدگیر، دوربین های 
مداربسته، درهای ضد سرقت و .... استفاده کنید. 

 در صورت قطع برق، هوشیاری خود را حفظ کنید و بیشتر مراقب باشید. 
 هنگام ترك مغازه، چه به صورت نیم روزی و چه ش��بانه، نکات ایمنی را 

رعایت کنید. 
 در طالفروشی ها، صرافی ها و مراکزی از این قبیل، هنگام چیدن ویترین، 
سعی کنید تنها باش��ید، در معرض دید دیگران نباشید و حتماً در مغازه بسته 

باشد. 
 وجوه نقد را تنها به اندازه نیاز روزانه، در جای مطمئن نگهداری کنید. 

 گاو صندوق را به حسگرهای هشدار دهنده مجهز کنید. 
 هنگام استخدام شاگرد یا وردست در مغازه، احتیاط الزم را به عمل آورید. 

 مشخصات اجناس خود را ثبت کنید. 
 موجودی اموال خود را کنترل کنید. 

 از خرید اموال، اشیا و جواهرات بدون فاکتور و مدارك کافی از افراد ناشناس 
جدا خودداری کنید؛ در صورتی که سارقان برای اموال سرقتی خود خریداری 

پیدا نکنند، انگیزه آن ها برای سرقت کاهش می یابد. 
 اقدامات بعد از وقوع

 خونسردی خود را حفظ کنید. 
 با پلیس 110 تماس بگیرید. 

 از تجمع افراد در محل سرقت خودداری کنید. 
 برای حفظ اثرانگشت سارقان و سایر آثار جرم، به هیچ چیز دست نزنید.
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خبر

صبح از خانه بیرون می آید تا به محل کار خود برود.به نظرش هوا نسبت به روز قبل 
کمی  خنک تر شده است.از این موضوع خوشحال می شود و تصمیم می گیرد امروز 

پیاده راهی محل کارش شود و از هوا لذت ببرد.
نسیم خنکی در فضا می پیچد و او در عین پر کردن ریه هایش از هوای مطبوع، دو 
طرف لباسش را به هم نزدیک تر می کند تا بدنش را گرم نگه دارد.هوای خوب و 
نشاط بچه هایی که به مدرسه می رفتند، او را هم به وجد آورده بود و باعث می شد 
تا بی دلیل لبخند روی لبانش نقش ببندد.از همان صبح هایی بود که آدم را سر 
کیف می آورد.در افکار خود غوطه ور بود و خیابان ها را یکی پس از دیگر ی طی 
می کرد. بعد از طی کردن سومین چهارراه، موتور سواری را دید که کاله کاسکت 
 بر سر دارد.بی تفاوت از کنارش رد شد ولی کمی جلوتر دوباره او را دید. این بار هم

می خواست بی تفاوت از کنارش بگذرد ولی موتورسوار با حرکت دست به او فهماند 
که آدرس می خواهد. جلوتر رفت تا به مرد کاله دار کمک کند و بعد هم...

نمی دانست چه شده است. چرا صورتش آن قدر می سوزد. نمی توانست کاری کند. 
بیشتر از همه چشمانش می سوخت. انگار خوره ای به جانش افتاده بود و گوشت 
و پوس��ت صورتش را از بین می برد.داد می زد و فریاد می کشید. صدای همهمه 
می آمد. یکی می گف��ت آب روی صورتش بریزید. یک��ی می گفت لباس هایش 
 را دربیاورید تا به بدنش نرس��د. یکی می گفت به اورژان��س زنگ بزنید و دیگری 
می گفت به پلیس خبر دهید که اینجا اسیدپاش��ی رخ داده است.اسیدپاش��ی! 
 تازه این زمان بود که فهمید چه بالیی س��رش آمده و از هوش رفت.اسیدپاش��ی 
کلمه ای اس��ت که ش��نیدنش انس��ان را به فکر که نه بلکه به هراس وا می دارد. 
اسیدپاشی یعنی وحشیانه ترین کاری که می توان در حق همنوع خود انجام داد.

یعنی باعث تباه شدن آینده یک فرد ش��دن. بعضی ها می گویند حتی از کشتن 
بدتر است.برای درک این کلمه کافی است دقایقی خود را جای فردی بگذارید که 

دچار اسیدپاشی شده است. 

