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محرم نویدکیا؛ 
هر بازی

 45 میلیون تومان

افزایش حقوق ۶۰۰ هزار 
تومانی شامل کدام معلمان 

می شود

توسعه کیفی مراکز علمی 
استان اصفهان در دستور 

کار مسووالن قرار گیرد 
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ریی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ضم��ن ارزیابی از 
کمپینی ک��ه برای نخری��دن خودرو داخلی ش��کل 

گرفته است، گفت: با توجه به فرصتی که ...

س��فر امی��دوارم  گف��ت:  جمه��وری   ریی��س 
 رییس جمهوری اتریش به ایران سرآغاز تحول مثبت 

در روابط بین ایران و اتریش باشد.به گزارش ...

 مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان اصفه��ان گفت: با 
امکان س��نجی در زمینه ایجاد زیرساخت های الزم و 

آغاز سرمایه گذاری در منطقه مرنجاب ...

براثر وقوع تصادف زنجیره اي که بین پنج دس��تگاه 
خودروي س��بك و س��نگین در مح��ور اصفهان به 

شهرکرد استان اصفهان رخ داد یك ...

فرصت سوزی خودروسازان 
داخلی!

 امیدوارم س�فر رییس جمهور 
اتریش، سرآغاز تحول مثبت باشد

ط�رح جام�ع گردش�گری 
مرنجاب تدوین می شود

تصادف زنجیره اي در اصفهان 
یك كشته برجاي گذاشت برای فرزند آوری  توجیه كنیم 

نه اجبار
پزشك و کارشناس سابق دفتر سالمت جمعیت وزارت 
 بهداشت با گالیه از محدودیت برخی خدمات بهداشت 

بارداری که باعث زایمان های ناخواسته و ...
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تعاونی ها، كلید ایجاد شغل های 
بزرگ هستند

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بی��ان این که دولت 
برای ایجاد اش��تغال از تعاونی ها یاری  می طلبد، گفت: 
مهم ترین برنامه ای که دولت در بحث اشتغال برای خود 
ترسیم کرده حرکت به سمت بنگاه های خرد و متوسط 
است.علی ربیعی در دهمین جشنواره تعاونی های برتر 
اظهار کرد: جامعه ای که در آن کارخانه ها س��ر به فلك 
بکش��د و تلی از طال باال برود، خوش��بختی ب��ه ارمغان 
نمی آورد. جامعه ای خوشبخت است که در آن آرامش 
و رفاه، همدلی و هم زبانی و ش��غل با کرامت برای مردم 
فراهم شود.وی گفت: اگر جامعه غیررانتی و تولید محور 
باشد و شغل و درآمد باکرامت برای افراد آن ایجاد شود 
یك جامعه خوشبخت است و مردم در آن با اطمینان و 
اعتماد پشت سر یکدیگر قرار می گیرند.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با بیان این که اقتصاد ایران طی سال های 
گذشته همچون کیك کوچك و آبرفته ای ضعیف شده 
اس��ت، اظهار کرد: نرخ تورم 40 درصدی رو به صعود و 
کسری رشد 5/6 درصدی رقم شوخی برداری نیست و 

در چنین جامعه ای افراد ...

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان: 

دو هزار مدرسه استان، نیازمند بازسازی است

فیلف اشمیدگفت،شركت باک مش 
برای ساخت مترو با اصفهان همکاری دارد

ژرمن ه�ا، 
 خواست�ار  همک�اری

 نزدیك با  اصفه�ان شدن�د



رییس جمه��وری گفت: امیدوارم س��فر ریی��س جمهوری 
اتریش به ایران س��رآغاز تحول مثبت در رواب��ط بین ایران و 

اتریش باشد.
به گزارش ایرنا، حجت االس��ام و المسلمین حسن روحانی 
در نشست خبری مشترک با هاینس فیشر رییس جمهوری 
اتریش که در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد برگزار شد 
افزود: سوابق روابط دوکشور به قرن ها پیش باز می گردد و ما 

همواره روابط خوب و دوستانه ای داشته ایم.
وی اظهار داشت: از دولت اتریش برای میزبانی خوب مذاکرات 
ایران و کشورهای 5+1 قدردانی می کنیم، مذاکراتی که به یک 
توافق بسیار مهم و تاریخی به نفع ایران، 1+5، اتحادیه اروپا و 

کل منطقه و جهان دست یافت.
هاینس فیشر،  به دعوت رسمی رییس جمهوری اسامی ایران 
در صدر یک هیات بلندپایه 240 نفره با هدف توسعه بیش از 

پیش مناسبات دو کشور به تهران سفر کرده است.
رییس جمهوری اسامی ایران در پاس��خ به سوال خبرنگار 
تلویزیون اتریش درباره سیاست آینده ایران در قبال سوریه 
 و مذاکرات برای حل مس��اله این کش��ور اظهار داشت: الزم

 می دانم به رییس جمهوری اتریش دکتر فیشر و هیات همراه 
که به جمهوری اسامی ایران سفر کردند، خوش آمد بگویم و 
امیدوارم این سفر سرآغاز یک تحول بسیار مثبت در توسعه 

روابط دو کشور دوست ایران و اتریش باشد.
وی ادامه داد: س��وابق روابط ما به قرن ها پیش برمی گردد و 
همواره ما یک روابط خوب و دوستانه ای داشته ایم؛  در طول 
این چند سال که به دالیل خاص تحریم، روابط دوکشور از نظر 
اقتصادی روبه کاهش بوده است و امیدواریم در سال و ماه های 

آینده با سرعت قبل قبولی گذشته را جبران کنیم.
 روحانی خاطر نش��ان کرد: قبل از پاسخ به س��وال شما الزم

 می دان��م از دولت اتریش ب��رای میزبانی بس��یارخوب برای 
مذاکرات 1+5 که منجر به توافق نهایی و تاریخی شد، تشکر 
کنم و این توافق می تواند به نفع ایران،1+5، اتحادیه اروپا، کل 

منطقه و جهان باشد.
وی اظهار داشت: یکی از مس��ایل مورد بحث ما در مذاکرات 
خصوصی و عمومی امروز بحث منطقه، تروریسم و مشکاتی 
که در کشورهای منطقه از جمله سوریه وجود دارد، بود و ما 

هم نظر بودیم درباره اینکه تروریسم یک معضل بزرگ جهانی 
است.

رییس جمهوری ادامه داد: تروریس��م نه تنها ثبات و امنیت 
منطقه ما را بلکه حتی امنیت جه��ان را تهدید می کند و دل 
نگرانی های اروپا نس��بت به تروریست هایی که در منطقه ما 
وجود دارد و آوارگانی که این تروریست ها به وجود آورده اند 
نشان می دهد آثار این تروریس��م اروپا و سایر مناطق را در بر 

بگیرد.
روحانی تصری��ح کرد: برای حل این مس��اله بحث حمایت از 
فرد یا دولت خاص نیس��ت. سوریه یک کش��ور و دارای یک 
دول��ت، مخالفان و گروه های تروریس��تی اس��ت و مهم این 
 اس��ت که بدانیم باید چه کاری انجام دهی��م و اولویت کدام

 است؟
 آیا اولویت این است که راجع به دموکراسی در سوریه بحث 
کنیم؟ آیا این است که درباره گروه های مخالف و موافق بحث 

کنیم؟
آیا اولویت این است که راجع به تغییر در قانون اساسی بحث 
کنیم یا فعا مردم در سوریه در حال کشته شدن و آواره شدن 

هستند.
روحان��ی اظه��ار داش��ت: میلیون ه��ا نف��ر آواره ش��ده اند 
 و صده��ا ه��زار نف��ر کش��ته اند و کش��ور ب��ه ط��ور کامل
  نا ام��ن و بی ثب��ات اس��ت. نفت مردم در س��وریه توس��ط

 تروریست ها اس��تخراج و در بازار فروخته می شود و پولش 
 به جای اینکه در مسیر رفاه خرج ش��ود،  برای کشتار هزینه 

می شود.
وی افزود: بحث س��ر اولویت است و بحث س��ر این است که 
اولویت کدام است و اگر در اولین قدم اشتباه کنیم هیچ وقت 
 به مقص��د نخواهیم رس��ید . اولین قدم آن اس��ت که جلوی

 خون ریزی را بگیریم و در سوریه یک امنیت نسبی به وجود 
آوریم تا آوارگان بتوانند به خانه های خود بازگردند. 

در آن زمان می توان درباره آینده سوریه و گروه های مخالف و 
موافق، دموکراسی و رای و امثال آن بحث کنیم.

رییس جمهوری گفت: درباره سوریه باید به چند نکته توجه 
کرد؛ یکی اینکه آینده سوریه توسط آرای خود مردم سوریه 
س��اخته می ش��ود و این مردم سوریه هس��تندکه نسبت به 
حکومت آینده خود، ش��یوه دولت در آینده تصمیم خواهند 
گرفت و هیچ کشور و قدرت خارجی نباید و نمی تواند راجع به 

آینده سوریه تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: نکته دوم درباره آینده س��وریه این است که در 
موضوع س��وریه به عنوان یک معضل در منطقه همه باید به 
مردم سوریه ، ایجاد امنیت در سوریه تا شرایطی فراهم شود تا 

دموکراسی استقرار پیدا کند، کمک کنند.
روحانی اظهار داش��ت: برای این کار باید تمامی کش��ورهای 
منطقه و کش��ورهای تاثیرگذار از جمله اتحادیه اروپا کمک 
کنند و ایران در کنار هر میزی که ببین��د آینده امن با ثبات 
دموکراتیک س��وریه نتیجه آن جلس��ه خواهد ب��ود حضور 
 پیدا خواهد کرد و با هرک��ه باید حرف بزن��د و مذاکره کند، 
 گف��ت و گو خواه��د ک��رد؛ از جمل��ه کش��ورهای منطقه و

مه��م  آنچ��ه  م��ا  ب��رای   . ه��ای جهان��ی  ق��درت   
س��وریه آوارگان  بازگش��ت  و  م��ردم  ج��ان   اس��ت 

 است.
وی تصریح کرد: اگ��ر یک روز س��وریه امن تر ش��ود به نفع 
مردم منطقه و جهان اس��ت . مگر می ش��ود اجازه داد مردم 
بی گناه کش��ته و آواره در بیاب��ان ها و کش��ورهای مختلف 
ش��وند؟ جمهوری اس��امی ایران ب��ه عنوان ی��ک وظیفه 
بزرگ و بین المللی، منطقه ای، انس��انی و اس��امی خود هر 
 قدمی که بتواند ب��رای مبارزه با تروریس��م و بی��رون راندن

 تروریست ها از سوریه و ایجاد امنیت و ثبات، بازگشت آوارگان 
و جلوگیری از خون ریزی و ایجاد دموکراس��ی و آرای مردم 
سوریه بر می دارد و پشت هر میزی که به این نتیجه برسد چه 
 کشورهای منطقه و یا غیر منطقه و قدرت های بزرگ خواهد

 نشست.
رییس جمهوری گفت: آنچه مهم است میز مذاکره و یا شکل 
و یا افراد دور آن نیز نیست بلکه آنچه مهم است دستیابی به 

هدف صلح و ثبات در منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.
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آلمان، پناهجويان را به عنوان 
برده به کار می گیرد

بدعت جديد فتنه گران 
به روايت يک آيت اهلل

تهديد روحانی توسط 
يک اصالح طلب

اگر دادگاه بقايی علنی باشد، 
احمدی نژاد جرات حضور ندارد

روايتی از درخواست آيت اهلل 
فاضل لنکرانی از رهبری

شنیده ها 

رهب��ر جبهه ملی فرانس��ه گفت آلم��ان می خواهد 
پناهجوی��ان را به عنوان برده ب��ه کار بگیرد. مارین 
لوپ��ن اف��زود: سیاس��تمداران اروپای��ی در ح��ال 
بهره برداری از افراد فقیری هستند که برای رسیدن 
ب��ه اروپا از مدیتران��ه گذش��ته اند. وی تصریح کرد: 
آلم��ان احتماال گم��ان می کندک��ه جمعیتش رو به 
کاهش اس��ت و احتماال به دنبال کاهش دستمزدها 
 و ادام��ه ج��ذب ب��رده از طریق مهاجرت گس��ترده

 است. 
وی افزود: آنها از مرگ و میر مهاجران دراین س��فر 
که از سوی مافیا س��ازماندهی می شود، بهره برداری 
می کنن��د و تصاویری را نش��ان می دهند تا وجدان 
اروپایی ه��ا را به درد آورن��د و آنها را مجبور کنند تا 

شرایط کنونی را بپذیرند. 
لوپن در ادامه انتقادهای خود سیاست های آلمان را 
که به گفته آن، سیاس��ت کل اتحادیه اروپا را تحت 
تاثیر قرار می دهد، به باد انتقاد گرفت و گفت: آلمان نه 
تنها به دنبال سلطه بر اقتصاد ما است؛ بلکه می خواهد 
 م��ا را وادار کن��د که صدها ه��زار پناهجوی دیگر را

 بپذیریم.

آی��ت اهلل حیدری عضو مجلس خب��رگان در گفت و گو با 
فارس گفت، سیاس��ی کردن لیست مجلس خبرگان یکی 
از بدعت های جدید فتنه گران است. اگرچه خود خبرگان 
ماهیت سیاسی دارد؛ به معنای آنکه سیاست ما عین دیانت 
ماس��ت وکسی که به سیاست در اسام معتقد نیست اصا 
وارد مجلس خبرگان نمی شود.کس��انی وارد می ش��وند که 
بصیرت سیاس��ی داشته باشند.اما سیاست افراد در مجلس 
خبرگان به معنای سیاس��ت بازی و سیاس��ی کاری احزاب 
و جناح ها نیست. متاس��فانه برخی ها در تاشند، همچون 
مجلس ش��ورای اس��امی که سبقه سیاس��ی دارد مجلس 
خبرگان را هم سیاس��ی کنند. این کار خوبی نیست و باید 
ب��ه جایگاه رفیع مجلس خبرگان که مربوط به والیت فقیه 
اس��ت و مردم برای آن قداس��ت خاصی قائل هس��تند و به 
چش��م وابس��ته به یک جناح یا باند خاص نگاه نمی کنند، 
توجه داش��ته باشند.برخی ها امروز به دنبال آن هستند که 
رنگ و بوی سیاسی به انتخابات خبرگان بدهندکه این امر 

عاقبت خوبی برای نظام و مردم ندارد.

حجت االسام ابوالفضل شکوری عضو شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی، به برنامه ها و سیاس��ت های حزب متبوع خود 
برای دهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسامی اشاره 
ک��رد و اظهار داش��ت: حزب اعتماد ملی ام��کان دارد برای 
انتخابات مجلس لیستی مس��تقل در تهران ارائه دهد. وی 
با بیان اینکه رییس جمهور درقب��ال زحمات حزب اعتماد 
ملی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹2 ادای »دین« 
نکرده است گفت: آقای روحانی باید بداند انتخابات دیگری 

هم در پیش خواهد بود.

محم��د عطریان ف��ر می گوی��د: اتهام��ات وارده بر 
بقای��ی، تصوی��ر نگران کنن��ده ای ب��رای نزدیکان او 
فراهم کرده اس��ت. به نظر می رس��د ظاه��را بقایی 
پیش از آنک��ه تصمیم گیرنده اصلی باش��د،کارگزار 
ب��وده اس��ت واگ��ر دادگاه او علن��ی برپ��ا ش��ود، 
 احمدی نژاد جرأت حضور در عرصه را دیگر نخواهد

 داشت.
به نوش��ته آرمان عضو کارگزاران ب��ا تاکید بر اینکه 
دولت روحانی باید نگاه خود را به دوره پس��ا تحریم 
از ن��و تعریف کند می گوید: وزیران باید با روحیه ای 
امیدوارکه دولت اول هاشمی ، پس از جنگ عهده دار 
بازسازی کشور ش��د، در صحنه عمل و اقدام حاضر 

شوند.
او اهم��ال، خس��تگی، محافظ��ه کاری، س��ایه یاس 
و تردی��د و ناتوان��ی و از همه مهم تر نادانی، را س��م 
مهلک��ی می داند که دولت و مق��درات آن را تهدید 

می کند.

 محمدتق��ی موحدی لنکران��ی در گفت وگو با فارس
 با اش��اره به نحوه نظ��ارت آیت اهلل فاضل لنکرانی بر 
تعلی��م و تربیت فرزندانش اظهارکرد: در س��فر مقام 
معظ��م رهبری به قم آیت اهلل فاض��ل به دلیل اینکه 
نسبت به مردم دلسوز بود و دوست داشت برای شهر 
قم کاری انجام شود، از ایشان درخواست کردند که 
یک بخش آنژیوگرافی در اس��تان قم راه اندازی شود 
ک��ه پ��س از آن در یکی از بیمارس��تان های قم این 
بخش راه اندازی ش��د.فرزند آیت اهلل فاضل لنکرانی 
عن��وان کرد: مرح��وم پ��درم احترام خاص��ی برای 
پزش��کان قائ��ل بود و پزش��کانی که ب��رای مراجعه 
خدمت ایش��ان می رس��یدند، هر نکته پزش��کی که 
می گفتن��د بدون چ��ون و چرا قبول می ک��رد؛ زیرا 
معتقد بود پزشک امین بیمار بوده و هرچه می گوید 

به صاح بیمار است.

زن عراق��ی، یکی از س��رکردگان گروهک تروریس��تی 
داعش در نزدیکی شهر موصل را ، پس از آنکه او را وادار 

به جهاد نکاح کرده بود، به هاکت رساند.
 به گزارش ایرنا به نقل از پای��گاه اینترنتی عربی پرس، 
»ابوانس« یکی از سرکردگان داعش در موصل در محله 
تل الرمان واقع در غرب این ش��هر توسط زن عراقی به 
قتل رسید.به نوشته رس��انه های گروهی عراق، این زن 
از سرکرده داعشی به دلیل اینکه در سه ماه گذشته او را 

وادار به جهاد نکاح می کرد، انتقام گرفت.
در مورد نحوه کش��ته ش��دن این س��رکرده داعشی و 

سرنوشت زن یادشده اطاعی در دست نیست.

برخی گزارش ها حاکی اس��ت که ای��ن زن جزو اقلیت 
ایزدی ساکن شمال عراق است.

گروهک تروریستی داعش در ماه اوت گذشته 15 زن را 
در پایگاه نظامی الغزالنی در نزدیکی موصل پس از اعام 

مخالفت آنها با جهاد نکاح اعدام کرد.
همچنی��ن در م��اه ژوئیه گذش��ته به همی��ن دلیل در 
موصل 1۹ زن دیگر اعدام ش��دند.گروهک تروریستی 
داع��ش از ماه ژوئن گذش��ته بر ش��هر موص��ل دومین 
ش��هر بزرگ عراق تس��لط یافت.تکفیری ه��ا از هنگام 
 ورود به ع��راق و تاکن��ون جنایات بس��یاری را مرتکب 

شده اند.

وزیر دادگس��تری در واکنش به نامه اخیر علی مطهری، 
نماینده مجلس شورای اسامی در خصوص حصر سران 
فتنه گفت:  این بحث یک بحث حقوقی و تخصصی است و 

باید در محافل حقوقی مطرح شود نه در رسانه.
به گزارش تسنیم، حجه االس��ام والمسلمین مصطفی 
پورمحمدی در حاشیه مراس��م افتتاح مرکز داوری اتاق 
تعاون ایران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتی این 
موضوع در رسانه مطرح شود، سیاس��ی می شود و طبعاً 
پیامدها و تبعات آن نیز سیاسی خواهد شد و به نفع منطق 

و مباحثه حقوقی نخواهد بود.
 وزیر دادگس��تری اضافه ک��رد: ما یک نظ��ری داریم که

 ان ش��اءاهلل حقوقدانان در جای خود بیشتر آن را تبیین 

کنند. پورمحمدی ادامه داد: اصًا پرداختن به این بحث 
 کمکی به حل مش��کل نمی کند و ش��ما خبرنگاران هم

 سیخ و قاشق به موضوع می زنید؛  در حالی که این کار هیچ 
کمکی به حل مشکل نمی کند.

وزیر دادگستری افزود: بر این اساس فکر نمی کنم نیازی 
به تعقیب این موضوع از جانب بنده وجود داشته باشد.

پورمحمدی در پاسخ به س��وال دیگری در زمینه تبادل 
جیسون رضاییان، خبرنگار واش��نگتن پست که به اتهام 
جاسوسی در بازداش��ت به س��ر می بردگفت: هنوز این 
پرونده به محکومیت نهایی و قطعی منجر نش��ده است و 
باید مراحل آن طی شود، این یک پرونده سیاسی است که 

حداقل بنده از آن اطاعی ندارم.

واکنش وزير دادگستری انتقام سخت زن عراقی از فرمانده داعش
به نامه علی مطهری در باره حصر

نماینده س��ابق مجلس شورای اس��امی، با بیان اینکه کنگره 
آمریکا پس از شکس��ت در وتوی نظر اوباما،  وراد تحریم های 
حقوق بشری و تروریسم می شودگفت: مجلس باید مقابله به 

مثل با این سیاست ها را در دستور کار قرار دهد.
حش��مت اهلل فاحت پیش��ه در گفتگو ب��ا مه��ر، در رابطه با 
اظهارنظرهای مختلف درباره نقش مجلس در بررس��ی برنامه 
جامع اقدام مشترک اظهار داشت: طبق قانون اساسی مجلس 
اجازه ورود به تمام مباحث کش��ور را دارد و در همین راس��تا 

می تواندکمیسیون ویژه تشکیل دهد.
وی تصریح کرد: در کشور ما موضوع هس��ته ای جزو مقوالت 
کان کشور است که در شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف 

می ش��ود و رییس مجلس نیز به نمایندگی از قوه مقننه، عضو 
این شورا است. این نماینده سابق مجلس ادامه داد: جمهوری 
اسامی ایران از 12 سال قبل به این تشخیص رسیده است که 
مسوولیت پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار 
شود و سایر ارکان نظام نیز در قالب این شورا ایفای نقش کنند. 
فاحت پیش��ه گفت: آخری��ن قانون مصوب مجل��س در این 
 رابطه یعنی » قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای

 هسته ای ملت ایران« نیز بعد از اینکه بحث هایی را برانگیخت، 
در نهایت با مشورت شورای عالی امنیت ملی تصویب شد؛ یعنی 
نقش مجلس با مسوولیت اصلی شورا شکل گرفت و این مساله 

نیز خاف قانون و دموکراسی نیست.

وی در عین حال به ش��رایط جدی��د پیش آم��ده در ارتباط با 
مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: پس از این مرحله 
ش��رایط دیگری اتفاق افتاد؛ از جمله اینکه کنگره آمریکا این 
اختیار را برای خود قائل شدکه برجام را بررسی و حتی احتماالً 
 آن را رد کن��د؛ بنابراین ش��رایط و مقتضی��ات مبتنی بر اصل 
 »مقابله ب��ه مثل« باعث تقوی��ت جایگاه مجل��س در موضوع

 هسته ای شد.نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: چون کنگره آمریکا وارد موضوع مذاکرات 
هسته ای شد، بنابراین بحث آنها بر سر موضوع هسته ای باعث 
طرح ادعاهای جدید علیه جمهوری اس��امی ش��د و به طور 
طبیعی موضع مخالفان برجام را در ایران تقویت کرد؛ به همین 
دلیل مقتضیات اصل مقابله به مثل باعث شد که این امکان برای 

ورود مجلس شورای اسامی به مساله هسته ای فراهم شود.
مجلس نمی تواند برجام را تصويب کند اما می تواند آن 

را رد کند
 فاحت پیش��ه در رابطه ب��ا اظه��ارات برخ��ی از اعضای تیم

 مذاکره کننده هس��ته ای که تصویب برجام توسط مجلس را 
به صاح ندانسته اند عنوان کرد: واقعیت موضوع این است که 
برجام االن فقط یک نقشه راه است که بر اساس آن توافق صورت 
می گیرد ودولت ها اگر تشخیص دهند توافقنامه را به مجلس ها 
می فرس��تند. وی افزود: بنابراین مجلس نم��ی تواند برجام را 
تصویب کند؛  اما می تواند آن را رد کند و از جمله بخش هایی 
از برجام که در صورت توافق نهایی حتما باید به مجلس بیاید، 

موضوع پروتکل الحاقی است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در توضیح این نکته، خاطرنشان 
کرد: در برجام آمده است حداکثر ۸ سال پس از اجرای برنامه 
جامع اقدام مش��ترک، پروتکل الحاقی باید در ایران اجرا شود، 
یعنی دولت قولی را از طرف مجلس داده است و این نافی نقش 
مجلس برای تصمیم گیری در این حوزه نیست. فاحت پیشه 
در همین رابطه به نمونه اتفاق افتاده در مجلس هفتم اش��اره 

کرد و گفت: م��ا در آن زمان به صورت بی حاش��یه تری قانون 
الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2+۹۳ را 
تصویب کردیم که در آن قانون تصریح شدکه در صورت ارجاع 
پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی توسط دولت ایران متوقف شود که همین اتفاق 
نیز افتاد و در حال حاضر نیز مجلس می تواند مش��ابه آن اقدام 

را انجام دهد.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: منتقدان رون��د مذاکرات هس��ته ای 
می گویندکه طبق قانون اساسی هر چیزی که تعهدآور باشد 
باید به مجلس برود تا تبدیل به قانون شود، اما مقامات دولتی 
 no می گویند که برجام موافقت نامه نیس��ت و اساس��اً حالت
paper دارد؛ یعنی در این حالت، کاغذی وجود ندارد. فاحت 
پیشه تاکید کرد: صرفنظر از این نوع دیدگاه، کاری که مجلس 
می تواند انجام دهد، در چارچوب اصل »مقابله به مثل« قابل 
بررس��ی اس��ت؛ یعنی همانطور که کنگره آمریکا به دنبال رد 
برجام است نه تصویب آن، مجلس نیز در همین قالب می تواند 

با موضوع مواجه شود.  
کنگ�ره پ�س از شکس�ت در زمین�ه رد برج�ام، وارد 

تحريم های حقوق بشری و تروريسم می شود
این کارشناس روابط بین الملل با تاکید بر اینکه کنگره آمریکا 
قطعاً نمی تواند رای وت��وی اوباما را از بین بب��رد، به تحرکات 
احتمالی کنگره پس از نهایی ش��دن برجام اشاره کرد و گفت: 
احتمال می رودکنگره پس از شکس��ت در این جریان، سلسله 
قوانینی را در حوزه تروریسم و حقوق بشر علیه ما تصویب کند تا 
تحریم های ایران را ادامه دهد، یعنی تحریم های ضد ایرانی در 

نظام سیاسی آمریکا حفظ می شود.
وی در همین رابطه تاکیدکرد: با توجه به این ش��رایط، ضمن 
اینکه بررسی برجام حق مجلس است، معتقدم مجلس ما نیز 
باید مقابله به مثل با سیاست هایی از این نوع را در دستور کار 

قرار دهد.

روحانی:

 امیدوارم سفر رییس جمهور اتریش، سرآغاز تحول مثبت باشد

تحريم های ضدايرانی باقی می ماند؛

مجلس با کنگره مقابله 
به مثل کند



خبر  خبر 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1675 | چهارشنبه 18 شهریور 1394 |25 ذی القعده 1436

مش��اور رییس جمهور و دبیرکل خانه کش��اورز ایران ب��ا بیان اینکه 
قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیش��تر از س��ایر کش��ورهای 
دنیاس��ت گفت: وقتی که درآمدهای نفتی کش��ور مانند زمان قاجار 
هزینه می شود، کس��انی که می فهمند باید اعتراض کنند، زمانی که 
آب و خاک کشور به حراج گذاشته می شود، انجمن های علمی باید در 

مقابل سیاست های غلط ایستادگی کنند.
 عیس��ی کالنتری در حاش��یه چهاردهمین همایش سراسری علوم 
خاک که در تاالر خیام دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان با بیان اینکه 
96 میلیارد متر مکعب آب در ایران از سفره های زیرزمینی برداشت 
می شود، اظهار داشت: از این میزان 88 میلیارد متر مکعب به مصرف 

کشاورزی می رسد.
وی بیان داش��ت: اگر به جای مصرف 88 میلیارد متر مکعب آب در 
 بخش کشاورزی، 43 میلیارد متر مکعب اس��تفاده کنیم، بهره وری 

دو برابر می شود.
 دبیرکل خانه کش��اورز ایران با بیان اینکه اگر طبق اس��تانداردهای

بین المللی بخواهیم از آب های زیرسطحی برداشت کنیم، حق نداریم 
بیش از 40 درصد از این آب ها برداشت داشته باشیم.

 وی عن��وان ک��رد: اگر میزان برداش��ت اضاف��ی آب از س��طح زمین
 25 میلی��ارد متر مکعب ش��ود، کل آب مصرفی در آین��ده در ایران 
 بای��د 56 میلیارد متر مکعب باش��د و ای��ن رقم اکن��ون 96 میلیارد 
 متر مکع��ب اس��ت و در کل 41 میلیارد متر مکعب برداش��ت اضافه 

داریم.
 مش��اور رییس جمهور با اش��اره به نقش انجمن های علمی کش��ور 
 تأکید کرد: فعالیت انجمن های علمی کش��ور که نقش اساسی دارند

  از هر تش��کلی و گروهی »کش��اورزی، صنف��ی، علم��ی و ... «. باید 
 در راس��تای حفظ منابع مال��ی و منافع ملی کش��ور هدف داش��ته 

باشند.
وی با بیان اینکه ما هنوز خودکفا نش��ده ایم و علت آن اشتباه بودن 
سیاست های کالن است، بیان کرد: انجمن های علمی باید مقاومت 
کنند و حرف علمی بزنند و مس��ووالن اجرایی نیز باید در راس��تای 

توسعه پایدار به انجمن ها کمک کنند.
 مش��اور رییس جمه��ور اذع��ان ک��رد: ام��روز قطع��اً ای��ران توان

توسعه کش��ت آبی را ندارد، بلکه باید از س��طح زیرکشت آبی کاسته 
شود.

وی تصریح کرد: کشور ایران ظرفیت تولید ساالنه 7/5 میلیون تن شیر 
را ندارد و این امر به این دلیل است که آب، کاه و علوفه وارداتی نیستند 
و گاوی هم که روزانه 30 کیلوگرم ش��یر می دهد، باید 18 کیلوگرم 
علوفه مصرف کند بنابراین دچار س��و تغذیه شده و میزان تولید شیر 

کاهش می یابد.

معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد که قیمت خرید 
تضمینی گندم برای برنامه ریزی کشاورزان جهت تولید سال آینده تا پایان 
شهریورماه امسال تصویب و اعالم شود.عباس کشاورز در حاشیه سومین 
گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی برای آغاز سال زراعی 
95-94  افزود: طبق بررس��ی های کارشناسی صورت گرفته قیمت خرید 
تضمینی گندم سال زراعی آتی از سوی این معاونت تهیه و در مردادماه به 
وزارتخانه متبوع پیشنهاد شد و این قیمت نیز در شهریور ماه از سوی وزارت 

جهادکشاورزی به دستگاه های تصمیم گیرنده ارائه شده است. 
خرید تضمینی گندم امسال برای تامین نان کشور کافی است

وی در پاسخ به این سوال که برخی منابع آمریکایی اعالم کرده اند ایران در 
سال جاری باید 2/5میلیون تن گندم وارد کند، اظهار داشت: امسال هشت 
میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این میزان برای تامین نان 

کشور کافی است و خبر واردات 2/5 میلیون تنی گندم نادرست است. 
جشن خودکفایی گندم تا چهار سال آینده

کشاورز درخصوص زمان جشن خودکفایی گندم، تصریح کرد: هم اکنون 
کش��ور در بخش تولید گندم از مرز 85 درصد خوداتکایی عبور کرده و بر 
این باورم اگر محصوالتی به حدود 90 درصد خوداتکایی برسد آن جامعه 

خودکفا شده است. 

 یک مق��ام مس��وول در س��تاد تنظیم ب��ازار از ص��دور مج��وز افزایش
پنج درصدی قیم��ت روغن نباتی با در نظر گرفت��ن قیمت های جهانی 
 خبر داد و گف��ت: هیچ مج��وزی برای افزای��ش قیمت لبنی��ات صادر

 نشده است.
این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: براساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار، صنایع روغن نباتی می توانند مشروط به کاهش نیافتن 
قیمت های جهانی روغن خ��ام و با در نظر گرفتن کش��ش بازار، قیمت 

روغن نباتی را تا سقف پنج درصد افزایش دهند.
وی اضافه کرد: در ای��ن مصوبه به روند قیمت جهان��ی انواع روغن خام 
نیز توجه شده است، چراکه براس��اس آن اگر قیمت جهانی روغن خام 
کاهش پیدا کن��د، این مجوز افزای��ش پنج درصدی نی��ز محلی از اجرا 

نخواهد داشت.
این مقام مس��وول ادام��ه داد: گرچه قیم��ت جهانی ان��واع روغن خام 
 طی س��ال گذشته روند کاهش��ی داشته اس��ت اما در قیمت تمام شده 
روغن نبات��ی دیگر عوامل مانند س��وخت، انرژی، دس��تمزد و غیره نیز 
تاثیر گذار هستند که در تصمیم گیری برای صدور این مجوز همه عوامل 

مدنظر قرار گرفته است.

مشاور رییس جمهور:
درآمدهای نفتی کشور مانند 

زمان قاجار هزینه می شود

قیمت خرید تضمینی گندم 
تا پایان شهریور تصویب می شود

افزایش نرخ لبنیات 
غیرقانونی است 

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بی��ان این که دولت 
برای ایجاد اش��تغال از تعاونی ها یاری  می طلبد، گفت: 
مهم ترین برنامه ای ک��ه دولت در بحث اش��تغال برای 
خود ترس��یم کرده حرکت به س��مت بنگاه های خرد و 

متوسط است.
علی ربیعی در دهمین جشنواره تعاونی های برتر اظهار 
کرد: جامعه ای که در آن کارخانه های سر به فلک بکشد 
و تلی از طال باال برود، خوش��بختی به ارمغان نمی آورد. 
جامعه ای خوش��بخت اس��ت که در آن آرامش و رفاه، 
همدلی و هم زبانی و ش��غل با کرامت برای مردم فراهم 

شود.
وی گفت: اگر جامعه غیررانتی و تولید محور باشد و شغل 
و درآمد باکرامت برای افراد آن ایجاد ش��ود یک جامعه 
خوشبخت است و مردم در آن با اطمینان و اعتماد پشت 

سر یکدیگر قرار می گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا بیان این که اقتصاد 
ایران طی سال های گذش��ته همچون کیک کوچک و 
آبرفته ای ضعیف شده اس��ت، اظهار کرد: نرخ تورم 40 
درصدی رو به صعود و کسری رش��د 5/6 درصدی رقم 
ش��وخی برداری نیس��ت و در چنین جامعه ای افراد به 

لحاظ در کنار هم بودن آسیب می بینند.
ربیعی در ادامه با اش��اره به وجود پن��ج میلیون جوان 
تحصیلکرده ایرانی گفت: باید برای ای��ن افراد جویای 
کار که با فاصله س��نی 20 تا 30 سال با تاخیر وارد بازار 
کار می شوند، چاره ای اساسی اندیشید، چرا که در این 
ش��رایط اگر بخواهیم کشور را به کش��وری با رشد باال 
تبدیل کنیم باید کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشیم.

وی متذکر ش��د: اگ��ر 750 میلی��ارد دالر درآمد نفتی 
گذشته را با هدف و جهت گیری درست در جامعه تزریق 
می کردیم هم فساد و تبعیض و نابرابری کم می شد هم 

به هر خانه ای شغل با کرامت می بردیم.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، تعاونی ه��ا را کلید 
ایجاد ش��غل های بزرگ توصیف کرد و اف��زود: راهکار 
رش��د اقتصادی بهبود زندگی مردم و توسعه را باید در 

تئوری های تعاون جستجو کرد.
به گفته ربیع��ی در تابلویی که از آینده ایران ترس��یم 
کرده ایم آینده ایران رو به رش��د و توسعه و هیچ فردی 
در این تابلو نباید زیر چرخ دنده های توسعه خرد شود و 

اختالفات و نابرابری های منطقه ای بیشتر شود.
به گفته وی س��ال گذشته رشد س��ه درصدی را تجربه 
کردیم و امسال باید خود را برای رشد بیشتر آماده کنیم.

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در حاش��یه مراس��م 
دهمین جش��نواره تعاونی های برتر درباره برنامه دولت 
برای ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت های بخش تعاون 
گفت: مهم ترین برنامه ای که دولت در بحث اشتغالزایی 
دنبال می کند حرکت به س��مت بنگاه ه��ای کوچک و 
متوس��ط اس��ت و تالش می کند تا با تعاونی ها اشتغال 

بزرگ ایجاد کنیم.
ربیعی گفت: ب��رای هفت هزار س��اعت باقی مانده عمر 
دولت یازدهم برنامه ای را دنبال خواهیم کرد که اتکای 
آن ب��ه محلی گرایی اس��ت و در این برنامه رش��ته ها و 
رسته های ش��غلی در مناطق مختلف شناسایی و بردن 
آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد تعاونی ها در محله ها 

و مناطق با جدیت دنبال می شود.
وی خاطر نش��ان کرد: دول��ت برای اش��تغال بزرگ به 
تعاونی ها نیاز دارد. تعاونی ها شیوه ای اقتصادی، انسانی 
و اخالقی هستند که برای رشد و توسعه، تولید و اشتغال 
به کمک می آیند از این رو دولت س��ال های باقی مانده 
عمر خ��ود را در کن��ار تعاونگران خواهد ب��ود و از همه 

ظرفیت های بخش تعاون استفاده خواهد کرد.
به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی تعاون با نام 
امام راحل، قانون اساسی و شهید بهشتی گره خورده و در 
جامعه ای که مسیر تعاون را مقام معظم رهبری ترسیم 

کرده باید تولید ثروت به گونه ای باش��د که همه از آن 
بهره مند شوند و روح همکاری و همدلی در آن موج بزند.