یک زندانی محکوم به قصاص در استان ایالم با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی 
یافت.همچنین بار دیگر زندان مرکزی ایالم شاهد داستان شیرین گذشت شاکیان 

و رضایت آنها به یکی دیگر از زندانیان و بازگشت او به زندگی بود.
زندانی )ی - خ( که مدت چهار س��ال اس��ت به جرم قتل محکوم به قصاص نفس 
 بود و دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند مورد عفو و گذش��ت شاکیان

پرونده اش قرار گرفت. رییس زندان مرک��زی در این خصوص گفت: اجرای حکم 
قصاص قرار بود در 14 شهریور امس��ال برای زندانی مذکور صورت می گرفت که 
با تالش بی وقفه مس��ووالن زندان و مددکاران زندان مرک��زی ایالم و پادر میانی 
و برگزاری جلس��ات متعدد با خانواده مقت��ول، رضایت آنها را جل��ب کردند تا از 
اجرای حکم قصاص بگذرند.علی جابری با ابراز خرس��ندی از اقدام خیرخواهانه و 
خداپسندانه ای که در سطح زندان با همکاری و همدلی کارکنان انجام شد، تاکید 
کرد: گذشته از نتایج مفید و مثمر ثمر این اقدام نیک و پسندیده، این رویکرد در 
برنامه راهبردی کاهش رفتارهای پر خطر زندانیان و همچنین کم کردن جمعیت 

کیفری نیز نقش به سزایی دارد.

تسویه حساب با اسید

زندانی محکوم به قصاص از دار مجازات 
رهایی یافت

پس��ر قصاب محله که در درگیری با دوست خود، وی را 
به قتل رسانده بود با تالش مأموران آگاهی به دام افتاد.

 به گزارش از پلیس آگاهی تهران بزرگ، س��اعت 1:30 
بامداد اول شهریور ماه جاری و از طریق مرکز فوریت های 
پلیسی 110، یک فقره کشف جسد مجهول الهویه متعلق 
به جوانی حدودا 20 س��اله در میدان تبائین به کالنتری 

170 کهریزک اعالم شد.
با حضور مأموران کالنتری در محل و انجام بررسی های 
اولیه مشخص ش��د که این جوان به علت اصابت ضربات 
متعدد جس��م تیز به قس��مت های مختلف سر، گردن و 

سینه به قتل رسیده است.
با اعالم خبر کشف جس��د به پلیس آگاهی، تیم بررسی 
صحنه جرم اداره دهم و تش��خیص هویت پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در محل کشف جسد حاضر شدند؛ در همان 
بررس��ی های اولیه مش��خص ش��د که جنایت در محل 
دیگری رخ داده و عامل یا عاملین جنایت اقدام به انتقال 

جسد به محل کشف جسد کرده اند.
با تش��کیل پرونده مقدماتی با موضوع قت��ل عم�د و به 
دستور رییس شعبه 101 دادگاه کهریزک، پرونده جهت 
رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
همزمان با آغاز تحقیقات جهت شناسایی هویت جسد، 
اعضای یک خانواده با مراجعه به پایگاه نهم پلیس آگاهی 
و تشکیل پرونده با موضوع فقدان افراد عنوان داشتند که 
پسر 20 س��اله آنها بنام »محمدرضا . ب« در مورخه 31 
مرداد ماه جاری از منزل خارج و دیگر مراجعتی به محل 

سکونت خود نداشته است.
بالفاصله مش��خصات جوان فقدانی با مشخصات جسد 
کش��ف ش��ده در منطقه کهریزک مطابقت داده ش��د و 
کارآگاهان اداره دهم موفق به شناس��ایی هویت جس��د 
ناش��ناس ش��دند که خانواده فقدانی نیز پ��س از حضور 
در پزشکی قانونی، جس��د محمدرضا را مورد شناسایی 

قرار دادند.
با شناسایی هویت جسد، کارآگاهان در دومین مرحله از 
رس��یدگی به پرونده به تحقیق از دوستان و افراد مرتبط 
با مقتول پرداخته و طی چندین نوبت دعوت از دوستان 
مقت��ول به یک��ی از آنها به نام س��عید . الف )17 س��اله( 
مشکوک شدند که بر روی قس��مت مختلف بدنش آثار 
ناشی از درگیری وجود داشت، ضمن آنکه برابر تحقیقات 
به عمل آمده مشخص شد که مقتول در مورخه 31 مرداد 
سال جاری به همراه سعید بوده است؛ با هماهنگی مقام 
قضایی این شخص دستگیر شد و جهت ادامه تحقیقات در 

اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
سعید در اظهارات اولیه به کارآگاهان عنوان کرده بود: در 
مورخه 31 مرداد ماه به هم��راه مقتول در پارک بودم اما 
در پایان شب از یکدیگر جدا شدیم و من به خانه آمدم و 
پس از آن دیگر از مقتول هیچ خبری ندارم فقط زمانی که 
قصد جدا ش��دن از یکدیگر را داشتیم، محمدرضا عنوان 

کرد که قصد دارد تا به منطقه شورآباد برود تا شخصی به 
نام مهرداد را مالقات کند.

در ادامه تحقیقات، سعید که در خصوص چگونگی ایجاد 
جراحت های بر روی قس��مت مختلف بدن و همچنین 
علت به هم ریختگی و داش��تن حالت پریش��ان خود در 
شب حادثه ، بنا بر اظهارات به دست آمده از اهالی محل 
که وی را در شب حادثه با حالتی پریشان و به هم ریخته 
مشاهده کرده بودند، پاسخ قانع کننده ای ارائه نکرده بود، 
سرانجام در مورخه 15 شهریور ماه جاری لب به اعتراف 

گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
س��عید در خصوص ش��ب جنایت به کارآگاه��ان گفت: 
»در س��اعت 23:50 مورخ��ه 31 م��رداد ماه ب��ه همراه 

مقتول در پارک نشسته بودیم؛ چند دقیقه ای 
نشستیم تا اینکه در ساعت 

30 دقیقه بامداد 
با محمدرضا 

خداحافظی 
کرده و به 

مغازه پدرم رفته تا یخچال مغ��ازه را خاموش و مغازه را 
ببندم؛ ناگهان متوجه حضور یک نفر در پش��ت سر خود 
در مغازه شدم که این ش��خص مرا به سمت عقب مغازه 

هل داد.
 محمدرض��ا ب��ود؛ ابتدا فک��ر ک��ردم که دارد ش��وخی 
 می کند اما ناگهان چاقو را از روی تخته مغازه برداشت و 
ضربه ای را به سمت س��ینه ام پرتاب کرد !! که من خود 
 را به عقب کش��یدم اما با این وجود قس��متی از چاقو به 
س��ینه ام برخورد کرد؛ پس از آن مجدداً ضربه ای دیگر 

این بار به سرم زد که سر و صورتم پر از خون شد.
با مقتول درگیر شدم و قصد فرار داشتم اما نمی توانستم؛ 
نفهمیدم چطور چاقو را از دس��تش گرفتم و به سمتش 
بردم تا فرار کنم؛ خیلی ترسیده 
بودم، گیج ب��ودم، متوجه 
نب��ودم ک��ه دارم چه 
کار می کنم؛ چند 
ضربه چاق��و به 
سمت مقتول 
پرتاب کردم 

 ام��ا نفهمیدم ک��ه چاقو چط��ور وارد بدنش ش��د؛ فقط 
می خواس��تم فرار کنم که دیدم محمدرض��ا افتاد روی 
زمین، در آن موقع بود متوجه ش��دم ک��ه چه کار کردم.

 مانده ب��ودم که چ��ه کار کنم، س��ر و ص��ورت و تمامی 
لباس هایم خون آلود شده بود البته نه خون مقتول بلکه 

خون خودم بود.
به سرعت به خانه رفتم و ماشین پدرم را برداشته و مجددا 
به مغازه بازگش��تم؛ جنازه مقتول را سوار صندلی عقب 
ماش��ین کردم و جنازه را به محل کش��ف جسد منتقل 
کردم.ماشین و سپس مغازه را تمیز کردم و پس از آن به 
خانه رفتم و خودم را شس��تم. آن شب تمام شد تا اینکه 

توسط آگاهی دستگیر شدم.
سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر، افزود: 
با توجه به اعتراف صریح متهم ب��ه ارتکاب جنایت، قرار 
بازداشت موقت از س��وی مقام محترم قضایی صادر شد 
و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و مشخص شدن 
علت و انگیزه درگیری منجر ب��ه جنایت در اختیار اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

مفاد آراء
)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

( هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
6/250 آگه��ی مف��اد آراءقان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط 
هیئت حل اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 
3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی آگهی میشود تا ش��خص یا اشخاصی که به آراءمذکور 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت 
جوشقان تس��لیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد .
1-  رای ش��ماره 139460302119000178مورخ 1394/06/04- اقای 
عبداله ابوترابی  فرزند سیف اله  به شماره ملی 1262654653 ششدانگ 
یکدرب باغ مش��جر محصور   پالک ش��ماره 11 فرعی  از 60 اصلی  واقع 
دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 592/08 متر مربع.                                                                                            
2- رای ش��ماره 139460302119000180م��ورخ 1394/06/04- اقای 
منصورعزیزان فرزندعباس به شماره ملی 1262568579 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین مزروعی    پالک شماره 1636 فرعی  از 21  اصلی  

واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1476/04 متر مربع
3- رای ش��ماره 139460302119000181م��ورخ 1394/06/04- اقای 
محمدرضا  عزیزان فرزندعباس به شماره ملی 1262588693 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی    پالک شماره 1636 فرعی  از 21  

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1476/04 متر مربع
4- رای ش��ماره 139460302119000183م��ورخ 1394/06/04- اقای 
غالمرضا رحیمی فرزند میرزاآقا  به شماره ملی  1260858197 ششدانگ  
یکباب خانه و مستحدثات   پالک 1696 فرعی از 21  به مساحت 296/15متر 

مربع    
5-    رای ش��ماره 139460302119000185مورخ 1394/06/04- اقای 
بشیر عارضی  فرزند حاجی محمد به شماره ملی  1262577497 ششدانگ  
بهاربند و زمین محصور متصل��ه    پالک 987 فرعی از 21  به مس��احت 

553/33متر مربع     
6-  رای ش��ماره 139460302119000186مورخ 1394/06/04- خانم 
فاطمه دستگیریان حدادیان  فرزند حسین  به شماره ملی  0032819978  
نیم دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه   پالک 1883 فرع��ی از 21  به 

مساحت 630/94متر مربع     
7-  رای ش��ماره 139460302119000187مورخ 1394/06/04- اقای 
غالمرضا افتاده  فرزند  عباس به ش��ماره ملی  1260858146 ششدانگ 

یکباب خانه  پالک 1045 فرعی از 21  به مساحت 252/52متر مربع     
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 17 / 06  /1394

تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 01  /07 /1394

م الف: 16664 زهره زرگری :کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان       
آگهی مفاد آراء صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
5/480 آگهی آراءصادره موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک کوهپایه 
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک کوهپایه باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی 
تس��لیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رس��می وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی  پس از انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مراجع 
قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل ده��د دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به 
ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
 راي شماره139260302028001108 آقاي حسینعلي جمشیدي حسن 
آبادي فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 83 صادره از ورزنه دارای کد 
ملی5659800041  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/62مترمربع 
احداثی در قسمتی  ازپالک 1790 فرعي از 52 اصلي واقع در ورزنه بخش 
21 ثبت اصفهان  خریداري  عادی مع الواسط از  وراث مالک رسمي آقاي 

حیدر علی باقری ورزنه  محرز گردیده است.
-  راي ش��ماره139360302028000875آقاي محمد عباس��ي کوپائي 
فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 51 صادره از کوهپایه دارای کد ملی 
5659893041 در شش��دانگ یک باب مغازه  به مساحت53/23 مترمربع 
احداثی در قسمتی از  پالک 648فرعي از46 اصلي واقع درکوهپایه بخش 
19 ثبت اصفهان خریداري  عادی مع الواسط از مالک رسمي آقاي حسین 

علیخانی کوپائی  محرز گردیده است.
-  راي ش��ماره139460302028000026 آقاي حسین رحیمي خیاداني 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان در  ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعي به مساحت 100051 مترمربع در قسمتی ازپالک18 
اصلي واقع درمزرعه خویا بخش 21 ثبت اصفه��ان  خریداري عادی مع 
الواسطاز مالک رسمي آقاي محمد نوروزی و عباس دژ دار محرز گردیده 

است
 - براب��ر راي ش��ماره139460302028000028 آقاي حس��ین رحیمي 
خیادان��ي فرزند اس��داله بش��ماره شناس��نامه 18 ص��ادره از اصفهان 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مس��احت 102651 مترمربع در 
قس��متی از پالک 18 اصلي  واقع در مزرعه خویا بخش 21 ثبت اصفهان 
خریداري عادی مع الواس��طاز مالک رس��مي آقاي عباس دژ دار محرز 

گردیده است
- راي شماره139460302028000140 آقاي علي محمد اسالمیان کوپائي 
فرزند مسیب بشماره شناسنامه 13 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک 

درب باغ به مساحت 840/98 مترمربع پالک 121 فرعي از 47 اصلي واقع 
درکوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان خریداري عادی مع الواس��ط از مالک 
رسمي آقاي میرزا حسین توکلی و صفیه خانم توکلی  محرز گردیده است.