ربیعی درباره ی پیش بینی سهم بخش تعاون در برنامه 
ششم توس��عه نیز گفت: انتظار بخش تعاون این است 
که دولت جایگاه تعاون را در اس��ناد باالدستی ببیند و 
پاراگراف های زیبا برای آن بنویس��ند. در حالی که باید 
ظرفیت ها را در بخش تعاون ایج��اد کنیم و تعاون را به 

ماهیت اصلی خود برگردانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود یکصد 
تعاونی فعال در کش��ور گفت: باید ظرفیت های داخلی 
تعاونی ها را افزایش بدهیم چون فرصت تغییر برنامه را 
نداریم و باید هفت راهبرد و 49 برنامه ای که برای تحول 
بخش تعاون پیش بینی کرده ایم در دو سال آینده دنبال 
کنیم.ربیعی از احیای کمک های فنی به بخش تعاون با 
حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت: 
کمک های فنی بخش تعاون را که س��ال های گذش��ته 
قطع ش��ده بود احیاء کردیم و توسط سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی ردیف بودجه برای آن اختصاص دادیم.
وی در پایان گفت: با تک تک وزارتخانه ها تعامل برقرار 
و با تک تک استان ها تفاهم نامه امضاء کردیم تا تعاون را 
از نوع از پایین به باال ببریم و این مسیری است که برای 

رشد و اعتالی تعاون انتخاب کردیم.
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عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوست و ساالمبور از 
کاهش 50 درصدی صادرات این اقالم به لحاظ ارزش در س��ال جاری نسبت به 

سال گذشته خبر داد.
سعید شادکام با بیان اینکه قیمت های جهانی در بازار پوست و چرم افت کرده است، 
گفت: در حال حاضر بحران در همه جای جه��ان وجود دارد و چرم هم به کاالیی 
تبدیل شده که دیگر در طراحی و مد جایی ندارند و تنها باید نسبت به پوشاک دیگر 

صرفه اقتصادی داشته باشد تا مردم بخرند.
وی با بیان اینکه استفاده از پوشاک چرم در دنیا تقریبا منسوخ شده است، اظهار 
کرد: چرم اکنون بیشتر به عنوان کیف و کفش و کمربند مورد استفاده قرار می گیرد 

و پوشاک آن بازار خود را از دست داده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوست و ساالمبور با 
اشاره به کاهش تقاضای جهانی برای پوست و چرم ادامه داد: لغو تحریم ها مشکالت 
شبکه بانکی و روابط تجاری را تا حدودی تس��هیل می کند اما واقعیت این است 
که ما دچار تحریم داخلی ش��ده ایم؛ هرچندکه هنوز تحریم های بین المللی لغو 

نشده است.
ش��ادکام با انتقاد از وضع عوارض روی صادرات ساالمبور گفت: در حالی که تنها 
پنج درصد از پوست موجود در کشور توسط صنایع تولیدکننده استفاده شده و 95 
درصد آن اضافی است، بستن عوارض روی صادرات ساالمبور عملی غیر عاقالنه 

و غیرمنطقی است.
به گفته وی دریافت عوارض از صادرات س��االمبور با برنامه های مش��خص شده 

در تعارض است و تش��ویق را نیز از صادرات می گیرد.عضو هیات مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوس��ت و س��االمبور افزود: درآمد تعرفه ای که 
روی صادرات س��االمبور وضع ش��ده اس��ت قرار بود صرف خرید ماشین آالت و 
ارتقای صنعت تولید محصول نهایی چرم در کشور ش��ود اما این کار انجام نشده 
و صندوق حمایتی نیز برای این صنعت شکل نگرفته است.ش��ادکام با تاکید بر 
اهمیت س��رمایه گذاری خارجی در این بخش اظهار کرد: اگر بخواهیم چرمی با 
 توان صادراتی مناسب تولید کنیم، نیاز به مواد شیمیایی و ماشین آالت خارجی

 داریم که هزینه زیادی را نیاز دارد و باید تالش کنیم خارجی ها این ها را به کشور 
ما بیاورند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت از حذف عوارض صادرات سنگ  آهن 
دانه بندی شده خبر داد و گفت:  حذف عوارض س��نگ آهن نمی تواند به 
صادرات آن کمک کند گرچه تاکنون نیز هر آنچه صادر شده به حق نبوده 
است چراکه، در داخل به تمام محصوالت سنگ آهن از جمله کنسانتره و 

گندله نیازمند هستیم.
عبدالوهاب سهل آبادی با تاکید بر اینکه فقط عوارض سنگ های دانه بندی 
شده حذف ش��ده اس��ت، اظهار کرد: وعده داده اند که عوارض صادراتی 
کنسانتره نیز برداش��ته ش��ود اما به قدری بازار س��نگ آهن بد است که 

برداشت عوارض هم کمکی به صادرات سنگ آهن نمی کند.
وی ادامه داد: برای سنگ آهن خام نیز از ابتدا عوارض پرداخته نمی شد اما 
به جای حذف عوارض صادراتی کاش محصوالت سنگ آهن را در اختیار 

تولیدکنندگان می گذاشتند تا خود بازار را پیدا کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز مخالفت شدید با صادرات 
سنگ آهن تصریح کرد: حیف است که ماده اولیه به خوبی سنگ آهن را 
به چین و ترکیه بفرس��تیم تا در آنجا اش��تغالزایی ایجاد شود و در نهایت 
محصوالت را از آن کشورها بخریم. به جای این کار باید واحدهای کنسانتره 

و گندله سازی و نوردها را ایجاد کنیم.
سهل آبادی با تاکید بر اینکه به تمام فرآورده های سنگ آهن تولیدی در 
کشور نیازمند هستیم و حتی مقدار زیادی وارد می کنیم، گفت: رکود چین 
نیز به شرایط نامس��اعد بازار کمک کرده و با وجود حذف عوارض به نظر 

نمی رسد سنگ آهن، صادرات بیشتری داشته باشد.
با وجود س��خنان دولتمردان مبنی بر این که تالش می شود خام فروشی 
نداشته باشیم در اقدام اخیر عوارض صادراتی سنگ های دانه بندی شده 
حذف شده و عوارض صادراتی کنسانتره نیز در پله بعدی حذف قرار دارد 
که در نهایت نه عوارض صادراتی بلکه رکود بازارهای بین المللی می تواند 
سنگ آهن ایران را برای کش��ور و ایجاد ارزش افزوده در آینده ای نزدیک 
حفظ کند تا باشد که پس از اجرای برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 در راستای توس��عه واحدهای کنسانتره و گندله، س��نگ آهن خام صادر 

نشود.

عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی حذف شدپوشاک چرم در دنیا منسوخ شده است

رییس کنفدراس��یون ص��ادرات ضمن ارزیاب��ی از کمپینی که 
برای نخریدن خودرو داخلی ش��کل گرفته است، گفت: با توجه 
به فرصتی که در س��ال های گذش��ته در اختیار خودروس��ازان 
قرار داش��ت و انحص��ار موجود در ای��ن بخش، عم��ال رضایت 
مصرف کنندگان جلب نشده اس��ت و این کمپین تنها راه برای 
مصرف کنندگان اس��ت تا نارضایتی خود از شرایط خودروهای 

داخلی اعالم کنند.
محمد الهوتی اظهار کرد: مسائل و مشکالت مربوط به خودرو 
از حدی که آس��تانه تحمل مصرف کننده بوده گذشته است و 
انتقاداتی که طی سالیان گذش��ته به این صنعت وجود داشته 
است باعث بهتر شدن کیفیت نش��ده و حتی روز به روز کیفیت 

پایین تر آمده است.
وی افزود: در ظاهر خودروهای داخلی تغییراتی ایجاد ش��ده و 
امکانات بیشتری پیدا کرده اند اما عمال کیفیت خودرو ها باالتر 
نرفته و حتی در مواردی کیفیت افت کرده است. از سوی دیگر 
نیز وقتی به تعرفه واردات خودرو نگاه می کنیم و انحصاری که 
در واردات خودرو به کشور وجود دارد مصرف کننده را به نقطه 

رسانده است که به تحریم خودروی داخلی رو بیاورد.
عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگان��ی تهران با بی��ان اینکه 
مصرف کننده  برای رساندن اعتراض خود به مسووالن به کمپین 
نخریدن خودرو رو آوردند، ادامه داد: با اینکه ممکن اس��ت این 
روش پسندیده ای نباشد اما با توجه به فرصتی که در سال های 
گذشته در اختیار خودروسازان بوده و نتیجه ای به همراه نداشته 
اس��ت، عمال مصرف کنن��ده را وادار به این اقدام کرده اس��ت تا 

نارضایتی خود را اعالم کند.
الهوتی اضافه کرد: البته این مباحث به این معنی نیست که همه 
تقصیر ها گردن خودروساز هاس��ت یا اینکه در صنایع دیگر غیر 
از خودرو چنین کمبود هایی وجود ن��دارد اما به توجه به تعرفه 
وارداتی خودرو و انحص��اری که در اختیار خودروس��ازان بوده 
است، نتوانس��تند رضایت مش��تری را جلب کنند و راه اندازی 
این کمپین تنها راهی بوده اس��ت که مصرف کننده می توانسته 

صدایش را برساند.
وی ادام��ه داد: در بخش خودرو ب��ا توجه به تعرف��ه وارداتی و 
همچنین با توجه به زمان و فرصتی که در اختیار خودروساز ان 

بوده و عمال بازار انحصاری داشته اند و نتوانستند رضایت مشتری 
را جلب کنند، راه اندازی این کمپین تنها راهی بوده که مصرف 
کننده می توانسته صدایش را برساند. در مجموع اگر در هر زمینه 
و هر کاالیی به خواست مش��تری توجه نشود قطعا با نخریدن و 

تحریم مواجه می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: خودرو شرایط قاچاق 
را ندارد اما در تولی��دات داخلی دیگری ش��اهد کیفیت پایین 
هس��تیم و اگر هم کیفیت باالست ش��رایط رقابتی وجود ندارد 
 و برای همی��ن کاالها به صورت غی��ر مجاز در ب��ازار در اختیار

 مصرف کننده ق��رار می گیرند که باعث می ش��ود تولید داخل 
تحت فش��ار قرا گیرد و کااله��ای قاچاق تهدی��دی برای تولید 

داخل باشند.
به گفت��ه وی، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که 
 به مش��کالت اساس��ی تولید توجه کند، به خواس��ته مشتری 
اهمیت دهد و همچنین حمای��ت از تولید و مصرف کننده را در 
دس��تور کار خود قرار دهد، چراک��ه یکجانبه نگری قطعا جواب 

مثبت نخواهد داد.

فرصت سوزی خودروسازان داخلی!

ربیعی اعالم کرد؛

تعاونی ها، کلید ایجاد شغل های بزرگ هستند
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در حال انقراض

سخنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس، در خصوص 
ضرورت اجرای طرح تنفس ده س��اله جنگل ها، گفت: 
طرحی که برداشت از جنگل ها را برای ده سال محدود 
می کند، بسیار خوب است تا در این زمان جنگل نفس 
کش��یده و ترمیم ش��ود، البته اجرای این ط��رح زمانی 
تاثیرگذار است که نیروی انسانی و تجهیزات الزم برای 
 طرح فراهم ش��ود؛ هرچند این طرح پیش��تر باید اجرا 

می شد.  
 جنگل ها، ریه کشور هستند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس ش��ورای اس��امی 
با اش��اره به آس��یب هایی که جنگل را تهدید می کند، 
تصریح کرد: جنگل ها ریه های منطقه و کشور هستند، 
از این رو ب��ا توجه به ش��رایط آب و هوای��ی و تغییرات 
 اقلیمی ضرورت دارد نگاه ویژه ای به موضوع حفاظت از 
 جن��گل ه��ا وج��ود داش��ته باش��د؛ ب��ا کاه��ش 
ب��ارش ه��ا از 15 س��ال پی��ش تاکن��ون ک��ه گفت��ه 
 ش��ده ت��ا 15 س��ال آین��ده ه��م ادام��ه دارد، بای��د 
سیاست هایی را به کار گرفت که کشور به بیابان تبدیل 

نشود.
عباس قائیدرحمت افزود: پیش بینی ها بر این امر تاکید 
دارند که اگر رویه فعلی در کشور با عدم مدیریت منابع 

 آب ادامه یابد، جنگل ها به بیابان تبدیل خواهند ش��د؛ 
بنابراین در این زمینه هشدارهایی از سوی کارشناسان، 
مسووالن داخلی و خارجی کشور داده شده، با این حال 
 کاهش آب یکی از مه��م ترین تهدی��دات برای جنگل 
 به ش��مار می روند که با مدیریت صحی��ح باید حداکثر 

بهره وری از آب صورت گیرد.
  قائیدرحم��ت، دومین تهدی��د را اجرا نک��ردن قوانین 
در حوزه جنگل ها خواند وگفت: برخوردهای قانونی باید 
انجام گیرد، مجلس نیز آمادگی الزام آور تر کردن قوانین 
گذش��ته را دارد، در واقع قوانین برخورد با کس��انی که 
اقدام به نابودی جنگل ها می کنند باید ش��دیدتر شود، 
 متاسفانه عواملی در جنگل اقدام به قاچاق چوب یا ذغال 

می کنند.
 این نماین��ده مردم در مجل��س نهم، با اش��اره به اینکه 
نباید مجوز برداش��ت چ��وب از جنگل ها صادر ش��ود، 
یادآور ش��د: آتش س��وزی ها از دیگر تهدیداتی هستند 
 که در ماه های اخیر نیز افزایش یافته، متاسفانه در اکثر 
آت��ش س��وزی ه��ا عوام��ل انس��انی مقصر ش��ناخته 
ش��ده ان��د؛ بنابرای��ن دس��تگاه ه��ای نظارت��ی ب��ه 
 دنب��ال پیش��گیری و اطف��ای ب��ه هن��گام حری��ق 

باشند.

 لزوم برخورد شدید قضایی با متخلفان
  وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مدیری��ت بح��ران در زمان 
 آتش سوزی جنگل ها صورت نمی گیرد، گفت: با توجه 
به اتفاقات اخیر، راه س��ازی های ض��روری برای اطفای 
حریق در جنگل ها باید ایجاد ش��ود؛ اما در حال حاضر 
جنگل ها از دژبانی ویژه نیز برخوردار نیستند. متاسفانه 
لرستان، یکی از استان هایی اس��ت که در سال جاری از 
این جهت آسیب های جبران ناپذیر بسیار دید و به شکلی 

حجم وسیعی از جنگل هایش در آتش سوخت.
  نماینده م��ردم درود و ازنا در مجلس نه��م، تاکید کرد: 
باید ش��دیدترین برخورد قضایی با افرادی که به جنگل 
آسیب می رسانند در دستور کار قرار گیرد به ویژه مواردی 
که به شکل عمدی اتفاق می افتد، هرچند فرهنگ سازی 
نیز از جمله اقداماتی است که باید به مردم آموزش داده 

شود.
پیش�گیری از  وقوع حادثه، س�رمایه تلقی 

می شود
 قائیدرحمت، عدم پیش��گیری از حوادثی که جنگل ها 
را تهدید می کند را مهم ترین دلی��ل نابودی جنگل ها 
دانست و گفت: حفاظت ازمحیط زیست و منابع طبیعی 
 و جنگل ها مهم ترین اقدامی اس��ت که باید در اولویت 

قرار گیرد، ب��ه این ترتیب با س��از و کار اطاع رس��انی، 
پیش��گیری و فرهنگ سازی از آتش س��وزی جنگل ها 

جلوگیری خواهد شد.
 ای��ن نماینده م��ردم در مجلس نهم، با تاکی��د بر اینکه 
پیشگیری باید سرمایه تلقی شود، گفت: در پیشگیری 
 هزینه ها یک س��وم و با راندمان 20 تا 30 برابر اس��ت، 
به این ترتیب نیروی انس��انی آماده ب��ا تجهیزات مورد 
 نیاز برای پیش��گیری از آس��یب به جنگل الزم اس��ت، 
 با این حال مردم خود کمک کننده محیط زیست خواهند 

شد.
 سخنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: 
طرح ده ساله تنفس از جنگل نیز به گونه ای پیشگیری 
است که می تواند مفید واقع شود، البته می توان کارهایی 
دیگری چون کاش��ت چند درخت به جای یک درخت 

آسیب دیده را نیز در برنامه این طرح گنجاند.
 معصوم��ه ابت��کار، ریی��س س��ازمان محیط زیس��ت، 
 بابیان اینک��ه طرح تنفس ده س��اله جن��گل را اجرایی 
می کنیم، گف��ت: بای��د اج��ازه دهیم مناب��ع طبیعی 
درش��رایط عادی تنفس کنند و از هم��ه فعاالن صنایع 
 چوب درخواست داریم نیازهای خود را با واردات تامین 

کنند.

دریچه

 گورکن عس��ل خوار آفریقایی، جانوری گوش��تخوار از خانواده راس��و ها است . این جانور 
با اینکه یک زیر گونه خانواده راسوها و سمور ها است، اما به نام گورکن نامیده می شود.

این جانور گوشتخوار که اندازه بدنش تقریبا به اندازه روباه است حدود 10 کیلو گرم وزن 
دارد، با این حال به عنوان یکی از نترس ترین و جسورترین شکارچیان جهان شهرت دارد. 
گورکن عسل خوار بارها با شیر، پلنگ، گرگ و حتی خرس رودررو شده و این جانوران را 
وادار به عقب نشینی کرده است. موهای بسیار فشرده و پوست کلفت گورکن عسل خوار 
 مانع از این می ش��ود که نیش مار ها در بدنش فرو رود. حتی خارهای خارپشت نیز قادر 

به نفوذ در پوست او نیست.

اسب های گونه کونیک وحشی که کونیک لهس��تانی نیز نامیده می شوند، اسب هایی با 
جثه کوچک اما بس��یار قوی هس��تند. اغلب کونیک ها خصوصیات وحشی اجداد ماقبل 
 تاریخ خ��ود را حفظ کرده اند. از نظر ژنتیکی اس��ب های کونیک بس��یار ش��بیه تارپان ، 
اسب وحشی اروپایی است که نژادش منقرض شده است. در پارک حفاظت شده طبیعی 
»اوستواردرسپاسن« هلند، چندین راس اسب کونیک همراه با دیگر حیوانات علفخوار 
وحشی نگهداری می شوند. نریان های کونیک مانند دیگر گونه اسب ها، در فصل جفتگیری 

برای ریاست گروه و تسلط بر ماده ها و قلمرو دست به نبردهایی تماشایی می زنند.

گورکن عسل خوار آفریقای�ی

اسب های گونه کونیک 
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                 بیشتر بدانیم

رش��د درختان  در دامنه ها، س��بب  افزایش  پایداري  خاک  
 مي شود. ریش��ه  درختان  با فرو رفتن  درخاک هاي  حساس  
به  لغزش،  مانند س��تون هایي  عمل  کرده  و با ایجاد ش��بکه  
متراکم  ریش��ه اي،  از بهم پاش��یدن  قطعات  ی��ا بلوک هاي  
لغزشي  جلوگیري  مي کنند. مطالعات  انجام  شده  در منطقه  
جنوب شرقي  آالس��کا نش��ان  داد که  پس  از قطع  درختان ، 
افزایش  قابل  ماحظ��ه اي  در تعداد لغزش هاصورت  گرفت؛  
آنها نتیجه  گرفتند که  نابودي  و فساد تدریجي  سیستم هاي  
 تداخلي  ریش��ه  درختان )پ��س  از قطع  آنه��ا( عامل  وقوع  
لغزش ها بودند. هر چند ع��ده اي  اعتقاد دارند که  در بعضي  
موارد درختان  به  دلیل  نیروي  وزن  خود و یا بر اثر نیرویي  که  
توسط  باد در بعضي  از مناطق  به  درختان وارد مي شود، ممکن  
اس��ت  باعث  لغزش  ش��وند، ولي  به  دالیل  زیر نقش  پوشش  

گیاهي  در جلوگیري از حرکت  زمین  کاما آشکار است .
یکي  از عوامل  مهم  و موث��ر در حرکت هاي  توده اي  یا رانش  
 زمین  وج��ود رطوب��ت  در خاک اس��ت.  در ای��ران  نیز اکثر 
لغزش ها معموال در دامنه هاي  رو به  ش��مال  )سایه گیر(که  
رطوبت  بیشتري نسبت  به  دامنه  جنوبي  دارند، اتفاق مي افتد.

 بنابراین  درخت��ان  با انجام  عمل  تبخی��ر و تعرق و درنتیجه  
کم  کردن  ظرفیت  نگهداري  آب  خاک ، نقش��ي  اساسي  در 
این  مورد ایفا مي کنند؛ درختان  بامصرف  باالي  آب  و تعرق 
 زیاد در حقیقت  عمل  زهکش��ي  خ��اک  را انجام  مي دهند و 

در نتیجه  آن  راسبک  نگه  مي دارند. مطالعات  انجام  شده  در 
آمریکا )ایالت  اوهایو(نشان  مي دهد که  ضریب  اطمینان در 
برابر لغزش ، در دامنه هاي  جنگلي  پوشیده  از درخت  9 برابر 

بیشتر از دامنه هاي  بدون  درخت است .
 نقش  دیگ��ر درخت��ان  در حفظ  خ��اک  از خط��ر لغزش ، 
 وجود فراین��دي  بنام  ب��رگآب )Interception( اس��ت . 

یعني  در طي  ه��ر بارندگي  مق��داري  از بارش  توس��ط  تاج  
 درختان  گرفته  ش��ده  و قبل  از رس��یدن  به  خ��اک  تبخیر 
مي شود. این  مقدار بارندگي  از این  جهت  که  در خاک  نفوذ 
نمي کند، در خشکي  خاک  و جلوگیري  از حرکت  زمین  موثر 
است. میزان  برگاب  بستگي  به  شکل  برگ ها وتاج  درختان  
دارد و میزان  آن  بس��ته  به  اینکه  درخت  در چند ماه  از سال  

برگ  داشته  باش��د تغییرمي کند. بنابراین  در درختکاري ها 
اس��تفاده  از نهال  درختاني  که  در زمستان  برگ  دارند، براي  

این گونه محل ها مناسب تر است .
همانگونه  که  قبا گفته  ش��د ریشه  درختان  از طریق  جذب  
بخشي  از آب  زیرزمیني  و خشک کردن  خاک،  نقش  عمده اي  
در پای��داري  دامنه ها دارن��د. از این  لحاظ  گیاه��ان  داراي  
ریش��ه هاي  عمیق تر و با انش��عابات  بیش��تر نقش  بهتري  
در حفظ  خاک  خواهند داش��ت . متاس��فانه  انس��ان  بر اثر 
تخریب پوش��ش  گیاه��ي  از قبیل  تبدیل  جن��گل  به  زمین  
زراعتي ، شهرس��ازي  و همچنین  جاده س��ازي  غیراصولي  
و ایجاد تاسیس��ات  ارتباطي  نقش  مهم��ي  در ایجاد لغزش  
دارد. نتای��ج  حاصل  از یک تحقیق  در ی��ک  منطقه  جنگلي  
شمال  کشور )حوضه  ای از توابع  شهرستان  نور(نشان  داده  
است بیش��ترین  لغزش ها در دامنه هایي  اتفاق افتاده  است  
 که  قطع  یکسره  جنگل  وجود داشته  است . این قطع  جنگل  
به  منظور عبور دکل  های برق فش��ار ق��وي  و احداث  جاده  

صورت  گرفته  است .
 بنابرای��ن  تخری��ب  و قط��ع  پوش��ش  گیاهي باع��ث  تغییر 
چرخه  آب  به ص��ورت  کاهش  تبخیر و تع��رق در منطقه  و 
 افزایش  آب  زیرزمیني  در دامنه لغزش  یافته  ش��ده  اس��ت . 
به  این  ترتیب  نقش  ارزنده  جنگل ها با اس��تناد به  تحقیقات  

مستدل  در مورد این  بلیه  نیز کاما آشکار است .

اس��ترالیا دارای 4 کوی��ر پهناور اس��ت ک��ه در میان 
 آن ه��ا کویر سیمپس��ون، بس��یار عجیب ت��ر و البته 

منحصر به فرد تر است.
این صحرا به کویر سرخ مش��هور است؛ چرا که یکی از 
پهناورترین صحراهای دنیا است که رنگ شن هایش 
سرخ است. این کویر سرخ باعث شده است که ساالنه 
 افراد زی��ادی برای بازدی��د از آن به این منطقه س��فر 

کنند.

کویر سیمپسونن�قش  جنگل ه�ا و م�راتع  در جلوگی�ري  از رانش  زمی�ن

عکس روز 

ضـرورت 
لغو مجـوز 
بـرداشت 
چـوب از 
جنگل هـا

دیدنی ها



روی خط خبر

سبد اخبار
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فعال ش��دن بخش خصوصی در حوزه س��امت، نیازی اس��ت که وزارت 
بهداشتی ها اخیرا بیش از گذشته به آن امید بس��ته اند و آن را راهی برای 

برون رفت از دام مشکات سامت و ارائه خدمات بهتر به بیماران می دانند.
به گزارش ایسنا، چندی بعد از اجرای طرح تحول نظام سامت مسووالن 
وزارت بهداشت، برای برون رفت از مشکات و برخی نابسامانی ها در حوزه 
سامت و جبران عقب ماندگی های تاریخی سامت کشور، به ویژه در بخش 
دولتی از ضرورت فراهم کردن زمینه مش��ارکت بخ��ش خصوصی در این 
حوزه سخن به میان آوردند؛ به طوری که وزیر بهداشت بارها بر اهمیت این 
کار تاکید کرده و گفته که اگرچه در راستای طرح تحول سامت توانستیم 
حمایت مالی خوبی از بیمارستان های دولتی داشته باشیم، اما باید به فکر 
ارتقاء نحوه ارائه خدمات در این بیمارستان ها نیز باشیم. از طرفی انجام این 
وظیفه اما تنها در توان بخش دولتی نیست و نیاز به پیشنهاد راه هایی داریم 

که برای مشارکت بخش خصوصی نیز مقرون به صرفه باشد.
وی تاکید کرده بود که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از بیمارس��تان ها 
قدمتی باالی ۵۰ سال دارند و فرسوده شده اند و نحوه ارائه خدمات در این 

مراکز به دلیل همین فرسودگی باال به هیچ وجه زیبنده بیماران نیست.
بر همین اساس و بعد از ایجاد آرامشی نسبی که به یمن اجرای طرح تحول 
سامت به بیمارستان های دولتی وارد شده و آنها را از عمق چاه کمی باالتر 
آورده است، وزارت بهداشتی ها از اعام بسته های تشویقی جهت دادن انگیزه 
به بخش خصوصی خبر داده بودند و اکنون از افزایش بسترسازی برای حضور 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری خدمات درمانی می گویند. در همین راستا 
گفت وگویی با دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت ترتیب 

داده و جزییات کار را از وی جویا شدیم:
آقاجانی با اشاره به یکی از دس��تاوردهای طرح تحول نظام سامت، گفت: 
با اصاح نظام تعرفه در راس��تای طرح تحول نظام س��امت، بسترسازی 
برای حضور بخش خصوصی و س��رمایه گذاری خدم��ات درمانی افزایش 
یافت، اما تا زمانیکه قیمت تمام شده خدمات حاصل نشود کسی رغبت به 

سرمایه گذاری در حوزه سامت نخواهد داشت.
حرکت وزارت بهداشت به سمت تعیین قیمت تمام شده

وی افزود: خوشبختانه حرکت ما به س��مت تعیین قیمت تمام شده است. 
البته ادعا نداریم که به قیمت تمام شده رسیده ایم، اما مدعی هستیم که گام 
بلندی برای نزدیک شدن به تعیین قیمت تمام شده برداشته ایم و این یعنی 
آنکه بستر مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

در حوزه خدمات درمانی فراهم شده است.
آقاجانی ب��ا اش��اره به عدم توس��عه یافتگ��ی در ح��وزه درمانی کش��ور، 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه را بس��یار ضروری دانست و 
افزود: در این زمینه اکنون در آغاز راه هستیم. از طرفی در طرح تحول نظام 
سامت ابتدا به ساماندهی بیمارستان ها پرداختیم؛ زیرا با بیمارستان های 
دولتی ورشکسته و فش��ل روبرو بودیم که به لحاظ مالی، نیروی انسانی و 

کیفیت خدمات با بحران مواجه بودند.
تحول، بیمارستان ها را از ته چاه به کمره چاه رساند

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به طور نسبی بیمارستان های دولتی را از 
بحران خارج کرد، ادامه داد: البته هنوز هم ادعا نداریم که این معضات به 
معنی واقعی رفع و بیمارستان ها از بحران خارج شده اند؛ اما به طور نسبی 
توانستیم بیمارستان ها را از ته چاه تا کمره چاه باال بیاوریم و وضعیت نسبتا 
بهتری برای بیمارستان های دولتی از نظر کیفیت هتلینگ، اقام و تجهیزات 
دارویی، مصرفی، پزشکی، انگیزه نیروی انسانی، ساختارهای مالی و خدماتی 
ایجاد کنیم. البته این اقدامات اصا کافی نیست و ضمن ادامه این اقدامات 
باید زمینه مشارکت بخش خصوصی را در حوزه سامت کشور فراهم کنیم.

معاون درمان به کمبود حداقل 8۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور اشاره و 
اظهار کرد: با استفاده از منابع دولتی در بهترین حالت می توان ساالنه 2۰۰۰ 
تخت را در کشور ساخت؛ این درحالیست که ما حداقل 8۰هزار تخت جدید 
نیاز داریم. تامین این تعداد تخت با استفاده از منابع دولتی و به شرط ثابت 
ماندن نیاز کشور و عدم فرسودگی تخت های موجود، 4۰ سال زمان می برد 

که هر دو اتفاق خواهد افتاد و این اقدام امکان پذیر نیست.
دو راهبرد  وزارت بهداش�ت برای حضور بخش خصوصی در حوزه 

سالمت کشور
آقاجانی برنامه ها و راهبردهای اصلی وزارت بهداشت را جهت تشویق بخش 
خصوصی برای مش��ارکت در حوزه درمان برشمرد و افزود: بنابراین بخش 
خصوصی باید به حوزه درمان وارد شود و ورود بخش خصوصی به این حوزه 
نیازمند تعیین قیمت تمام شده است. بر همین اساس دو راهبرد اصلی برای 
حضور بخش خصوصی در حوزه درمان تدوین کردیم. اولین برنامه ما حرکت 
جدی به سمت قیمت تمام شده و رس��یدن به آن به عنوان مهم ترین ابزار 
تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه سامت بوده و دوم 
خرید راهبردی خدمات از بخش خصوص��ی چه در قالب طرح تحول نظام 

سامت چه از طریق سازمان های بیمه گر است.
وی همچنین گفت: برای س��ال جاری در زمینه خرید خدمت برنامه هایی 
داریم. به این شکل که آیین نامه ای در حال شکل گیری است تا بتوانیم در 
قالب طرح تحول نظام سامت در قسمت هایی که با مشکل اساسی مواجه 
هس��تیم، از بخش خصوصی خرید خدمت کنیم؛ خصوصا در بخش های 
ICU، چرا که در این بخش ها هنوز هم با کمبودهای بس��یار زیاد دس��ت 
و پنجه نرم می کنیم. بنابراین تاش می کنی��م خرید راهبردی خدمات از 
بخش خصوصی را انجام داده و این بخش را در برنامه تحول سامت بیشتر 

مشارکت دهیم.
آقاجان��ی یکی از اه��داف این اقدامات را کاهش مش��کات م��ردم عنوان 
کرد و گفت: یکی دیگر از اهداف ما این اس��ت که بخ��ش خصوصی برای 

سرمایه گذاری در این حوزه و حضور در این صحنه انگیزه پیدا کند.

راهبردهای وزارت بهداشت برای حضور بخش خصوصی 
در درمان؛

 روایت بیمارستان هایی که از عمق
 به کمر چاه رسیده اند 

تصویب احکام رتبه بندی توسط هیات دولت تنها خبرکامل 
از رتبه بندی فرهنگیان در هفت ماه گذش��ته بوده است که 
هنوز هم شاخص های آن مشخص نشده و معلمان باتکلیف 

مانده اند.
به گزارش مهر، افزایش حقوق معلمان در سال های گذشته از 
مهم ترین دغدغه های قشر فرهنگی کشور بوده است. تازه ترین 
وعده در این باره حکایت از افزایش حقوِق فرهنگیان از ۱۶۰ تا 

۶۰۰ هزار تومان دارد. این موضوع به پرسشی در ذهن بسیاری 
از معلمان تبدیل شده که حقوق ش��ان کی و چگونه افزایش 
می یابد. شاخص های رتبه بندی برای افزایش حقوق معلمان 
چگونه است و ش��امل حال چه کسانی می ش��ود. بسیاری از 
معلمان رقم ۶۰۰ هزار توم��ان افزایش را برای حقوق خود در 
نظر گرفته اند؛ چرا که بسیاری از معلمان معتقدندکه آنان هم 
کارشان به اندازه ی پرستاران حساس و تاثیرگذار است و باید 

حقوق شان به مانند پرستاران افزایش داشته باشد.
اما واقعیت چیز دیگری است. تصویب احکام رتبه بندی توسط 
هیات دولت تنها خبر کامل از رتبه بندی فرهنگیان در هفت 
ماه گذشته بوده است. طبق مصوبه هیات دولت در تاریخ 2۷ 
اسفند سال ۱۳۹۳ مشموالن طرح رتبه بندی معلمان شامل 
آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، 
مراقبان س��امت، مدیران و معاونان م��دارس و مجتمع های 
آموزش��ی و تربیتی می شود. این درحالی اس��ت که ضوابط و 

شاخص های این رتبه بندی تاکنون منتشر نشده است. 
علی اصغر فانی، ضمن اعام این خبر که امروز طرح رتبه بندی 
معلمان و شاخص های مربوط به آن در شورای توسعه مدیریت 
به تصویب رسید، درباره میزان افزایش حقوق معلمان با توجه 
به این طرح بیان کرد: احکام تا قبل از مهرماه صادر می شود؛  اما 
اجازه دهید در این باره در زمان صدور احکام صحبت کنیم زیرا 

شرایط و افراد متفاوت هستند.
در فروردین ۹4 وزیر آموزش و پرورش گفته بود؛ بر اس��اس 
احکام جدید مطابق رتبه بندی، حق��وق دریافتی معلمان از 

۱۶۰ تا۶۰۰ هزار توم��ان افزایش خواهد یاف��ت و ۱4 درصد 
افزایش حق��وق کارکنان در س��ال ۱۳۹4 نیز ب��ه آن اضافه 
می شود. شاخص های رتبه بندی معلمان را تا شهریور مشخص 
می کنیم و به تصویب دولت می رسانیم و این الیحه در مهرماه 

سال ۱۳۹4 عملیاتی می شود.
پس از آن نیز فانی در جمع فرهنگیان نطن��ز اعام کرد: این 
مصوبه که در آن حقوق فرهنگی��ان از ۱۷۵ هزار تا ۷۰۰ هزار 
تومان اضافه خواهد شد،  باید برای آن شاخص هایی را تعیین 
کنیم و به استناد این شاخص ها معلمان به ۵ رتبه مقدماتی، 

پایه، ارشد، خبره و عالی تقسیم می شوند.
همچنین مش��اور معاون توسعه و مدیریت پش��تیبانی وزیر 
آموزش و پرورش در س��ی و دومین اجاس روس��ا و مدیران 
آموزش وپرورش گفته بود ۶۵ درصد فرهنگیان جزو رتبه عالی 
و خبره قرار می گیرند و افزایش حقوق بین ۳۳۰ تا ۵4۰ هزار 

تومان خواهند داشت.
 افرادی که جزو رتبه ارش��د قرار می گیرند، حدود ۱۵۰ هزار 
نفر هس��تندکه مبلغ ۱8۰ تا 24۰ هزار تومان افزایش حقوق 
خواهند داشت و افرادی که در رتبه پایه قرار می گیرند، از ۱۵۰ 

تا 2۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.
محم��د فاضل مش��اور وزی��ر آم��وزش و پ��رورش در باره ی 
شاخص های رتبه بندی اظهار کرد: احکام رتبه بندی معلمان 
در جلسه ش��ورای توس��عه مدیران به تصویب رسیده است و 
پیش از مهرماه اجرا می ش��ود.وی بیان کرد: به مرور جزییات 
رتبه بندی معلمان به مناطق و مدارس اباغ می شود تا احکام 

معلمان زده ش��ود. افراد باید کف امتیاز را ب��رای رتبه بندی 
دریافت کنند که فرهنگیاِن با کمتر از ۵ سال سابقه ی کاری 

امتیاز را دریافت نمی کنند.
 کسی که جدید استخدام می شود از بدو ورود که نباید از تمام 
امتیازات اس��تفاده کند.اما در خبری جدی��د مدیر کل دفتر 
وزارتی آموزش و پرورش بیان کرد افرادی که کمتر از ۶ سال 
سابقه در آموزش و پرورش داشته باشند شامل طرح نمی شوند 

و باید حداقل امتیاز را کسب کنند.
اکنون که در نیمه دوم ش��هریور هس��تیم و خب��ر از تصویب 
شاخص های رتبه بندی به گوش می رسد، همچنان جزییات 
شاخص ها اعام نش��ده اس��ت و وزیر آموزش و پرورش نیز از 

افزایش حقوق نیز سخنی به میان نمی آورد.
 این تعلل و تناقض گویی ها شاید به این دلیل است که هنوز 
تکلیف شاخص ها در وزارت آموزش وپرورش مشخص نیست 
و کمتر معلمی ش��امل رتبه عالی و افزایش حقوق ۶۰۰ هزار 
تومانی می ش��ود.این در حالی اس��ت که معلمان اواخر سال 
گذشته و در ماه های اخیر نسبت به وضعیت معیشتی و جایگاه 
خود با تجمع در مقابل مجلس شورای اسامی اعتراضاتی را 
 انجام دادند و هر ب��ار وزارت آموزش و پ��رورش وعده اجرای 
رتبه بندی معلمان را داده است که شرایط بهتر می شود.ناگفته 
نماند سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نیز در این تعلل و 
باتکلیف گذاشتن معلمان سهم اندکی ندارد؛ چرا که بسیاری 
از مصوبات همچون استخدامی و رتبه بندی معلمان توسط این 

سازمان باید تایید شود.
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معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم اکنون 
توازنی بین کار و زندگی زنان وج��ود نداردکه این موضوع به 
وضعیت جسمانی و زندگی مش��ترک آنها صدمه زده است و 
در برنامه ششم توس��عه باید به آن توجه داشت. شهیندخت 
موالوردی اظهار داشت: با ورود کشور به دهه چهارم و پشت 
سرگذاشتن ۵ برنامه توسعه، دولت یازدهم میراث دار وضعیتی 

است که منجر به توسعه نامتوازن شده است.
وی افزود: در آستانه برنامه ششم توسعه می توان زمینه های 
توسعه متوازن را فراهم کرد و حوزه زنان و خانواده باید در این 

رابطه مورد توجه قرار بگیرند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در عرصه 
زنان در حوزه ه��ای آموزش و پرورش و بهداش��ت، وضعیت 
خوبی داریم اما در عرصه سیاس��ت و اقتصاد به اندازه این دو 
حوزه دستاورد نداریم که امیدواریم این کاستی ها در برنامه  
ششم توسعه جبران ش��ود.موالوردی ادامه داد: باید رویکرد 
اعتدال را در ح��وزه زنان و خانواده محق��ق کنیم و در جهت 

تعادل جنسیتی گام برداریم. طی دو سال اخیر تاش کرده ایم 
تا ساختار مناسبی را در حوزه زنان داشته باشیم و به فکر بزرگ 
کردن ساختار نیستیم. وی تصریح کرد: در تاش هستیم تا 
به جای فعالیت محوری به سمت اثربخشی فعالیت ها حرکت 
کنیم و باید تاش شود رابطه میان فعالیت ها و اثربخشی آنها 

در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: دفاتر 
و معاونت زنان یک ضرورت هس��تند و سازمان ملل نیز نهاد 
زنان تشکیل داده است. ماموریت اصلی این نهادها این است 
که برنامه و بودجه را نس��بت به زنان حساس می کنند و آثار 
تصمیمات کان از نظرجنس��ی مورد توجه ق��رار می گیرد.

موالوردی ادامه داد: طی دو سال گذشته با آموزش و پرورش 
چند برنامه را اجرا کردیم که در سطح استانی بود و امیدواریم 
در سال های آینده چند برنامه ملی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اش��اره به برنامه پنجم توس��عه بیان کرد: بس��یاری از 
برنامه های برنامه پنجم توس��عه به اجرا در نیامد و در برنامه 
ششم توسعه باید برنامه ای با حجم محدود و پروژه محور که 
آغاز و پایان داشته باش��د طراحی شود و از اینکه تصور کنیم 
هر چه از حوزه زنان باقی مانده و عقب ماندگی های آنها را در 
۵ سال آینده بگنجانیم اشتباه است و به سرنوشت برنامه های 

قبل دچار می شویم.

بین کار و زندگی مشترک 
زنان، توازنی وجود ندارد

پزشک و کارشناس سابق دفتر سامت جمعیت وزارت  بهداشت 
با گایه از محدودیت برخی خدمات بهداشت بارداری که باعث 
زایمان های ناخواسته و به خطر افتادن جان زنان شده است، به 
چند نقد درباره مباحث جمعیتی پاس��خ داد و گفت:  مردم باید 

بدون اجبار و توجیه به فرزندآوری شوند.
به گزارش تسنیم، دکتر مجید رحیمی، کارشناس بهداشت ، در 
پاسخ به عوارض داروهای قرص های ضدبارداری »یاز و یاسمین« 
که برخی ها مدعی هستند اطاع رس��انی درباره آن نمی شود 
تصریح کرد: هیچ دارویی بدون عارضه نیست. شایع ترین دارویی 
که در کشور دارد استفاده می شود استامینوفن است. یک میلیارد 
و صد میلیون عدد استامینوفن در سال در ایران استفاده می شود. 
می دانید عوارض اس��تامینوفن چیست؟ چه کسی تا به حال به 
مردم گفته است؟ در حالیکه استامینوفن می تواند نارسایی کبد 
و کلیه ایجاد کند تا سرطان خون تا آسم و عقیمی در جنین که 
بعداً جنین نمی تواند بارور شود. آیا کسی این ها را به مردم گفته 

است؟ آیا این عدم اطاع فقط منحصر به برخی از داروها است؟
این پزشک و کارش��ناس سابق دفتر س��امت جمعیت وزارت 
بهداش��ت ادامه داد: وقتی ما قرار اس��ت یک مش��کل را مطرح 
کنیم به دو چیز توجه می کنیم، یکی شدت و یکی شیوع؛ حال 
شیوع کدام دارو بیش��تر از استامینوفن اس��ت؟ البته در مورد 
قرص های LD خیلی بحث شده اس��ت. شایع ترین عارضه آن 
هم گوارشی است. آیا این عارضه به مردم گفته می شود؟ البته 
گفته می شود. برای هیچ دارویی در سطح کشور هیچ فرمی برای 
مردم تکمیل نمی شود مبنی بر اینکه قبل از اینکه فان دارو را 
مصرف کنی چنین عائم را پیدا میکنی؟ اما در سال ۱۳8۹ به 
گواهی این راهنما )نش��ان دادن یک راهنما و کتاب( که بعد از 
یکسال تحقیق و پایلوت در ۱۰ شهر و دانشگاه کشور با استفاده 
از نظرات کارشناسان صاحب نظر قرار شد این فرم )یک نوع فرم 
مخصوص( در بهار ۱۳8۹ به تمام دانشگاه های کشور اباغ شود.