- راي شماره139460302028000168 خانم  صفیه کریمي سجزی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 6546 صادره از سجزي در ششدانگ یک 
باب خانه به مس��احت 73/183مترمربع احداثی در قس��متی ازپالک137 
فرعی از 19 اصلی  واقع درسجزی  بخش 19 ثبت اصفهان خریداري عادی 
مع الواسط  از وراث مالک رسمي آقاي مصطفی قلی کریمی مالک 60 حبه 

مشاع  محرز گردیده است.
- راي ش��ماره 139460302028000170 آق��اي امی��ر عظیم��ي فرزند 
محمدعلي بشماره شناس��نامه 5650084076 صادره از اصفهان  نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 79/207 مترمربع 
احداثی بر روی قس��متی از  پالک 76 فرعي از 46 اصلي  واقع درکوهپایه 
بخش 19 ثبت اصفهان   موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 5/1 دانگ 

مشاع از ششدانگ پالک مذکور محرز گردیده است.
 -راي ش��ماره139460302028000172 آق��اي حس��ین عظیمي فرزند 
محمدعلي بشماره شناس��نامه 1270743902 صادره از تودشک نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 79/207 مترمربع 
احداثی در قسمتی از  پالک 76 فرعي از 46 اصلي  واقع در کوهپایه بخش 
19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 5/1 دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک مذکور   محرز گردیده است.
 -راي ش��ماره139460302028000174 خان��م مهت��اب عظیمي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 5650092575 صادره از اصفهان  نسبت به 
یک دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب خانه به مساحت 79/207 مترمربع 
احداثی در قسمتی از  پالک 76 فرعي از 46 اصلي واقع در  کوهپایه بخش 
19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 5/1 دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک مذکور  محرز گردیده است.
-راي ش��ماره139460302028000176 خان��م مری��م عظیم��ي فرزند 
محمدعلي بشماره شناس��نامه 5650017158 صادره از کوهپایه نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت79/207 مترمربع 
پالک 76 فرع��ي از 46 اصلي واق��ع در کوهپایه بخ��ش 19 ثبت اصفهان 
موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
مذکور  محرز گردیده است. م الف14854 تاریخ چاپ نوبت اول: 1394/6/2 

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1394/6/17 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

ابالغ وقت رسیدگی
6/136 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350606050 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600304 شماره بایگانی ش��عبه: 940340 خواهان آقای 
ش��هرام ش��هودی با وکالت خانم مریم سروش دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان غالمحسین مهرابی کلبی بختیاری و عطیه السادات گلستانه و 
فروغ آهنگرزاده و اصغر گلستانه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و استرداد 
ثمن معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی 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 9409980350600304 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/18 و ساعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  آقای غالمحسین محرابی کلبی 
بختیاری درخواس��ت 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 شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواس��ت  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف 16222منشی دادگاه کیفری شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

6/137 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100350506107 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500580 شماره بایگانی شعبه: 940641 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: هادی گیالنی فرزند علی به کد ملی 1280852070 به نشانی 
فعال زندان مرکزی اصفهان، خ طیب، جنب پمپ بنزین، کوچه بروجردیها، 
نبش کوچه نشاط، دست چپ، پ 25. تاریخ حضور: 1394/8/18 دوشنبه 
س��اعت 9:00 محل حضور اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه یک اتاق شماره 
105 . علت حضور: در خصوص دعوی ش��ما به طرفیت موسسه تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شود. شهود اعسار خود را حاضر نمایید. م الف 16253 دفتر شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ

6/138 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100350506111 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500567 شماره بایگانی شعبه: 940627 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: امید قاسم پور فرزند یوسفعلی به نشانی اصفهان، خ امام 
خمینی، خ بهارستان، ک میالد، ک شهید رجایی، فرعی سوم پ 9، در حال 
حاضر خوانده زندان مرکزی اصفهان )زندان دستگرد( می باشد. تاریخ 
حضور: 1394/8/18 دوشنبه ساعت 10:00 محل حضور اصفهان، خیابان 
چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان، طبقه یک اتاق ش��ماره 105 . علت حضور: در خصوص دعوی 
کرمعلی بیگی خوزانی به طرفیت ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. م الف 16254دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ

6/139 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100350506110 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500568 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940628 مشخصات 
ابالغ شونده حقیقی: هادی گیالنی فرزند علی به کد پستی 8137995867 
کد ملی 1280852070 به نش��انی اصفه��ان، خ طیب، جن��ب پمپ بنزین، 
کوی بروجردیها، جنب بن بست نش��اط، پالک 29 وفایی. تاریخ حضور: 
1394/8/18 دوشنبه ساعت 09:30 محل حضور اصفهان، خیابان چهارباغ 
باال، خیابان ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان، 
طبقه یک اتاق ش��ماره 105 . علت حضور: در خصوص دعوی ش��ما به 
 طرفیت موسس��ه مالی اعتباری ثامن اصفهان در وق��ت مقرر فوق جهت

  رس��یدگی در ای��ن ش��عبه حاض��ر ش��وید ش��هود اعس��ار خ��ود را 
حاضر نمایی��د. م الف 16255دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

جنـایت شبـانه

 در قصـابی



رسول اكرم صلى  اهلل  عليه  و  آله :
بنده اى نيست كه به خداوند خوش گمان 
باش��د مگر آن كه خداوند ني��ز طبق همان 

گمان با او رفتار كند. 
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ورزشکاران ایرانی چه شغل هایی دارند؟ 
شغل دوم ورزشکاران و چهره های سرشناس؛ شکی وجود ندارد که دیگر خبری 
از شغل دوم نیست و باید گفت که با توجه به وضعیت مالی و قراردادهای خوبی 
که ستاره ها با تیم های مختلف ورزشی امضا می کنند، ورزش شغل دهم آنها 

به حساب می آید.
یکی بیزینس من اس��ت، یکی مغازه دارد و دیگری باشگاه بدنسازی. آن یکی 
برج سازی را ترجیح می دهد و بعضی از چهره های سرشناس در کار ترانزیت و 

صادرات نخود و کشمش هستند.
این روزها باشگاه های ورزشی، حتی باشگاه هایی که فوتبالی نیستند آنقدر به 
بعضی از ستاره ها پول می دهند که آنها بار هفت نسل خودشان را می بندند. البته 
با توجه به اینکه عمر دنیای قهرمانی کوتاه است، طبیعی است که آنها همین 
پولی را که می گیرند به کاری بزنند یا وارد دنیای تجارت شوند. دیگر زمان، زمان 
دهه پنجاه و شصت نیست که بازیکنان پس از یک و دو کردن دنده تاکسی شان 
دیر به سر تمرین برسند. دیگر زمان آن نیست که بازیکنان پیک موتوری باشند 
یا در مزرعه پدری شان در شهرستان کشاورزی کنند. امروزه عصر پول، تجارت 
و بیزینس است و هر ستاره ای بنا به درآمد و البته شم اقتصادی که دارد وارد این 

دنیای پر زرق و برق می شود.
در این گزارش نگاه کوتاهی می اندازیم به فعالیت های غیرورزشی ستاره های 
ش��اخص ایران؛ چه فوتبالی و چه غیرفوتبالی. خوش��بختانه و با اوج گرفتن 
 ورزش  هایی مث��ل والیبال و بس��کتبال، دیگ��ر بازیکنان این دو رش��ته هم 
جزو متمولین ورزشی ها به حساب می آیند و گاهی اوقات رقم قرارداد بعضی از 

آنها بیشتر از ستاره های فوتبال است.
على دایى

 علی دایی مثل همیش��ه اول اس��ت. در فوتبال که 
همیش��ه پیش��رو بود و در کار تجارت هم خصلت 
»اول بودن��ش« را دارد. دایی از هم��ان زمانی که 
پول حرفه ای گرفت ب��ه وصیت پدرش عمل کرد و 
 این پول را سرمایه گذاری کرد. خود دایی بارها در 
مصاحب��ه های��ش گفت��ه اس��ت: »حت��ی زمانی 
که در بای��رن مونیخ ب��ازی می ک��ردم پول هایم را 
به پدرم م��ی دادم، او برای من س��رمایه گ��ذاری می کرد و ح��اال نتیجه اش 
 را دی��ده ام.« فروش��گاه علی دای��ی در میدان منیری��ه تهران ی��ادگار همان

 سال هاست. فروشگاهی که رفته رفته به یکی از چند نماینده معتبر برند دایی 
تبدیل شد.

 ای��ن حقیق��ت دارد ک��ه می گویند فوتبال ش��غل ده��م علی دایی اس��ت.
 خری��د و فروش مرس��دس بن��ز و ب��ی ام دبلی��و، تولید پوش��اک ورزش��ی،
 مغازه داری در نقاط مختلف شهر تهران و...از شغل های مختلف آقای گل جهان

 است. شهریار فوتبال ایران در سال  قبل، نمایندگی آدیداس و نایک را هم در 
تهران افتتاح کرد تا انحصار این دو برند معروف را هم در پایتخت ایران داشته 
باشد. بدون شک دایی در شغل های دیگر هم مشغول فعالیت است و شرکای 
 تجاری زیادی در جاهای مختلف دارد که این شغل های او کمتر رسانه ای شده

 است.