وی ادامه داد: براس��اس این فرم های مخصوص، این تکلیف به 
وجود می آید تا ب��رای هر مراجعه کننده با توجه به روش��ی که 
انتخاب کردند و مورد نظرشان است این فرم قبل از تجویز تکمیل 
شود. این فرم در دو سطح تکمیل می شود. یک در خانه بهداشت 
و دیگری مرکز بهداشتی درمانی؛ در سطح اول بهورز پُر می کند. 
هر کدام از قسمت های قرمز ثبت شود تجویز آن به طور مطلق 
ممنوع است و به هیچ عنوان تجویز انجام نمی شود. در سطح دوم 
نیز این فرم را کارش��ناس، ماما و یا پزشک برای بار دوم تکمیل 
می کند.حا باید بپرس��یم آیا این کارها انجام نمی ش��ود؟ بنده 
می گویم بله. در مراکزی که ارائه خدمت می شود انجام می شود.

هیچ کس نمی گوی�د خانم 35 س�ال به باال ح�ق ندارد 
باردار شود

رحیمی در پاس��خ به نقدی مبنی بر اینکه عنوان شده است که 
مسووالن کنونی دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت به روشی توصیه های جمعیتی را ارائه می کنند که زنان 
باالی ۳۵ سال از فرزند آوری منع شوند و یا تشویق نمی شوند، 
گفت: آیا واقعا هر خانم ۳۵ سال به باال حق ندارد باردار شود؟ هیچ 

کس این حرف را نزده است.
این پزشک و کارش��ناس سابق دفتر س��امت جمعیت وزارت 

بهداشت توضیح داد: ما به کسی  بر اساس آخرین دستورالعمل 
دفتر س��امت جمعیت خان��واده و مدارس اختیاری وس��یله 
جلوگی��ری از ب��ارداری نمی دهی��م. ش��رط دارد و ش��رط آن 
Flowchart اس��ت. Flowchart می گوید بپرسید از خانم 
یا آقایی که مراجعه کرده است که آیا زیر ۱8 سال سن است یا 
باالی ۳۵ سال؟ آیا بچه کمتر از ۳۰ ماه دارد؟ آیا بیماری جدی 
دارد که نباید باردار ش��ود؟ اگ��ر این ها را دارد ح��اال می توانیم 
خدمات بدهی��م. اگر در واحد بهداش��تی درمانی اع��م از خانه 
بهداش��ت، پایگاه بهداش��تی درمانی و مراکز بهداشتی درمانی 
خدمت ارائه می شود باید الجرم این فرم تکمیل شود و در پرونده 
خانوار افراد باقی بماند، همه این را می دانند. سوال من این است 
که شما که می دانید پس چرا با استامینوفن مقایسه نمی کنید؟ 
اگر کسی دلش برای سامت مردم می سوزد چرا نمی روند دنبال 
عوارض استامینوفن؟! چرا نمی روند دنبال عوارض امپرازول؟! 

چرا فقط قرص فاصله گذاری بارداری LD را نقد می کنند؟!
رحیمی ادامه داد: ما توصیه ای می کنیم که علم می گوید. یعنی 
علم تجربی و س��امت زنان و مادران کودکان می گوید، مبنی 
بر اینکه بهترین بارداری در س��ن بین 2۰ تا ۳۰ س��الگی اتفاق 
می افتد. بنابراین سن مناس��ب برای بارداری ۱8 تا ۳۵ سالگی 
اس��ت. یعنی خانم ها از ۱8 تا ۳۵ س��ال با رعایت فاصله گذاری 
مناس��ب بین موالید می توانند هر چند تا دل ش��ان می خواهد 
بارداری داشته باشند. اما آیا یک خانم قبل از ۱8 سال می تواند 
باردار ش��ود؟ بله، می تواند،  آیا یک خانم با توج��ه به باال رفتن 
سن ازدواج در کش��ور می تواند بعد از ۳۵ سال باردار شود؟ بله، 
می تواند، اما این بارداری نیازمند مراقبت است. یعنی باید یک 
اقداماتی را انجام دهد مضاف بر اقداماتی که یک خانم در سن ۱8 

تا ۳۵ باید انجام شود. 
مثًا ما س��ونوگرافی را دو نوبت برای خانم باردار در سن ۱8 تا 
۳۵ توصیه می کنیم اما برای خانم بعد از ۳۵ معموالً متخصصان 
زنان و زایمان یک س��ونوگرافی NT هم درخواست می کنند، 
چرا؟ برای اینکه اگر اختاالت کروموزومی وجود داش��ته باشد 
کاماً متوجه شوند تا ختم بارداری قبل از هفته ۱2 یا ۱4 بارداری 

صورت پذیرد.وی تصریح کرد: بنابراین سن مناسب از ۱8 تا ۳۵ 
است؛  ولی زنان از زمان پریودی تا زمان یائسگی می توانند باردار 
ش��وند. ولی علم توصیه نمی کند. در علوم تجربی یک تئوری 
تا زمانی که در حد تئوری اس��ت ارزش علمی ندارد، مثًا بنده 
به شما بگویم که اگر ش��ما لیموی تازه بخورید شانس ابتای 
شما به س��رطان روده کاهش پیدا می کند. حتی اگر بر اساس 
منطق هم ثابت کنم؛ بنابراین تا زمان��ی که تحقیقات علمی با 
حجم نمونه مش��خص با رعایت اصول علمی مثًا گروه نمونه و 
گروه شاهد به مانند یک س��ری را هر روز لیموی تازه بدهیم و 
یک سری را ندهیم تا مثًا 2۰ سال به طور معنی دار و با رابطه 
آماری ارزشمند ثابت شود که کس��ی که لیموی تازه می خورد 
شانس سرطان نسبت به کسی که نخورده کمتر می شود، بعد 
این تحقیق مقاله می ش��ود، حال این سوال پیش می آیدکه آیا 
حاال می توانیم این را در مجامع علمی مطرح کنیم، خیر.  مجامع 
علمی نمی پذیرند، چون می گویند یک تحقیقی شده، آیا ثابت 
ش��ده؟ بنابراین تحقیقات مش��ابه در نقاط مختلف دنیا انجام 
می شود. به شرطی که عیناً آن نتایج را تایید کنند، بعد از همه 
این مسیرها تازه می آید جزو تکست یا منابع علمی قرار می گیرد.

این پزش��ک و کارشناس سابق دفتر س��امت جمعیت وزارت 
بهداشت با به نقد کشیدن صحبت برخی منتقدان مبنی بر اینکه 
کس��انی می آیند در کش��ورهای جهان اولی کتاب می نویسند 
برای اینکه مردم جهان س��وم را فریب دهند،  از جمله اینکه به 
کشورهای جهان سومی توصیه می ش��ود از وسایل پیشگیری 
از بارداری اس��تفاده کنند تا نسل ش��ان مقطوع شودگفت: این 
در حالی است که مردم همان کشورهای جهان اولی هم از آن 

وسیله استفاده می کنند. واقعاً این چه حرفی است؟
باید مردم را توجیه به فرزند آوری کنیم نه اینکه آنان را 

مجبور کنیم
وی با مطرح کردن برخی س��وال ها از جمله اینکه بیش��ترین 
رشد دنیا برای کجاس��ت؟ آیا برای جهان س��وم نیست افزود: 
البته هیچ کدام از حرف های بن��ده منافاتی ندارد یعنی ما باید 
در سیاس��ت های جمعیتی خود تجدیدنظر کنی��م. وقتی که 

ما می گوییم TFR جمعیتی زیر 2/۱ خطرناک اس��ت؛  یعنی 
برای آینده کشور مضر است. باید سیاست های جمعیتی تعدیل 
شود و باید به سمتی برویم که میزان باروری کلی مان باالی حد 
جایگزینی برسد. ولی باید مردم را توجیه کنیم نه اینکه مردم 

را مجبور کنیم.
چرا به مردم در معرض خطر وسیله پیشگیری از بارداری 

نمی دهند؟
رحیمی ادامه داد: بنابراین کس��ی حق ندارد از تصمیم گیری 
مردم پیش��گیری کند؛  یعنی اینکه بگویند ما به مردم وسیله 
)پیش��گیری از بارداری ( نمی دهیم! واقعاً چه کسی این حرف 
را گوش می دهد؟ در حالیکه این  موضع کنونی دفتر س��امت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت است. می گویند باید 
مردم باردار ش��وند و این در حالی است که وسایل پیشگیری از 
بارداری را باید دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت تامین کنند. پس چرا تامین نمی کند؟ چرا به مردم در 
معرض خطر وسیله پیش��گیری از بارداری نمی دهند؟ بنده به 
عنوان کسی که در محیط )فعالیت در مرکز بهداشتی درمانی 
روستایی گنبد( کار می کنم،  دفتر سامت جمعیت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت را مقصر می دانم ؛ زیرا مردم ناخواسته 

باردار می شوند.
60 تا 70 درصد بارداری های سال گذشته پرخطر بود

این پزش��ک و کارش��ناس جمعیتی وزارت بهداشت در نهایت 
خاطرنش��ان کرد: ما در روستای گدم آباد س��ه خانه بهداشت 
داریم. من از یک محیط حرف می زنم. این یک روستای حاشیه 
شهر گنبد است. خیلی هم دور نیس��ت که مردم دسترسی به 
بخش خصوصی نداشته باش��ند. ولی در سه خانه بهداشت که 
بنده مس��وول آن هس��تم، ۶۰ تا ۷۰ درصد بارداری های سال 
گذشته پُرخطر بوده اس��ت. یعنی مادر در معرض خطر؛ چرا؟ 
به علت اینکه وسیله پیشگیری نداش��تند. چرا نداشتند؟ برای 
اینکه دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
اعتبار مناسب برای خرید اقام پیشگیری از بارداری در اختیار 

دانشگاه ها قرار ندادند.

افزایش حقوق 600 
هزار تومانی شامل کدام 

معلمان می شود

 مدیر کل آم��وزش و پرورش ش��هر تهران با تاکی��د بر اینکه
 »ما دانش آموز معتاد« نداریم، از استعمال مواد مخدر صنعتی 
توس��ط برخی از دانش آم��وزان خبر داد و گف��ت: ما تاکنون 

گزارشی از استعمال مواد مخدر سنتی )حشیش( نداشتیم.
اسفندیار چهاربند  در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اخراج 
شدن دانش آموزان معتاد از مدارس رسمی کشور صحت دارد 
یا خیر اظهار کرد: پیش از هرچیز باید عنوان کنم که به هیچ 
عنوان دانش آموز معتاد نداریم؛ البته ممکن اس��ت معتادی 
در لباس دانش آموز باش��د؛  ولی دانش آموز، معتاد نمی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش ش��هر تهران ادامه داد: همچنین 
باید به ای��ن نکته نیز توجه داش��ت که آمار عنوان ش��ده در 
خصوص اعتیاد در میان دانش آموزان، کمتر از هزار نفر بوده 
و نوع اعتیادش��ان نیز متفاوت از نوع اعتیاد شناخته شده در 

بزرگساالن است.
گزارش مس�تندی از اس�تعمال »حش�یش« توس�ط 

دانش آموزان نداشتیم

وی اف��زود: این دانش آم��وزان عمدتاٌ افرادی هس��تند که به 
صورت تفنن��ی و پراکنده، اس��تعمال مواد مخ��در را تجربه 
کرده ان��د و بنابراین ما با اقدامات مش��اوره ای و پیش��گیرانه 
سعی داریم تا مانع تبدیل آنها به معتادان حرفه ای و متجاهر 
شویم.چهاربند در پاسخ به این سوال که آیا مدیران مدارس 
در مواجهه با دانش آموزانی که اقدام به اس��تعمال و یا حمل 
ماده مخدر همچون »حش��یش« می کنند، چ��ه برخوردی 
 دارند، گفت: تاکن��ون چنین م��وردی به ما گزارش نش��ده

 است.
دانش آموزان معتاد، صنعتی مصرف می کنند نه سنتی

 وی ادام��ه داد: البت��ه ممک��ن اس��ت دانش آموزان��ی 
)کمتر از هزار نفر( به ص��ورت تفننی اقدام ب��ه مصرف مواد 
صنعتی کنند ولی ما گزارش مستندی از استعمال مواد مخدر 

سنتی که شما اشاره کردید)حشیش(، نداشتیم.
وی با اش��اره به نوع برخورد مدارس با چنین دانش آموزانی، 
افزود: ما برای پیگیری چنین موضوعاتی، یک ستاد تربیتی 
داریم که پس از بررس��ی موضوع و به تناس��ب، برای درمان 
آنه��ا در نهایت حکم ب��ه محرومیت موقت��ی از کاس درس 
می دهد.چهاربند در پایان خاطرنش��ان کرد: ما به هیچ وجه 
اجازه نداری��م که دانش آموزی را از ح��ق تحصیل، به صورت 
 دائمی محروم کنیم و چنین چیزی نیز در دستور کار ما قرار

 ندارد.

دانش آموزان معتاد، صنعتی مصرف 
می کنند؛ 

»دانش آموز معتاد« نداریم

 برای
 فرزند آوری  

توجیه کنیم 
نه اجبار
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بازیگر باس��ابقه س��ینما و تلویزی��ون درباره نق��ش خود در 
سریال»تعبیر وارونه یک رویا« می گوید: اواسط کار، ذهن آقای 
جیرانی به این سو رفت که نیاز به یک منطقه امن در کار وجود 
دارد و آن را با خلق شخصیت عمه ارائه دادند. من هیچ شناختی 

از کار نداشتم و اصال در جریان قصه نبودم.
به گزارش فارس،  ثریا قاسمی بازیگری باسابقه در عرصه سینما 
است و در طول سال های گذشته ش��اهد بازی های متفاوت 
و سینمایی خوبی از ایش��ان بوده ایم . او به کاراکترهایی جان 
بخشیده  که اکثراً توانسته نظر اکثر هیات های انتخاب و داوری 
جشنواره  را به س��وی خود جلب کند و در دوره های مختلف 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین جش��نواره فیلم فجر باشد و در 
نوزدهمین دوره جش��نواره فیلم فجر موفق به کس��ب جایزه 
س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر اول زن ش��د.  قاسمی تجربه 
فراوانی در رادیو و تلویزیون دارد و این تجربیات تاثیر به سزایی 

در ارائه هرچه بهتر نقش در آثار شده است.
وی به واسطه ش��ناخت صحیح از نقش و فضای کارهایی که 
در آنها حضور می یابد به نوعی کار را اجرا می کند که بس��یار 
قابل باور است . بازیگر با سابقه تئاتر، سینما و تلویزیون عالوه 
 بر حضور در گونه های مل��ودرام در ژانر هایی از جمله کمدی

 )مجس��مه، دخت��ر ش��یرینی ف��روش و معادل��ه( ه��م 
حض��ور یافت��ه اس��ت. در می��ان نقش های��ش در آث��ار 
تصوی��ری ع��الوه ب��ر م��ادری مهرب��ان و دلس��وز ی��ا 
 م��ادری مقت��در نق��ش »خات��ون« س��نگدل س��ریال 
»گرگ ها« را نیز ایفا کرده است. او درک درستی از نقش دارد 
و در هر کاری به درس��تی جایگاه نقش را می شناسد و آنچه 
در ت��وان دارد برای ارایه هرچه بهتر آن ب��ه کار می گیرد. ثریا 
قاسمی با حضور درسریال های »در پناه تو« و »در قلب من« 
و ایفای درخشان نقش ها، محبوبیتش در میان مخاطبان صد 
چندان شد.حضور کوتاه اما موثرش در نقش »عمه« در سریال 
 امنیتی »تعبیر وارونه یک رویا«  به کارگردانی فریدون جیرانی

 بهانه ای شد که گفت و گوی کوتاهی با »ثریا قاسمی« داشته 
باشیم. ایشان کمتر درباره نقش هایی که ایفا می کنند، صحبت 
می کنند زیرا معتقدند که نقش ها اگر درست ارایه شود گویا 

هستند و نیازی نیست که درباره آن صحبت شود.
نوع بازی ثریا قاسمی در مجموعه »تعبیر وارونه یک رویا« به 
مخاطب حس امنیت و آرامش در  خانواده را به درس��تی ارائه 
کرد و گفت و گوی کوتاه ما هم در این خصوص انجام شد. که 

در پی می آید.
در فیلم ها و سریال های  امنیتی کمتر شاهد توجه 
به خانواده هستیم و در س�ریال های ایرانی یک شیوه 
مرس�وم در این گونه از س�ریال ها حاکم است و بخش 
خانواده تاثیر به سزایی در روند پیشرفت داستان ندارد 
اما خوشبختانه در سریال »تعبیر وارونه یک رویا« شاهد 

کاراکتر اثرگذار »عمه« با بازی خوب شما بودیم.
همین طور که به آن اشاره کردید در ژانر پلیسی _ کارآگاهی 
همیشه تمرکز اصلی نویس��نده فیلمنامه و کارگردان برروی 
مسایل مافیایی و نوع جنایت متمرکز می شود و همه مسایل 

حول محور قتل یا مساله امنیتی – پلیسی که سریال برمبنای 
آن طراحی شده است کار پیش می رود . اگر حضور خانم ها در 
 این سریال ها دیده شود بیشتر به عنوان یک مقتول به شمار

 می آیند و بهانه ای است برای انتقام گیری اقوام نزدیک از جمله 
برادر و... این نوع آثار بیشتر در همین شرایط می گذرد و وجه 
پلیسی معمایی و جنایی آن بر خانواده ارجحیت بیشتری دارد 
البته این نکته حائز اهمیت است که این گونه از سریال یا سینما 
قواعد مخصوص به خود را دارد و نمی توان در آن بیهوده مسایل 
اجتماعی و خانوادگی را گنجاند.اما در خصوص سریال »تعبیر 
وارونه یک رویا« ش��رایط کمی متفاوت تر بود. آقای جیرانی 
همانطور که کار را می نوشتند، طبق گفته خودشان ، احساس 
می کردند به یک یک جایگاه امن ، آرام و مطمئن نیاز دارند که  
باالخره شخصیت »عمه «را در ذهن پروراندند . شخصیتی که  
مهربان ترین و صادق ترین فرد در این سریال به شمار می آید و 
کامال برای مخاطب باورپذیر باشد. ایشان من را انتخاب کردند 
و من هم پیش از این کار تجربه بسیار خوبی با آقای جیرانی در 
فیلم سینمایی »شام آخر« داشتم  فیلم خوب و تجربه بسیار 

خوبی برایم بود.
»عمه« در این مجموعه مکان امن و آرامش خانواده 
یک کارشناس امنیتی است میزان صحنه های مربوط به 
این شخصیت بسیار محدود است اما با بازی بسیار خوب 

و متفاوت حضرتعالی بسیار تاثیرگذار بود.
این شخصیت به دلیل این که در ماه های آخر به کار اضافه شد 
جای کار و پرداخت بیشتری برای نویسنده و کارگردان فراهم 
نکرد. همانگونه که اش��اره کردید »عمه« در این سریال نقطه 
امن و آرامش خانواده است. خانواده ای که از یک سو به دلیل 
شغل پدر پر از تنش و نگرانی است و از سوی دیگر دختر خانواده 
 بدون مادر بزرگ ش��ده اس��ت و »عمه« برای��ش نقطه امن و

 آرامش دهنده اس��ت.  در این س��ریال  چند س��کانس کوتاه 
عمه حضور دارد اما تاثیرگ��ذار بود و برای من بس��یار جالب 
اس��ت . اغلب همکاران من ب��ه طوالنی بودن نق��ش فکر می 
کنند. اما من و تع��دادی از همکارانم ب��ه طوالنی بودن نقش 
فکر نمی کنیم بلکه اثرگذاری برای من به ش��خصه از اهمیت 
خاصی برخوردار است . با توجه به نظرات مخاطبان احساس 
می کنم این چند سکانس��ی که عمه حضور داش��ته موجز ، 
مناس��ب و به جا از آن اس��تفاده ش��ده و تاثیر الزم را بر بروی 
مخاطب گذاش��ته اس��ت. و این مهم به مخاطب انتقال یافته 
اس��ت که خانواده م��کان و جای��گاه امن ومطمئن اس��ت و  
آرامش دهنده اس��ت.در جامعه هر ش��خصیتی که داش��ته 

 باشیم  و هر نوع کاری که برعهده داریم در خانواده به  آرامش  
می رسیم .

با توج�ه به این مه�م ک�ه معم�والً فیلمنامه ها را
 می خوانید و کار را انتخاب می کنید. در »مجموعه تعبیر 
وارونه یک رویا« نحوه حضورتان نسبت به کارهای دیگر 

کمی متفاوت بود
بله. این دوس��تان مدت ها بود  فیلمبرداری می کردند. اواسط 
کار ذهن آقای جیرانی به این س��و رفت که نیاز به یک منطقه 
امن در کار وجود دارد و آن را با خلق شخصیت عمه ارائه دادند. 
من هیچ شناختی از کار نداشتم و  اصال در جریان قصه نبودم. 
آقای جیرانی کامل ش��خصیت را برایم تعریف کردند و من به 
دلیل آش��نایی با کار آقای جیرانی پذیرفتم.  اینگونه نبود که 
فیلمنامه کامل در دسترس باش��د  تقریبا روزانه  فیلمنامه به  
دست ما  می رسید؛  اما طراحی کامل کار در ذهن آقای جیرانی 

شکل گرفته بود.
با توجه به تجربیات ارزنده ای که در حوزه تصویر 
)سینما و تلویزیون ( دارید می توان گفت در جایگاه یک 
کارشناس،کدام سکانس ها برای تان جذاب بود و بازی 

همکاران تان را پسندیدید.
به شخصه سه سکانس فوق العاده از نظر کار، طراحی و دکوپاژ 
را شاهد بودم. دو شخصیت اصلی داستان »ژاله« )پانته آ بهرام(  
و »محسن روانبخش« )فرهاد قائمیان( یک سکانس شام  در 
ابتدای ازدواج شان طراحی و اجرا شد . به عقیده من این شام  
هم به لحاظ طراحی دکوپاژ و هم از نظر بازی ها فوق العاده بود. 
مثل همیشه خانم بهرام بسیار خوب بازی کردند و  این سکانس 
عاشقانه به خوبی طراحی شده بود. در عین سادگی آن زیبایی و 
حس عاشقانه در سکانس به بیننده انتقال می یافت و اثرگذاری 
بسیار خوبی داشت.سکانس دیگر که خارج از قواعد سینما و 
تلویزیون ایران طراحی و آماده شده که بسیار زیبا بود مرگ 

ش��خصیت روانبخش بود. دوربین تمام مدت از پشت سر 
خانم بهرام صحنه )کشته شدن محسن روانبخش( را به 

تصویر کشید. به نظر من فوق العاده خوب طراحی شده 
بود . دکوپاژ بسیار زیبایی داشت و از کلیشه های رایج 
و معمول این صحنه ها پرهیز شده بود. کلیشه هایی 
 که همیشه مرگ عزیزان را با چهره های محزون و 
 اش��ک های بعضاً مصنوعی و غلت��ان روی گونه 
افراد به تصویر کش��یده می شود . صحنه مرگ 
محسن بسیار خوب آماده شده بود و بازی بسیار 

 خوب خانم بهرام به از کار درآمدن این صحنه

 فوق العاده کمک کرد زاویای بس��یار خوبی ب��رای به تصویر 
کشیدن این صحنه در بازی خانم بهرام  توجه شده بود.سکانس 
دیگری که بسیار از آن به شخصه لذت بردم.  من و برادرم )امیر 
جعفری( در آش��پزخانه حاضر بودیم که به عقیده من بسیار 
خوب اجرا شد.  دو فرد ایس��تاده و نزدیک به هم صحبت می 
کنند هر یک در افکار خودشان غرق هستند و جواب هایی به 
سواالت یکدیگر می دهند که مربوط به خودشان است و پاسخ 
فرد مقابل نیست. در این صحنه دو گونه اجرا کردیم یک بخش 
را برشت وار و بخشی را با متد استانیسالوسکی کار کردیم . به 
عقیده خودم یک سکانس فوق العاده و با تکنیکی را ارائه دادیم 

که  برخوردار از روش های بازی اساتید بزرگ و برجسته بود.
ب�ازی کدامی�ک از هم�کاران خ�ود در مجموعه 

»تعبیر وارونه یک رویا« پسندیدید؟
بازی آقای فرزین صابونی در نقش هوشنگ جاوید را دوست 
داش��تم.  فوق العاده زیبا بود  و نوع شخصیتی که برای جاوید 
در نظر گرفته ش��ده ب��ود را  آقای صابونی با ری��زه کاری های 
بس��یار خاص و زیبا اجرا کردند.  خانم بهرام مانند همیش��ه 
فوق العاده ب��ود و دیگر عزیزان که همه زحم��ات زیادی برای 
ارائه هرچه بهتر شخصیت ها تحمل کردند . همچنین  جوانی 
که تازه به جمع بازیگران ملحق شده بود و اولین تجربه  جدی 

ایشان به ش��مار می آمد. آقای نیما نادری  
 خوش ص��ورت و خوش ن��گاه و جوان

 هس��تند . امی��دوارم در کارهای 
بعدی هم با تالش و پش��تکار 

موفق باشند.
مدت�ی اس�ت در 
س�ینما فعال نیستید  
فیلمنام�ه خوب ارایه 
نم�ی ش�ود ی�ا دلیل 

دیگری دارد؟
فیلمنام��ه نوی��س های 
جدید اکثراً جوان هستند 

و آگاهی 

الزم از مسایل گروه سنی میانسال و مسن ندارند. برای نوشتن 
کارهایی برای گروه سنی مسن نیاز به پختگی و جهاندیدگی 
اس��ت که کمتر در میان جوانان دیده می ش��ود. این جوانان 
استعدادهای خوبی هس��تند اما تجربه کافی برای نوشتن در 
خصوص مسایل این گروه سنی را ندارند. بالطبع وقتی فیلمنامه 
برای این گروه سنی نوشته نش��ود حضور بازیگران در سینما 
کمتر خواهد بود.  فیلمنامه نویسان جوان بیشتر معضالتی را 
که خودشان روزانه با آن درگیر هستند و در اجتماع قابل لمس 
است به فیلمنامه تبدیل می کنند. حضور موبایل و  تکنولوژِی 
در سراسر زندگی جوانان و اتفاقاتی که استفاده از تکنولوژی 
مسبب آن اس��ت برای شان جذاب اس��ت.به نظر من به دلیل 
اس��تفاده از تکنولوژی زندگی ها پر  شتاب شده است و پیامد 
استفاده از تکنولوژی افسردگی و اضطرابی است که در میان 
جوانان شاهد هستیم و تبعات آن را در زندگی سالمندان هم 
می بینند آن ها هم درگیر این مسئله خواهند بود. اما در آثار 
به این وجه از مشکالت که پیامد استفاده از تکنولوژی توسط 

جوانان در زندگی سالمندان است توجه نمی شود.
درباره فعالیت های اخیر  بفرمایید

 در حال حاضر مش��غول بازی در  س��ریال »پشت بام تهران« 
نوشته سعید نعمت اهلل و به کارگردانی بهرنگ توقیفی هستم.  
سریال دیدنی و قشنگی خواهد شد که احتماالً 
برای آذر یا  دیماه آماده می ش��ود. نقش 
 مادربزرگ��ی  را در ای��ن مجموعه ایفا

 می کن��م ک��ه زن مقتدری اس��ت 
و ب��ا ن��وه اش )باب��ازی کامبی��ز 
دیرب��از( زندگی م��ی کن��د. او از 
نعم��ت م��ادر مح��روم ب��وده و 
 وابس��تگی زیادی به مادر بزرگ

 دارد .  نوه، جوانی ش��رور است و 
به همین دلیل  دچار مشکالتی 
م��ی ش��ود.  ای��ن مش��کالت 
 ب��ه  مادربزرگ��ش نی��ز منتقل

 می ش��ود و اتفاقات خ��وب  و بد  
 زیادی در سریال شکل

 می گیرد.
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کاخ نیاوران تهران،  میزبان مراسم رونمایی از تازه ترین اثر گروه »چارتار« بود تا 
این مکاِن ملّی بازاری برای فروِش آلبوِم »چارتار« شود.

به گزارش تسنیم، گروه »چارتار« عالوه بر مراسم رونمایی جشن امضای آلبوم 
»جاده می رقصد« را نیز در کاخ نیاوران برگزار کرد.

مجموعه تاریخی نیاوران جایی است که کوشک های به جای مانده از عهد قاجار و 

درختان ثبت جهانی شده در فضای بازش قرار دارند. حال اینکه مردماِن بسیاری 
برای مراسم رونمایی از آلبوم جدید »چارتار« به نیاوران آمده بودند. جمعیتی 
که آنقدر تعدادشان زیاد بود که می توانست به فضای کاخ آسیب هایی وارد کند. 
همین امر این پرسش را در ذهن می آورد که چرا چنین مراسمی باید در چنین 
جای مهمی از نظر تاریخی برگزار شود. بی شک کاخ نیاوران از مکان های ملی 
است که به همه مردم ایران تعلق دارد و هرگز جای مناسبی برای برگزاری مراسم 

رونمایِی یک آلبوم نیست. 
این مساله زمانی بیشتر به چشم می آید که در سال های گذشته مسووالن همین 
کاِخ نیاوران اجازه برگزاری کنسرت های استادان موسیقی ایران در این فضا را 
ندادند؛ با این بهانه که به مجموعه آسیب می رسد. حال باید از همین مسووالن 
پرسید که حضور چند هزار نفرِی مردم برای رونمایی از یک آلبوم به کاخ نیاوران 
آسیب نمی رساند؟به هر ترتیب حوالی ساعت 19 بود که مردم در قالب گروه های 
چند صد نفری به داخل محوطه باز کاخ نیاوران هدایت می شدند. این در حالی 
است از در وروی محوطه تا منطقه اصلی مراس��م رونمایی استندها و تابلوهای 

تبلیغاتی آلبوم »جاده می رقصد« به چشم می خورد. 
ضمن اینکه کیوس��ک های ویژه ای هم برای فروش آلبوم در نظر گرفته ش��ده 
بود تا حجم بیش��تری از مخاطب آثار گروه را خریداری کنن��د.در میاِن بازاری 
که برای فروش آلب��وِم »ج��اده می رقصد« باز ش��ده بود هیچ تدبی��ری برای 
تسهیل در حضوِر خبرنگاران در کاخ نیاوران اندیشیده نشده بود.البته بر گروِه 
»چارتار« نباید خیلی ٌخرده گرفت. بیش از همه باید این پرسش را از مسووالن 
 کاخ نیاوران ک��رد که چرا چنی��ن فضای��ی را در اختیار چنین مراس��می قرار

 داده اند.

قائم مقام معاون سیما گفت: شبکه کودک و نوجوان که جایگزین شبکه پویا می شود 
با تولید آثار خود مبنی بر فرهنگ ایرانی - اسالمی برنامه های خود را آغاز می کند.

رضا پورحس��ین،  قائم مقام معاون س��یما درخصوص آخرین جزئی��ات راه اندازی 
شبکه های جدید سیما پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال تس��نیم در خصوص شبکه جدید کودک توضیح داد و گفت: 
در این شبکه که قرار است در آینده نزدیک جایگزین ش��بکه پویا شود، بخشی از 
انیمیشن آن کاهش می یابد و قالب های دیگر برنامه س��ازی به آن اضافه و پخش 
می شود ؛  بنابراین به شبکه کودک و نوجوان تغییر نام پیدا می کند.پورحسین اضافه 
کرد: بخشی از این شبکه قرار است که انیمیش��ن و پویانمایی پخش کند و قاعدتا 
باید کار تولیدی مبنی بر فرهنگ ایرانی - اس��المی در آن مشهود باشد.وی با بیان 
اینکه عوامل این شبکه در حال حاضر مشغول تولید برنامه های متناسب باکودکان 
و نوجوانان هستندگفت: شبکه کودک باید به یک حجم از تولیدات در همه قالب ها 
از جمله عروسکی، نمایشی، غیر نمایشی، پالتو و ... برسد تا بتواند اعالم موجودیت 
کند. در حال حاضر شبکه پویا با نمایش آثار انیمیشن و پویانمایی کار خود را ادامه 
می دهد و زمانی که تولیدات غیرانیمیش��نی به حدی از حجم پخش برسد، شبکه 

کودک با اعالم رسمی کار خود را در بین شبکه های سیما آغاز می کند. وی در ادامه 
درباره گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیما گفت: گروه کودک و نوجوان شبکه یک 
در حال حاضر از تولیدات قبلی و تأمینی خود استفاده می کند تا وجود خود را اثبات 
کند و با برنامه ریزی انجام شده از پاییز با تولیدات جدید به شکل نمایشی، کار خود را 
در این شبکه شروع می کند. غیر از شبکه یک، باقی گروه های کودک در شبکه های 
دیگر نیز باز خواهند گشت و حتی شبکه تهران نیز در حوزه کودک کار خواهد کرد.

پورحسین خاطرنشان کرد: شبکه پویا که به شبکه کودک و نوجوان تغییر نام پیدا 
کرده است به ش��کل تخصصی و متمرکز، به فعالیت در حوزه کودک و نوجوان کار 
خود را ادامه می دهد که امیدواریم از پاییز کار خود را ش��روع کند.وی در پاسخ به 
خبرنگار مهر درباره شبکه اچ و دی و شبکه تهران نیز توضیح داد: در آینده نزدیک 
همه برنامه ها در شبکه های دیگر اچ دی می شود. هم اکنون نیز تولید برنامه در بعضی 
از شبکه ها به صورت اچ دی است و بسیاری از برنامه ها نمی تواند غیر از اچ دی ضبط 
شوند.وی افزود: تنها مساله فعلی ما این است که چون شبکه  ها پخش اچ دی ندارند، 
برنامه ها نمی توانند به صورت اچ دی به پخش برسند اما به زودی پخش همه شبکه ها 

به صورت اچ دی خواهد شد.
وی اضافه کرد: برنامه های ش��بکه تهران از پاییز به پخش خواهند رس��ید و چون 
این شبکه تازه تاسیس است در ابتدا باید به حجم قابل توجهی از تولیدات برسد تا 
بتواند در پاییز ابتدا به شکل آزمایشی و سپس به شکل رسمی کار خود را آغاز کند.

پورحس��ین تصریح کرد: شبکه تازه تاس��یس تهران نیز از بستر فنی شبکه اچ دی 
استفاده می کند به این معنا که همین شبکه اچ دی به مرور زمان تبدیل به شبکه 
تهران می شود و در حال حاضر موجودیت خود را پیدا کرده و در پاییز تبدیل به یک 

شبکه رسمی می شود که حوزه مخاطبانش استان و شهر تهران خواهند بود.

 دکانی که کاخ نیاوران 
برای »چارتار« بازکرد

توضیحات قائم مقام صداوسیما 
درباره شبکه های جدید تلویزیون

 »هالی��وود ریپوت��ر« در ادام��ه واکنش ه��ای مثب��ت ب��ه فیل��م 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد، این فیلم 
را اثری تأثیرگذار دانسته و از کارگردانی خوب جلیلوند و بازی نیکی کریمی 

و سحر احمدپور تقدیر کرده است.
به گزارش فارس، فیلم  سینمایی »چهارشنبه 19 اردیبهشت« به کارگردانی 
»وحی��د جلیلوند« در هفتاد و دومین جش��نواره بین الملل��ی فیلم ونیز به 
نمایش درآمد و با اس��تقبال تماش��اچیان و منتقدان حاضر در جش��نواره 

روبرو شد.
نش��ریه س��ینمایی »هالیوود ریپورتر« نیز درب��اره این فیلم نوش��ت: بعد 
 انس��انی س��ینمای فاخر ایران��ی از میان ابره��ای غم و غص��ه ای که فیلم 
»چهارشنبه 9 اردیبهش��ت« را در بر گرفته بود، تابیدن گرفت. فیلمی که 
در آن رنج و غم طبقه فقیر و بی پول جامعه ایران و انس��ان دوستی عجیب 
و غریب که در این میان تالش می کند تا ب��ه مردم این طبقه کمک کند به 

تصویر کشیده شده است.
»هالیوود ریپورتر« در ادامه ضمن اش��اره به این مطلب که ساختار روایی 
فیلم »چهارش��نبه 19 اردیبهش��ت« و اتفاقات غیرمنتظره در طول فیلم 
ش��بیه به فیلم »س��الم س��ینما« و اطالعیه یافتن بازیگر اس��ت که تمام 
 افراد بیکار تهران را برای به دس��ت آوردن آن بس��یج کرد اف��زود: در فیلم

 »چهارشنبه 19 اردیبهشت« نیز پیشنهادی سخاوتمندانه برای مبلغی پول، 
باعث می ش��ود که عده زیادی از افراد رنجور و پریشان احوال به این آگهی 
جذب شوند. به هر جهت، فیلم داستانی را روایت می کند که قلب انسان را به 
درد می آورد و بازی های قوی فیلم نیز به احساساتی تر کردن مخاطب کمک 
می کند. »نیکی کریمی« بازیگر فیلم، یکی از بهترین بازی های خود را در 
این فیلم ارائه می دهد. بازی او به عنوان یک همسر و مادر در این فیلم بسیار 
کامل و نمونه ای از بلوغ حرفه ای اوس��ت. »وحید جلیلوند«، مستندساز و 
کارگردان تلویزیونی، نیز به خوبی از پس کارگردانی اولین تجربه سینمایی 

خود برآمده است.
این نشریه سینمایی در ادامه گزارش خود متذکر شد: در نگاه اول، به نظر 
می رسد که فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت«، یک فیلم چند اپیزودی به 
سبک فیلم اخیر »رخش��ان بنی اعتماد«، »قصه ها«، باشد. سه درام از درد 
و رنج و بی عدالتی که به هم گره می خورد و تبدیل به یک روایت می ش��ود. 
داس��تان اول درباره »لیال« )با بازی نیکی کریمی( است که زنی محجبه و 
نگران که تمام ظرافت ها زنانگی را کنارگذاش��ته و چهره اش گذر عمر را به 
خوبی نشان می دهد و تقدیر او را بار دیگر با »جالل« )با بازی امیر آقایی(، 
مردی که در گذشته با او آش��نا بود، رو در رو می کند. جالل کسی است که 
یک آگهی در روزنامه منتشر کرده و براساس این آگهی می خواهد مبلغ 30 
میلیون تومان به یک شخص نیازمند کمک کند. »لیال« برای عمل شوهر 
ناتوانش به این پول نیاز دارد. شجاعت، عشق و فداکاری لیال نسبت به همسر 
قابل لمس است باالخص زمانیکه در مقابل حسادت و خودخواهی ناعادالنه 

همسرش قرار می گیرد. 
هالیوود ریپورتر افزود: در جایی دیگری از فیلم، ش��رایط پیچیده و بحرانی 
برای زنی دیگری به نام »ستاره« )با بازی سحر احمدپور« دختر یتیمی که 
با عمه خشک و انظباطی  و پسر عمه خش��ن خود زندگی می کند. زمانیکه 
پسرعمه اش متوجه می شود که او به طور مخفیانه با یک جوان ازدواج کرده 
اس��ت، با خش��ونت تمام با هر دو رفتار می کند و در این میان نامزد ستاره 
سر از زندان در می آورد و تنها راه آزادی او پرداخت 30 میلیون تومان پول 
دیه پسرعمه اش است. ش��رایطی که شخصیت ستاره باید اشک و شجاعت 
را به طور همزمان داشته باشد.بازی احمدپور در این نقش بسیار تأثیر گذار 
است، به خصوص اینکه او برای اولین  در یک فیلم سینمایی بازی می کند.

 هالیوود ریپوتر در پایان این گزارش نوش��ت: س��ومین داستان مربوط به 
جالل، مردی از طبقه متوس��ط اس��ت که به طرز عجیبی نیکوکار است تا 
آنجا به ط��رز غیرمعقوالنه ای، قش��ر اندوهگین مردم ته��ران را به زندگی 
خود دعوت می کند. او س��ال ها پیش پسر 5 س��اله خود را از دست داده و 
هیچ وقت نتوانس��ته با این مس��ئله کنار بیاید. او معتقد است که این عمل 
انسان دوستانه اش )یعنی بخشش 30 میلیون تومان که ارزش اتومبیلش 
اس��ت( می تواند از درد و رنجش بکاهد. همسر جالل اینگونه فکر نمی کند 
و این مساله و بحث تلخ و طوالنی آنها در این باره یکی از تکان دهنده ترین 

سکانس های فیلم را رقم می زند.

نشریه هالیوود ریپورتر؛ 

بازی نیکی کریمی، اوج بلوغ حرفه ای اوست

 ثریا قاسمی؛

فعاًل در »پشت بام تهران« مشغولم
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یادداشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

5/510 براب��ر آراء ص��ادره هیئ��ت موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده 
رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
1-  رای ش��ماره 139460302015000066 مورخ 94/01/29  اکبر پرویش چرمهینی 
فرزند نصراله نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 555/67 مترمربع مفروزی 
از پ��الک 375- اصلی واق��ع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی حمزه علی حسن پور .
2- رای ش��ماره 139460302015000644 م��ورخ 94/03/23  محمود کریمی بهجت 
آبادی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 523/28  مترمربع مفروزی 
از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی احمد کریمی .
3- رای ش��ماره 1394603020150000646 م��ورخ 94/03/23  حفی��ظ اله ابراهیمی 
چرمهینی فرزند بهمن نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 260/08 مترمربع 
مف��روزی از پالک 375- اصل��ی واقع در گنج آباد چرمهین بخ��ش 10 ثبت اصفهان مع 
الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رس��می محمد تقی و محمد عل��ی و ابراهیم فرزندان 

رجبعلی محمدی چرمهینی .
4- رای شماره 139460302015000647 مورخ 94/03/23  فاطمه باقرپور ریزی فرزند 
علی نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/17 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
5- رای شماره 139460302015000648 مورخ 94/03/23  ملیحه ضیائی ریزی فرزند 
ولی اله نس��بت به 2 دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 184/17 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6-رای ش��ماره 139460302015000649 مورخ 94/02/23  غالمعلی آبیار چرمهینی 
فرزند علیمراد نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 536/15 مترمربع مفروزی 
از پ��الک 379- اصل��ی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی .
7- رای ش��ماره 139460302015000652 مورخ 94/03/23  رحمت اله مرادی ریزی 
فرزند نعمت اله نس��بت به 4 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 166/45 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
8- رای ش��ماره 139460302015000653 مورخ 94/03/23  علی مرادی ریزی فرزند 
رحمت اله نس��بت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/45 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
9-رای ش��ماره 139460302015000775 م��ورخ 94/03/28  معصومه بابائی دورکی 
فرزند امامقلی  نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 54/34 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی محمود سلیمیان ریزی .
10- رای ش��ماره 139460302015000777 م��ورخ 94/03/28  رحیمه کریمی ریزی 
فرزند علی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 79/11 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11- رای ش��ماره 139460302015000780 مورخ 94/03/28  علیرضا جعفری ریزی 
فرزند محمد نس��بت به 3/5 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 175/48 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
12- رای ش��ماره 139460302015000781 م��ورخ 94/03/28  رقیه ذوالفقاری ریزی 
فرزند علی نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/48 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13- رای ش��ماره 139460302015000787 مورخ 94/03/28  محمد معتمدی فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکباب یکبابخانه به مساحت 215/23 مترمربع مفروزی از پالک 
373- اصل��ی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از 

مالک رسمی علی معتمدی .
14-رای ش��ماره 139460302015000790 م��ورخ 94/03/30  کورش جهاندار ملک 
آبادی فرزند اس��فندیار نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 192/93 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 320- اصلی واقع در مل��ک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی امیرقلی جهاندار .
15- رای ش��ماره 139460302015000791 م��ورخ 94/03/30  فاطمه کریمی ملک 
آبادی فرزند حس��ن نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 187/09 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 320- اصلی واقع در مل��ک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم کریمی ملک آبادی .
16- رای ش��ماره 139460302015000800 م��ورخ 94/03/30  عبداله صفری حاجت 
آقائی فرزند ابوالقاس��م نس��بت به  ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 338/41 مترمربع 
مفروزی از پالک 148- اصلی واقع در زیرآب بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حفیظ اله بهزادی .
17- رای شماره 139460302015000803 مورخ 94/03/30  داریوش پرور چرمهینی 
فرزند آقاجان نس��بت به  ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 280/70 مترمربع مفروز از 
پ��الک 7 فرعی از 370 – اصلی واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی و محمد تقی محمدی چرمهینی .
18- رای ش��ماره 139460302015000804 مورخ 94/03/30  زهرا س��لیمیان ریزی 
فرزند احمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/06 مترمربع مفروز از پالک 
5 فرعی از 106 – اصلی واقع در حیدرآباد کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی .
19- رای ش��ماره 139460302015000810 مورخ 94/03/31  س��ید اسداله هاشمی 
فرزند سید حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185/16 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
20- رای ش��ماره 139460302015000811 م��ورخ 94/03/31  علی اصغر ش��لتوکی 
ریزی فرزند امیر نس��بت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/36 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

21- رای ش��ماره 139460302015000819 مورخ 94/03/31  اسداله سلیمیان ریزی 
فرزند قلی نس��بت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169/71 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
22- رای ش��ماره 139460302015000825 م��ورخ 94/03/31  محم��د عابدی��ان 
چرمهینی فرزند مصطفی نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 155/80 مترمربع 
مفروزی از پالک 227 فرعی از 366 - اصلی واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاج قاسم فرزند محمد علی .
23- رای ش��ماره 139460302015000828 مورخ 94/03/31  بتول خدابخشی ریزی 
فرزند یوسف نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154/45 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
24- رای ش��ماره 139460302015000829 مورخ 94/03/31  محسن سلیمیان ریزی 
فرزند رحیم نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154/45 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
25-رای ش��ماره 139460302015000831 م��ورخ 94/03/31  ولی اله ضیائی ریزی 
فرزند ابراهیم نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 47/10 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
26- رای ش��ماره 139460302015000832 م��ورخ 94/03/31  ولی اله ضیائی ریزی 
فرزند ابراهیم نس��بت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 172/77 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
27- رای ش��ماره 139460302015000833 م��ورخ 94/03/31  فاطمه باقرپور ریزی 
فرزند علی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/77 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
28- رای شماره 139460302015000834 مورخ 94/03/31  فاطمه بابائی زاده ریزی 
فرزند حس��ین نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 218/87 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
29- رای ش��ماره 139460302015000835 م��ورخ 94/03/31  ابراهی��م بهرام��ی 
کرکوندی فرزند لطف اله نس��بت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
137/34 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
30- رای ش��ماره 139460302015000836 م��ورخ 94/03/31  مهین عطائی کچوئی 
فرزند محمد علی نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/34 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
31- رای ش��ماره 139460302015000837 م��ورخ 94/03/31  محم��د باقر رحیمی 
باباش��یخعلی فرزند رضا نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 175/39 مترمربع 
مفروزی از پالک 104/1- اصلی که به ش��ماره 1943 تبدیل ش��ده واقع در باباش��یخعلی 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس پوستی .
 32- رای ش��ماره 139460302015000839 مورخ 94/03/31  مهدی کاروانی ریزی 
فرزند حس��ین نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 189/61 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی .
33- رای شماره 139460302015000840 مورخ 94/03/31  محمد رضا شیرمحمدی 
باباشیخعلی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/45 مترمربع 
مفروزی از پالک 104/1- اصلی که به ش��ماره 1943 تبدیل ش��ده واقع در باباش��یخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رسمی علی یار شیرمحمدی 

باباشیخعلی .
34- رای ش��ماره 139460302015000841 م��ورخ 94/03/31  صغری امیدی بهجت 
آبادی فرزند امیرقلی نس��بت به ششدانگ یکباب یکبابخانه به مساحت 231/40 مترمربع 
مف��روزی از پالک 373- اصلی واق��ع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله مومنی .
رحیم��ی  حس��ن    94/03/31 م��ورخ   139460302015000845 ش��ماره  35-رای 
باباش��یخعلی فرزند محمد تقی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 150/24 
مترمرب��ع مف��روزی از پ��الک 104/1- اصلی که به ش��ماره 1943 تبدیل ش��ده واقع در 
باباش��یخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی علی یار 

رحیمی .
36- رای ش��ماره 139460302015000846 م��ورخ 94/03/31  علیم��راد یوس��فی 
چرمهینی فرزند علی رحم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/74 مترمربع 
مف��روزی از پالک 375- اصل��ی واقع در گنج آباد چرمهین بخ��ش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود ابراهیمی چرمهینی .
37- رای ش��ماره 139460302015000847 م��ورخ 94/03/31  مه��ران اس��کندری 
دورباطی فرزند مهدیقلی نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/65 مترمربع 
مفروزی از پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی بختیار نقدی دورباطی .
38- رای ش��ماره 139460302015001463 م��ورخ 94/04/25  حمید کارونی ریزی 
فرزند تقی نس��بت به شش��دانگ باغ به مساحت 398/04 مترمربع مفروزی از پالک 417 
فرعی از 165 - اصلی واقع در مورکان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده 

از مالک رسمی رضا صالحی مورکانی .
39- رای ش��ماره 139460302015001464 م��ورخ 94/04/25  ابراهیم دهقانی قلعه 
قاس��می فرزند رحیم نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 149/26 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی .
40- رای ش��ماره 139460302015001467 م��ورخ 94/04/25  اس��ماعیل قدیم��ی 
چرمهینی فرزند یوس��ف نس��بت به شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 643/59 مترمربع 
مفروزی از پالک 20 فرعی از 371 - اصلی واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن قدیمی چرمهینی .
41- رای ش��ماره 139460302015001506 مورخ 94/04/29  ش��هربانو صفری ریزی 
فرزند غالمرضا نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 190/52 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی یداله محمدی ریزی .
42- رای شماره 139460302015001512 مورخ 94/04/29  زهره باقری فرزند صمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/08 مترمربع مفروزی از پالک 104/1- 
اصلی که به ش��ماره 1943 تبدیل ش��ده واقع در باباش��یخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
43- رای ش��ماره 139460302015001513 مورخ 94/04/29  یوس��فعلی س��لیمانی 
فرزند حس��ین نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 168/28 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
44- رای ش��ماره 139460302015001516 م��ورخ 94/04/29  محم��د ش��یخ پ��ور 
باباش��یخعلی فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/93 مترمربع 
مفروزی از پالک 104/1- اصلی که به ش��ماره 1943 تبدیل ش��ده واقع در باباش��یخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رس��می عزیزاله ش��یخ پور 

باباشیخعلی.

45- رای شماره 139460302015001536 مورخ 94/04/29  قاسم معظم باباشیخعلی 
فرزند علیمراد نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222/91 مترمربع مفروزی از 
پالک 104/1- اصلی که به ش��ماره 1943 تبدیل شده واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قنبرعلی رحیمی باباشیخعلی.
46- رای ش��ماره 139460302015001537 م��ورخ 94/04/29  یداله روان پور فرزند 
محمد علی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 299/77 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47- رای شماره 139460302015001538 مورخ 94/04/29  حبیب اله باغبانی ریزی 
فرزند رمضان نس��بت به 5 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 171/36 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
48-رای ش��ماره 139460302015001539 م��ورخ 94/04/29  جمیل��ه صفری ریزی 
فرزند غالمرضا نس��بت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/36 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
49- رای ش��ماره 139460302015001542 م��ورخ 94/04/29  حس��ن یادگار فرزند 
عباس نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 156/39 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس یادگار .
50- رای ش��ماره 139460302015001618 مورخ 94/04/30  گل چمن ربیعی صادق 
آب��ادی فرزند قدمعلی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 987/34 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 260- اصلی واق��ع در صادق آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی حیدر علی اله یاری صادق آبادی .
51- رای ش��ماره 139460302015001624 مورخ 94/04/30  حسن رجبی بیستگانی 
فرزند علی یار نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/78 مترمربع مفروزی از 
پالک 338- اصلی واقع در قریه بیس��تگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری 

شده از مالک رسمی قربانعلی کریمی .
52- رای ش��ماره 139460302015001625 مورخ 94/04/30  یوسف بورونی کوپائی 
فرزند قاس��م نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 316/03 مترمربع مفروزی 
از پ��الک 320- اصل��ی واقع در مل��ک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی عباسقلی مختاری ملک آبادی .
53- رای ش��ماره 139460302015001652 م��ورخ 94/04/31  حی��در عزیزی ملک 
آبادی فرزند نادعلی نس��بت به شش��دانگ یکب��اب خانه به مس��احت 350/52 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 320- اصلی واق��ع در ملک آباد باغبادران بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی امیرقلی جهاندار .
54- رای ش��ماره 139460302015001653 مورخ 94/04/31  عباس رستم پور فرزند 
اکبر نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 451/61 مترمربع مفروزی از پالک 
348- اصلی واقع در کله مس��لمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از 

مالک رسمی لطفعلی سلطانی کله مسلمانی .
55- رای ش��ماره 139460302015001670 م��ورخ 94/04/31  عباس حاتمی ریزی 
فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 55/41 مترمربع مفروزی از 
پ��الک 106- اصل��ی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک حسین حاتمی ریزی .
56- رای ش��ماره 139460302015001691 مورخ 94/04/31  قاس��م ش��یر محمدی 
باباشیخعلی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 54/43 مترمربع 
مف��روزی از پالک 603- اصلی واقع در باباش��یخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک محمد علی معظم باباشیخعلی .
رای شماره 139460302015001693 مورخ 94/04/31  حسنعلی جهاندار ملک آبادی 
فرزند علی آقا نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 287/78 مترمربع مفروزی 
از پ��الک 320- اصل��ی واقع در مل��ک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی امیرقلی جهاندار .
57- رای شماره 139460302015001694 مورخ 94/04/31  حسین خسرویان ریزی 
فرزند حس��ن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 161/40 مترمربع مفروزی از 
پ��الک 106- اصل��ی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک یداله جعفری ریزی .
58- رای ش��ماره 139460302015001695 مورخ 94/04/31  ایرج ضیائی چمگردانی 
فرزند رمضان نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 223/59 مترمربع مفروزی از 
پالک 176 فرعی از 103 – اصلی واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک فرج اله کرمی .
59- رای ش��ماره 139460302015001698 م��ورخ 94/04/31  حس��ینعلی رحیمی 
باباش��یخعلی فرزند علی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 233/03 مترمربع 
مف��روزی از پالک 603- اصلی واقع در باباش��یخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک محمد علی معظم باباشیخعلی .
60- رای ش��ماره 139460302015001701 مورخ 94/04/31  حسین سلیمیان ریزی 
فرزند اس��داله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 148/11 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
61-رای ش��ماره 139460302015001709 م��ورخ 94/04/31  گل اف��روز صادقی��ان 
خش��وئی فرزند ولی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
369/73 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
62- رای ش��ماره 139460302015001715 مورخ 94/04/31  احمد محمدی خشوئی 
فرزند گل محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 369/73 
مترمرب��ع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
63- رای ش��ماره 139460302015001721 مورخ 94/04/31  امید س��لیمیان ریزی 
فرزند حیدر نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 166/21 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
64- رای ش��ماره 139460302015002209 مورخ 94/05/27  محمد اسکندری فرزند 
رضا نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75/97 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
65- رای ش��ماره 139460302015002211 مورخ 94/05/27  اس��ماعیل آقائی ریزی 
فرزند قربانعلی نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/34 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
66- رای ش��ماره 139460302015002220 مورخ 94/05/28  حمیرا محبی نوگورانی 
فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 392/07 مترمربع مفروزی 
از پالک 329- اصلی واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده 

از مالک رسمی احمد محبی نوگورانی .
67- رای ش��ماره 139460302015002225 مورخ 94/05/28  توران هاشم زاده فرزند 
محمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 612/74 مترمربع مفروز از پالک 20 
فرعی از 370 – اصلی واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی .

68- رای ش��ماره 139460302015002228 مورخ 94/05/28  س��ید ایمان حس��ینی 
فرزند سید عنایت اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/32 مترمربع 
مف��روزی از پ��الک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
69-رای ش��ماره 139460302015002232 م��ورخ 94/05/28  نعم��ت اله خدادادی 
چمگردانی فرزند امیراله نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 159/33 مترمربع 
مف��روزی از پالک 5 فرع��ی از 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج اله رمضانی .
70-رای ش��ماره 139460302015002234 مورخ 94/05/28  سهیال براتی سده فرزند 
علی نس��بت به شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 48/88 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
71- رای ش��ماره 139460302015002235 م��ورخ 94/05/28  مه��دی روائی ریزی 
فرزند عزیز نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 186/19 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
72-رای شماره 139460302015002236 مورخ 94/05/28  احمد رضا عابدزاده ریزی 
فرزند تقی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 251/25 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  چهار شنبه  مورخ  94/06/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  چهار شنبه  مورخ  94/06/18
محمد رضا رئیسی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
 ابالغ وقت رسیدگی

6/251 شماره ابالغیه: 9410103630502274 شماره پرونده: 9309983631001107 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940460 ش��اکی خانم فاطمه علی آبادی به طرفیت متهم آقای 
محمدعلی علی آبادی فرزند احمد به اتهام ترک انفاق همس��ر و دو فرزند ش��کایتی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان تیران و کرون نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 101 
دادگاه کیفری دو ش��هر تیران )جزایی س��ابق( واقع در اصفهان شهرستان تیران ارجاع و 
به کالس��ه 9309983631001107 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/28 و 
س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 174 
قانون این دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود که متهم پس از نش��ر آگهی و 
اط��الع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگی حاضر گردید. م الف 203 مدیر دفتر دادگاه کیفری ش��عبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر تیران )جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/254 در خصوص پرونده کالسه 126-93 خواهان احمد آقابابائیان فرزند علی به نشانی 
بادرود جنب بیمه آسیا در خواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت خلیل فتاح مفتح به نشانی 
مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/7/18 ساعت 
4:30 بعد از ظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در مهاباد 
ساختمان آتش نشانی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 719 

دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف اردستان 
تحدید حدود اختصاصی

6/252 شماره صادره: 1394/03/93110 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک رشته 
قنات بائره پالک ش��ماره 301 اصلی واقع در دهس��تان س��فلی اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام آقای ناصر توکلی فرزند حس��ن در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دس��تور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز دوش��نبه مورخ 1394/7/13 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
ای��ن آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکی��ن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 

94/6/18 م الف 720 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/271 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-306 خواه��ان بان��ک مهر اقتصاد ب��ه وکالت 
محمدحسین صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مسیح غروی 2- فاطمه 
س��روش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/7/18 ساعت 3:30عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف: 16766شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/272 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-309 خواه��ان بان��ک مهر اقتص��اد به وکالت 
محمدحس��ین صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مینا سادات هاشمی مقدم 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/7/18 ساعت 4عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 16765 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
6/273 شماره ابالغیه: 9410100353102787 شماره پرونده: 9409980362300483 
ش��ماره بایگانی شعبه: 940629 ش��اکی مصطفی اسدالهی فرزند حسین علی شکایتی به 
طرفیت متهم: احمد قناعت فرزند مصطفی به کیفرخواس��ت س��رقت مس��توجب تعزیر و 
تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  105 دادگاه کیفری دو ش��هر  شهرستان 
اصفه��ان )105 جزای��ی س��ابق( واق��ع در اصفه��ان خ چهارب��اغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 339 ارجاع و به کالسه 
9409980362300483 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/07/15 و س��اعت 
8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/

ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
ت��ا خوانده/ متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف 16801 ش��عبه 5 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان )105 

جزایی سابق( 
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 بر اساس آمار هم اکنون ۳۳ پارک علم و فناوری و ۱۴۳ 
مرکز رشد فناوری در سراسر کشور فعالند و بیش از سه 

هزار شرکت دانش بنیان در پارک ها مستقرند.
پارک ه��ای علم و فناوری ب��ه عنوان یک��ی از نهادهای 
اجتماع��ی مؤث��ر در ام��ر توس��عه فن��اوری، توس��عه 
 اقتص��اد دانش بنیان و اش��تغال زایی تخصص��ی بوده و 
محیط هایی مناس��ب برای اس��تقرار و حضور حرفه ای 
شرکت های فناور کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و 
توسعه صنایع و مؤسسات پژوهشی هستند که در تعامل 
سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها به فعالیت های فناوری 

اشتغال دارند.
هدف اصلی از ایجاد پارک ه��ای علم و فناوری، افزایش 
ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت 
سازنده میان ش��رکت های حاضر در پارک و مؤسسات 

متکی بر علم و دانش است.
مهم تری��ن فعالیت ه��ای پارک ه��ای عل��م و فناوری 
ش��امل بازارس��نجی، ایده پ��ردازی، پژوه��ش علمی، 
طراحی مهندس��ی، نمونه س��ازی، طراح��ی صنعتی، 
استانداردسازی، تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، 
تجاری سازی، فروش و پشتیبانی های بعدی برای تحقق 
محصوالت فناوری در عرص��ه تولید صنعتی و همچنین 

عرضه سایر خدمات تخصصی است.
همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی 
و همچنین حض��ور مؤثر در بازارهای فن��اوری جهان از 

اهداف راهبردی پارک های علم و فناوری است.
بر اساس اطالعات کتاب روند تحوالت شاخص های علم 
و فناوری که به همت س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور تهیه شده است ، ایران در سال ۱۳۸۰ تنها 
یک پارک علم و فناوری داشت که به فاصله یک سال بعد 
هش��ت  پارک علم و فناوری در سراسر کشور راه اندازی 
می شود.روند رشد تاسیس پارک های علم و فناوری در 
تمامی استان های کشور ادامه می یابد که در نهایت در 
سال ۱۳۹۰ به ۳۱ پارک علم و فناوری می رسد تا اینکه 

در سال ۱۳۹۲ تعدادشان به ۳۳ پارک افزایش می یابد.
این ش��اخص، بیانگر رونق اقتصاد دانش بنیان، توسعه 
فناوری و به تبع آن کارآفرینی فناورانه در کش��ور است. 
این در حالی است که، توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای کاهش خطرپذیری آنها در 
دوران شروع فعالیت شان اس��ت. یکی از مهم ترین این 

زیرساخت ها، مراکز رشد  به شمار می روند.
این مراکز تح��ت مدیریت متخصصان حرف��ه ای، برای 
 کارآفرینانی ک��ه در قال��ب واحدهای نوپ��ای فعال در

 زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند 
و با تکیه بر دانش و فن، دارای ای��ده های محوری قابل 
تجاری شدن هس��تند، برای مدت چند سال اطالعات و 
مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب 
را برای رشد و ارتقاء آنها ارائه داده و آنها را برای حضوری 

مستقل و مؤثر در صحنه فناوری کشور آماده می کنند.
مهم ترین خدمات ارائه شده در مراکز رشد شامل تأمین 
محل کار ) به ص��ورت اجاره( ، خدمات آزمایش��گاهی، 
کارگاهی و اطالع رس��انی، خدمات مدیریتی، حقوقی، 
مالی، اعتب��اری، پروژه یاب��ی و بازاریاب��ی آموزش های 
تخصصی ویژه و مشاوره سایر خدمات مرتبط با توسعه، 

رشد و ارتقاء واحدهای فناوری است.
بر اس��اس آمار، در س��ال ۱۳۸۰ تنها یک مرکز رشد در 
کشور فعال بود که با توجه به اهمیت این مراکز به یکباره 
در سال ۱۳۸۱ به ۱۷ مرکز رش��د افزایش می یاید. این 
روند رشد در س��ال ۱۳۸۵ به ۴۳ مرکز رشد در سراسر 
کشور می رس��د و در نهایت به ۱۳۱ مرکز رشد در سال 

۱۳۹۱ افزایش می یاید.
 تعداد شـــرکت هـای مسـتقر در پــارک های 

علم و فناوری و مراکز رشد
این ش��اخص، بیانگ��ر میزان تجاری س��ازی و توس��عه 
تحقیقات کاربردی در کشور اس��ت. بر اساس اطالعات 
کتاب رون��د تحوالت ش��اخص های علم و فن��اوری ، از 
سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نرخ افزایشی در تعداد شرکت های 
مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد را شاهد 
هستیم. تعداد شرکت های مس��تقر در پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشد از ۶۷۶ ش��رکت در سال ۱۳۸۴ به 
سه هزار شرکت در س��ال ۱۳۹۱ رسیده است که حاکی 

از رشد ۳/۵ برابری این شاخص در طول این دوره است.
تحلیل آینده 

توس��عه س��ریع پارک های علم وفناوری ومراکز رش��د 
وبالتبع آن استقرار ش��رکت های دانش بنیان بیشتر در 
این مراکز می تواند در آینده مسیر توسعه اقتصاد دانش 
بنیان در کش��ور را هموارتر س��ازد. اما در آینده باید به 
افزایش کیفت زیرساخت های موجود درپارک های علم 
وفناوری و مراکز رش��د وارتباط آنها با بدنه دانشگاهی و 

صنعتی کشور توجه ویژه ای کرد.
صرف رش��د کمی این مراکز قطعا نمی تواند به تنهایی 
تحقق بخش اقتصاد دانش بنیان در کشور باشد. بنابراین 
ضروری اس��ت تا ب��ا افزایش زیرس��اخت ه��ا و تقویت 
کارکردهای این مراک��ز به تقویت ش��رکت های دانش 

بنیان مستقر در این مراکز کمک ویژه ای شود.

نمودار رشد پارک های علم و فناوری منتشر شد

رویداد کارآفریني در ح��وزهICT  با عنوان هم نت فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات توسط شرکت مخابرات استان اصفهان برگزار می گردد.

ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی ش��رکت مخاب��رات اس��تان اصفهان، 
ناصرمش��ایخي مع��اون بازاریابي و فروش ش��رکت از برگ��زاری رویداد 
کارآفریني در حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباط��ات در تاریخ ۲۱ لغایت 
۲۴ شهریورماه ۹۴ در س��الن همایش هاي اتاق بازرگاني توسط شرکت 

مخابرات استان خبر داد.
مشایخی اظهار داش��ت: اولین رویداد کارآفریني در حوزهICT با عنوان 
هم نت فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف شناسایي ایده هاي کارآفرینانه، 
حمایت مادي، فیزیکي و لجس��تیکي صاحبان ایده ت��ا تولید محصول و 

تبدیل شدن به یک کسب و کار برگزار می شود.
وی ادامه داد: رویداد هم نت ش��امل همکاری، مشکل گشایی، نوآوری و 
توانمندسازی در حوزهICT تا تبدیل ایده به محصول و یا یک کسب و کار 
ادامه یافته، و در نهایت منجر به یک سودآوري هم براي صاحبان ایده و هم 

براي شرکت هاي مخابراتي مي شود.
وی از کلی��ه همکاراني ک��ه عالقه مند به کارهاي تیمي و تجاري س��ازي 

ایده هاي شان هستند دعوت نمود تا در این رویداد شرکت کنند.
شایان ذکر است عالقه مندان مي توانند جهت ثبت نام و دریافت اطالعات به 
آدرس سایت info@ict-hamnet.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 

۳۲۲۴۲۰۱۲ و ۳۲۲۴۱۱۰۴  تماس حاصل کنند.

نخستین خودروی فراصوت جهان با سقف سرعت حدود ۱۶۰۹ کیلومتر 
در ساعت ماه آینده رونمایی خواهد شد.

 نخستین خودروی فراصوت جهان با نام »Bloodhound« با سرعت 
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر با موتور جت جنگنده یوروفایتر توسط یک سرمایه 
گذار انگلیسی ساخته ش��ده اس��ت. طبق اعالم گروه بریتانیایی سازنده 
نخستین خودروی فراصوت جهان، موتور جت این اتومبیل قادر به تولید 
۱۳۵هزار اسب بخار یا معادل انرژی تولیدی ۱۸۰ خودرو فرمول یک است.

خ��ودروی فراص��وت »Bloodhound« به موتور ج��ت »رولزرویس 
EJ۲۰۰« مجهز ش��ده که طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده در س��ال 
آینده میالدی، رکورد س��رعت ۱۲۸۷ کیلومتر در س��اعت یا ۸۰۰ مایل 
را به دس��ت خواهد آورد. ریچارد نوبل، س��رمایه گ��ذار بریتانیایی پروژه 
»Bloodhound« اظهار کرد: عالقه مردم نس��بت به پروژه خودروی 
فراصوت روزبه روز در حال افزایش است و با توجه به افزایش فشار رسانه ها 
برای رونمایی از پروژه، به احتمال زیاد از این خودرو بدون بدنه فیبرکربن 
و تیتانیوم رونمایی خواهد ش��د. وی در ادامه افزود: هدف از این رونمایی 
ش��ناخت بیش��تر مردم با فناوری پیچیده در زیر بدنه آن و جذب بیشتر 
س��رمایه گذاران برای تامین بودجه نهایی آن اس��ت. اندی گرین، راننده 
خودروی فراصوت »Bloodhound« اخیرا موفق به کسب رکورد ۸۰۴ 

کیلومتر در ساعت یعنی حدودا نصف سرعت اصلی خودرو شده است.

گجت جدید و متفاوتی عرضه ش��ده که نه تنها به افزایش کیفیت خواب 
کاربرانش می پردازد بلکه خواب آرامی را نیز برای آنها رقم می زند.

بسیاری از افراد برای استراحت یا خوابیدن در طول شبانه روز مجبور به 
مصرف قرص های خواب آور هستند، اما گجت های بسیاری برای کمک 
به این افراد تولید و عرضه شده اند که از میان آنها می توان به دستبندهای 

آرامش بخش، هدست ها و ... اشاره کرد.
گجت جدیدی با نام Snooz عرضه ش��ده که به افزایش کیفیت خواب 
کاربرانش می پردازد. این گجت متفاوت از گجت هایی است که تاکنون 

برای بهبود یا ارتقاء خواب کاربران عرضه شده اند.
 صدای س��فید به صدای��ی گفته می ش��ود ک��ه از ترکی��ب صداهایی با 
فرکانس های مختلف به وجود می آید. این گجت با شبیه سازی جریان 
هوا روی »ابررایانه ها« طراحی شده و از تکنولوژی های جدید و متفاوتی 
 برای تولید صدای سفید طبیعی استفاده می کند که قابل کنترل و تنظیم

 است. اسپیکرهای Snooz دارای کیفیت مناسبی برای پخش موسیقی 
هستند.

 نتایج بررسی ها نشان داد، استفاده از Snooz می تواند جایگزین مناسبی 
برای داروهای آرام بخش باشد. این دستگاه می تواند شب را به معنای کامل 
آرام کرده تا کاربرانش بتوانند کیفیت خواب خ��ود را افزایش دهند. این 
دستگاه از قابلیت برقراری ارتباط با اسمارت فون ها را نیز برخوردار است و 
به کاربرانش اجازه می دهد از راه دور و با کمک اسمارت فون یا تبلت ها به 

کنترل این گجت بپردازند. 

یک دختر ۱۲ ساله هندی االصل در انگلستان توانست باالترین نمره ممکن 
۱۶۲ را که از نخبگانی مانند آلبرت اینشتین و استفن هاوکینگ نیز بیشتر 
است، در آزمون ضریب هوشی بدست بیاورد. »لیدیا سباستین« از اسکس 
به جمع یک درصد از ورودی های آزمون هوش منسا پیوست که باالترین 
نمره را در آزمون Cattell III B بدست می آورند. منسا یک انجمن برای 

افراد با ضریب هوشی باالست.
لیدیا آزمون خود را ظرف چند دقیقه در دانشکده بیرک بک لندن به اتمام 
رس��اند. وی اظهار کرد: در ابتدا من واقعا نگران بودم اما به محض شروع 
کردن، متوجه شدم که آزمون آسانتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم 
و بعد به آرامش رسیدم. لیدیا افزود: این آزمون، مهارت های زبانی از جمله 

شباهت ها و تعاریف و منطق مرا به چالش می کشید.
والدین لیدیا می گویند که او در زمینه های دیگر نیز استعداد دارد و از سن 
چهار سالگی ویولن می نواخت. وی همچنین از سن شش ماهگی شروع 
به صحبت کرده بود.لیدیا و »نیکل بار« ۱۲ ساله از ایالت اسکس و »آهیل 
ژوهر« از بلک بورن امسال باالترین نمرات منسا را به خود اختصاص دادند.

آزمون کتل ۱۵۰ سوال دارد و اکثر آن، ارزیابی های ادراک از طریق متن 
است که حداکثر نمره برای بزرگساالن ۱۶۱ و برای افراد زیر ۱۸ سال، ۱۶۲ 
است. تصور می شود که هاوکینگ و اینشتین ضریب هوشی در حدود ۱۶۰ 
دارند. منسا بر این باور است که بزرگ ترین و قدیمی ترین جامعه افرادی با 

ضریب هوشی باال در جهان است. 

اولین رویداد کارآفریني در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات

رونمایی از نخستین 
خودروی فراصوت جهان

خوابی آرام با شنیدن 
»صدای سفید«!

دختری که از اینشتین هم 
باهوش تر است!

خبر 

در حالی که مقام معظم رهبری حکم به انحالل شوراهای عالی موازی با شورای 
عالی فضای مجازی داده اند اما وزیر ارتباطات »احتمال« انحالل شورای عالی 

فناوری اطالعات را می دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ابتدای هفته جاری طی حکمی اعضای جدید شورای 

عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهارساله منصوب کردند.
 ایش��ان با اش��اره ب��ه اهمی��ت جای��گاه ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی در 
»مواجهه هوش��مندانه و مقتدرانه با تحوالت این عرصه« و همچنین وظیفه 
اصلی این تشکیالت یعنی »سیاس��ت گذاری، مدیریت کالن و برنامه ریزی و 
تصمیم گیری های الزم و به هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای 
مجازی«، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت های شورای عالی فضای مجازی 

را ابالغ کردند.
یکی از مهم ترین محورها که در دوره قبلی شورای عالی فضای مجازی به آن 
توجه نشد و حتی اعضای دولتی برای شانه خالی کردن از آن حاضر به تشکیل 

جلسات این شورا نشدند، انحالل شوراهای موازی بود.
برخالف تمامی تأکیدات حکم تشکیل ش��ورای عالی فضای مجازی مبنی بر 
انحالل شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی شورای عالی فضای مجازی 
هس��تند؛ اما در نهایت عالوه بر دولت، نمایندگان مجلس هم سال گذشته به 
ادغام ش��ورای عالی فناوری اطالع��ات رأی ندادن��د و آن را از یک فوریت هم 

خارج کردند.
در حالیکه برخی نمایندگان مخالف این ادغام و حامی وزارت ارتباطات معتقد 
بودند که ش��ورای عالی فناوری اطالعات در مرحله ای م��ورد بی مهری قرار 
گرفته و برخی ها کمر به انحالل آن بسته اند اما امروز شاهد تأکید صریح تری 

بر انحالل آن هستیم.
مقام معظم رهبری در حکم دو روز گذش��ته برای معرف��ی اعضای حقوقی و 
حقیقی شورای عالی فضای مجازی و در بخش تبیین وظایف و مأموریت های 

شورای حاکمیتی فضای مجازی، به صراحت در اولین بند عنوان کردند:
»انحالل ش��وراهای عالی مصوب در گذش��ته که موازی این شورا هستند، به 
منظور تحکیم جایگاه فراقوه ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز 

انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی«.
این دستور قاطعانه باید فصل الخطاب مخالفان انحالل و ادغام شوراهای عالی 

موازی باشد.
محمود واعظی وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات که نق��ش کلیدی در 
تصمیم سازی های، انتخاب دبیر و ابالغ مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات 
دارد روز گذش��ته در جمع خبرن��گاران درباره انحالل ش��ورای عالی فناوری 
اطالعات طبق دستور مقام معظم رهبری که تأکید کردند شوراهای عالی وازی 
با شورای عالی فضای مجازی حذف شود، گفت: جلسه ای می گذاریم و در این 
زمینه تصمیم گیری می کنیم، احتمال انحالل شورای عالی فناوری اطالعات 
وجود دارد. در حالی که حکم رهبری به طور کامل گویا و صریح اس��ت و وزیر 
ارتباطات آن را فصل الخطاب برای تمامی ارکان جامعه می داند، واژه »احتمال« 
در اظهارات واعظی چندان خوش��ایند به نظر نمی رسد زیرا دستور باالدستی 

حکم بر انحالل داده و ارکان باید به تبعیت از آن رفتار کنند.

شورای موازی فناوری اطالعات 
باید منحل شود

پژوهشگران ایرانی؛

 موفق به ساخت نانوجاذبی برای حذف فلزات سنگین 
ماهواره سنجش از دور 

با دقت تصویربرداری باال ساخته می شود
پژوهشگران دانشگاه مازندران به منظور تصفیه آب های آلوده به فلزات سنگین، 

موفق به ساخت آزمایشگاهی نانوجاذب های مغناطیسی شدند.
 مس��لم منصور لک��ورج مج��ری این طرح پژوهش��ی گف��ت: این نانوج��اذب به 
روشی ساده و مقرون به صرفه تهیه شده است و عملکرد مناسبی دارد به گونه ای 
که پس از استفاده و حذف فلزات سنگین، تنها با اعمال یک میدان مغناطیسی از 

چرخه تصفیه جداشده و قابل استفاده مجدد است.
وی با بیان اینکه آلودگی فلزات س��نگین که بسیاری از آنها س��می یا سرطان زا 
هستند، یکی از مشکالت جدی حوزه محیط زیست است، افزود: توسعه صنایعی 
مانند فوالد، کودهای شیمیایی، چرم سازی، کاغذسازی و حشره کش ها سبب ورود 
فلزات سنگین به فاضالب و محیط زیست شده است که خطرات جبران ناپذیری را 

برای انسان و محیط زیست به دنبال دارد.
لکورج اظهار کرد: برخالف ترکیبات آلی، فلزات س��نگین زیس��ت تخریب پذیر 
نیستند و تمایل به انباشته شدن در بافت های بدن موجود زنده را دارند، بنابران 
حذف فلزات سنگین به سبب سرسختی و ماندگاری طوالنی مدت در محیط زیست 
اهمیت ویژه ای دارد. وی بیان کرد: همچنین با توج��ه به اینکه ایران در کمربند 
خشک کره زمین واقع شده، اهمیت تبدیل آب های آلوده به آب سالم برای استفاده 
در منازل و کشاورزی دوچندان شده است. لکورج یادآور شد: در این طرح پژوهشی 
به ساخت آزمایشگاهی نانو کامپوزیت های س��وپر جاذب الکترومغناطیسی که 
سازگار با محیط زیست است، پرداخته و از آن برای حذف آالینده هایی همچون 

سرب، کادمیوم و کبالت از آب آشامیدنی استفاده شده است.
این محقق با اشاره به روش های مختلف تصفیه پساب ها گفت: تاکنون روش های 

زیادی مانند رسوب ش��یمیایی، تبادل یون، جذب س��طحی و شناورسازی برای 
حذف یون های فلزات سنگین از آب پیشنهاد شده و در این میان جذب سطحی 
به عنوان یک روش ساده و اقتصادی شناخته شده است که در این راستا استفاده 
از پلیمرهای رسانا به عنوان یک جاذب خوب برای حذف فلزات سنگین و رنگ ها 

از آب اهمیت دارد.
 لکورج یادآور شد: ساخت این نانوکامپوزیت به روشی بس��یار ارزان و با بازده باال 
صورت گرفته است، همچنین با توجه به اینکه تمام آزمایش های بیولوژیکی نمونه 
های تهیه شده دارای نتایج قابل قبولی اس��ت، هیچ خطر و آلودگی برای محیط 
ندارد؛ بنابراین به کمک این نانوجاذب می توان به حذف فلزات سنگین و کاهش 

آلودگی های زیست محیطی امیدوار بود.