على پروین
علی پروین یکی از آن قدیمی ه��ای فوتبال ایران  

 اس��ت که اوض��اع و احوالش به فوتبالیس��ت های
دهه ی 50 نمی خورد.  

او که سال ها در پرسپولیس بازی کرد، به تیم ملی 
رسید و مربی شد، این شانس را داشت که در زمان 
 تزریق پ��ول به دنی��ای فوتبال هن��وز در راس کار 

باشد. 
پروین که همه قول و قرارهایش را در نمایشگاه معروفش می گذاشت، مغازه ای 

هم در میدان هفتم تیر به مانتوفروشی اختصاص داده بود.
 البته سرنوشت آن مغازه ها و مالکیت آنها امروز مشخص نیست؛ اینکه هنوز 

تحت تملک پروین است، فروخته شده یا اجاره داده شده است. 
خرید و ف��روش زمین و اح��داث دفتر بیمه هم از دیگر مش��اغلی اس��ت که 
 سلطان پرسپولیسی ها وارد آن شده است. البته او این روزها در فکر انجام یک 

سرمایه گذاری بزرگ دیگر است. 
پروین تصمیم دارد تا با کمک هدایتی و رویانیان بخش��ی از س��هام باش��گاه 
 پرس��پولیس را بخ��رد که ای��ن اتف��اق فعال یک س��ری گیره��ای کوچک 

دارد.
هادی ساعى 

هادی س��اعی عالوه بر عضویت در شورای شهر که 
البته می گویند شغل به حساب نمی آید یک باشگاه 
س��وارکاری در کرج دارد. در این باشگاه کالس های 
آموزش��ی هم برای عالقه مندان دایر است و آنهایی 
که می خواهند س��وارکاری یاد بگیرند می توانند در 
کالس های آموزشی قهرمان سابق تکواندوی ایران 

ثبت نام کنند.
 امير قلعه نویى

 امیر قلعه نویی س��رمربی فصل قبل اس��تقالل هم 
در کار س��اخت و س��از است. چند س��ال پیش یک 
فروش��گاه ش��یک مبلم��ان در خیابان ول��ی عصر 
)عج( تهران را ه��م به او نس��بت می دادند و همین 
ط��ور رس��تورانی را در ش��هرک اکبات��ان. در کل 
 آبی ها نس��بت به پرسپولیس��ی ها کمتر در چش��م 

هستند. 
شنیده شده که قلعه نویی یک استخر و سونای زیبا هم دارد و آن طور که چند 
روز پیش هوتن، پسر قلعه نویی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته 
بود، قرار است به زودی یک دفتر در باالی شهر تهران افتتاح کند؛ دفتری که 

هوتن اشاره ای به کسب و کار خاصی در آن نکرده بود. 
خبر دیگری که درباره سرمربی آبی ها شنیده شده این است که او تصمیم گرفته 
در کیش هتل داری کند. حتی قلعه نویی سفری هم به این جزیره داشته و برای 

سرمایه گذاری، پروژه را از نزدیک دیده است.

حميد سوریان
 وارد کردن یکی دو بار خودروهایی که نیاز به گرفتن 
مجوز دارند باعث شده تا گمان خیلی ها این باشد که 
قهرمان المپیکی کشتی فرنگی ایران شغل اصلی اش 

واردات اتومبیل است!
 اما سوریان بیشتر به کارهای ساخت و ساز می پردازد 
و در حال حاضر ش��غل دیگری به جز ساخت و ساز 
ندارد. او البته این روزها بیش��تر حواسش به ورزش 
است تا بتواند با درخشش در المپیک دس��ت نیافتنی ترین فرنگی کار ایران 

لقب بگیرد.
جواد نکونام 

جواد نکون��ام مغازه ای ب��ا نام نکون��ام در برج میالد 
 نور ش��هرک غرب توج��ه همه را به خ��ودش جلب 
می کند. ای��ن مغازه را ب��رادر نکون��ام اداره می کند. 
نکونام هم که ریش��ه ای آبی دارد چن��دان در راس 
اخبار اقتصادی نیس��ت. البته چند وقت پیش یکی 
از س��ایت های خب��ری او را به عنوان یک��ی از تجار 

واردکننده عطر معرفی کرده بود که نکونام این موضوع را تایید نکرد.
كریم باقری 

کریم باقری عالقه مند به وارد کردن کامیون و صادر کردن کشمش. او که عاشق 
»ولووهای زردرنگ« سوئدی است از همان ابتدا که 
به درآمدهای میلیونی رس��ید با پدرش هر چه پول 