 رییس اتحادیه صنایع هوا فض��ا از توافقات صورت گرفته برای س��اخت ماهواره 
سنجش از دور با دقت تصویربرداری یک متر توسط شرکت های دانش بنیان کشور 

و دستیابی به دانش ساخت این ماهواره خبر داد.
امین ساالری با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه میان کنسرس��یوم »صهفا ماهواره« 
متش��کل از ۲۸ ش��رکت دانش بنیان عرصه فضا با مجموعه اروپایی در حاش��یه 
نمایشگاه ماکس ۲۰۱۵ روسیه، جزئیات ساخت ماهواره مشترک در پی این تفاهم 
را تشریح کرد. رییس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با بیان اینکه کنسرسیوم 
دانش بنیان فضایی کشور در راستای همکاری تکنولوژیکی مشترک برای طراحی، 
ساخت و تحویل در مدار ماهواره سنجش از دور با یک مجموعه اروپایی تفاهمنامه 
همکاری امضا کرد، افزود: این ماهواره برای نخس��تین بار امکان تصویربرداری با 
دقت یک متر را فراهم می کند. وی گفت: پیرو توافق صورت گرفته با طرف اروپایی، 
قرار اس��ت طراحی ماهواره به صورت مشترک انجام شود، س��اب سیستم و زیر 
سیستم های آن در داخل ایران توسط شرکت های ایرانی و تست و تجمیع و تحویل 

در مدار نیز با سوپر وایزری طرف اروپایی و با همکاری طرف ایرانی صورت بگیرد.
س��االری با تاکید براینکه تاکنون ماهواره های سنجش��ی که در کشور طراحی و 
ساخته شده است دقت تصویربرداری چند ده متر را داشته، گفت: برای نخستین 

بار دانش ساخت ماهواره با رزولوشن یک متر در کشور بومی می شود.
وی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان حوزه فضا برای 
ساخت ماهواره سنجش از دور با دقت ۲/۵ متر در سال های گذشته اضافه کرد: پنج 
سال پیش و با تغییر و تحوالت در سازمان فضایی ایران، برغم تدوین پیش نویس 
قرارداد، این پروژه متوقف شد و مسووالن وقت، اعتقادی به اجرای آن نداشتند اما 

 امس��ال و با توجه به تغییرات مجدد در بدنه مدیریتی سازمان فضایی ایران، امید
 می رود زمینه های اجرایی این پروژه فراهم شود.

رییس اتحادیه صنایع هوافضا در مورد کاربردهای این ماهواره سنجش از دور گفت: 
کاربردهایی همچون اکتشاف میادین نفت و گاز، پایش جنگل ها، مدیریت بحران، 
پایش مرزها، محیط زیست و پایش منابع آبی برای این ماهواره متصور می شود و 
با پوشش طیف وسیعی از نیازهای سنجشی کشور، بهترین دقت تصویربرداری در 
حوزه غیرنظامی محسوب می شود.وی اعالم میزان سرمایه گذاری برای این پروژه 
را به آینده موکول و تاکید کرد: طرف اروپایی به صورت همکار مشترک تکنولوژیکی 
در این پروژه حضور خواهد داشت و دانش خود را در طراحی و تست این پروژه به 

اشتراک می گذارد.
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خبر خبر 

زاینده رود  در جامعه کنونی عدم توانایی در خواندن و نوش��تن 
می تواند مشکالت زیادی را برای فرد به همراه داشته 

باشد.
این مطلب را مظاهر شبانی مسوول نهضت س��وادآموزي شهرستان شهرضا 
طي گفتگویي بیان داشت وگفت: علیرغم اهمیت حیاتی سواد و منافع فردی 

و اجتماعی آن هنوز هم تعداد بسیار زیادی از افراد بی سواد مانده اند. 
وي درادامه افزود: باتوجه به محدودیت ها و مشوق های در نظر گرفته شده 
برای افراد بی سواد در حالی که پیشرفت های زیادی به مدد تشکیل نهضت 
سواد آموزی در دی ماه پنجاه و هشت به فرمان حضرت امام خمینی )ره( به 
سمت دستیابی به س��واد همگانی صورت گرفته هنوز هم جمعیت زیادی از 

افراد از این نعمت بهره مند نیستند .
 مسوول نهضت س��وادآموزي شهرس��تان ش��هرضا بااش��اره به ریشه کني 
 بي س��وادي دراین شهرس��تان گفت: این اداره با برگزاری کالس های دوره 
سواد آموزی )معادل دوره سوم ابتدایی( ، دوره تحکیم ودوره انتقال )معادل 
دوره ششم ابتدایی( در به صفر رسانی بیس��وادی در این شهرستان اهتمام 
ویژه داش��ته و درراس��تاي ریش��ه کن نمودن بي س��وادي تالش وافردارد.

وي به گروه هاي س��ني جزء جامعه آماري اش��اره نمودوگف��ت: آموزش به 
افراد بیس��واد که در  گروه س��نی 10تا 49 س��ال قرار دارند و ج��زء جامعه 
آماری تحت پوش��ش نهضت س��واد آموزی اس��ت ش��امل مهارت پیوسته 
 خواندن و نوش��تن و همچنین مهارت های پایه ریاضی��ات و رو خوانی قرآن 
 می باشد .شباني بااش��اره به مش��وق هاومحدودیت هاي درنظرگرفته براي

 بي سوادان گفت: نامه هیات وزیران به ش��ماره 145901/ت 50117مورخ 
93/12/2مش��وق ها و محدودیت هایی را برای افراد بی سواد در نظر گرفته 
است که از ابتدای سال 95 قابل اجرا می باشد .بر اساس این  مصوبه از ابتدای 
سال 1395 در مورد افراد بی س��واد زیر پنجاه سال به شرح زیر رفتار خواهد 

شد :
الف- راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است 
افراد بی سواد متقاضی اخذ یا تمدید گواهینامه رانندگی را برای آموزش سواد 
به سازمان معرفی نماید .صدور و تمدید گواهینامه رانندگی برای اینگونه افراد 

منوط به اخذ و ارائه مدرک دوره سواد آموزی خواهد بود .
ب- اتحادیه ها و ش��وراهای صنفی مکلفند افراد بی س��واد متقاضی اخذ یا 
تمدید پروانه کسب را برای آموزش س��واد به سازمان معرفی و یا راسا نسبت 
به آموزش سواد به افراد یاد شده با همکاری س��ازمان اقدام نمایند . صدور و 
تمدید پروانه کسب برای اینگونه افراد منوط به اخذ و ارایه مدرک دوره سواد 

آموزی خواهد بود . 
ج- کمیته ام��داد امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیس��تی کش��ور مکلفند 
افراد آموزش پذیر بی س��واد تحت پوش��ش خ��ود رابرای آموزش س��واد به 
سازمان معرفی و یا راسا نس��بت به آموزش س��واد افراد یاد شده با همکاری 
 سازمان اقدام نمایند . ارایه و استمرار خدمات به افراد بی سواد تحت پوشش 
دستگاه های یاد شده با سواد آموزی توام خواهد بود . وي یادآورشد: سازمان 
موظف است به افراد بی سواد گروه سنی ده تا چهل و نه سال که در کالس های 
سواد آموزی شرکت نموده و مطابق دستور العمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
ابالغی سازمان موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره سواد آموزی می شوند معادل 
بیست درصد سرانه هزینه تمام شده )حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال( از 

محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان به عنوان تشویق پرداخت کند.

دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و 
فارماکولوژی ایران، از ارسال 1200 مقاله به این کنگره خبر داد. محمود سالمی در 
مراسم افتتاح نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی 
و فارماکولوژی ایران، اظهار داشت: از این تعداد 920 مقاله برای ارائه در این کنگره 
پذیرفته شده که 7 س��خنرانی جامع، 164 س��خنرانی کوتاه و 750 پوستر ارائه 
می شود. وی افزود: 28 سمپوزیوم در قالب س��خنرانی و پوستر با موضوعات قلب 
و عروق، کلیه، تنفس، اعصاب )حافظه و یادگیری(، درد، دیابت، صرع و تشنج، و 

اعتیاد در این کنگره ارائه می شود.
دبیرعلمی نخستین کنگره بین المللی و بیس��ت و دومین کنگره ملی فیزیولوژی 
و فارماکولوژی ایران با اشاره به برگزاری کنگره در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
گفت: 12 مقاله خارجی نیز از کشورهای عراق، اسپانیا، کانادا و ژاپن به دبیرخانه 
کنگره ارسال شده است. نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی 
فیزیولوژی و فارماکولوژی در ایران با برپایی نمایش��گاه محصوالت دارویی باریج 
اسانس، تقدیر از محققین و پیشکسوتان فیزیولوژیس��ت و فارماکولوژیست برتر 
کشور و سخنرانی اساتید برجسته این حوزه در س��الن آمفی تئاتر دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان برگزار شد.

مسوول ستاد اقامه نماز شهرستان چادگان از ساخت 4 باب مسجد در روستاهای 
بخش چناررود این شهرستان خبر داد.حسین فخرایی اظهار کرد: دشمنان اسالم 
در کمین جوانان هستند تا با القای فرهنگ غلط آنان را نسبت به دین بدبین کنند 
اما جوانان با حضور پرشور در مراسمات دینی و شرکت در نمازهای جماعت موجب 
متزلزل شدن دشمنان اسالم شده اند. مسوول ستاد اقامه نماز شهرستان چادگان 
با اشاره به اهمیت وجود مساجد در روستاها تصریح کرد: طی سال  گذشته تمامی 
مراحل احداث 3 باب مسجد در روستاهای فاقد مسجد شهرستان یعنی اصفهانک 
ساکی، اصفهانک س��فلی و دهباد اولیا، هر کدام با زیر بنای 168 مترمریع از سوی 
ستاد اقامه نماز شهرستان انجام ش��د. وی گفت: ساخت مس��اجد در روستاهای 
شهرستان چادگان با همکاری و مساعدت ستاد اقامه نماز کشور، خیرین، فرماندار 

چادگان، بنیاد مسکن چادگان و مردم روستا صورت می گیرد.
فخرایی بیان کرد: در پنج ماه نخست امسال کلنگ احداث مسجد در پنج روستای 
دره مهدیقل��ی، اگریجه، کوگانک و خرس��انک هجرت آباد در بخ��ش چنار رود به 
زمین زده شد که تأمین اعتبار ساخت و بهره برداری از این مساجد با مشارکت 80 
درصدی کمک های دولتی و خیرین و 20 درصد مابقی توسط اهالی همان روستا 

انجام می شود. 
وی به نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی در بین جوانان اشاره کرد و افزود: با 
احداث مساجد در روستاهای فاقد مسجد و حضور روحانی می توان جوانان روستاها 
را با نماز، مسائل دینی آشنا کرده و از امکانات فرهنگی برای گسترش نماز و مسائل 

دینی بیشتر تالش کنیم تا به فرهنگ دشمنان روی نیاورند.

مسوول نظام صنفی کارهای کشاورزی خوانسار گفت: کارگران فصلی وغیربومی 
با تهیه کارت کار و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه حوادث در صورت بروز حادثه تا 

سقف 20 تا 30 میلیون تومان از پوشش بیمه ای برخوردار می شوند.
وی افزود: به دلیل بروز برخی حوادث ناگوار در س��ال های گذش��ته طی برداشت 
محصول گردو در شهرستان، بر اس��اس مصوبه کمیته ساماندهی کارگران فصلی 
فرمانداری خوانسار مقرر شده اس��ت کارگران فصلی و غیربومی صاحب کارت کار 

شوند.
وی خاطر نشان کرد: نظام صنفی کشاورزی خوانسار ضمن هماهنگی و اطالع رسانی 
به صاحبان باغات و اراضی کشاورزی شهرستان در خصوص به کارگیری کارگران 
فصلی و غیربومی به صاحبان باغات کش��اورزی تاکید کرده است کارگران دارای 

کارت کار را به کار گیری کنند.
مسوول نظام صنفی کارهای کشاورزی خوانسار گفت: کارگران فصلی وغیربومی 
با تهیه کارت کار و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه حوادث در صورت بروز حادثه تا 

سقف 20 تا 30 میلیون تومان از پوشش بیمه ای برخوردار می شوند.
وی تصریح ک��رد: صاحبان باغات کش��اورزی به وی��ژه گردوداران شهرس��تان از 
ب��ه کارگی��ری کارگ��ران غیربوم��ی ب��دون داش��تن کارت کار به ط��ور جدی 
 خودداری ک��رده و همکاری الزم را در این باره با نظام صنفی کش��اورزی داش��ته

 باشند. وی اضافه کرد: کارگران فصلی و غیربومی جهت تهیه کارت کار با در دست 
داش��تن کپی شناس��نامه، کارت ملی و یک قطعه عکس به نظام صنفی کارهای 
 کشاورزی شهرستان واقع در بلوار ش��هید سید اکبر صادقی خیابان بعثت مراجعه 

کنند.

 هنوز هم  عده ای 
ازنعمت سوادبي بهره اند

دبیرعلمی کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی:

 ۱۲۰۰ مقاله در کنگره بین المللی 
فیزیولوژی کاشان ثبت شد

مسوول ستاد اقامه نماز شهرستان چادگان خبر داد

کلنگ زنی 4 مسجد در روستاهای 
چناررود چادگان

مسوول نظام صنفی خوانسار خبر داد:

تنها مجوز به کارگیری کارگران 
غیربومی داشتن کارت کار است

عضو ش��ورای ش��هر گلپایگان گف��ت: 98 درصد 
مصوبات یک س��ال اخیر شورای ش��هر گلپایگان 
اجرایی شد و باید تالش کرد که این روند در آینده 

هم تداوم داشته باشد.
عل��ی فی��روزی در نشس��ت مطبوعات��ی خ��ود با 
خبرنگاران این شهرس��تان با اش��اره ب��ه عملکرد 
یک سال گذشته شورای ش��هر و در زمان ریاست 
وی اظهار داش��ت: ش��ورا یک سیس��تم نظارتی و 
تصمیم ساز است که البته شورای گلپایگان همواره 

پیگیری مصوبات را هم در دستور داشته است.
وی با اش��اره به برگزاری جلسات ش��ورای شهر در 
یک سال اخیر افزود: از 11 ش��هریور سال گذشته 
تا 11 ش��هریور 94 در شورای ش��هر گلپایگان 89 
جلس��ه علنی، 41 جلس��ه فوق العاده و در مجموع 
130 جلسه برگزار ش��ده که کل این جلسات 162 
 مصوبه داشته و 98 درصد مصوبات هم اجرایی شده 

است.
رییس سابق ش��ورای ش��هر گلپایگان به اقدامات 
شورای ش��هر در راس��تای برطرف س��ازی برخی 
مشکالت شهری اش��اره کرد و گفت: برخی مسائل 
مانند ایج��اد س��ایت بازیافت، تکمیل کش��تارگاه 
صنعتی و تعریض برخی خیابان های قدیمی و اصلی 
برای کاهش بار ترافیکی به مدیریت واحد شهری و 

حتی عزم شهرستانی نیاز دارد.
وی بیان کرد: اما در مواردی ک��ه پیگیری برعهده 
ش��ورا بوده مانند لکه گیری و مرمت کوچه ها تا 50 
درصد انجام شده و اکنون ضلع غربی شهر، عمران و 
شهرک الوند باقی مانده که در این مناطق هم کار به 
زودی آغاز می شود ضمن اینکه نهضت آسفالت به 
دلیل وجود تنها یک کارخانه آسفالت در شهرستان 

و زمان کاری آن برخی مواقع متوقف می شود.
فیروزی تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته 
حق آبه شهرداری از سد از سرگرفته شده و در نتیجه 
فضای س��بز ش��هری هم با آبیاری خوب احیا شده 
است هرچند شهروندان هم باید در حفظ این فضای 

سبز کوشا باشند.
وی با اشاره به وضعیت پروژه های شهری خاطرنشان 
کرد: ایجاد طرح آس��یاب آبی در میدان صنعت به 
دلیل اشکاالتی که از سوی ش��ورا در مورد خطر زا 
بودن آن ب��ه خاطر قرار گرفتن بی��ن 2 بلوار مطرح 
شده متوقف ش��د اما به زودی از سر گرفته می شود 
ضمن اینکه پروژه موزه شهدا هم که در حال توقف 

قرار داشت با عقد قرارداد برای تعبیه شیشه از یکی 
دوماه آینده دوباره آغاز می شود.

عضو شورای ش��هر گلپایگان گفت: در حال حاضر 
بلوار امام رضا)ع( در حال اجرا است و تنها 2 مالک 
در این مس��یر به دلیل انتظارات بی��ش از حد مانع 
کار هستند که البته امیدوار هستیم تا دهه فجر به 
بهره برداری برسد ضمن اینکه پروژه تعریض خیابان 
شهید مطهری هم به دلیل همکاری نکردن مالکان 

همچنان معطل مانده است.
وی درباره فروش تراکم در شهر گلپایگان بیان کرد: 
براساس قانون برای ش��هر گلپایگان ساخت و ساز 
باید در 2 طبقه به اضافه یک پیلوت انجام ش��ود و 
برای ساخت و سازهای بیشتر باید مراحل قانونی و 
اخر مجوز صورت گیرد که البته درآمد شهرداری ها 
هم به این کار گره خورده و حاال که این مورد کاهش 
پیدا کرده ش��هرداری ها باید به دنبال درآمد پایدار 

باشند.
فیروزی با بیان اینکه جلس��ات متعددی با سرمایه 
گذاران در موضوع گردشگری برگزار شده، تصریح 
کرد: گلپایگان قابلیت بس��یاری در این بخش دارد 
به این ش��رط ک��ه مس��ووالن اس��تان در مواجه با 

س��رمایه گذاران بی مهری نکنند تا سرمایه گذاران 
برای ایجاد مناطق گردشگری راغب بمانند.

وی درباره ایجاد چهارراه و چ��راغ قرمز در انتهای 
بلوار آیت اهلل محمدی به سمت بلوار آیت اهلل بهشتی 
گفت: اجرای این طرح اقدام بس��یار خوبی بود که 
این نقطه حادثه خیز را اص��الح کرد و در یک ماهی 
که طرح اجرا ش��ده تصادفات در این منطقه تا حد 
 زیادی کاهش پی��دا کرده و مش��کل خاصی نبوده

 است.
رییس سابق شورای ش��هر گلپایگان درباره پروژه 
پایان��ه مس��افربری گلپای��گان خاطرنش��ان کرد: 
تکمیل س��اختمان احداث ش��ده در کن��ار پارک 
جنگلی ب��ه دلیل نامناس��ب بودن م��کان متوقف 
ش��د و اکنون یک گروه مش��اور در حال جانمایی 
برای مح��ل جدی��د ایج��اد پایان��ه هس��تند و تا 
 پایان ش��هریورماه تکلی��ف این کار هم مش��خص

 می شود. 
روز 11 ش��هریورماه با پایان دوره ریاست یک ساله 
علی فیروزی در ش��ورای ش��هر گلپایگان، مسعود 
اسکندری با آرای اعضا به عنوان رییس جدید شور 

شهر گلپایگان معرفی شد.

عضو شورای شهر گلپایگان:

۹۸ درصد مصوبات اخیر شورای شهر گلپایگان اجرایی شد

از گوشه وکنار استان

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: با تالش 
ماموران انتظامی این شهرس��تان و در بازرسی از 
دو دستگاه کامیون و یک خودروی سواری بیش از 

یک میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف شد.
رضا عرب عامری با اش��اره به موقعی��ت ویژه این 
شهرس��تان به لحاظ ق��رار گرفت��ن در موقعیت 
جغرافیایی خاص و مس��یر مواصالتی 6 اس��تان 
کش��ور، گفت: مقام معظم رهب��ری در خصوص 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز تاکی��دات فراوانی 
داش��ته اند و بر همین اس��اس نی��روی انتظامی 
تاکیدات معظم له را در مورد مبارزه با قاچاق کاال،  
این سونامی مخرب اقتصادی در دستور کار قرار 
داده است و ما نیز موظفیم با قدرت هر چه تمام تر 
در راس��تای مبارزه با قاچاق کاال در شهرس��تان 

لنجان حرکت کنیم.
وی اف��زود: ب��ر همین اس��اس نی��روی انتظامی 
شهرس��تان لنجان در راس��تای ایجاد هماهنگی 

برای اقدامات اطالعاتی و عملیاتی مس��تمر علیه 
فعالیت ه��ای قاچ��اق و باندهای س��ازمان یافته 
و مصادیق آش��کار قاچاق و همچنین بررس��ی و 
مشخص کردن مس��یرهای اصلی ورود، حمل و 
نقل و شناسایی نقاط اصلی دپو، نگهداری و عرضه 
کاالی قاچاق با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری 
منابع و مخبران اقدامات موثری را در این خصوص 

داشته است.
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان لنج��ان تصریح 
کرد: ماموری��ن بخش مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
شهرس��تان لنجان با توجه به ش��ناخت و اشراف 
بر موقعی��ت جغرافیایی این شهرس��تان همواره 
به بررس��ی خودروهای ورودی به این شهرستان 
پرداخته تا بدی��ن وس��یله از ورود کاالی قاچاق 
 جلوگیری و ب��ا افراد س��ودجو برخ��ورد قانونی 

کنند.
وی اضافه ک��رد: در بازرس��ی های انجام ش��ده، 

مام��وران پلیس به دو خودرو کامیون مش��کوک 
ش��ده که پس از توقف خودروها و بازرسی انجام 
ش��ده یک هزار و 200 جفت کف��ش خارجی به 
ارزش ریالی 700 میلیون ریال و 900 تخته پتو 
مس��افرتی به ارزش ریالی 270 میلیون ریال که 

فاقد مجوز بودند کشف و ضبط کردند. 
 ع��رب عام��ری ادام��ه داد: همچنی��ن مامورین 
بخ��ش مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز شهرس��تان 
 لنج��ان در حین گش��ت زنی ب��ه یک دس��تگاه 
خودرو مش��کوک می ش��وند که پ��س از توقف و 
بازرسی این خودرو، بالغ بر یک هزار و 80 روسری 
و 360 عدد گن ب��ا مدل های مختل��ف به ارزش 
 ریال��ی یک ص��د میلیون ری��ال کش��ف و ضبط 

گردید. 
وی عنوان کرد: خودروهای مذکور توسط نیروی 
انتظامی توقیف گردید و این افراد پس از تشکیل 

پرونده تحویل مراجع ذی صالح شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان خبر داد؛

کشف بیش از یک میلیارد ریال کاالی قاچاق در لنجان

رییس ثبت احوال شهرضا مطرح کرد؛

عالقه قابل توجه مردم شهرضا به انتخاب نام های مذهبی برای فرزندان
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

طرح جامع گردشگری مرنجاب تدوین می شود

رییس اداره ثبت احوال شهرضا گفت: آمار والدت 
و ازدواج امس��ال در ش��هرضا در هر ماه نسبت به 
سال گذشته آن سیر صعودی داشته و عالقه مردم 
ش��هرضا به انتخاب نام های مذهبی برای فرزندان 

قابل توجه بوده است.
»عبدالس��تار الصاق« در جلسه شورای هماهنگی 
ثبت وقایع حیاتی شهرس��تان با بیان اینکه ثبت 

به موقع وقای��ع حیاتی از نیازه��ای اولیه و 
مهم ساختار ش��بکه اطالعات و آمار کشور 
اس��ت، اظهار داش��ت: ثبت وقای��ع حیاتی 
یکی از اقدام��ات مهم به ش��مار می رود که 
خوش��بختانه ثبت احوال ش��هرضا در این 

زمینه عملکرد خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه اداره ثبت احوال ش��هرضا 
همواره وقایع حیاتی را به طور مستمر ثبت 
می کند، این آمار شامل ازدواج، والدت، وفات 
و طالق است، افزود: در تیرماه امسال 118 و 

در مرداد 186 واقعه ازدواج در شهرستان به ثبت 
رسیده است.

رییس اداره ثبت احوال ش��هرضا با اشاره به اینکه 
آمار والدت و ازدواج در شهرضا در هر ماه نسبت به 
سال گذشته آن سیرصعودی داشته است، افزود: 
آمار والدت به ترتیب در تیر و مرداد سال 94 ، 250 

و 246 واقعه بوده است.

وی بیان کرد: اداره ثبت احوال شهرضا دارای یک 
دستگاه صدور کارت ملی هوشمند است که در تیر 
و مرداد به ترتیب 328 و 292 کارت ملی هوشمند 

صادر کرده است.
»الصاق« با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در 
زمینه لزوم افزایش رش��د جمعیت کشور تصریح 
کرد: افزایش رش��د جمعیت جوان کش��ور امری 
ضروری است، چرا که در صورت ادامه روند 
کاهش جمعیت ب��ا آس��یب های جدی در 
ارتباط با مس��اله جمعیتی از جمله افزایش 
درصد قابل توجه جمعیت سالمند و کاهش 
نیروی جوان و مولد کش��ور روبه رو هستیم. 
وی با اش��اره به فراوان��ی نام ه��ا در 5 ماهه 
نخست س��ال، گفت: فراوانی نام در پسرها 
به ترتیب امیرعلی، امیرحسین، محمدطاها، 
ابوالفضل و علی و در دخترها فاطمه، نازنین 

زهرا، زهرا، فاطمه زهرا و یسنا بوده است.

 مدیرکل می��راث فرهنگی اس��تان اصفهان 
گف��ت: ب��ا امکان س��نجی در زمین��ه ایجاد 
زیرساخت های الزم و آغاز سرمایه گذاری در 
منطقه مرنجاب، طرح جامع گردشگری این 

منطقه نیز به زودی تدوین می شود.
فریدون اللهی��اری با توجه به مطرح ش��دن 
تدوین طرح جامع گردشگری مرنجاب توسط 
اس��تاندار اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به 
اینکه پیش از تدوین این طرح نیازمند پیش 
زمینه هایی هستیم در حال حاضر ایجاد دو 
تا س��ه کارگروه میراث فرهنگ��ی در منطقه 
گردش��گری مرنجاب را مدنظر قرار داده ایم 

و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده است.
وی افزود: نخس��تین جلس��ه برای بررس��ی 
تشکیل این کارگروه ها احتماال روز سه شنبه 

برگزار می شود.
مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 

و گردش��گری اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
مرنجاب مکانی اس��ت که گردشگران زیادی 
دارد، تاکید کرد: بر این اس��اس درخواس��ت 
ما همکاری ارگان ه��ای ذی ربط برای تامین 
 امنی��ت و خدم��ات به گردش��گران توس��ط

 هالل احمر و اورژانس، راهنمایی رانندگی و 
دیگر ارگان ها است که در همین کارگروه ها 

درباره آن تصمیم گرفته می شود.
وی با بیان اینکه رفع مشکل آنتن دهی موبایل 
در این منطقه از جمله مواردی اس��ت که در 
دستور کار این کارگروه ها قرار گرفته، افزود: 
بر این اس��اس قرار اس��ت مخابرات اصفهان 
با تمهیداتی در راستای بهس��ازی و افزایش 
پوش��ش ش��بکه های موبایل در این منطقه 

اقدام کند.
الهیاری تاکید کرد: بهس��ازی وضعیت راه و 
دسترسی به این منطقه با همکاری شهرداری 

و اداره راه و شهرس��ازی در دس��تور کار قرار 
دارد.

وی بیان داشت: بحث واگذاری کاروانسرای 
مرنجاب از طریق صندوق احیا و بهره برداری 
از بناهای تاریخی فرهنگی به سرمایه گذاران 
به منظ��ور ایجاد تاسیس��ات گردش��گری و 
اس��تقرار واحدهای خدمات گردش��گران در 

دستور کار است.
اس��تان  فرهنگ��ی  می��راث   مدی��رکل 
 اصفه��ان اب��راز داش��ت: رییس جمه��ور در 
ارتب��اط ب��ا مطالع��ات جام��ع گردش��گری 
دس��توراتی داده و بر این اس��اس ب��ا امکان 
 سنجی برای ایجاد زیرساخت های مناسب و
  انج��ام کاره��ای اولی��ه از جمل��ه آغ��از

 س��رمایه گذاری در منطق��ه مرنجاب، طرح 
جامع گردش��گری این منطقه نی��ز به زودی 

تدوین می شود.
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نکته هاخبر

دانشیار دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهش��تی با بیان اینکه راه اندازی 
س��امتکده های طب س��نتی راهکاری برای تقویت و گسترش استفاده 
 از آن است، تاکید کرد: راه اندازی سامتکده ها با عنوان بیمارستان های 
ط��ب س��نتی ک��ه تح��ت نظ��ارت بخ��ش ط��ب س��نتی وزارت 
بهداش��ت باش��د، می توان��د منج��ر ب��ه خدم��ات رس��انی بیم��اران 
 ب��ا راهکاره��ای ط��ب س��نتی و افزای��ش بهره ب��ری آن در جامع��ه 

شود.
 دکتر حس��ن اکبری، با بیان اینکه به گفته س��ازمان بهداش��ت جهانی 
 80 درص��د جامعه بش��ری ب��ه طب نوی��ن دسترس��ی ندارن��د، گفت: 
در حال حاضر در ایران به دلیل وجود 10 هزار خانه  بهداشت و راه اندازی و 
گسترش بیش از پیش آن در مناطق محروم و دورافتاده، میزان دسترسی 
به طب نوین نسبت به دیگر کشورهای جهان به وضعیت مطلوب رسیده 

است.
 وی اضاف��ه ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه ل��زوم امکان��ات بهداش��تی و درمانی

در تمامی مناطق، اما پایه گذاری استفاده درمانی از گنجینه طب سنتی 
 و فرمایش��ات درمانی اس��امی می تواند در بس��یاری از درمان ها موثر 

باشد. 
همچنین طب نوین دارای هزینه های گران قیمت در این حوزه اس��ت و 

یک دهم بودجه ساالنه کشور را به خود اختصاص می دهد.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش��تی تصریح کرد: عوارض 
دارویی و درمانی طب نوین از دیگر موضوعاتی است که سازمان بهداشت 
 جهانی با توجه به آن، تقویت و توس��عه طب سنتی هر کش��ور را الزامی 
می داند؛ چراکه داروهای گیاهی حتی اگر بتواند کمترین تاثیر درمانی را 
داشته باشد، عوارضی را برای بیمار به دنبال ندارد. در حال حاضر کشور ما 
شاهد افزایش طب چینی اس��ت که قابل مقایسه با طب ایرانی � اسامی 

نیست.
اکبری با اشاره به اینکه توسعه دانشکده های طب سنتی، تقویت اساتید 
 موجود و تربیت اس��تادهایی از نس��ل جدید می تواند در انحصار ماندن 
طب س��نتی را جبران کند، خاطرنش��ان کرد: برگزاری دوره های کوتاه 
 مدت به صورت کارگاه های علمی، همایش ها و کنگره های طب سنتی و 
 م��زاج شناس��ی ب��رای تمام��ی پزش��کان ف��ارغ التحصی��ل می تواند 
منجر به افزایش آگاهی پزش��کان از نحوه اس��تفاده از این طب و تغییر 

دیدگاه مخالفان آن شود.
 این پژوهشگر طب سنتی در پایان یادآور ش��د: افزایش شمار مبتایان

 ام اس، دیاب��ت، فش��ار خ��ون و بیم��اران قلب��ی از معض��ات جامعه 
 امروز هس��تند ک��ه ط��ب س��نتی دارای تجرب��ه درمانی ای��ن بیماران 

است. 
بنابرای��ن راه ان��دازی س��امتکده ها ب��ا عن��وان بیمارس��تان های طب 
س��نتی که تحت نظ��ارت بخش طب س��نتی وزارت بهداش��ت باش��د، 
 می تواند موجب خدمات رس��انی به بیماران با راهکارهای طب س��نتی 

شود.

 بعضی افراد از س��االد ب��ه جای وع��ده غذایی به منظ��ور کاهش وزن اس��تفاده 
 می کنند. این در حالیست که ساالد ها نمی توانند منبع خوبی برای تامین انرژی 
مورد نیاز بدن باشند. معموال انواع س��االدهایی که ما ایرانی ها مصرف می کنیم، 
حاوی س��بزی ها و صیفی ه��ای ت��ازه و مختلف هس��تند و به همی��ن دلیل هم 
ریزمغذی های بسیار زیادی با خوردن آنها به بدن می رسد. خوردن ساالد با غذا، 
عادت خوبی اس��ت. اگر نکته های ریزی را هم رعایت کنیم، می توانیم ادعا کنیم 

مصرف انواع ساالد نقشی اساسی در حفظ سامت مان دارد.
اولین نکته  این است که افراد چاق و دارای اضافه  وزن باید ساالد را قبل یا همراه 
غذا بخورند تا کمی جلوی اشتهای آنها گرفته شود. نکته بعدی این است که افراد 
الغر، باید غذای اصلی خود را کامل بخورند و زمانی که احس��اس سیری کردند و 

دیگر میلی به خوردن غذا نداشتند، در صورت تمایل ساالد را میل کنند.
نکته مهم دیگری که باید درباره س��االدها بدانیم، این اس��ت که آنها به هیچ وجه 
نمی توانند جای وعده های اصلی غذا را بگیرند. متاسفانه گاهی برخی افراد چاق 
یا آنهایی که می خواهند کمی وزن شان را پایین بیاورند یا حتی وزن خود را ثابت 
 نگه دارند، به جای شام یا ناهار، فقط ساالد می خورند. گاهی هم کمی گوشت مرغ، 
تن ماهی، لوبی��ا، ذرت یا حتی سوس��یس و کالباس به س��االد اضافه می کنند و 
می گویند که با این کار، کالری ساالد باال می رود و دیگر می توانند آن را به جای شام 
و ناهار مصرف کنند؛ درحالی که ساالدها، منبع خوبی برای دریافت انرژی مورد 
نیاز بدن نیس��تند و فقط می توانند مقداری از انواع ویتامین ها، اماح و فیبرهای 
بدن را تامین کنند. به عبارت س��اده تر، تمام افراد سالم و بالغ، حتی اگر چاق هم 
باشند، باید در وعده های اصلی غذایی خود حتما منابع کسب انرژی مانند نان یا 
برنج را مصرف کنند. ممکن است حذف شام و ناهار و جایگزین کردن ساالد به جای 
 آنها، برای مدت کوتاهی باعث کاهش وزن بش��ود، اما ای��ن کار در طوالنی مدت، 
ولع فرد را برای خوردن غذا با حجم های باال افزای��ش می دهد و در نهایت باعث 
باال رفتن وزن می شود. یعنی به طور طبیعی،  بدن همه افراد در صورت مواجهه با 

کمبود انرژی، به مصرف غذاهای پرحجم و پرکالری حریص تر می شود.
در نهایت باید به این نکته هم اشاره بکنم که افراد الغر می توانند ساالد را با کمی 
سس مایونز و روغن زیتون مصرف کنند؛ اما افراد چاق، آنهایی که اضافه  وزن دارند 
یا کسانی که می خواهند وزن شان را ثابت نگه دارند، باید ساالد را با چاشنی هایی 
مانند انواع ادویه ها، آبلیمو، س��رکه، آبغوره یا آب نارنج، طع��م دار کنند تا انرژی 

دریافتی شان افزایش پیدا نکند.

یک کارش��ناس طب س��نتی طرز تهیه چند نوش��یدنی مفید برای رفع 
تشنگی را بیان کرد. بسیاری از افراد از تش��نه شدن در تابستان شکایت 

دارند، چرا که هوا بسیار گرم و روزها طوالنی است.
 س��یدجواد علوی کارش��ناس طب س��نتی عنوان می کن��د: از دیدگاه 
طب سنتی برای رفع تشنگی در روزهای گرم، بهتر است که افراد به جای 
آب از نوشیدنی های مفید که عاوه بر رفع تش��نگی به افزایش سامت 

کمک می کند، استفاده کنند.
طرز تهیه چند نوشیدنی مفید برای روزهای گرم سال

ماءالشعیر:
مقداری جوی کامل با 10 تا 15 برابر آب خیسانده شود، و روی شعله 
گاز قرار داده شود و به محض شکفته ش��دن جوها، آن را از روی حرارت 

برداشته و صاف کنند، سرد کرده و نیم گرم مصرف کنند. 
این نوش��یدنی بسیار تش��نگی را تس��کین می دهد و فواید بس��یار دارد 

همچنین موجب دفع مواد زائد از بدن می شود.
شربت لیمو:

مقداری شکر را در ظرفی ریخته و آنقدر آبلیمو بر روی آن بریزید تا 
 سطح ش��کر پوشیده ش��ده، س��پس یک ش��بانه روز در دمای معمولی 
نگهداری شود. س��پس صاف کرده و با مقدار دیگر آبلیموی تازه بر روی 
حرارت گذاش��ته تا به قوام درآید و از مایه ش��ربت فوق چندین بار با آب 

رقیق کرده و مصرف کنند.
شربت لیمو عاوه بر رفع تشنگی به رفع اخاط سوخته سوداوی و اخاط 
غلیظ و لزج کمک می کن��د و مصرف مداوم آن موجب حفظ س��امتی 

می شود.
شربت نارنج یا بالنگ:

آب نارنج یا بالنگ ت��ازه 400 گرم همراه با 300 گرم ش��کر بر روی 
حرارت گذاشته تا به قوام درآید. از این مایع ش��ربت با آب رقیق کرده و 

مصرف کنند.
این شربت عاوه بر رفع تشنگی، مقوی قلب و مغز بوده و جلوی سوختن 
اخاط را می گیرد. شربت سکنجبین ساده نیز در رفع عطش بسیار موثر 

است.

ضرورت راه اندازی سالمتکده های 
طب سنتی در کشور

بهترین زمان برای خوردن ساالد

یک کارشناس طب سنتی عنوان کرد:

معرفی نوشیدنی های مفید 
برای رفع تشنگی

داور ایران��ی فدراس��یون جهان��ی IFBB ب��ا گای��ه از 
مربی نماهای که به صورت قارچ گون��ه حتی به تیم های 
ملی نیز ورود کردند، و ورزشکاران را به استفاده از داروهای 
استروییدی تشویق می کنند، نسبت به مرگ های ناگهانی 

در باشگاه ها و تجارت سیاه در داروخانه ها هشدار داد. 
 اکب��ر خزای��ی مرب��ی و داور بی��ن المللی بدنس��ازی و 
تناس��ب اندام کش��ورمان در خصوص تجوی��ز و عوارض 
 مرگ ب��ار داروه��ای اس��تروییدی ی��ا هم��ان دوپینگ 
اظهار کرد: ما بارها به عوارض رنگارنگ این دسته داروها 
از طریق رس��انه های مل��ی هش��دارهای الزم را دادیم و 
اوایل دهه 90 هم پیش بینی کرده بودیم که در دهه 90 
باید منتظر س��یل عظیم عوارض داروهای اس��تروییدی 
و مرگ ه��ای ناگهانی باش��یم؛ ولی متاس��فانه تدابیری 

اندیشیده نشد.
 این محق��ق علوم ورزش��ی عن��وان ک��رد: م��واد نیروزا 
 در بی��ن جامعه جوانان و ورزش��کاران، بیش��تر توس��ط 
مربی نماه��ا تجویز می ش��ود؛ ک��ه حت��ی دارای کارت 
 مربیگری درجه سه هم نیس��تند و بعضا مدارکی هم که 
به ای��ن منظور ارائه می دهند یا کپی اس��ت ی��ا جعلی؛ و 
هیچگونه نظارت و بررسی برای استعام و نظارت بر روی 
این مربی نماها هم از سوی وزارت ورزش و اداره کل های 
ورزش و جوانان صورت نمی پذیرد تا این افراد س��ودجو 
شناسایی و به مراجع قضایی معرفی ش��وند؛ البته باید از 
زحمات و تاش های بی وقفه و دلس��وزانه دکتر لطفعلی 
پور کاظمی رییس سابق فدراسیون پزشکی ورزشی ایران 
 کمال تشکر و قدردانی شود که به حق و انصاف در خصوص 
به خطر افتادن سامتی ورزشکاران نگرانی خاصی داشت 
در حالی که متاسفانه اقدامات مش��ابه توسط سرپرست 
 فعلی فدراسیون پزش��کی ورزشی مش��اهده نمی شود. 
این پژوهشگر علوم ورزش��ی اظهار داشت: جای تعجب 
و تاس��ف داره که کار به جایی رس��یده اس��ت که حتی 
 این مربی نماها مانند قارچ از تمام رش��ته های ورزش��ی 
سر در آوردند، مثل رشته های فوتسال، فوتبال،کشتی و 
حتی شطرنج و...که برای سوء استفاده مالی و راه انداختن 
تجارت با جعل یک مدرک مربیگری یا حتی بدون حکم، 

خود را مربی و کارشناس خبره معرفی می کنند.
این داور بین المللی فدراس��یون جهانی IFBB در پاسخ 
 به این مس��اله که نظارت ب��ر مربیان باش��گاه ها بر عهده 
چ��ه اداره ای اس��ت، تصری��ح ک��رد: وزارت ورزش 
ب��ا هم��کاری پلی��س بایس��تی تدابی��ری خ��اص 

ورزش ه��ای  کل  اداره  همچنی��ن  و   بیاندیش��ند 
هر اس��تان و شهرستان برای بررس��ی و استعام اح�کام 
م���ربیگری مربی های تمام رش��ته های ورزش��ی اقدام 
کنند تا مربی نماها شناسایی شوند و با آن دسته افرادی 
هم که دارای مدرک مربیگری هس��تند و اقدام به تجویز 
داروهای است�رویی�دی می کنند برخورد قاطع و باشگاه 
آن�ان پ�لم�پ ش��ود. خزایی عنوان کرد: بن��ده تاکنون 
 ندیدم بازرس های اداره ورزش و جوان��ان ب�رای بررس��ی 
و استعام مدارک مربیگری مجموعه های ورزشی اقدامی 
کنند، یا اینکه در مجموعه ها از ورزشکاران تحقیق کنند 
که آیا مرب��ی مربوطه به آن��ان جهت مص��رف داروهای 
دوپینگ توصیه داش��ته یا خیر، مگر آنک��ه مجموعه ای 
شاکی داشته باشد تا آن باش��گاه مورد بازرسی و اقدامی 
صورت پذی��رد؛ در غیر این صورت هی��چ نظارت موثری 
وجود ندارد که نتیجه آن پخش داروهای نیروزا توسط افراد 
سودجو و مربی نماهای تمام رشته های ورزشی می شود.

وی ادامه داد: البته گاهی این داروها از سوی مربیان نامی 
برخی رش��ته های ورزش��ی هم در تیم های سطح باال به 
ورزشکاران تجویز می ش��ود که جای تعجب دارد، همین 
چند س��ال پیش دوپینگ یک یا دو نفر از بازیکنان یک 
مربی فوتسال در منطقه جنوب ش��رق تهران مثبت شد 
که به جای برخورد با آن مرب��ی خاطی، وی پس از مدتی 

به مربیان تیم ملی هم راه یافت و موارد مش��ابه دیگر که 
 هر از گاهی در بین تمام رش��ته های ورزشی به خصوص 
ورزش های قدرتی شاهد آن هستیم. این داور بین المللی 
بدنسازی و تناس��ب اندام تصریح کرد: بنده معتقدم اگر 
ورزش��کار یک تیم دوپینگش مثبت می شود باید عاوه 
بر ورزش��کار با مربی وی نیز برخورد قاطع ش��ود تا برای 
دیگران عبرت شود. این پژوهشگر علوم ورزشی همچنین 
 اش��اره ای هم به فروش داروهای نیروزا بدون نس��خه در 
داروخانه ها داش��ت و افزود: برخ��ی از ای��ن داروها با نام 
ناندرلون، تستوسترون، اکسی متالون که نمونه های تولید 
داخلی آنها در داروخانه ها ب��رای درمان برخی بیماری ها 
موجود است و بعضا داروهای استروییدی که مجوز فروش 
 در کش��ور را ندارند و صرفا برای دوپین��گ و تجارت وارد 
بازار سیاه ایران می شوند توسط پرسنل برخی داروخانه ها 
که طعم بیزینس غیر قانونی، با توجه به استقبال فراوان 
 جوانان ب��ه خری��د داروه��ای هورمونی، به مزاج ش��ان 
 خوش آم��ده به فروش می رس��د ک��ه با س��فارش قبلی 
در اسرع وقت برای ورزشکاران از بازار سیاه و ناصر خسرو 
تهیه می کنند.  این داور بین المللی فدراس��یون جهانی 
IFBB در خاتم��ه خاطرنش��ان کرد: بنابرای��ن اگر چند 
داروخانه شناسایی و پلمپ شوند، دیگر هیچ داروخانه ای 

به عرضه داروهای نیروزا، بدون نسخه نخواهد پرداخت.

بیشتر بدانیمطب سنتی

این نوش��ته ب��ه 10 س��ووال و ج��واب رای��ج درباره  
ارتودنسی می پردازد.

1- ارتودنسی طول عمر دندان ها را افزایش می دهد؟
 مرتب ک��ردن دندان ها موج��ب قرار گرفت��ن آن ها 
در موقعیت مطل��وب داخل فک می ش��ود که نتیجه 
آن پخ��ش مت��وازن نی��رو در تمام جه��ات و کاهش 
فشار روی ریشه دندان ها اس��ت. از طرف دیگر منظم 
 شدن دندان ها به تمیز کردن آن ها نیز کمک خواهد 

کرد.
 2- ارتودنس��ی موج��ب برط��رف کردن مش��کات 

گوارشی هم می شود؟
در حالت عادی ه��ر دندان باال با دو دن��دان پایین در 
تماس است. چنانچه این وضعیت دندان وجود نداشته 
باشد، غذا به خوبی آسیاب نشده و هضم غذا و در نتیجه 
گوارش آن با مشکل روبرو می شود. درمان ارتودنسی، 
باعث ایجاد تماس مناسب دندان ها و در نتیجه افزایش 

تاثیر جویدن خواهد شد.
 3- ارتودنس��ی باعث درمان مش��کات عضانی هم 

می شود؟
افرادی که بیشتر فعالیت خود را با دست راست انجام 
می دهند، عضات قوی تر و با حجم بزرگ تر در دست 
راس��ت خود نس��بت به دس��ت چپ دارند، اما چون 
دس��ت ها زیر لباس قرار می گیرند، تاثی��ر زیاد و قابل 

توجهی در بیننده به وجود نمی آورند.
 حال اگر ش��خصی به دالیل مختل��ف مانند عادت یا 
کوچک بودن ف��ک و... با دندان های ی��ک طرف غذا 
بخورد، به مرور زمان عضات یک طرف دهان از طرف 
دیگر بزرگ تر و صورت وی نامتقارن می شود و چون 
در برخوردهای اجتماعی، صورت اولین قسمتی است 
که مورد توجه قرار می گیرد، باید حتما نسبت به رفع 

این مشکل اقدام کرد.
البته مش��کات عضانی زیادی در سیس��تم جونده 
ش��ناخته ش��ده اند که با روش های ارتودنس��ی قابل 

درمان هستند.
دستگاه های ارتودنسی حساس و آسیب پذیر هستند، 
پس بیماران بای��د در حفظ و نگهداری آن ها کوش��ا 
باشند. از طرف دیگر برای جابه جا شدن یک دندان در 

دهان، ماه ها زمان الزم است.
4- سن مناسب درمان ارتودنسی، چه سنی است؟

درمان ارتودنس��ی را می توان از اواخر س��ه س��الگی 
ت��ا زمانی ک��ه دندان ها وج��ود دارند، انج��ام داد. در 
س��نین پایین و دوره دندان های شیری معموال برای 

 رفع عادات مضر مانند مکیدن انگش��ت یا پس��تانک، 
از دستگاه های س��اده ارتودنسی اس��تفاده می شود. 
پس از آن از حدود 6 س��الگی یعن��ی زمانی که اولین 
دندان دائمی )دندان آسیا( رویش پیدا کرد، تغییرات 
اس��تخوانی در محدوده س��نی خاص��ی امکان پذیر 
اس��ت و معموال ارتودنتیس��ت پس از ح��ذف عامل 
 ب��ه وجودآورن��ده، نس��بت به تغیی��رات ابع��اد فکی 

در جهت های مختلف اقدام می کند.
 ت��ا ح��دود س��نین 12 ت��ا 15 س��الگی می ت��وان 
تغیی��رات اس��تخوانی و عضان��ی مانن��د ب��زرگ 
ک��ردن ف��ک را در بیم��اران انج��ام داد. بهتری��ن 
س��ن درم��ان ارتودنس��ی با دس��تگاه ثاب��ت، حدود 
12 س��الگی اس��ت. پس از 12 س��الگی، ب��ا افزایش 
 س��ن بیمار، درمان ها بای��د محافظه کارانه ت��ر انجام 

شوند.
معموال پس از 30 سالگی، اندکی تحلیل استخوان در 
فک روی می دهد و ارتودنتیست باید نسبت به نحوه 
درمان، انتخاب نوع درمان و وج��ود محدودیت ها به 

بیمار اطاعات کامل را بدهد.
 5- پاک های متحرک و ثابت ارتودنس��ی چه فرقی 

با هم دارند؟
دس��تگاه متحرک حین درمان توس��ط بیم��ار قابل 
خارج ش��دن و جای گذاری است، اما نوع ثابت را فقط 
ارتودنتیس��ت می تواند جای گذاری کن��د و در پایان 

درمان، از دهان خارج کند.
 6- نحوه عملکرد دس��تگاه های ارتودنس��ی چگونه 

است؟
دستگاه های ارتودنس��ی با اعمال نیرو روی دندان ها، 
موجب جابه جایی آنها می ش��وند. این نیروها در حد 
نیروهای بیولوژیک هس��تند و دندان پزشک با اطاع 
کامل از میزان آن ها و محاس��به ب��ا روش های خاص 

درمانی، اقدام به اعمال آنها می کند.
 پس از هر جلسه درمانی، درد اندکی به وجود می آید 
که علت آن فعال سازی دستگاه توسط دندان پزشک 
است. معموال این درد 3 تا 5 روز به طول می انجامد و 
تا فعال سازی بعدی از بین می رود. برای رفع این درد 

می توان مسکن مصرف کرد.
 7- آیا درمان ارتودنس��ی نیاز به آماده س��ازی قبلی 

بیماران دارد؟
درم��ان صحی��ح ارتودنس��ی نی��از به نظ��م خاص و 
آماده س��ازی بیماران دارد. این آماده س��ازی ش��امل 
جرم گیری، ترمیم پوس��یدگی ها، کشیدن دندان ها 
)در صورت نیاز( و آموزش بهداش��ت اس��ت. ش��رط 
 اصلی درم��ان ارتودنس��ی موفق، هم��کاری بیمار و 
عمل به توصیه های دندان پزشک است. چون درمان 
ارتودنسی در مدت زمان نسبتا طوالنی انجام می گیرد، 
بنابراین عاقه و اش��تیاق بیمار در به دس��ت آوردن 

نتیجه ای خوب، تاثیرگذار است.

 8- وظیفه بیماران حین درمان ارتودنسی چیست و 
آیا نیاز به رژیم غذایی خاصی است؟

دستگاه های ارتودنسی حساس و آسیب پذیر هستند، 
پس بیماران بای��د در حفظ و نگهداری آن ها کوش��ا 
باش��ند. از طرف دیگر برای جابه جا شدن یک دندان 
در دهان، ماه ها زمان الزم اس��ت. متاسفانه در صورت 
آس��یب دیدگی دس��تگاه ها، در برخی م��وارد نتیجه 
 چند ماه زحمت، در ع��رض چند روز ی��ا چند هفته 

از بین می رود. 
 بنابراین بای��د در تمام طول مدت درم��ان از خوردن 
غذاهای سخت و چسبناک مانند گز، سوهان و نظیر 
آن خودداری کرد و به جای گاز زدن میوه ها، آن را به 

تکه های کوچک تقسیم و از چنگال استفاده کرد.
 9- آیا ب��رای تمی��ز ک��ردن دندان ها حی��ن درمان 

ارتودنسی، دستورالعمل خاصی وجود دارد؟
 معموال پس از جای گذاری دس��تگاه های ارتودنسی 
به علت افزایش گیر کردن موادغذایی، میزان باکتری 
و پاک در محیط ده��ان افزایش می یابد و در نتیجه، 
امکان پوس��یدگی دندان ها زیاد می ش��ود. بنابراین 
 بیمار باید پس از هر وعده غذا، دندان ها و دستگاه ها را 

به دقت تمیز کند.
 برای این کار می توان از مس��واک معمولی یا مسواک 
مخصوص ارتودنسی که باعث سهولت در تمیز کردن 
دندان ها می ش��ود، بدون ضربه زدن، اس��تفاده کرد و 
بهتر اس��ت قبل از خواب از دهان شویه فلورایددار نیز 

استفاده شود.
 10- تا چه اندازه امکان برگشت درمان های ارتودنسی 

وجود دارد و چه عواملی در آن دخالت دارند؟
پ��س از اتم��ام ی��ک دوره درمان��ی، از وس��ایل و 
دس��تورالعمل های خاصی برای حفظ نتیجه درمان 
استفاده می شود. متاس��فانه برخی از بیماران پس از 
مشاهده نتیجه مطلوب، به این دستورالعمل ها توجه 
کافی نمی کنند و سهل انگاری آن ها باعث جابه جایی 
ناخواسته دندان ها می شود که میزان این جابه جایی، 

متغیر است. 
در اینجا دوباره ب��ه اهمیت همکاری بیم��ار با دندان 
پزش��ک پی می بریم. نکته دیگر اینکه بدن انسان در 
برابر تغییرات ناگهانی واکنش های نامطلوبی نش��ان 
می دهد. بنابراین، بهتر اس��ت درمان های ارتودنسی 
به ص��ورت آهس��ته و پیوس��ته انجام گیرن��د. عجله 
 عامل شکس��ت بس��یاری از درمان های ارتودنس��ی 

است. 

 هیـوالی »استـروییدها« و مربـی نماها، 
از مـرگ  ناگهانـی تا تجـارت سیـاه

10 سـوال دربـاره ارتودنسـی
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گردشگری

مصالح ساختمانی بنای این مقبره از سنگ و آجر است و به سبک بناهای 
اسالمی ساخته شده اس��ت. از شکل ظاهری و س��بک معماری این اثر، 
 چنین بر می آید، که س��اختمان فعلی آن در ق��رن هفتم هجری بر روی 
 ساختمان قدیمی تری که متعلق به قرن سوم هجری بوده است، بنا شده

 است.
 قس��مت های مختلف بنا ش��امل: مدخل ورودی، دهلیز، مقبره، ایوان و 
ش��اه نش��ین اس��ت. یک جلد کتاب آس��مانی »ت��ورات« ک��ه قدمت 
باالی��ی دارد و ب��ر پوس��ت آه��و نوش��ته شده اس��ت، در حف��اظ 
 اس��توانه ای ش��کلی، در س��ازمان میراث فرهنگ��ی اس��تان نگهداری 

می شود.
در وس��ط فضای مربع ش��کل مقبره ها، دو صندوق منبت کاری ش��ده 
زیبا بر روی این قبور ق��رار دارد. در باالی قبر جنوبی، که آن را به اس��تر 
 نس��بت می دهند، صندوق منبت کاری عتیقه و نفیس��ی قرار دارد، که 
قدیم��ی ت��ر اس��ت و صن��دوق دوم ک��ه ب��ر روی قب��ر مردخ��ای 
ق��رار دارد، بس��یار ش��بیه صن��دوق اول��ی اس��ت و ح��دودا در س��ال 
۱۳۰۰ توس��ط اس��تاد عنای��ت اهلل ابن حض��رت قلی تویس��رکانی، که 
 یک��ی از منب��ت کاران برجس��ته زم��ان خ��ود ب��وده، س��اخته ش��ده 

است.
 بر باالی دیوار مقب��ره نیز، کتیبه ای به زبان عبری و به صورت برجس��ته 
گچ بری شده اس��ت. خطوط عبری روی صندوق اس��تر، و گچ بری های 
برجس��ته، متعلق به قرون هش��تم و نهم هج��ری می باش��ند. در مورد 
هویت مدفونین ای��ن بقعه، تا کن��ون نظرات متفاوتی داده شده اس��ت، 
ام��ا روایت مش��هورتر، که با روای��ت مورخی��ن یونانی و روای��ت تورات 
 در م��ورد سرگذش��ت اس��تر و مردخ��ای تطبی��ق دارد، به ش��رح زیر 

است.
خشایارشا با دختری از یهود به نام استر، که خواهر زاده یکی از درباریان 
یعنی مردخای بود، ازدواج کرد. به این ترتیب یهودیان در دربار وی نفوذ 

زیادی پیدا کردند.
 در این بین، شخصی به نام هامان که او نیز از درباریان با نفوذ و پرقدرت 
بود، نس��بت به نفوذ روزافزون یهودیان حس��ادت کرد و از این رو فرمان 
قت��ل یهودی��ان را از خشایارش��ا گرفت. اما مردخای به وس��یله اس��تر 
 همس��ر خشایارش��ا، این فرمان را از ش��اه پس گرفت و آن��ان را نجات 

داد. 

آرامگاه »استر« و »مردخای«

در گذر زمان، انسان تالش کرده تا آن چه را که تاریخ پیش تر برایش 
به میراث گذاشته، حفظ کنند. تاریخ کالمی که نسل به نسل منتقل 
می ش��ود، و در نهایت آن چه در نوشته ها ثبت ش��ده، داستان هایی 
ارزش��مند خلق کرده که برای قرن ها باقی مانده اند و مبدل شده اند 
به تنها راه ارتباط و درک آن دنیاهای فراموش شده، که در گذشته 

جا مانده اند.
 مانند اغلب مواق��ع، واقعیت مطلق که ممکن ب��ود در اختیار عموم 
 قرار گیرد، برای اهل قدرت ناخوش��ایند تلقی می شد و بخش هایی 
از آن چه که قرار بود تا ابد باقی بماند، مخدوش می شد. به این ترتیب، 
بسیارند افراد و وقایعی که قطعا وجود داشته اند و از حیطه ی تاریخ، 
بیرون رانده شده اند. بسیار کم پیش می آید که از میان پانوشت ها، 
و شایعات مبهم، حجاب فرموده ی خودکامگان از این افراد و وقایع 
فروافتد و وجودش��ان ثابت ش��ود. با گذر زمان و فاصل��ه گرفتن از 
 ق��درت خودکامگان وقت، بس��یار واقعی��ات و افراد هس��تند که از 
زیر گرد فراموش��ی ب��ه در می آین��د و تم��ام چیزهایی ک��ه برای 
 قدرتمن��دان، تاریخ را »نامطلوب« می کرد، مش��خص می ش��وند. 
در این جا، به ۱۰ ش��خصیت تاریخی، در برهه های زمانی گوناگون 

اشاره می کنیم که حضورشان از تاریخ محو شده است.
۱- ِجتا ِسِوران

در دوره ای ک��ه افس��انه ها، بی��ش از وقایع زندگی گرامی ش��مرده 
می شدند، بسیار توهین آمیز محسوب می شد اگر زندگی جاودانه ای 
 را که می ش��د با ماندن ی��ادی در کتاب ه��ا از فرد بر ج��ای بماند، 
حذف شود. با این حساب، رومی ها یکی از بدترین محافظان این وقایع 
بودند که با دالیلی مانند ایجاد بدعت در دین، مخالفت های سیاسی 
یا اعضای بی آبروشده ی یک خاندان متمول، افراد و وقایع را از تاریخ 

حذف می کردند. برای جتا سوران و خانواده ی او، همین اتفاق افتاد. 
جتا تالش کرد تا سهم خود از امپراتوری پدرش را از رقیب سرسخت 
و برادرش، کاراکاال جدا کن��د. برخالف تالش های م��ادر، کاراکاال 
 برادرش را به قتل رساند و همسر برادرش، پالئوتیال، را نیز اعدام کرد. 
پس از مرگ شان، هر کتیبه، مجسمه یا مرجعی که می توانست نامی 
از آن ها باقی بگذارد، نابود شد. با این حال، جتا مشهورتر از این ها بود 

که تنها حذف این ها سبب از یاد رفتنش شود.
۲- نیکوالی یِژوف

 دش��منی با جوزف اس��تالین، انتخاب خطرناکی ب��ود. برای یژوف 
بی رحم و ترس��ناک، که وزیر فاسدترین بخش دس��تگاه استالین 
بود، بهت��ر آن بود که خودش ب��ه زندگی اش پایان دهد و از خش��م 
دیکتاتور بگریزد. مث��ل علی اکبر خان داور که از ترس خش��م رضا 
خان، خودش تریاک خورد و ب��ه زندگی اش پایان داد. یژوف به طور 
کامل از تاریخ و اس��ناد و عکس هایی که با اس��تالین داش��ت، پاک 
شد. یژوف تنها کس��ی نبود که از فوتوش��اپ دوره ی جنگ جهانی 
 دوم بهره مند ش��د تا تصوی��رش از همه جا پاک ش��ود. در حکومت 
داس و چکش کمونیست ها، خیلی عادی بود که شکست ها با داس 
درویده شود و میخ تاریخ خواست خودکامه با چکش به دفاتر تاریخ 
کوبیده ش��ود. این رویه، هنوز هم در دولت های کمونیستی مرسوم 

است که دولتمردان برکنار شده، از تاریخ پاک شوند.
۳- پاکسازی در اسلوونی

پاک شدن از کتاب های تاریخی، تنها برای افراد خاص رخ نمی دهد. 
پیش از استقالل اس��لوونی از یوگسالوی در س��ال ۱۹۹۱ بسیاری 
از مهاجران به س��مت س��رزمین جدی��د حرکت کردن��د. طی یک 
پروس��ه ی طوالنی، نیازی نبود تا آن هایی که اصالتا اهل اس��لوونی 

هستند درخواست شهروندی دهند. در سال ۱۹۹۲ و طی مواجهه 
با مشکالت لجستیک، دولت اس��لوونی تصمیمی عجیب درباره ی 
قوانین مهاجرت اتخاذ می کند: آن ها ۲۵۰۰۰ نفر را از حق شهروندی 
عمومی محروم کردند! چنین پاکسازی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی نخستین بار بود که به این وضوح رخ می داد. آن ها که نسل ها 
مقیم همان خاک بودند، ناگهان خود را به مثابه مهاجرین غیرقانونی 
 در خانه ی خود یافتند. جدال برای بازپس گیری حق ش��هروندی،

۲۰ سال به طول انجامید. بسیاری از آن افراد به جایی دیگر مهاجرت 
کردند و بخشی از افراد، همان جا باقی ماندند و مانند بی خانمان ها 
زندگی کردند. البته شکایت آن ها به دادگاه اروپا، به نفع فعاالن حقوق 
این افراد تمام شد و به دولت اسلوونی دستور داده شد تا دو برابر آن چه 

را که برای غرامت به این افراد پیشنهاد داده بود، بپردازد.
۴- جانگ سونگ تائِک

کمت��ر دیکتات��وری در عص��ر حاض��ر، به ان��دازه ی کی��م جونگ 
 و پش��تیبانانش از لح��اظ جن��ون م��ورد بح��ث ق��رار گرفته اند. 
به جز خودنمایی و اظهارنظرهای متخاصمانه توس��ط خودکامگان 
کره شمالی، سیاست هایی که از سوی دولت اتخاذ می شود نیز بسیار 
دور از عقل است. قتل و افترا بس��تن به مخالفان و خانواده ی آن ها 
در کره شمالی کامال مرسوم اس��ت. کیم جونگ اون با کوچک ترین 
 مخالفتی، ش��وهرعمه ی خ��ود را دس��تگیر کرد و به قتل رس��اند. 
اما ب��ه همی��ن قناع��ت نکرد، بلک��ه دس��تور داد ت��ا تصوی��ر او را 
در تمام کش��ور پاک کنن��د. به ای��ن ترتیب، مردی که س��ال ها در 
دس��تگاه قدرت بود، ناگهان مغضوب واقع می ش��ود، ب��ه گونه ای 
 که ان��گار هرگ��ز چنین ش��خصی در کره ش��مالی وجود نداش��ته 

است!

۵- ملکه َهتِشپسوت
شاید مصری ها اولین مبدع های تجدید تاریخ باشند. هر فرعون تازه 
بایستی خود را به عنوان یک رهبر بزرگ به زیردستانش ثابت می کرد 
و این گاه به معنای ویران کردن هر آن چه بود که از فرمانروای پیشین 
به جا مانده ب��ود. بنابراین، مطالعه ی تاریخ مصر ب��ا ترتیب تاریخی 
با توجه به این ک��ه نام فرمانروایان شکس��ت خورده، از مقطع زمانی 
زیستن شان پاک شده، کاری دشوار اس��ت. اگر فرمانروایی توسط 
وار ش گرامی داشته نمی ش��د، تمامی همسران، کاهنان و حیوانات 
 خانگی او نیز بایس��تی به هم��راه ش می مردند. ملکه هتشپس��وت 
زنی صلح طلب بود که ۲۰ س��ال پس از مرگ همسر فرمانروایش، 
تاتموس اول، مصر را به خوبی اداره کرد. تاتموث س��وم، وارث بعدی 
تاج و تخت، جوان تر از آن بود که بتواند به قدرت برسد و هتشپسوت 
به جای او تا رسیدن به س��ن قانونی، اداره کشور را در دست گرفت. 
به هر جهت، به دلیل کینه ای ش��خصی یا جابه جایی سیاسی، پس 
از س��لطنت تاتموس، تمام نش��انه های او از روی کتیبه ها و تاریخ 
 پاک ش��د. با این حال یک��ی از اهرامی که هتشپس��وت بن��ا کرده، 

هنوز در مصر پابرجاست.
۶- ماکسیمیان

ماجرای بیش��تر حذف ه��ا در تاریخ، جدال بر س��ر قدرت اس��ت. 
ماکسیمیان سرکش و کنس��تانتین، زمانی عنوان سزار را مشترکا 
دارا بودند و بحث بر س��ر آن ب��ود که کدام ی��ک در تصاحب عنوان 
»آگوستوس« )رهبر ارشد( محق تر است. در زمانه ی خود، این یکی 
از پیچیده ترین معادالت قدرت را به وجود آورد. ماکسیمیان دو بار 
مقام خود را تحت فشار رها کرد، اما در ادامه حق خود را در تصاحب 
عنوان آگوستوس از کنستانتین بازپس گرفت. ماکسیمیان با دین 
مسیحیت مخالف بود و مسیحیان در قلمرو او تحت اذیت و آزار قرار 
می گرفتند. عدم محبوبیت شدید ماکسیمیان در دولت اصالح طلبی 
که به امپراتوری کنستانتین منجر ش��د، باعث شد تا ماکسیمیان 
دستگیر شود و در زندان مرتکب خودکشی ش��ود. به تنبیه اعمال 
زشتش و مخالفت با دین مسیحیت، نام ماکسیمیان از تاریخ روم پاک 
شد، نقاشی ها و سکه هایی که حاوی تصویر او بودند نیز از بین رفتند.

۷- الیزابت اُفاِرل
داستان الیزابت، داس��تان صدها زن ایرلندی در سال ۱۹۱۶ است. 
به عنوان یک پرستار و یک جمهوری خواه سرسخت، الیزابت شدیدا 
 طرفدار حرکتی بود که در ایرلند شروع ش��ده بود و حتی پیغام ها را 
 در مرز برخالف تم��ام خطرات، جابه ج��ا می ک��رد. او در زمانه ای 
دست به چنین اعمالی می زد که در ایرلند زنان را تنها برای خانه داری 
و مادری مناسب می دانس��تند. وقتی پرچم سفید به اهتزار در آمد، 
 الیزابت بود که در کنار »پادریگ پیرس« ایس��تاد و تس��لیم ش��د. 
این لحظه ای بزرگ در تاریخ ایرلند بود و تصویر این لحظه ثبت شد. 
اما مشکلی در عکس بود. الیزابت افارل در عکس نبود! تنها پاهای او 
در کنار رهبر شورشیان دیده می ش��د. بعدها عکس های دیگری از 
 آن صحنه هم دیده ش��د، اما افارل به کلی از عکس ها پاک شده بود! 
ذکر او، در طی ۱۰۰ س��ال تنها در پانوشت های تاریخ دیده می شد. 
پرسش این جاس��ت که چنین حذفی، عمدی بوده یا خیر؟ سال ها 
بعد، وقتی دولت ایرلند به همین دلیل متهم ش��د که زنان را نادیده 
می گیرد، دولت برای عذرخواهی پلی را به نام »رزی هِکت« نام گذاری 

کرد. دوستان الیزابت می گویند او به تعمد جایی نگه داشته شده بود 
که چهره اش قابل تشخیص نباشد. اما این که در عکس های بعدی 
چرا چهره ی او حذف شد، سووالی است که هنوز کسی پاسخش را 

نمی داند!
۸- آخناتن

به نظر می رسد شخصیتی که مسیحیان از حضرت موسی در ذهن 
دارند، از آخناتن الهام گرفته اس��ت. او برخالف زندگی کوتاهی که 
داشت، تاثیری بی سابقه بر زندگی مردم مصر گذاشت. او یکتاپرستی 
را مذهب رس��می مصر اعالم کرد و با چند خدای��ی مخالفت کرد. 
رفتارهای بیش از حد انقالبی او، باعث می شد که دوستان چندانی 
نداشته باش��د. هنوز مدت زی��ادی از این که بر تخت نشس��ته بود، 
نگذشته بود که دستور داد تا تصویر خدای پیشین مصریان -که پدر 
فراعنه خوانده می شد- از اتاق های آرامگاه پدرش پاک شود. او کشور 
را با کمک همسرش، نفرتی تی اداره می کرد و پایتخت جدیدی را بنا 
کرد. هیچ یک از پسران او و حتی معروف ترین فرعون، توت آنخامون 
این قدر بر تغییر احکام تاثیر نگذاشتند. درست پس از مرگ او، کاتبان 
مجددا وارد آرامگاه پدرش شدند و نام خدایان باستانی را مجددا بر 
دیواره های آرامگاهش نقش کردند. به این ترتیب تمام اوامر آخناتن 

موقتی شد و تاثیرش، دائمی نشد.
۹- آلتانی خان

چنگیز خان، نامی اس��ت که با مرگ و خون خود را به تاریخ متصل 
کرده است؛ اما آلتانی خان، نامی است که برای بیشتر ما ناآشناست. 
در دوران چنگیز و سلطنت او، چنگیز صاحب ۳ دختر شد. دخترانی 
که به اندازه ی پدر ترسناک بودند و مغول ها به آن ها کرنش می کردند 
و پست هایی حس��اس در ارتش پدر داشتند. آن س��ه پس از مرگ 
 پدر، اجازه ندادند که قلمرو برجای مان��ده از خونریزی های چنگیز 
دچار هرج ومرج ش��ود. در نگاه اول، سانس��ور عجیب تاریخی باعث 
شده نام آن ها از یاد تاریخ پاک شود. هر کودکی، نام چنگیز خان را 
شنیده، اما آلتانی خان و دو خواهرش، در کتاب های کودکان جای 
ندارند و در انیمیشن های کودکان، نام و یادی از آن ها نیست. اثری از 
اظهار نظر پدر درباره ی ورود دختران به حکومتش نیست. چنگیز با 
وجود خونریز بودن، اقال به حقوق زنان قبلیه اش احترام می گذاشت 
و می گفت زنان مستحق داشتن افتخار هستند. پس از مرگ چنگیز 
و برخالف تالش دخترانش، کشور دچار آشوب های فراوانی شد که 
آن ها را مجبور می کرد در مناطق مختل��ف، وارد جنگ با مخالفان 

شوند. سرانجام، نام این خواهران هم از تاریخ پاک شد.
۱۰- جک پارسونز

 پارس��ونز از جمل��ه تاثیرگذارترین انس��ان های زمان��ه ی خود بود. 
به عنوان یک مخترع، دانشمند و فعال اجتماعی، او یکی از مهم ترین 
برنامه های تاریخ آمریکا را آغاز کرد. او یکی از کسانی بود که JBL را 
ایجاد کرد، تکنولوژی ای که برای ارتش آمریکا در طول جنگ جهانی 
دوم کاربرد یافت و به تاس��یس ناسا منجر ش��د. او را از پایه گذاران 
مکتب ساینتولوژی می دانند. در دهه ی ۴۰، خیلی از فعالیت های او 
به مذاق دولت فدرال خوش نمی آمد. او به وضوح خود را ضدمسیح 
معرفی می کرد. اسم او تدریجا از تمام منابع پاک شد و در گمنامی 
 دفن ش��د، تا آن که کتاب بیوگرافی درباره ی او، مجددا تصویر او را 

به یاد همگان آورد.

 حجـه الـوداع 
 پيامبـر اكـرم)ص( 

)10 ق(

 روز ملـي و استقالل 
 كـره شمالـي 

)1948م(

درگذشت ميرزا عيسي 
قائم مقام فراهاني

)1237 ق(

روز ملـي و استقالل 
 تاجيكستـان

)1991م(
از طرف پيامبر اكرم)ص( در ماه ذيقعده ي س��ال دهم 
هجري قمري به اهالي مدينه و قبيله هاي اطراف اعالم 
شد كه امس��ال، آن حضرت قصد زيارت خانه ي خدا و 

برپايى مراسم حج را دارد. 
به همين جهت، تعداد زيادي از مس��لمانان به همراه 
 آن حض��رت ع��ازم مك��ه ش��دند. پيامبر اك��رم)ص( 
در روز 25 ذيقعده ي سال دهم هجري قمري از مدينه 
حركت كرد و در مكاني به نام ذوالحليفه احرام بس��ت. 
تمام همس��ران آن حضرت و يگانه دخت��ر گراميش، 
حضرت فاطمه)س( در اين س��فر همراه پيامبر)ص( 
بودند. حضرت علي)ع( نيز پس از ماموريت جهادي و 
تبليغي در منطقه ي يمن، به دستور پيامبر اكرم)ص( 
در مراس��م بزرگ حجه ال��وداع حضور ياف��ت. چون 
 حج اين س��ال آخري��ن حج پيامب��ر اك��رم)ص( بود 
 به حجه الوداع مش��هور ش��د. پ��س از پايان مراس��م 
حجه الوداع هنگام بازگش��ت به مدين��ه، در مكاني به 
نام غدير خم،پيامبر اكرم)ص( در اجتماع يكصد هزار 
نفري، حضرت علي)ع( را به فرمان خداوند به جانشيني 
خودمنصوب فرمود و همگان با اميرالمومنين علي)ع( 

بيعت كردند.

پس از كشف قاره آمريكا توسط كريس��تف كلمب ، اسپانيايى ها 
نخست در جزاير آنتيل مستقر ش��دند. در سال 1518 ميالدی 
 هرنان كورتز ، يک اش��راف زاده ماجراجو اهل كاس��تيل اسپانيا 
در راس ي��ک گ��روه كوچ��ک از س��ربازان اس��پانيايى،  جزيره 
 كوبا را ت��رک كرد و به قصد اش��غال مكزيک روانه آن س��رزمين 

شد.
 سرخ پوستان مكزيک با مش��اهده چهره ريش دار اسپانيايى ها ، 
زره ها ، سالح های آتشين و اسب های آنها مات و مبهوت شدند.

اين مس��اله به س��ود كورتز تمام ش��د، زيرا سرخپوستان آزتک 
براساس يک اسطوره قديمى خود به خدايى به نام  »كتزالكوالت« 
معتقد بودند كه روزی به قصد فتح س��رزمين های جديد خاک 
آزتک ها را ت��رک كرده بود و باي��د با بازماندگان خ��ود با هيبت 

جديدی بازمى گشت.
 موكتزوم��ا دوم امپرات��ور آزت��ک ه��ا ج��رات نكرد مان��ع ورود 
هرنان كورتز به پايتخت باشكوهش تنوكتيتالن )مكزيكو كنونى( 

شود.

كورتز به آس��انى ش��هر را تصرف كرد، اما به زودی ناگزير ش��د 
برای مقابله با ورود ي��ک رقيب به نواحى س��احلى بازگردد. وی 
 اختيار شهر و مراقبت از امپراتور را به يكى از معاونان خود به نام

» پدرو دو آلوارو« سپرد. اما وی فرد مناسبى برای اين مقام نبود و 
به بهانه يک توطئه وارد معبد اصلى آزتک ها شد و تمام راهبان و 

حاضران در معبد را قتل عام كرد.
آزتک ها دس��ت به ش��ورش زدند، در اي��ن مي��ان موكتزوما در 
 سلولش توس��ط نگهبانان اس��پانيايى  به قتل رسيد، با مرگ وی 
ب��رادرزاده اش كوئوهتموک امپراتور ش��د و رهبری ش��ورش را 
 در دس��ت گرفت. هرنان كورتز پس از اطالع از شورش آزتک ها 
به سرعت بازگشت، اما متوجه ش��د اوضاع غيرقابل كنترل است 

بنابراين دستور عقب نشينى سربازان خود را صادر كرد.
كورتز به همراه 500 سرباز اس��پانيايى  تصميم گرفت به سرعت 
پايتخت امپراتوری آزتک را در شب 30 ژوئن سال 1520 ميالدی 
ترک كند. مردم پل هايى كه عبور از مرداب های پيرامون شهر را 
امكان پذير مى ساخت قطع كردند و نيمى از سربازان اسپانيايى  

را به قتل رساندند ، بقيه آنها به همراه كورتز موفق به فرار شدند.
اما كورتز با سماجت بقيه افرادش و متحدان سرخپوست خود را 
بازسازی  كرد و شهر را به محاصره درآورد. پس از 75 روز محاصره 

شهر تنوكتيتالن و همراه آن امپراتوری آزتک سقوط كرد.
اسپانيايى ها شهر را ويران كردند و در محل آن شهر مكزيكو كه 
نام آن برگرفته از نام يک قبيله محل��ى بود را بنا كردند. مقاومت 
آزتک ها ب��ا دس��تگيری كوئوهتموک در 13 اوت س��ال 1521 

ميالدی خاتمه يافت.
كورتز، امپراتور كوئوهتموک را به دس��ت جالدان س��پرد و پس 
 از ساعت ها ش��كنجه طاقت فرس��ا ،آخرين امپراتور آزتک جان 

سپرد.
فتح امپرات��وری آزتک و كش��ور كنونى مكزيک توس��ط هرنان 
كورتز عواقب ش��ومى برای بقي��ه تمدن های كهن ق��اره آمريكا 
داش��ت ، از جمل��ه مى ت��وان ب��ه ناب��ودی امپرات��وری و تمدن 
 اينكاها و فتح كشوركنونى پرو توس��ط فرانسيسكو پيزارو اشاره 

كرد.

 وی از سلس��له س��ادات محترم فراهان اس��ت. در عصر 
كريم خان ، جد او ميرزا حسن در شيراز به خدمت استيفا 
مش��غول بود و در آخر عمر، ميرزا حسن و برادرش ميرزا 
حس��ين )متخلص به وفا( در عتبات مجاور شدند و پسر 
 ميرزا حس��ن با دختر ميرزا حس��ين ازدواج ك��رد كه از 
آن پيوند، ميرزا عيس��ى در همانجا متولد ش��د. او بعدها 
به ايران آمد و به خدمت فتحعلى ش��اه مش��غول ش��د. 
ميرزا عيس��ى در ش��مار رجال صالح سياس��ى در اوايل 
عهد قاج��ار بود كه كاردانى و تدبيرش موجب ش��د پس 
از واليتعهدی عباس مي��رزا و حكمران��ى آذربايجان به 
وزارت خاصه نايل آيد. وی چون در تبريز قائم مقام ميرزا 
 ش��فيع، وزيراعظم بود ، قائم مقام خوانده ش��ده است . 
ميرزا عيسى در اصالح امور بسيار مى كوشيد و مورخان، 
او را در اقدامات اصالحى عباس ميرزا موثر دانس��ته اند. 
سال 1224 او درخواس��ت كرد وزارت نايب السلطنه به 
پسرش ميرزاحس��ن و پس از او به پس��ر ديگرش ميرزا 
ابوالقاسم فراهانى )قائم مقام ثانى( واگذار شود كه با اين 
خواسته ، موافقت شد. ميرزا عيس��ى قائم مقام فراهانى 
 پدر ميرزا ابوالقاس��م قائم مقام مش��هور به ميرزا بزرگ ، 
در 25 ذيقعده 1237 قم��ری به علت ابت��ال به بيماری 
وبا از دنيا رفت و در بقعه ش��اه حم��زه در تبريز به خاک 

سپرده شد.

 جمهوري دموكراتيک كره يا كره شمالي كشوري است 
در شرق آس��يا كه قسمت شمالي ش��به جزيره كره را 
 به خود اختصاص داده است. كره ش��مالي با جمعيت 
24 ميلي��ون نفر در همس��ايگي چين و ك��ره جنوبي 
قرار دارد. اكثريت مردم اين كش��ور فاق��د دين بوده و 
فقط درصد كمي پيرو مذاهب بودايى و كنفوسيوسي 
هس��تند. مراس��م و تبليغات مذهبي در اين كشور از 
تاريخ اس��تقرار نظام كمونيستي منس��وخ شده است؛ 
 و نظام سياس��ي حاك��م بر ك��ره ش��مالي جمهوري 

تک حزبي است.
كره در طول تاريخ هم��واره تابع يا متحد فرمان روايان 
چين بوده و براي دفع تهاجمات مكرر ژاپني ها به خاک 

كره از حمايت چيني ها برخوردار شده است.
در س��ال 1894م جنگي بين ژاپن و چين بر س��ر كره 
رخ داد و با پيروزي ژاپني ها كره رس��ما ضميمه قلمرو 

امپراتوري ژاپن شد.
با ورود نيروهاي ش��وروي به خاک كره و تصرف نيمه 
شمالي آن، كره به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم 
 شد و كمونيست هاي ش��وروي اداره مناطق شمالي را 
به دس��ت گرفتند. تا اينك��ه در نهم س��پتامبر 1948 
»جمهوري دموكراتيک« خل��ق كره اعالم موجوديت 

كرد.