داشت در همین راه هزینه کرد. 
کاپیتان سابق پرس��پولیس به همراه پدر همسرش 
هم یکی از تج��ار معروف ف��رش ای��ران و تبریز در 
دنیای فرش اس��ت. البته خبری هم رس��یده که او 
این روزها دس��تی ه��م در تجارت و ص��ادر کردن 
کش��مش دارد. وجود یک رس��توران در خیاب��ان ولی عصر )ع��ج( تهران را 
 هم به باقری نس��بت می دهند که می گویند یکی از نزدیکان��ش آن را  اداره 

می کند.
على كریمى

 عل��ی کریم��ی جادوگ��ر ش��ماره 8 فوتب��ال ای��ران، در اقتص��اد ه��م 
زم��ان مث��ل  درس��ت  اس��ت،   موف��ق 

 فوتبالش. 
او ک��ه به گفته خ��ودش در س��ال های ن��ه چندان 
دور در ک��رج مسافرکش��ی می ک��رده، مث��ل 
فره��اد مجی��دی پ��ول خوب��ی را از راه فوتب��ال و 
در کش��ورهای حوزه خلیج فارس به دس��ت آورد. 
 تجارت اصلی علی کریمی س��اخت و س��از است. او س��ال های قبل به همراه 
حامد کاویانپور پروژه هایی را در شمال ایران آغاز کرد که هر چند رابطه این دو 

بازیکن را کم رنگ کرد ولی بدون شک باید حاال به اتمام رسیده باشد! 
کریمی سال ها پیش و به همراه خداداد عزیزی یکی از سهام داران یک تولیدی 

پوشاک بود. 

صمد نيکخواه بهرامى 
صمد نیکخواه بهرام��ی، کاپیتان بس��کتبال ایران 
قبال صاحب یک باشگاه بدنس��ازی در قیطریه بود؛ 
باش��گاهی مجهز که بعضی از بازیکنان استقالل در 

آن تمرین می کردند.
 البته او مالکیت این باش��گاه را واگذار کرده و فعال 
 در حال برج س��ازی است. آس��مان خراش ایران با 
حامد آفاق و جواد داوری دیگر ملی پوشان بسکتبال 

شریک است و حسابی سرش در ساخت و ساز شلوغ است.
 البته خبر می رسد که صمد س��رمایه گذاری خوبی هم در بورس انجام داده 

است.
خداداد عزیزی

 یک زم��ان کارخان��ه ای در فریمان خراس��ان که 
قند تولی��د می کرد را ب��ه خداداد عزیزی نس��بت 
 می دادند اما شغل دوم خداداد عزیزی ساخت و ساز

 است.
 اینک��ه او کجا و چ��ه پروژه هایی را در دس��ت دارد 
چندان مشخص نیست اما به گفته بعضی از دوستان 
نزدیکش خداداد مغز اقتصادی اش خ��وب کار می کند و می داند که پولش را 

کجا سرمایه گذاری کند. 
طبق آخرین اخبار رسیده او یک گالری طالفروشی در خیابان کریمخان تهران 

دارد و در کشور امارات هم سرمایه گذاری های خوبی انجام داده است.
 او ابتدای فعالیت اقتصادی خود را با سرمایه گذاری در حوزه پوشاک ورزشی 
آغاز کرد و همراه با مجید ساعدی فر یک کمپانی تولیدی پوشاک را که یکی از 

معروف ترین برندهای داخلی است، راه اندازی کرد.
یحيى گل محمدی 

یحیی گل محمدی آخرین بار یک آرایشگاه مجهز 
به نام هنر پرشیا داشت.

 مالک سفره خانه ای سنتی در میدان هفت تیر را هم 
می گویند سرمربی ذوب آهن است.

 گل محمدی همان ط��ور که آرام اس��ت، آرام هم 
کارهای تجاری اش را انجام می دهد و خبر بیشتری 

از او در دست نیست.
رضا عنایتى 

رضا عنایتی مهاجم گل زن آبی ها یک زمان فروشگاه 
لوازم تزییناتی ماشین داشت. او پس از اینکه در این 
کار س��ودی ندید وارد بازار موبایل شد تا شانسش 
 را در خری��د و ف��روش تلفن های هم��راه امتحان

 کند.
 عنایت��ی ک��ه در ای��ن کار ه��م س��ود زی��ادی 
نکرد با بس��تن هر دوی ای��ن مغازه ها ب��رای مدتی س��راغ کار دیگری نرفت 
اما به نظر می رس��د که این بازیکن کار س��اخت و س��از را با یکی از رفقایش 
 ش��روع کرده اس��ت، البت��ه خود آق��ا رضا هن��وز این خب��ر را تایی��د نکرده

 است.
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