كش��ور تاجيكس��تان در قرن شش��م قبل از ميالد، بخشي از 
قلمرو حكومت سلس��له هخامنش��يان ايران ب��ود و در قرن 
نهم مي��الدي، توس��ط مس��لمانان فتح ش��د. نفوذ روس��يه 
 ت��زاري در اي��ن س��رزمين از ق��رن نوزده��م آغ��از ش��د و 
 به تدري��ج تم��ام اي��ن منطقه ب��ه اش��غال روس��يه درآمد. 
پ��س از انق��الب ش��وروي در س��ال 1917، تاجيكس��تان 
 برخ��الف مقاوم��ت م��ردم آن، به ش��وروي ضميمه ش��د؛ 
 و به تص��رف ارتش س��رخ ش��وروي درآمد. در س��ال 1924 
 ب��ه عن��وان بخش��ي از جمه��وري ازبكس��تان قلمداد ش��د 
اما پنج س��ال بعد، به يک جمهوري خودمختار تبديل ش��د. 
اين كشور، به ويژه در دهه 1970م شاهد اوج گيري گرايشات 
اس��المي و اعتراضات ضد روس��ي ب��ود. در ط��ول حاكميت 
 شوروي بر تاجيكس��تان، اين كش��ور از نظر اقتصادي يكي از 
عقب مانده ترين جمهوري هاي ش��وروي بود. درپي تحوالت 
سياسي اواخر دهه 1980م در بلوک شرق، تاجيكستان نيز در 
نهم سپتامبر 1991م استقالل خود را به دست آورد. هم زماْن 
اختالفات سياس��ي و ديني نيز در اين كشور شدت يافت و به 
جنگ داخلي منجر شد. سرانجام در پي ميانجي گري سازمان 
ملل متحد و برخي كشورهاي منطقه به ويژه ايران و روسيه، 
توافقنامه صلح تاجيكستان درس��ال 1997م ميان گروه هاي 

متخاصم و دولت امضا شد.
نظام سياسي حاكم بر تاجيكستان، جمهوري است.

در چنین روزی 

10 شخصیتـی 
که نـام آن ها

 از تـاریخ
 پـاک شد!

امپراتوري 
آزتک



خبر 

س��خنگوی رزمایش اقتدار هوای��ی حریم والیت ۵ نهاج��ا گفت: انواع 
پهپادهایی که در اختیار نیروی هوایی وج��ود دارد، در این رزمایش به 

نمایش گذاشته شد.
امیر سرتیپ دوم خلبان مس��عود روزخوش ، درباره برنامه های جدید 
نیروی هوایی برای تجهیز جنگنده های ارتش به موش��ک کروز، اظهار 
داشت: هیچ زمان نمی توان گفت نیروی هوایی در مرحله ای توقف دارد. 
علم هوانوردی علم بسیار گسترده و به روزی است که روز به روز در حال 
پیشرفت و مدرن شدن است.وی افزود: ما نیز برای اینکه بتوانیم در جهان 
امروز عرض اندام کرده و قدرت هوایی خودمان را به رخ بکش��یم، باید با 
این به روز بودن، پیشروی کنیم، به طور قطع در استفاده از تسلیحات و 
ارتقای آن ها برنامه های خاصی داریم که به مرحل��ه اجرا در می آوریم.

س��خنگوی رزمایش اقتدار هوایی حریم والیت ۵ نهاجا گفت: پهپادها 
توس��ط متخصصان این کشور ساخته می ش��ود، در حال حاضر در این 
رزمایش ما از پهپادهایی با نام پهپاد شناسایی و پهپاد آفندی استفاده 
کرده ایم. بمباران، عملیات عکسبرداری و جمع آوری اطالعات نیز توسط 

این پهپادها در این رزمایش انجام شد. 
وی درباره اینکه ک��دام پهپادها برای انتحاری ش��دن جزو گزینه های 
اصلی هستند، افزود: انواع پهپادهایی که در اختیار نیروی هوایی وجود 
دارد، در این رزمایش به نمایش گذاش��ته ش��د؛ در رزمای��ش فداییان 
حریم والیت س��عی ش��د از همه پهپادها چه به عنوان ه��دف، آفند و 
شناس��ایی اس��تفاده ش��ود و از آن چیزهایی که به ص��ورت تخصصی 
 برای هدف و یا جمع آوری اطالعات اس��تفاده می ش��ود، به��ره ببریم.

امیر روزخوش خاطرنش��ان کرد: در پایان رزمایش و پس از جمع بندی 
تصمیم گیری می شود که کدامیک از پهپادها موفق بوده و کدامیک در 
عملکرد خود نواقصی داشتند که بتوانیم آن ها را ارتقاء داد و یا نقاط ضعف 

دیگر پهپادها را برطرف کنیم.

سخنگوی رزمایش اقتدار هوایی حریم والیت ۵:

 تمام پهپادهای نیروی هوایی ارتش 
به نمایش گذاشته شد
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کارگاه آموزشی کنترل صدا و ارتعاش در صنعت نفت و گاز 
به میزبانی اصفهان برگزار شد

امام جمعه اصفهان:

توسعه کیفی مراکز علمی استان اصفهان در دستور کار مسووالن قرار گیرد 
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 مدی��رکل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان در نشس��تی با خبرنگاران با زاینده رود

اشاره به وضعیت نامس��اعد برخی از 
مدارس استان اصفهان گفت: در حال حاضر 2 هزار مدرسه در 

استان اصفهان نیازمند بازسازی هستند.
محمدحسن قائدی ها با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده 
س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش به لحاظ ساختاری 
 در آموزش و پرورش کش��ور اجرایی می شود، اظهار داشت: 
بر اساس این سند دوره ابتدایی به دو دوره اول و دوم تقسیم 
خواهد شد.وی افزود: بر این اساس پایه های اول، دوم و سوم 
ابتدایی به عنوان دوره ابتدایی اول و پایه های چهارم، پنجم و 
ششم ابتدایی نیز به عنوان دوره ابتدایی دوم تعیین می شوند.

وی با بیان اینکه پایه های هفتم، هشتم و نهم به عنوان دوره 
متوس��طه اول و پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به عنوان 
دوره متوسطه دوم سطح بندی خواهند شد، اضافه کرد: ازاین 
رو تغییرات اساس��ی در چینش نیروه��ا و توزیع خدمات در 
مدارس ایجاد خواهد شد.قائدی ها با اشاره به وجود ۵9 هزار 
فرهنگی در بدنه آموزش و پرورش استان اصفهان ابراز داشت: 
این تعداد نیرو خدمات آموزش��ی را به 8۵0 هزار دانش آموز 
ارائه می دهند. وی به برنامه ریزی ب��رای اجرای طرح پروژه 
مهر اش��اره کرد و بیان داش��ت: بر این اس��اس ۵ کارگروه با 
نظارت آموزش و پرورش در این زمینه تشکیل شده است و 
فعالیت های مستقلی را انجام خواهند داد.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان افزود: در سال تحصیلی 9۵-94 تمام 
توان خود را برای اجرای طرح پ��روژه مهر به کار گرفته ایم و 
ماه مهر امسال را در یکی از مدارس خاص شهر اصفهان آغاز 

خواهیم کرد.
حذف پای�ه اول دوره متوس�طه در س�ال تحصیلی 

94-9۵
وی با اشاره به حذف پایه اول دوره متوسطه در سال تحصیلی 
9۵-94 ابراز داش��ت: از این رو به منظور ساماندهی نیروی 
انسانی در این مقطع برنامه ریزی هایی را با هماهنگی استاندار 
انجام داده ایم که به دنبال دس��تورالعملی برای بخشداران و 
فرمانداران اس��تان برای همکاری با آموزش و پرورش ابالغ 
شده است.قائدی ها با بیان اینکه در هر ناحیه آموزشی یک 
رابط برای اجرای پروژه مهر در نظر گرفته شده است، افزود: 

برای برگزاری پروژه مهر امسال جلسه توجیهی را با حضور 
کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش داش��تیم و از این رو با 
ایجاد فضای شاداب و با دعوت از مس��ووالن و افراد مختلف  
مهر 94 با ش��ور و نش��اط خاصی برگزار خواهد شد.وی در 
خصوص حمل و نقل دانش  آموزان اس��تان اصفهان در سال 
تحصیلی 9۵-94 نیز ابراز داش��ت: بر این اس��اس آموزش و 
پرورش مدیریت حمل و نقل، دریافت وجه و نظارت بر امور 
مالی دانش آموزان استان را بر عهده دارد و سازمان تاکسیرانی 
نیز تایید صالحیت رانندگان، شناسایی شرکت های حمل و 
نقلی و این موارد به عهده سازمان تاکسیرانی است.مدیرکل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه یک سوم 
مدارس در سطح استان اصفهان معادل 2هزار مدرسه نیاز به 
باز سازی و نو سازی دارند، افزود: همچنین باید یاد آور شوم 
که 196 مدرس دارای زیر 10 نفر دانش  آموز و 12 مدرسه دو  

دانش آموزی نیز در استان اصفهان وجود دارند.
چالش کمبود نیرو در مدارس استان

اکبر پناهی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه 
گفت: نیروی انسانی مازاد در سال جدید بزرگ ترین چالش 
پروژه مهر خواهد بود که دلیل این چالش اجرای شتاب  زده 
قانون تغییر ساختار مقاطع تحصیلی بدون پیش بینی نیروی 
انسانی و اس��تخدام بدون کارشناسی در سال های قبل بوده 
است.وی با اشاره به دالیل این موضوع گفت: وقتی یک  پایه 
به دوره ابتدایی اضافه شود یک حجم نیاز تحمیل می شود، در 
سال های گذشته به تدریج این تغییر ساختار صورت گرفته 

است تا امسال که به پایه نهم رسیده ایم.
پناهی درباره مشکالت پیش روی نیروی انسانی در آموزش 
و پرورش اظهار داشت: مقطع ابتدایی ما با حدود 270 هزار 
دانش آموز، دارای 13 هزار و 9۵0 کالس اس��ت، این تعداد 
کالس با میانگی��ن بیش از 26 نفر در اختی��ار دانش آموزان 
قرار گرفته است، همچنین در پایه ابتدایی اول و دوم کمبود 
یک هزار و 890 آموزگار داش��ته ایم.وی افزود: در متوسطه 
اول هم با توجه به ایجاد پایه نهم دچار کمبود نیروی انسانی 
ش��ده ایم و نیاز به یک هزار و 393 دبیر زن و یک هزار و 824 
دبیر مرد داشته ایم، در متوسطه دوم هم با توجه به این که پایه 
دهمی وجود نخواهد داشت حدود سه  هزار و 400 دبیر مازاد 

خانم و آقا داش��ته ایم.معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی 
انس��انی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان درباره 
اقدامات برای کاهش این کمبودها عنوان کرد: برای حل این 
کمبودها تعدادی از دبیران که در مقطع متوسطه دوم بوده اند 
به متوسطه اول انتقال داده شده اند، همچنین برخی از دبیران 
که هنوز مازاد بوده اند به دوره های ابتدایی انتقال یافته اند و در 

حال گذراندن آموزش های ضمن خدمت هستند.
پناهی اقدامات قبلی را برای رفع کمبود نیروی انس��انی در 
مقطع ابتدای و متوس��طه اول را کافی ندانست و افزود: برای 
رفع کامل این کمبودها از برخ��ی مدیران و معاونان مدارس 
نیز خواسته شده اس��ت که 4 تا 6 س��اعت در طول هفته به 
تدریس کتاب های مربوط به خودشان بپردازند و همچنین 
برخی نیروهای پیش دبستانی به صورت حق التدریس در پایه 

ابتدایی به تدریس خواهند پرداخت.
89 درصد دانش اموزان استان ثبت نام کرده اند

رحیم محمدی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان نیز که از دیگر سخنرانان این نشست 
بود با بی��ان اینکه تاکن��ون 89 درصد دانش آموزان اس��تان 
اصفهان برای سال تحصیلی 9۵-94 ثبت نام کرده اند، اظهار 
داشت: مابقی دانش آموزان نیز پس از اعالم نتایج امتحانات 

شهریور ماه در مدارس ثبت نام خواهند شد.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه کمبود نی��رو و فض��ای فیزیکی 
 در آم��وزش و پ��رورش اب��راز داش��ت: در ح��ال حاضر در

 آموزش و پرورش استان اصفهان در دوره متوسطه دوم با مازاد 
نیرو و در دوره ابتدایی و متوسطه اول با توجه به اضافه شدن 

پایه نهم با کمبود نیرو مواجه هستیم.محمدی در خصوص 
کمبود فضا در مدارس استان اصفهان نیز گفت: در حال حاضر 
در مدارس ابتدایی استان با مشکل کمبود نیرو روبرو هستیم.

وی افزود: همچنین نبود توان و تعادل بین فضای آموزش��ی 
دوران متوسطه اول و دوم در مدارس استان مشاهده می شود.

محمدی با بیان اینکه بر اس��اس سیاست های تکلیفی ابالغ 
ش��ده به منظور جبران فضای و نیرو در آم��وزش و پرورش 
سیاست  ادغام در دس��تور کار قرار دارد، گفت: این در حالی 

است که نباید هیچ دانش آموزی از تحصیل جا بماند.
وی با تاکید بر اینکه در هر مدرسه با توجه به جمعیت شهر و 
یا روستا س��قف ثبت نام در هر کالس تعریف می شود، افزود: 
باالترین س��قف ثبت نام دانش آم��وزان در کالس های دوره 
ابتدایی 3۵ نفر است و این ثبت نام به صورت هوشمند کنترل 
می شود تا دانش آموزی مازاد بر سقف تعیین شده در کالس ها 

ثبت نام نشود.
معاون آموزش متوس��طه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در ادامه با اش��اره به اینکه در حال حاضر 8۵0 هزار 
دانش آموز در اس��تان اصفهان وجود دارد، افزود: 100 هزار 
از این دانش آموزان دارای ش��رایط خاص هستند و ۵0 هزار 
دانش آموز افغانی نیز در سال جاری در مدارس استان ثبت نام 
ش��ده اند.وی در خصوص تامین هزینه ه��ای ایاب و ذهادب 
دانش آموزان اس��تان نیز ابراز داش��ت: بر این اساس در سال 
جاری ۵ میلیارد تومان در نوبت اول برای سرانه دانش آموزی 
اس��تان پرداخت ش��ده اس��ت که در هفته آینده به حساب 

مدارس واریز خواهد شد.
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فیلف اشمید،  وزیر دارایی و اقتصاد و قائم مقام نخست وزیر ایالت بادن ورتمبرگ 
آلمان در دیدار با استاندار اصفهان خواس��تار بهره گیری از این فرصت و تقویت 
 همکاری ه��ای اقتصادی بین آلم��ان و ایران ب��ه ویژه اصفه��ان در زمینه های

 صنعت ، ماشین آالت حفاری و ساخت مترو ، مسکن ، قطار شهری ، محیط زیست 
امور آب و گردشگری شد .وی اضافه کرد : ایالت بادن ورتمبرگ همکاریهای بسیار 
نزدیکی با سایر ایالت های آلمان دارد و می تواند پل ارتباطی صنعتی بین اصفهان 

با سایر ایالت های آلمان شود .
قائم مقام نخس��ت وزیر ایالت بادن افزود : این ایالت دارای شرکت های صنعتی 
زیادی است که ش��رکت باک مش در زمینه س��اخت متروی اصفهان همکاری 

دارد و ماش��ین های س��اخت تونل را در اختیار متروی اصفهان قرار داده است 
همچنین در زمینه هوا فضا ایالت بادن از ش��رکت ه��ای قدرتمندی برخوردار 
است و قرار است با اصفهان همکاری نزدیکی داشته باشد.وی با اشاره به همراهی 
چهل نفرنمایندگان از ش��رکت های بادن باوی در این س��فر گفت : نمایندگان 
این ش��رکت ها جهت بررس��ی چگونگی همکاری ها با خود به اصفهان اورده ام 
و می توانیم زمین��ه همکاری آنها با اصفهان را فراه��م کنیم همچنین در زمینه 
 تصفیه آب و س��الم س��ازی هوا و محیط زیس��ت که یک چالش جهانی اس��ت

 می توانیم با تشکیل کار گروهای مشترک همکاری داشته باشیم .
فیلف اشمید،  با اشاره به بازدید خود از میدان امام گفت پس از این بازدید دقیقا 
به این ضرب المثل رسیدم که اصفهان نصف جهان است نمی توانم بگویم ایالت 
بادن وتمبرگ نصف جهان است اما در زمینه اقتصادی و صنعتی ایالت بسیار قوی 

است شباهت زیادی بین ایالت بادن و اصفهان وجود دارد.
وی با اشاره به اثار تاریخی و فرهنگی زیاد در اصفهان گفت بسیار خوشحالم که 
هنوز هنرمندانی در این استان حضور دارند که در نگهداری و مرمت آثار باستانی 
تالش می کنند . در این دیدار استاندار با اش��اره به ویژگی های اصفهان افزود : 
مناسبات فرهنگی و اقتصادی بین دولت ایران و فدرال آلمان از قدمت طوالنی 
برخوردار است ولی از زمان اعمال تحریم های ظآلمانه علیه ایران این مناسبات 
به ده درصد کاهش یافت و اکنون پس از توافق وین شرایط مناسبی برای توسعه 

مجدد و قابل قبولی بین دو کشور به وجود آمده است .

وی اضافه کرد : مردم ما رابطه دوستی و مودت خوبی با آلمان دارند و شرکتهای 
آلمانی هم از سابقه خوبی در ایران برخوردارند و اینها می توانند عامل خوبی برای 

توسعه و روابط دو کشور باشد.
استاندار اصفهان با اشاره به خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان اظهار داشت : به 
همین دلیل شرایط مناسبی برای توسعه روابط بین اصفهان و آلمان وجود دارد 
زیرا اصفهان یکی از بزرگترین و صنعتی تری استانهای ایران است و درصد زیادی 
 از تولیدات فوالد طال و مصالح ساختمانی کش��اورزی ایران در این استان تولید 
می شود .زرگرپور همچنین با اش��اره به اینکه بخش خصوصی قوی در اصفهان 
حضور دارد خواس��تار همکاری های بخش خصوصی این اس��تان با ایالت بادن 
ورتمبرگ آلمان ش��د.وی با اش��اره به اینکه ایران به دنبال جذب فن آوری ها و 
تکنولوژی و ماشین آالت روز تولیدی جهان می باشد اظهار کرد: تجربیات آلمان 

می تواند در این زمینه مفید باشد و آلمان می تواند در این زمینه همکاری کند .
قائم مقام نخس��ت وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ورتمب��رگ و هیات همراه روز 
 سه شنبه وارد اصفهان ش��دند این هیات عالوه بر نشستی با استاندار اصفهان از 

جاذبه های تاریخی اصفهان نیز دیدن کردند .
 ایالت بادن وورتمبرگ با پایتخت اشتوتگارت سومین ایالت بزرگ آلمان 

با حدود 380 میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی است.
حجم مبادالت تجاری ایران و آلمان در حال حاضر حدود یک میلیارد دالر است 
که به گفته وزیر اقتصاد ایالت بادن - وورتمبرگ آلمان بسیار کم است؛ اما براساس 

برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدی��ک دو برابر و بعد از آن چهار برابر 
می شود.وزیر اقتصاد ایالت وورتمبرگ آلمان در خصوص هیات همراه خود گفت: 
شرکت هایی که از آلمان به ایران آمده اند در زمینه ی شهرسازی و انرژی های 
تجدید پذیر متخصص هستند به همین دلیل امیدواریم در این دو زمینه بتوانیم 
فعالیت خوبی را با ایران داشته باشیم.اشمید ادامه داد: یکی از علل موفقیت آلمان 
در به کارگیری از انرژی های تجدید پذیر استفاده از تحقیقات کاربردی در این 
زمینه بوده است، بنابراین قرار بر این ش��ده تا بین متخصصان دو کشور ارتباط 
برقرار ش��ود و دولت ها از این ارتباط حمایت وی��ژه ای کنند.وزیر اقتصاد ایالت 
وورتمبرگ آلمان با اشاره به حجم سرمایه گذاری هایی که در ایران قرار است انجام 
 شود، گفت: هنوز زود است که بتوان در این باره صحبت کرد، اما می توان گفت 
ش��رکت هایی که از این ایالت به ایران آمده اند آمادگی خود را اعالم می کنند و 
درحال حاضر به دنبال کسب اطالعات از شرایط ایران هستند.این هیات دومین 
هیات اقتصادی آلمان است که پس از جمع بندی مذکرات هسته ای به ایران سفر 
کرده است . اولین هیات بلند پایه اقتصادی و تجاری آلمان ، پس از جمع بندی 
مذاکرات هسته ای ایران و 1+ ۵ سی ام تیرماه گذشته به همراه پروفسور مجید 

سمیعی رییس انجمن جراحان مغز آلمان وارد اصفهان شد .
ریاست هیات 60 نفره مذکور را که متش��کل از مسووالن، کارشناسان و مدیران 
صنایع و دست اندرکاران امور اقتصادی و تجاری کشور آلمان ابود ، زیگمار گابریل  

قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور به عهده دارد .

فیلف اشمیدگفت،شرکت باک مش برای ساخت 
مترو با اصفهان همکاری دارد

 ژرمن ها، خواستار همکاری
 نزدیک با اصفهان شدند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه توسعه کیفی مراکز علمی استان 
اصفهان باید در دستور کار مسووالن قرار گیرد، گفت: محور برای 
همه ما جمهوری اسالمی ایران است و در مراکز علمی و حوزه های 

علمیه نباید خطوط سیاسی وارد شود.
به گزارش زاینده رودو به نقل از دفتر امام جمعه اصفهان، آیت اهلل 
سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار سرپرست و معاونان دانشگاه 
اصفهان با بیان اینکه بس��یاری از رشته های دانش��گاهی را نه نیاز 
داریم نه ب��رای آن کار داریم، اظهار داش��ت: افتخار م��ا به تعداد 
رشته هایمان نباید باشد، بلکه باید ببینیم این رشته ها چه خاصیتی 
دارد و برای کشور آیا سودمند است یا خیر؟وی به حضور دختران 
در رش��ته های غیر مرتبط با جنسیت شان اش��اره کرد و افزود: از 
سوی دیگر متاسفانه در رشته هایی که نیاز به حضور بانوان بوده با 
کمبود حضور بانوان مواجه هستیم.امام جمعه اصفهان بیان کرد: 
در مراکز علمی و حوزه های علمیه نباید خطوط سیاسی وارد شود، 
عالم روحانی و عالم غیر روحانی نیز نباید خود را درگیر این مباحث 
کند.وی با اشاره به اینکه شخصیت های علمی نباید به هیچ گروهی 
وابسته باش��ند، تصریح کرد: محور برای همه ما جمهوری اسالمی 
ایران بوه و مابقی موضوعات برای ما مهم نیست و نباید وارد مراکز 
علمی ش��ود.وی با بیان اینکه همه فعالیت های ما باید بر اس��اس 
اولویت بندی باشد، خاطرنشان کرد: نمونه بارز ، عدم اولویت بندی 

مصلی بزرگ اصفهان اس��ت که 18 پروژه در کن��ار همدیگر قرار 
گرفته، در صورتی که اگر اولویت بندی شده بود یک قسمت هایی از 
آن تا  کنون مورد بهره برداری قرار گرفته بود.امام جمعه اصفهان با 
تاکید بر اینکه تعداد اساتید به هیچ عنوان مهم نیست، اظهار داشت: 
اساتید با کیفیت باید در دانشگاه ها به کار گرفته شود، کار فرهنگی 
واقعی کیفیت اساتید بوده و مابقی کارها برای گزارش دادن است.

وی افزود: همان طور که دانش آموز معلم را برتر می داند دانش��جو 
نیز اس��تاد را باالتر می داند، پس اس��اتید باید در رفتارشان استاد 

اخالق باشند.
بیش از ۵0 درصد از دانشجویان دانشگاه اصفهان، در مقطع 

تحصیالت تکمیلی هستند
سرپرس��ت دانش��گاه اصفهان در این دیدار گف��ت: در حال حاضر 
دانشگاه اصفهان به عنوان بزرگ ترین دانشگاه استان اصفهان با 1۵ 
هزار دانشجو فعالیت می کند که بیش از ۵0 درصد این دانشجویان 
در مقطع تحصیالت تکمیلی هستند.هوشنگ طالبی با بیان اینکه 
قاعده دانشجویی در حال تغییر بوده و بیشتر دانشجویان در مقطع 
فوق لیسانس به باال هستند، خاطرنشان کرد: تعداد 6۵0 نفر عضو 
هیات علمی در دانشگاه اصفهان هس��ت که از این تعداد به غیر از 
10 نفر که مربی فوق لیسانس هستند، مابقی دارای مدرک دکتری 

هستند.

ب��ه گ��زارش زاین��ده رود و ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان اصفهان، کارگاه آموزش��ی کنترل ص��دا و ارتعاش در 
صنعت نفت به مدت س��ه روز از هش��تم ال��ی دهم ش��هریور ماه، 
ویژه روس��ای ام��ورHSE و مس��وولین بهداش��ت ش��رکت های 
 گاز اس��تانی، ب��ه میزبانی ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان  برگزار

 شد.
 در این کارگاه س��ه روزه که با تدریس دکتر رس��تم گل محمدی 
 HSE عضو هیات علمی دانش��گاه همدان برگزار شد رؤسای امور
و مسووالن بهداش��ت صنعتی شرکت های گاز اس��تانی با توجه به 
اهمیت صدا در صنعت نفت و گاز با مناب��ع تولید صوت و ارتعاش ، 
مفاهیم اولیه آن، نحوه کنترل صدا و ارتعاش و  تجهیزات حفاظت 

فردی در این حوزه، آشنا شدند.
 همچنین با بازدید از 2 ایستگاه TBS در سطح شهر اصفهان نحوه 
عملی اندازه گیری صدا به وسیله دس��تگاه صداسنج و پیشنهادات 

کنترلی در زمینه کاهش صدا  توسط استاد  این دوره ارائه گردید. 
در ای��ن کارگاه محم��د جواد هیبتی��ان مش��اور مدیرعامل ضمن 
تبریک هفته دولت و گرامی داش��ت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر،درخصوص اهمیت کنترل صدا و ارتعاش��ات موجود در این 
صنعت به ویژه  صدای ناش��ی از ایس��تگاه های تقلیل فشار گاز که 
 آثار مخرب  روانی و جس��می  بر روی کارکنان و ساکنین همجوار

 ایستگاه ها می گذارد  مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه عس��کری ریی��س HSE و پدافند غیرعامل  ش��رکت گاز 
اس��تان اصفهان نیز با اشاره به  تاریخچه گازرس��انی در این استان 
گفت: این شرکت از سال 1348 به عنوان یکی از زیر مجموعه های 
ش��رکت ملی گاز ایران با ماموریت انتقال و توزیع گاز فعالیت خود 
را آغاز نمود و از سال 1378 با تمرکز بر گازرسانی در سطح استان 
 در س��ه بخش خانگی، تجاری و صنعتی فعالیت خود را ادامه داده

 است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ساالنه حدود 20میلیارد متر مکعب  
گاز طبیعی در سطح استان توزیع می شود و استان اصفهان از این 
نظر باالترین میزان توزیع گاز در س��طح کشور را به خود اختصاص 

داده است.
ریی��س HSE و پدافند غیرعامل  ش��رکت گاز اس��تان اصفهان با 
اشاره به اینکه  تعداد 103 شهر و 7 129 روس��تا  در سطح استان 
معادل؛ 99/6درصد جمعیت استان - بیش از 1 میلیون و ۵77 هزار 
مشترک- از نعمت گاز طبیعی بهره مند هس��تند گفت: به منظور 
گازرس��انی ایمن و مستمر، 24 فازگازرس��انی طرح جامع اصفهان 
بزرگ طراحی و اجرا ش��ده ودرراس��تای الزاماتHSE ایس��تگاه 
 های CGS به خارج از ش��عاع ۵0 کیلومتری ش��هر منتقل ش��ده

 است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان: 

دو هزار مدرسه استان نیازمند
 بازسازی است



فینال جام حذفی 
تمام اصفهانی 

نمی شود

محرم نویدکیا؛ 
هر بازی 45 میلیون 

تومان

مسیر دو تیم س��پاهان و ذوب آهن در رقابت های جام حذفی به صورتی 
اس��ت که امکان حضور هم زمان این دو تیم در فینال جام حذفی وجود 

ندارد.
نگاهی به قرعه دو تیم سپاهان و ذوب آهن نش��ان می دهد که شاگردان 
حس��ین فرکی و یحیی گل محمدی در صورت کس��ب ب��رد در تمامی 
بازی های خودشان نهایتا در مرحله نیمه نهایی به یکدیگر خواهند رسید و 
امکان برگزاری یک فینال تمام اصفهانی در رقابت های امسال وجود ندارد.

سپاهان در مسیر خود تا نیمه نهایی تیم هایی مثل استقالل خوزستان، 
اس��تقالل اهواز و راه آهن را در پیش رو دارد و از ط��رف دیگر ذوب آهن 
احتماال باید به دیدار تیم هایی مثل گسترش فوالد، ملوان و پرسپولیس 
برود تا خودش را به دیدار نیمه نهایی برساند.این دو تیم اصفهانی قبل از 
این،  دو بار یکدیگر هم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی با یکدیگر روبه رو 
شده اند که سرنوشت هر دو مسابقه به ضربات پنالتی کشیده شده و یک 

برد برای هر دو تیم به ثبت رسیده است.

روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران درباره انتشار قرارداد بازیکنان لیگ 
برتر توضیحاتی را ارائه داد.قرارداد بازیکنان لیگ برتر از س��وی باشگاه ها به 
سازمان لیگ فوتبال ارائه شده است و مسولیت صحت وسقم و راستی آزمایی 
آن برعهده خود باشگاه هاست.قرارداد شامل سه نسخه است که یک نسخه 
ازآن نزد بازیکن یا کادر فنی ،یک نس��خه نزد باشگاه و نسخه سوم نیز بعد از 
ثبت در هیات فوتبال استان مربوطه برای ثبت به سازمان لیگ و دستگاه های 
نظارتی  داده می شود. با توجه به جوان گرایی در لیگ بازیکنان جوان تر مبالغ 
کمتری را دریافت کرده اند اما به هر حال همه قرارداد ها از سوی باشگاه ها 
منعقد می شود.روابط عمومی سازمان لیگ در مورد قرارداد برانکو ایوانکوویچ 
و دو دستیار خارجی وی و همچنین کریم باقری اعالم کرد: رقم های اعالم 
شده قبلی برای مدت یک فصل و نیم بوده است که پس از اصالح، مبلغ قرارداد 
یک ساله آنها بر روی وب سایت سازمان لیگ قرارداده شده است هم چنین 
قرارداد محرم نویدکیا با باشگاه سپاهان نیزبه گونه ای است که در ازای حضور 

در هر مسابقه این تیم، مبلغ 45 میلیون تومان در یافت خواهد کرد.

مدافع جوان پرسپولیس که در جریان دیدار برابر سپاهان دچار آسیب دیدگی 
شد با اتفاق عجیبی مواجه شده است.وحید حیدریه که در دیدار برابر سپاهان 
دچار آس��یب دیدگی ش��د به همراه تیم ملی امید به هلند اعزام شده است. 
این در حالی اس��ت که  باشگاه پرس��پولیس پیش از این برای بهبود شرایط 
مصدومیت و آمادگی این بازیکن او را به کلینیک پزشکی لیگ برتر ایران اعزام 
 کرده بود اما حضور او در اردوی تیم ملی امید باعث ش��ده تا روند بهبودی او

 با خلل مواجه ش��ود.در این ارتباط زهره هراتیان بعن��وان رییس کلینیک 
پزشکی لیگ برتر نامه ای نیز به باشگاه پرسپولیس ارسال کرده و اعالم کرده 

در قبال مصدومیت وحید حیدریه مسوولیتی نخواهند پذیرفت.

۳۰ تا 4۰ درصد مبلغ قراردادها؛ را کم 
کرده ایم

پرویز مظلومی در مورد حاشیه های اخیر هافبک عراقی تیمش اظهار داشت: 
بی انضباطی بازیکنان در هر تیمی وجود دارد و مربیان باید از آن جلوگیری 
کنند. کرار در شب آخر اردو، پیش من آمد تا  اجازه بگیرد پیش خانواده اش 
برود اما من چون به سایر بازیکنان اجازه نداده بودم به او هم اجازه ندادم اما او 
رفت و صبح هم با فرزاد مجیدی درگیری لفظی پیدا کرد و من هم اخراجش 
کردم.وی افزود: در تیم و تمرینات مس��ایل انضباطی را به مجیدی سپرده ام 
و او عصای دست من است. همکاران من وقتی در تیم حرف می زنند، حرف 
من اس��ت، البته کرار پس از این اتفاق ابراز ندامت کرد و از کل مجموعه تیم 
عذرخواهی و حتی مصاحبه کرد و به همین دلیل جریمه ای برای او در نظر 
گرفته شد.سرمربی استقالل در مورد اختالف نظر مسووالن استقالل در مورد 
کرار تصریح کرد: ما در باشگاه استقالل هماهنگی کامل داریم. من نمی توانم 
بازیکنان را اخراج کنم. افش��ارزاده به نظری جویباری درباره کرار ماموریت 
داده بود تا به این موضوع رس��یدگی کند و فعال گفته اند ک��ه او در تمرینات 
شرکت کند تا کمیته انضباطی تشکیل و جریمه برای او در نظر گرفته شود. 
مظلومی در مورد اینکه برادر همسر کرار جاس��م به اتاق پروپیچ رفته است، 
 اظهار داش��ت: برنامه تمرینی منظم انجام ش��ده اس��ت. من به طور کامل و

 24 ساعته در تیم حضور داشتم. ممکن است اتفاقاتی دور از چشم ما بیفتد و 
درباره حضور برادر همسر کرار هم خبر نداشتم وگرنه با او برخورد می کردم.

سرمربی استقالل درباره قرارداد بازیکنان و کادر فنی استقالل هم خاطرنشان 
کرد: در مقایسه با قبل، قرارداد بازیکنان و مربیان امسال پایین است. ما 30 تا 

40 درصد قراردادها را کم کرده ایم.

تیمی که خوب پول می دهد؛
 اما کجاست نتیجه؟!

کادرفنی تیم پرسپولیس در حالی این روزها به عنوان گران ترین کادرفنی 
لیگ پانزدهم محسوب می ش��ود که رقم کل نیمکت س��رخ پوشان با رقم 
قرارداده��ای کادر فنی این تی��م در لیگ چهاردهم براب��ری می کند.فصل 
گذش��ته پرسپولیس��ی ها در حالی پا به لیگ چهاردهم گذاشته بودند که با 
افزایش 20 درصدی رقم قرارداد س��رمربی خود مواج��ه بودند و علی دایی 
 برای لیگ گذشته رقم 2۱.000.000.000 ریالی در قرار خود می دید. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه برانک��و ایوانکووی��چ ب��رای لی��گ پانزدهم ب��ا رقم 
۱۸.200.000.000 ریال به عنوان گران ترین سرمربی شناخته شده است.

دس��تیار اول دایی در فصل گذشته، افش��ین پیروانی بود که قرارداد خود را 
با پرسپولیس��ی ها با مبلغ 3.500.000.000 ریال به ثبت رسانده بود و این 
در حالی اس��ت که امسال س��رخ پوش��ان باالترین رقم قرارداد در کادرفنی 
خود را از آن کریم باقری ب��ا مبلغ ۶.000.000.000 ری��ال می بینند، علی 
 دایی در کادرفنی خود از 5 دستیار دیگر نیز استفاده می کرد، محمد دایی، 
جواد منافی، فروزانی، بهزاد غالمپور به عن��وان مربی دروازه بان ها و موالیی 
به عنوان مربی بدنس��از روی نیمکت س��رخ پوشان می نشس��تند و همگی 
قیمت ۱.۷00.000.000 ریال را در قراردادهای خود عنوان کرده بودند.اما 
در پرسپولیس لیگ پانزدهم کمی وضعیت پیچیده تر است، برانکو به غیر از 
باقری، سه دستیار دیگر را برای خود انتخاب کرده است که البته در بین آنها 
مربی بدنساز دیده نمی ش��ود و دو نفر از آنها نیز رقمی در حدود رقم قرارداد 
خیلی از مربیان لیگ برتری دارند، مصطفی قنبرپور با رقم 4.000.000.000 
ریال��ی و آندره پانادیچ ب��ا رق��م 3.000.000.000 ریالی دو دس��تیار دیگر 
 برانکو هستند که به نس��بت با رقمی باالتر از یک دستیار در این تیم فعالیت 
 می کنن��د، البت��ه در می��ان ب��ه مرب��ی دروازه بان ه��ای این تی��م یعنی
  ایگور پانادیچ نیز باید اشاره کرد که وی نیز با مبلغ ۱.۹00.000.000 ریال با

 پرسپولیس��ی ها به توافق رس��ید.محمد پنجعلی، کاپیتان س��ال های دور         
سرخ  پوش��ان که فصل گذش��ته به عنوان سرپرس��ت پرسپولیسی ها روی 
نیمکت این تیم می نشس��ت قراردادی ب��ا رق��م ۱.400.000.000 ریال با 
این تیم تنظیم کرده بود و امس��ال نی��ز محمود خوردبین ق��رارداد خود را 
 با پرسپولیس��ی ها با رقم ۱.300.000.000 ریال بس��ته اس��ت.با مقایسه 
 نیمکت ه��ای این تی��م ، در دوفص��ل پیاپی چهارده��م و پانزده��م به این

 نتیجه می رسیم هرچند که تعداد افراد حاضر در کادرفنی این در این دو سال 
متفاوت بوده است اما رقم کلی قراردادهای این دو نیمکت کامال مساوی است.
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علی کریمی به دق��ت اتفاقات فوتب��ال را پیگیری می کند. 
او نگران وضعیت پرس��پولیس اس��ت و از طرفی از عملکرد 
بازیکنان جوان در این تیم بسیار خوشحال.ستاره سابق تیم 
ملی در مصاحبه با ایران ورزش��ی نکات جالبی درباره بازی 
ستارگان و البته مسابقه ایران – گوام را مطرح کرده است . 

از بازی س�تارگان آغاز کنیم . تعدادی از هنرمندان 
به خاطر اینکه فرصت بازی مقابل ستارگان دنیا را به 

دست نیاوردند ناراحتند.
من در این باره بی تقصیرم اما از این طریق از همه هنرمندانی 
که در آن مدت با ما تمرین کردند ولی نتوانستند در مصاف با 
ستاره های دنیا به میدان بروند عذرخواهی می کنم همچنین 
از جامعه هنری ایران. البته حق هم داشتند که ناراحت شوند 
چون این بازی را باش��گاه هنرمندان ایران تدارک دیده بود 
ولی بیشتر فوتبالی ها در آن به میدان رفتند. تیمی که ما در 
تهران دیدیم سبب شد تا این تصمیم گرفته شود تا بیشتر با 
ترکیب فوتبالی ها به میدان برویم. ما اصال هماهنگ نبودیم 
و ش��رایط بدنی مان هم مانند آنها خوب نبود. ضمن اینکه 
تمرینی هم با یکدیگر نداشتیم و این شد که قرار شد بیشتر 

از فوتبالی ها بازی گرفته شود.
ش�ما در حالی پیراهنتان را با فیگو عوض کردید که 

ظاهرا قرار نبوده این کار انجام شود.
قبل از بازی به برخی از بازیکنان تیم ستاره های دنیا گفته 
شده بود که چون قرار است لباس های شان را در مراسمی 
جهت کمک به بیماران به فروش برسانند با کسی تعویض 
نکنند و آنها هم به این دلیل لباس شان را به بازیکنانی که از 
تیم ما این درخواست را مطرح می کردند نمی دادند. به ما هم 
گفته بودند که لباس مان را با بازیکنان حریف تعویض نکنیم 
تا آنها را هم بفروش برس��انند اما من این کار را نکردم ولی 

باید این را بگویم که اش��کال آنجا بود که برای ما فقط 
یک دست لباس تهیه شده بود و اگر در حین بازی 
لباس یکی از ما پاره می ش��د باید از زمین بیرون 

می رفت و دست دومی نبود که آن را بر تن کنیم.
ش�ما در رختکن بودید واقعا بین مجیدی و 

خداداد درگیری به وجود آمد؟
متاسفانه ماجرای گالیه خداداد عزیزی از فرهاد 
مجیدی در رسانه ها خیلی بزرگ شد و البته این 
طبیعت روزنامه هاس��ت ولی واقعی��ت امر را خود 
خداداد گفت. او به عنوان یک بزرگ تر در رختکن 
نکته ای که به نظرش می رسید را به مجیدی گفت 
و فرهاد هم فقط آن را شنید. این در هر تیمی یک 
اتفاق طبیعی است ولی نمی دانم چه کسی این 
مس��اله را از رختکن ما به بیرون منتقل کرد و 

هر کسی هم بوده به غلط این کار را انجام داد.
بازی با گوام را دیدید؟

بله، پس از تس��اوی دور از انتظ��ار در دیدار با 

ترکمنستان این انتظار می رفت که گوام را شکست بدهیم. 
این تیم فش��اری روی تیم ملی م��ا نی��اورد و در واقع گوام 
حرفی برای گفتن نداش��ت. نتیجه ۶ - صفر برای ما خوب 
ب��ود و موقعیت های زیادی هم داش��تیم که نتوانس��تیم از 
 آنها به نحو احس��ن اس��تفاده کنیم. در کل این بازی برای 
تیم ملی ما یک دیدار تدارکاتی خوب محس��وب می شد که 

بازیکنان در آن به هماهنگی بیشتری دست پیدا کنند.

خیلی ها اعتقاد دارند که تیم ملی جوان شده است.
اینکه می گوین��د تیم ملی ما جوان ش��ده ش��اید به لحاظ 
شناسنامه ای درست باشد اما این نفراتی که در ترکیب تیم 
بودند االن دو سه سالی اس��ت که در تیم ملی حضور دارند 
و یا بازی کرده اند یا روی نیمکت نشسته اند و از نظر تجربه 

خیلی جوان نیستند. 

تنه��ا بازیکن��ی ک��ه از ای��ن نظر 
خیلی ج��وان اس��ت و تجربه ای 
هم ن��دارد مه��دی ترابی اس��ت 
که خوب ه��م گل می زند. البته 
 در کل بای��د بگوی��م ک��ه ای��ن 
جوان ش��دن میانگین سنی کل 
تیم اتفاق خوبی اس��ت که باید 

آن را به فال نیک گرف��ت. این موض��وع را در همه خطوط 
شاهد هستیم اال خط دفاع مان. به اعتقاد من کادر فنی تیم 
ملی باید از االن به این موضوع هم فک��ر کنند تا در صورت 
راهیابی مان به جام جهانی در آن رقابت ها مشکلی در خط 
دفاع نداشته باشیم. هنوز میانگین سنی بازیکنان این خط 
باالست. ما اگر به فکر رسیدن به جام جهانی و صعود به دور 
دوم آن رقابت ها هستیم باید از االن دنبال جایگزین کردن 

نفرات جوان باشیم.
آزمون و طارمی هم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.

اینکه طارمی و آزمون برای اولین بازی کنار هم توانس��تند 
یک فوتب��ال روان را نمایش بدهند و هر ی��ک دو گل بزنند 
به خاطر این هم هست که ش��عور فوتبالی دارند. این قبیل 
بازیکنان نیازی به هماهنگ شدن با کسی ندارند و می دانند 
در زمین فوتبال چکار کنند. آنها سریع خودشان را با دیگران 
هماهنگ می کنند. ما نباید این مساله را خیلی به مسابقات 
دوس��تانه ربط بدهیم. به هر حال به ه��ر دوی آنها تبریک 
می گویم و می دانم که روزهای روشنی در انتظارشان است. 
به نظرم اگر یک س��ری از بازیکنان م��ا در خط حمله )رضا 
قوچان نژاد و علیرضا جهانبخش( آسیب دیده نبودند شاید 
االن شاهد تش��کیل این زوج بین آزمون و طارمی نبودیم و 
باز هم بازی به آنها کمتر می رس��ید و یا شاید اصال طارمی 

بازی نمی کرد.
به پرسپولیس برسیم که هنوز مشکالتش حل نشده 

است.
این اصال صورت خوشی ندارد که آمده اند از مردم تقاضای 
کمک کرده اند. من از مسووالن یک سوال دارم. کسانی که 
می آیند و مدیریت این باش��گاه را قبول می کنند چطور 
این کار را می پذیرند؟ طبیعی اس��ت که دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس مشکل عدیده شان بحث پول 
است که البته استقالل در این سال ها یک مقدار 
اوضاع بهتری داشته اما اصال نمی فهمم که چه 
متر و معیاری برای انتخ��اب مدیرعامل برای 
پرس��پولیس وجود دارد. مس��ووالن وزارت 
ورزش لطفا این را اعالم کنند که چطور مدیر 

هم بدانم که چطور انتخاب می کنند تا من 
یک نفر را برای مدیریت باش��گاه پرسپولیس 
انتخاب می کنند. دانس��تن این موضوع برای من 
هم خیلی جالب است. باشگاه بزرگ پرسپولیس با این همه 

طرفدار، خودش مردمی است و میلیون ها طرفدار دارد. 
به خدا بد اس��ت که ب��رای کمک به این تیم، ش��ماره حس��اب 
اعالم می ش��ود. واقع��ا که ای��ن یک م��ورد را در پرس��پولیس 
نداش��تیم ک��ه آن را هم ب��رای م��ان انج��ام دادن��د! این یک 
کار را در ای��ن باش��گاه ندیده بودی��م که آن را ه��م دیدیم تا 
 چش��م م��ان ب��ه کم��ک گرفت��ن از م��ردم هم روش��ن

 شود.

سرخابی ها

قطری ها پیش از آغاز رسمی لیگ فوتبال کشورشان با دعوت از بازیکنان و 
تیم های حاضر در این لیگ ، جشنی را برپا می کنند. در عکس زیر، مسعود 
شجاعی بازیکن ایرانی الغرافه را در کنار ژاوی )اسطوره بارسلونا( هافبک 

تیم السد و دیگر بازیکنان مشاهده می کنید.

لنز دوربین

سلفی شجاعی و اسطوره بارسلونا در 
حضور قطری ها

نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کش��ورمان در رقابت های کش��تی فرنگی 
قهرمانی جهان با شکست در دیدار نهایی مقابل حریف ارمنستانی به 

مدال نقره بسنده کرد.
در ادامه مس��ابقات سه وزن اول رقابت های کش��تی فرنگی قهرمانی 
جهان ، س��ه نماینده کش��ورمان به مص��اف رقبای خ��ود رفتند که 
در وزن ۹۸ کیلوگ��رم ، قاس��م رضای��ی در دی��دار نهایی ب��ا نتیجه 
 3 بر صف��ر مغلوب حریف ارمنس��تانی ش��د و به مدال نقره بس��نده

 کرد. در وزن ۹۸ کیلوگرم، قاس��م رضایی پس از اس��تراحت در دور 
نخست در دور دوم با نتیجه 4 بر 2 از سد اسالم ماگومدوف، قهرمان 
بازی های اروپایی از روس��یه گذشت. وی در دور س��وم نیز با نتیجه 
5 بر صفر مقاب��ل دانیل لوگو کوبررا از کوبا به پیروزی رس��ید و راهی 
یک چهارم نهایی شد. رضایی در این مرحله نیز با نتیجه 4 بر صفر از 
س��د چنگ ایلدیم، دارنده مدال برنز جهان از ترکیه گذشت و عالوه 
 بر حض��ور در نیمه نهایی موفق به کس��ب س��همیه المپی��ک برزیل 

شد.
نماینده کش��ورمان در نیمه نهایی با نتیجه 3 بر صف��ر الیس گوری، 
قهرمان سال 20۱۱ جهان از بلغارس��تان را شکست داد و فینالیست 
ش��د. رضایی در دیدار پایان��ی با نتیجه س��ه بر صفر مغل��وب آرتور 
آلکسانیان، قهرمان سال گذش��ته از ارمنستان ش��د و به مدال نقره 

بسنده کرد.
رضایی که یک مدال طالی المپیک لندن و 2 برنز جهان در سال های 
200۷ و 20۱4 را در کارنامه دارد در المپیک لندن این کش��تی گیر 
را شکست داده بود، اما سال گذشته در مرحله نیمه نهایی مسابقات 

جهانی مغلوب وی شده بود.
ش��ش نفر برتر هر وزن س��همیه حضور در المپیک برزیل را کس��ب 
می کنند.فرنگی کاران کشورمان در 3 وزن اول و روز نخست مسابقات 
جهانی با کسب یک مدال نقره و یک عنوان پنجمی به کار خود پایان 

دادند.

قاسم رضایی
 به مدال نقره جهان دست یافت 

اتفاق عجیب برای مدافع پرسپولیس
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خـط دفـاع ملـی باید جـوان شود

آگـهی مـزایده عمـومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

هنر صرفه جویی در مصرف آب هنر نیک اندیشی است.

بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، بازی مقابل آرژانتین محلی بود تا امیر 
غفور یک بار دیگر بدرخشد.شکست مقابل آرژانتین برای ایران اتفاق ناخوشایندی بود 
اما در میان تمام ناکامی ها یک خبر خوب والیبال را به مسابقات آینده امیدوار کرد. 

 امیر غفور ،پشت خط زن ایرانی ها مدت ها بود از مصدومیت رنج می برد و در مسابقات 
لی��گ جهان��ی ب��ا وج��ود بهب��ودی اش موف��ق نش��د نمای��ش همیش��گی را 
به اج��را بگ��ذارد. او در جام واگنر چن��د بازی خوب از خ��ود نش��ان داد و در بازی 
 با آرژانتین ب��ه میدان رف��ت و بازیکن��ی نزدیک به همان کیفیت س��ابق نش��ان

 داد. با حضور شهرام محمودی، اگر غفور هم به آمادگی سابقش برسد ایران می تواند 
دلخوش به 2 پش��ت خط زن آماده باشد که این موضوع حمله ش��اگردان کواچ را 
مطمئن خواهد کرد. نمایش قابل قبول غفور در دی��دار مقابل آرژانتین، تنها اتفاق 
خوب روز اول بود و این بازیکن در ادامه راه کمک حال تیم ملی والیبال ایران خواهد 

بود.

غفور؛ اتفاق خوب بازی با 
آرژانتین است
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دانستنی هاسبک زندگی

13- خوردن غذاه��ای خانگی حداقل 5 روز در هفته باعث می ش��ود هم 
از نحوه پخت و پز آن اطمینان داش��ته باش��ید و هم بتوانید از سبزیجات 

بیشتری استفاده کنید .
14- هنگام خوردن مکث کنید :الزم نیس��ت در یک چش��م به هم زدن 

بشقاب تان را خالی کنید . باید کمی در حین غذا خوردن مکث کنید .
15- جویدن آدامس نعنای قوی :جویدن آدامس هنگامی که شما تمایل 
به خوردن یک میان وعده دارید می تواند شما را از خوردن مواد پر کالری 

نجات دهد .
16- ظرف غذای خود را کوچک کنید :کوچکتر کردن ظرف غذای خود به 

کاهش 100 تا 200 کالری در هر وعده کمک می کند .
17- قانون 20،80 :این قانون به شما یاد می دهد که 80 درصد حجم معده 
خود را پر کنید و 20 درصد را خالی بگذارید.این بدان معناس��ت که نباید 

گنجایش معده خود را تکمیل کنید.
18- اگر مجبور ش��دید در رس��توران غذا بخورید نکات زیر را تحت نظر 

بگیرید :
 با یک دوست غذای خود را تقسیم کنید .

 بشقاب کودک انتخاب کنید .
 نیمی از غذای خود را همراه خود به خانه ببرید .

 ابتدا بشقاب سبزیجات را بخورید .
19- سس قرمز کمتری روی ماکارانی خود بریزید و توجه کنید یک وعده 

ماکارانی شامل یک فنجان یا اندازه یک توپ تنیس است .
20- به کاهش وزن به صورت سالیانه هم فکر کنید .

 اگر می توانید در هر روز 100 کالری بیشتری بسوزانید .
 یک مایل یا 20 دقیقه پیاده روی کنید .

 30 دقیقه خانه داری کنید .
 علف ها و گل های باغچه را 20 دقیقه هرس کنید .

 روزهایی که کالری کمتری دریافت کرده اید برای خود یک جش��ن 
کوچک بگیرید یا یک جایزه بخرید.

در زمان گزیدگی چه كنیم؟
بای��د بدانید برش مح��ل گزیدگی و انجام عمل ساکش��ن با اس��تفاده از 
مکیدن توسط دهان در علم امروز دنیا منسوخ ش��ده و دیگر برای اقدام 
اولیه در مواقع گزیدگی از این روش استفاده نمی کنند. در زمان گزیدگی 
اصلی ترین کاری ک��ه افراد حاض��ر در محل برای ف��رد قربانی گزیدگی 
می توانند انجام دهند این است که اندام آس��یب دیده را کمی پایین تر از 
سطح بدن قرار دهند و با یک بانداژ نه چندان محکم ببندند؛ در حدی که 
نبض رگ پایین تر از اندام گزیده شده را احس��اس کنند. برای مثال اگر 
ساعد فرد دچار آسیب گزیدگی ش��ده. باید با بانداژ کشی طوری ببندید 
که نبض قسمت پایین دست را احساس کرده و شریان بسته نشود. به یاد 
داشته باشید رساندن فرد قربانی به مرکز درمان باید در اولویت قرار گیرد 

و هرچه سریع تر فرد را به بیمارستان یا مرکز درمانی برسانید.
با جعبه كمک های اولیه همسفر شوید

اکثر خانواده ها برای تفریح و گردش انواع و اقس��ام خوراکی ها و وس��ایل 
تفریحی را در نظر می گیرند که اصال هم بد نیست؛ اما الزم است که یک 
جعبه کوچک کمک های اولیه هم برای س��فر در نظ��ر بگیرید. این جزء 
ابتدایی ترین اقداماتی اس��ت که باید برای پیش��گیری یا مواجهه با انواع 
خطرات در نظر گرفته شود. از آنجا که مهم ترین کاری که برای افراد آسیب 
دیده می توان انجام داد، کنترل خونریزی و تنفس مصدوم است؛ بنابراین 
وسایل مربوط به این کارها را باید همراه داشته باشند؛ وسایلی که بتواند 

یک خونریزی حاد را کنترل کند.
از ضروری ترین وسایل است که شامل چند پارچه سفید تمیز و بلند برای 
بستن محل آسیب دیده، گاز استریل، مواد ضدعفونی کننده مثل بتادین، 
چسب زخم و این نوع وسایل ساده و اولیه است. یکی دیگر از وسایلی که 
خوب است همراه داشته باشید، وسیله ای به نام »آمبوبگ« بوده که یک 
ماسک تنفس مصنوعی است. به این دلیل که شاید تنفس دهان به دهان را 
بسیاری از افراد بلد نباشند یا تمایلی به این کار نداشته باشند. با استفاده از 
این وسیله به راحتی می توان عملیات احیا را انجام داد. گردنبندهای طبی 
هم در صورت امکان همراه داشته باشید زیرا در صورت بروز تصادفاتی که 
ممکن است به ناحیه گردن آسیبی برسد، این گردنبند می تواند تا رسیدن 

نیروهای امداد از فرد آسیب دیده حفاظت کند.
گوش به زنگ باشید

همیش��ه و حتی در کم خطرترین مکان ها و وسایل تفریح و گردشگری، 
حواس تان به خطرات ممکن باشد حتی زمانی که می خواهید در حاشیه 
جاده استراحت کوتاهی داشته باشد یا زمانی که قرار است اتراق کوتاه چند 
ساعته در طبیعت یا کنار رودخانه ها داشته باشید . همیشه درنظر بگیرید 

که ممکن است خطر وجود داشته باشد و بی محابا وارد طبیعت نشوید.
بیش از حد كنجكاوی نكنید

به دلیل شناخت نداشتن از انواع مختلف گونه های گیاهی و جانوری که 
در سراس��ر نقاط ایران وجود دارد و گاهی بسیار شبیه هم هستند، کمی 
احتیاط کنید. باید بگویم گیاهان زیادی وجود دارند که گونه های سمی و 
غیرسمی آن بسیار شبیه هم بوده و فقط کسانی می توانند نوع سمی آن را 
تشخیص دهند که اطالعات کافی در این زمینه دارند. رعایت این نکات 

می تواند تا حد زیادی از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کند.

راه های الغر شدن بدون رژیم
)بخش  پایانی(

طبیعت گردی
)بخش پایانی(
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کاریکاتور)فرزندان طالق(

داستان کوتاه

شیوانا

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

بر زیبایی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

آموزش شهروندی )سرقت از اماکن(زنگ زبان

اصطالحاتی كه مربوط به اعضای بدن هستند
)سری اول(:

 Head  »با »سر
Turn sb's head

هندونه زیر بغل کسی زدن

Laugh one's head off
قهقهه سردادن، از خنده روده بر شدن

Put our/your/their heads together
عقل های خود را روی هم گذاشتن،

 مشورت کردن

گوش خواباندن 
منتظر فرصت مناس��ب بودن ب��رای صدمه زدن 
به رقیب یا دش��من،  كمین ك��ردن.  تمثیل: به 
خاموشی زمكر دشمن مش��و ایمن � چو تو سن 

گوش خواباند لگدها در قفا دارد.  » صائب «
اس��ب ها وقتی بخواهند زیر بار نروند یا س��واری 
ندهند،  یا وقتی احساس كنند كسی می خواهد 
جلو حقش��ان را بگیرد،  مثال ظرف جو یا علف را 
از جلو آنها بردارد برای تهدید و هشدار،  گوش ها 
را به عقب می خوابانند،  در ای��ن حالت طغیان و 
چموشی،  چنانچه كس��ی به آنها نزدیك شود با 

ضربات متوالی لگد و دندان حیوان روبرو خواهد 
ش��د.  درمكالمه و محاوره روزانه هم زیاد شنیده 
می ش��ود كه می گویند: فالن ب��رای فالن گوش 
خوابانده اس��ت تا تالفی اذیت و آزاری كه كرده 

بكند.
مهدی پرتوی آملی در »ریشه های تاریخی امثال 
وحكم « این مثل را به گونه ای دیگر نوشته است،  
و ظاهرا عبارت گوش خواباندن را باگوش به زمین 
چسباندن كه آن برای خود معنی و مفهوم دیگری 

دارد اشتباه گرفته است.

جواب معمای 1674 
ابتدا گوس��فند را ب��ه آنطرف می ب��رد و برمی 
 گردد علف را به آنطرف میبرد و گوسفند را بر

 می گرداند و همان موقع گ��رگ را به آنطرف 
می برد و س��پس بر می گردد و گوسفند را هم 
با خود می ب��رد. در اینصورت هیچکدام طعمه 

دیگری نمی شوند.

معمای 1675
اسكی باز با سرعت دقیقه ای 60 متر تپه 
پر برف را از پایین به باال طی می كند، و 
در یك ربع ساعت به باالی آن می رسد و 
هنگامی كه اسكی می كند، همین فاصله 
فقط ی��ك و نیم دقیقه طول می كش��د. 
س��رعت او هنگام پایین آمدن چند متر 

در دقیقه است؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت.
یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد. بر 

حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود.
مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و باالخره هم مرغ پیری داوطلب شد 

تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید.
یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.

جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی 
جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی از درون او فریاد 
می زد که تو بیش از این هستی. تا این که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد متوجه چند 
عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من 

هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم.
 م��رغ و خروس ه��ا ش��روع کردند ب��ه خندی��دن و گفتند: ت��و خروس��ی و یک خ��روس هرگز

 نمی تواند بپرد.اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود 
و در آرزوی پرواز به سر می برد. اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند که 
رویای تو به حقیقت  نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد 

و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت.
 تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیش��یدی که تو یک عقابی به دنبال رویا هایت برو و به 

یاوه های مرغ و خروسهای اطرافت فکر نکن.

در مدرسه شیوانا به ش��اگردان هنرهای رزمی نیز آموزش داده می شد. شیوانا 
همیش��ه می گفت که در طول عمر حتی اگر مهارت رزمی یک بار برای کمک 
شخص یا خانواده اش یا انسان های نیازمند به کار گرفته شود پس ارزشی هم 
سنگ جان یک یا چند انسان پیدا می کند و به همین دلیل باید تا حد استادی 
به آن مسلط شد. ولی از سوی دیگر، اگر این مهارت عامل غرور و خودپسندی 
شود می تواند فرد را به تباهی بکشاند و به همین دلیل از این مرحله به بعد دیگر 

الزم نیست شاگرد آن را ادامه دهد.
به همین دلیل هر کدام از ش��اگردان عالوه بر مهارت های متداول رزم و دفاع 
در یک هنر رزمی نیز تا حد استادی ماهر و چیره دست بودند. یکی از شاگردان 
شیوانا پسر آش��پز مدرس��ه بود که در هنر تیراندازی با کمان بسیار ماهر بود و 
می توانست با چشمان بسته از فاصله دور تیر را درست وسط هدف بزند. آوازه 
مهارت تیراندازی او در تمام دهکده های اطراف پیچیده بود و همه جوانان آرزو 
داشتند روزی مثل او تیرانداز ماهری شوند. روزی پسر آشپز نزد شیوانا آمد و به 
او گفت که تعدادی رزمی کار بی ادب و غریبه از دیاری دور وارد دهکده شده اند 
و همه چیز را به هم ریخته اند و او چون به مهارت تیراندازی خود مطمئن بوده 
و به آن می بالیده است عمدا با آنها درگیر شده و نهایتا با وساطت مردم قرار شد 

فردا در مقابل جمع آنها با هم مسابقه تیراندازی داشته باشند.
به این شرط که هر کدام پیروز شدند حق داشته باشد یک سطل رنگ روی سر 

نفر شکست خورده بپاشد. 
پسر آشپز با غرور و تکبر گفت: »من در کل این سرزمین بی نظیرم و حتما در 
این مسابقه برنده خواهم شد چون در تیراندازی بهترینم و می توانم به راحتی 
با پاشیدن رنگ، این بی ادب ها را مقابل جمع بی آبرو کنم و آنها را وادار سازم 

که مقابل من کرنش کنند و بعد از این دیار بروند.«
ش��یوانا با ناراحتی پاس��خ داد: »مواظب غرورت باش که تو را هم س��طح این 
 جماعت یاغی نکند! این افراد بی ادب، حتما خبردار شده اند که تو در تیراندازی

 بی رقیب هستی. آنها عمدا مسابقه تیراندازی را پیشنهاد کردند تا سمت نگاه تو 

را با خودشان یکی نشان دهند و خود را نزد اهالی دهکده هم شان و هم ردیف 
تو نشان دهند.

 اگر در این مسابقه شرکت کنی خود را تا حد آنها پایین آورده ای و اگر بر ایشان 
پیروز شوی و سطل رنگ را بر سرشان بپاش��ی، به خاطر این رفتار زشت، نزد 
مردم، حتی از آنها هم خوارتر و ذلیل تر می شوی. برای بیرون کردن این یاغی 
ها از همان ابتدا تو به تنهایی نباید وارد گود می شدی. اگر با همین غرور و تکبر 
بخواهی ادامه دهی دیگر در مدرس��ه جایی برای تو نیست.« پسر آشپز از شرم 

سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت.
روز بعد همه در میدان دهکده جمع ش��دند تا شاهد مسابقه تیراندازی باشند. 
پسر آشپز وارد میدان شد. بی مقدمه چند تیر به سمت هدف پرت کرد و همه 
آنها را درست وسط هدف زد. سپس به س��مت مردم برگشت و تیروکمانش را 
مقابل آنها شکس��ت و گفت:» من با وجودی که تیرهایم به هدف نشستند اما 
خود را تیرانداز ماهری نمی دانم. چون این مه��ارت باعث غرور و خودخواهی 

من شده است.«
سپس بی آنکه به رزمی کاران یاغی نگاهی کند میدان را خالی کرد و به جمع 
اهالی پیوست.بعد از او شیوانا به همراه ش��اگردانش به سمت تازه واردان رفت 
و تیروکمان شکسته را از روی زمین برداشت و آن را به سرکرده یاغی ها داد و 
گفت: »در این دهکده هیچ سطل رنگی قرار نیست بر سر کسی پاشیده شود. 
اگر می خواهید با این درگیری های نمایش��ی اهالی دهک��ده را وادار کنید که 
چیزی را ببینند که ش��ما می خواهید، باید به شما بگویم که دیدنی های شما 

هرگز برای ما اهالی این دهکده جذاب و تماشایی نیستند و نخواهند بود. 
این تیروکمان شکس��ته را به یادگاری از ما بگیرید و ت��ا آفتاب غروب نکرده از 

این دیار دور شوید.«
می گویند یاغی ها که شاگردان ورزیده مدرسه را مقابل خود دیدند همان روز 
بدون هیچ جدال و درگیری دهکده را ترک کردند و دیگر برنگشتند.از آن روز 
به بعد پسر آشپز مدرسه دیگر سراغ تیروکمان خود نرفت. او مشغول یادگیری 

و استادی در یک مهارت رزمی دیگر شد.

ب
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جه 
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عوامل زمینه ساز اصلی 
عدم رعایت نکات ایمنی در راه های  ورودی و خروجی اماکن .

 عدم استفاده از سیستم های امنیتی و حفاظتی .
 استخدام افراد نامطمئن و اعتماد بی جا به ایشان .

عدم کنترل ورود و خروج افراد .
 عدم کنترل ورود و خروج اموال .

 عدم تدوین شرح وظایف دقیق، به ویژه برای نگهبانان .
از بروز اتفاق جلوگیری كنید

هنگام ساخت و ساز، خرید یا اجاره محل به استحکام و ایمنی ساختمان به اندازه 
زیبایی آن اهمیت دهید. 

راه های ورودی به ساختمان را ایمن سازید. 
ساختمان را به تجهیزاتی مانند دزدگیر، دوربین های مداربسته و ... مجهز کنید. 
 کابل های مربوط به دوربین و دزدگیر، نباید به نحوی در دسترس باشند که 

به راحتی بتوان آن ها را قطع کرد. 
مطمئن شوید که کلید ساختمان در اختیار افراد ناشناس یا غیر مطمئن قرار 

ندارد. 
 از دادن کلید به افراد غیر مطمئن، شرکت های خدماتی و کارگرانی که برای 

تعمیر مراجعه می کنند، خودداری کنید. 
پس از پایان ساعت کار و هنگام خروج، از خالی بودن ساختمانن مطمئن 

شوید و کلیه درها و پنجره ها را ببندید. 
در تعطیالت طوالنی مدت نظیر عید نوروز، نکات امنیتی را رعایت کنید. 

از ورود افراد ناشناس به ساختمان جلوگیری کنید. 
در صورت امکان برای ساختمان نگهبان استخدام کنید. 

هنگام به کار گرفتن افراد، به ویژه نیروی خدماتی، نگهبان، نظافتچی و آشپز 
با احتیاط عمل کنید. 

به نگهبانان تاکید کنید به ویژه در هنگام شب به هیچ وجه محل کار خود را 
ترک نکنند. 

در صورتی که محوطه ساختمان فاقد روشنایی کافی است، روشنایی الزم 
را تامین کنید. 

به ایمنی ساختمان هایی که کنار خرابه ها، گارا ژها، بوستان ها و مکان های 
خلوت، تاریک و کم تردد قرار دارند، بیشتر اهمیت دهید. 

وجوه نقد و سایر اسناد مالی خود را در گاوصندوق نگه دارید. 
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پسر معتاد که مامور کمپ ترک اعتیاد را به قتل رسانده بود، خود را تسلیم 
ماموران کرد.  ساعت 3 بعدازظهر 11 شهریور ماه مردی در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 خبر داد که چند نفر در طبقه سوم یک مجتمع 
مسکونی در خیابان همیال در غرب تهران درگیر شده اند که در این درگیری 

یکی از آنها به قتل رسیده است.
ماموران با حضور در محل متوجه شدند، سه مامور کمپ ترک اعتیاد که 
با هم برادر هستند، پس از تماس مردی برای انتقال پسر معتادش، به آن 

ساختمان آمده بودند که این حادثه رخ داده است.
ماموران جسد امیر 29 ساله را به پزشکی قانونی و فرد دیگر را که از ناحیه 
کتف زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل کردند که بعد از اقدامات اولیه 
درمانی مرخص شد. همزمان با تشکیل پرونده قضایی و به دستور قاضی 
بستان زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 27 تهران، افراد حاضر در 
محل جنایت برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

ابتدا دو برادر مقتول بازجویی ش��دند و در اظهاراتشان گفتند: ما در یک 
کمپ ترک اعتیاد کار می کنیم. روز حادثه مردی با کمپ تماس گرفت و 
خواست برای انتقال پسر معتادش به کمپ، به خانه اش برویم . بنابراین سه 
نفری به آنجا رفتیم و همراه صاحبخانه وارد خانه اش شدیم. جوان معتاد در 
آشپزخانه بود. سمت او رفتیم تا وی را به مکان دیگری منتقل کنیم که او 
به سمت امیر حمله ور شد و با چاقو او را زخمی کرد و گریخت. برادرم هم 

به دلیل شدت خونریزی فوت کرد.
جس��تجوی ماموران برای یافتن متهم ادامه داش��ت تا این که بعدازظهر 
یکش��نبه قاتل فراری خود را به پلیس آگاهی معرفی و در بازجویی ها به 

قتل اعتراف کرد.

پیرمرد پس از چهار سال جستجو، وقتی پسرش را در یک آسایشگاه خصوصی 
پیدا کرد نمی دانس��ت باید 40 میلیون تومان بدهد تا پسر معلولش را به خانه 

ببرد.
مرد سالمندی هراسان با حضور در شعبه شش��م دادسرای امور جنایی از پیدا 

شدن فرزندش پس از چهار سال گم شدن خبر داد.
او به بازپرس گفت: آقای قاضی بعد از چهار سال دوری توانستم پسر معلولم را 

پیدا کنم. نمی دانید در این چهارسال بر من و مادرش چه گذشت.
بعد از آرام شدن مرد میانسال بازپرس پرونده از او خواست موضوع شکایتش 

را از اول تعریف کند.
مرد60 ساله گفت: من بازنشسته بانک هستم و یک پسر معلول ذهنی 28 ساله 
دارم. هشتم اسفند س��ال 90 برای خرید دارو با محمد به داروخانه ای حوالی 
میدان هفت حوض رفتیم. وقتی از داروخانه بیرون آمدم متوجه ش��دم پسرم 
نیست. همه جا را دنبال او گشتم اما اثری از پسرم نبود. موضوع گم شدنش را 
به کالنتری اعالم کردم.در این مدت من و همس��رم به پزشکی قانونی،بهشت 
زهرا و کالنتری ها سر می زدیم تا اثری از او پیدا کنیم. چندبار هم به بهزیستی 
رفتیم اما اثری از او نبود. وی ادامه داد: س��ه بار در روزنامه آگهی دادم اما هیچ 

خبری از او نشد.
با گذشت چهار سال امیدم را از دست ندادم و هشتم شهریور بار دیگر در روزنامه 
آگهی دادم و کلی نذر و نیاز کردم تا پس��رم پیدا ش��ود. ساعت شش عصر نهم 
شهریور فردی با خانه تماس گرفت و ادعا کرد محمد پیش آنهاست. اول باورم 
نشد حتی پس از صحبت با پسرم باز مطمئن نشدم و از او خواستم نشانی از پسرم 

بدهد که با دادن نشانی ها مطمئن شدم درست می گوید.
وقتی به آدرس اعالم شده رفتیم، متوجه ش��دم پسرم در یک مرکزخصوصی 
نگهداری معلوالن است. چند لحظه محمد را دیدیم و مادرش با دیدن او حالش 
بد و در بیمارستان بستری شد. وقتی برای ترخیص پس��رم به آن مرکز رفتم 

مسووالن آنجا از من 40 میلیون پول خواستند.
من که شوکه شده بودم دلیل درخواست پول را پرسیدم که آنها اعالم کردند این 
پول هزینه نگهداری فرزندم در این چهارسال است. آقای قاضی من این پول را 

ندارم و از این مرکز شکایت دارم.
با اظهارات پدر محمد،بازپرس محسن مدیر روستا دستور احضار مسوول مرکز 
نگهداری معلوالن را برای تحقیقات بیشتر صادر کرد تا مشخص شود پسر جوان 

چگونه به این مرکز رفته است و دلیل درخواست 40میلیون پول چیست.
منتظر دستور قضایی هستیم

یکی از مسووالن مرکز خصوصی شبانه روزی نگهداری از معلوالن جسمی و کم 
توان های ذهنی در فشم نیز در این باره گفت: این پسر کم توان ذهنی سال90 
در یکی از محله های تهران رها شده بود که ماموران شهرداری او را یافته و چون 
نام و نشانی از خانواده اش نداشتند، تحویل بهزیستی داده بودند که مدتی بعد 

با دستور قضایی به مرکز شبانه روزی ما منتقل شد.
وی اضافه کرد: چند روز پیش پدر و پسری با در اختیار داشتن شناسنامه ای به 
مرکزمان آمدند و گفتند که این پسر فرزند آنهاست و باید او را تحویلشان دهیم.

این مسوول خاطرنشان کرد: چند بار از آنها خواستیم از مرجع قضایی نامه ای 
برای ترخیص وی برایمان بیاورند تا پس��ر کم توان ذهنی به آنها تحویل داده 
شود و بحثی از پول مطرح نشده اس��ت. اما آنها هنوز نامه ای از مرجع قضایی 

نیاورده اند.

فرمانده انتظامي استان آذربایجان غربي از کشف 136 هزار عدد قرص و 
آمپول قاچاق در مهاباد خبرداد.

 سردار »ناصر اصالني« اظهارداشت: در پي کسب خبري مبني بر اینکه 
فردي در شهرس��تان مهاباد در امر تهیه و توزیع ق��رص و آمپول قاچاق 
غیرمجاز فعالیت گسترده اي دارد، رس��یدگي به این موضوع در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامي استان آذربایجان غربي افزود: با انجام یکسري تحقیقات 
محسوس و نامحسوس محل فعالیت متهمان شناسایي شد؛ پلیس پس 
از اخذ مجوز قضائي طي یک عملیات غافلگیرانه در بازرسي از خودروي 
پیکان که در مخفیگاه مذکور پنهان شده بود، 119 هزار عدد آمپول ، 17 
هزار عدد قرص و 230 عدد پودر آمپول قاچاق که به صورت ماهرانه در 

خودرو جاسازي شده بود، کشف کردند. 

قاتل مامور کمپ ترک اعتیاد 
تسلیم شد

شرط 40 میلیونی آسایشگاه 
برای تحویل پسر معلول

کشف 136 هزار عدد قرص و آمپول 
قاچاق در مهاباد

ماجرای ناپدید شدن مرموز طالفروش با اعتراف دو 
دوست او به جنایت ختم شد.

  عص��ر دوازده��م ش��هریورماه م��ردی ب��ا مرک��ز 
فوریت های پلیسی110 شهرستان اسفراین تماس 
گرفت و از سرقت مغازه طالفروشی عادل در میدان 

امام خمینی )ره( خبر داد.
ماموران انتظامی با اعزام به محل مورد نظر مشاهده 
کردند خانواده طالفروش در مغازه هس��تند و همه 
جا به هم ریخته اس��ت. ماموران ب��ه تحقیق از آنها 
پرداختند که مشخص شد مرد طالفروش ساعت سه 
با آنها تماس گرفته و خبر داده مغازه را تعطیل کرده 
و در حال بازگشت به خانه است، اما هر چه منتظر 
شده اند خبری از او نش��ده و چهار ساعت بعد تلفن 
همراهش خاموش ش��ده و به همین دلیل به مغازه 
آمده و متوجه شده اند آنجا مورد سرقت قرار گرفته 

و خبری از طالفروش نیست.
در مرحله دیگری از تحقیقات مش��خص شد سارق 
دوربین مداربسته طالفروشی را هم تخریب کرده 
 و با خ��ود برده اس��ت، اما دوربین های مداربس��ته 

مغازه های همجوار تصاویر او را ثبت کرده اند.
گم شدن مرموز طالفروش

جس��تجوی کارآگاه��ان جنایی پلی��س آگاهی به 
سرپرستی س��رهنگ جاویدمهر فرمانده انتظامی 
اس��فراین برای شناس��ایی و دس��تگیری سارق و 
همدس��تان احتمالی او و رازگش��ایی از سرنوشت 
مرد طالفروش آغاز شد تا این که روز بعد در حومه 

شهر موتورس��یکلت وی پیدا ش��د، اما خبری از او 
نبود. ماموران سپس با کش��ف سرنخ هایی متوجه 
شدند مردی مغازه دار در چند روز گذشته و حتی 
روز حادثه به مغازه طالفروش گمش��ده رفت و آمد 

داشته است.
دستگیری نخستین متهم

بنابراین وی ب��ه عنوان تنها مظن��ون پرونده تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت که مش��خص ش��د او به 
شمال کشور سفر کرده و ش��امگاه یکشنبه به شهر 
بازگشته است که نیمه شب دوشنبه او را دستگیر 

کردند. 
ماموران در بازرس��ی از خانه وی بخشی از طالهای 
دزدی را کشف کردند. وی با انتقال به پلیس آگاهی 
در بازجویی اعتراف کرد با همدستی دوستش مرد 

طالفروش را کشته است.
اعدام مرد طالفروش

متهم به قت��ل در اظهاراتش گفت: من و دوس��تم 
چندی قبل با مقتول آشنا شدیم و در جریان رفت 
و آمد با وی وانمود کردیم سکه و اشیای زیر خاکی 

داریم و به دنبال مشتری هستیم.
با این گفته های دروغین او را ترغیب کردیم خودش 
وارد معامله شود. روز حادثه با رفتن به مغازه اش از او 
خواستیم برای دیدن سکه و اشیای عتیقه به مغازه 

چاپ بنر من بیاید.
وی خاطرنشان کرد: از قبل طنابی را در طبقه دوم 
مغازه ام پنهان کردم تا در فرصت مناس��ب نقش��ه 

قتل را اجرا کنم. با آمدن مقتول ب��ه مغازه ام، از او 
 خواستم برای دیدن اشیای عتیقه به طبقه باال بیاید 
که وقت��ی به پله س��وم نردبام رس��ید طناب داری 
را دور گردنش انداختم و دوس��تم نردب��ام را از زیر 

پایش کشید.
متهم به قت��ل اضافه کرد: بعد از قتل، جس��د را در 
مغازه گذاشتیم و کلید و ریموت را از جیب مقتول 
برداشتیم. در حالی که ماس��ک زده بودیم به مغازه 
مقتول رفتیم.دوس��تم بی��رون ماند و م��ن با قطع 
دوربین ه��ا، طالها را که دو کیل��و و 600 گرم بود، 
س��رقت و فرار کردیم. بعد جس��د را داخل کیس��ه 
گذاشته و با خودرو به سمت روس��تای گورپان در 
30 کیلومتری اسفراین به جوین رفتیم و در جاده 

خاکی رها کردیم.
کشف جسد طالفروش

س��ردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی استان 
خراس��ان ش��مالی در این باره گفت: با اعتراف این 
مرد، همدس��تش نیز دستگیر ش��د و به همدستی 
با وی در این س��رقت مرگبار اعتراف ک��رد. در این 
مرحله کارآگاهان جنایی با اعزام به محل رها کردن 
جسد طالفروش، آن را کشف و با هماهنگی قضایی 

به پزشکی قانونی منتقل کردند.
متهمان پس از تحقیقات اولیه با هماهنگی قضایی 
همراه کارآگاهان جنایی به مح��ل جنایت منتقل 
شدند و در حضور پلیس صحنه این سرقت مرگبار 

را بازسازی کردند.

»اعدامش نکنید او را بخشیدم. برای رضای خداوند 
و حرمت امام حس��ین )ع( از خون فرزندم گذشتم. 
این جوان را می بخش��م، باش��د که راه راست را در 
زندگی اش پیدا کند.« این بخش��ی از سخنان مادر 
داغدیده اس��ت که فقط چند ثانیه مانده به اجرای 
حکم قصاص قاتل فرزندش در میدان شهرس��تان 

خوی، او را بخشید.
 جوان 26 ساله که به اتهام قتل پسر خردسالی، قرار 
بود در میدان شهرستان خوی مقابل دیدگان مردم 
به دار مجازات آویخته شود، یک ثانیه مانده به مرگ 

توسط والدین مقتول بخشیده شد.
محرم س��ال 85 خانواده پس��ر شش س��اله ای به 
نام ش��اهین زمانی که او از خانه خارج ش��د و دیگر 
بازنگشت، موضوع را به پلیس آگاهی گزارش دادند 
و با ارائه آخرین تصوی��ر وی از پلیس برای یافتن او 

کمک خواستند.
ماموران انتظامی جس��تجو برای یافتن این پس��ر 
خردس��ال را آغاز کردن��د، اما موفق ب��ه یافتن وی 
نش��دند تا این که با گذشت دو س��ال از وقوع این 
حادثه، ماموران ردپای پس��ر 19 ساله ای را در گم 

شدن آن کودک به دست آوردند و او دستگیر شد.
متهم با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی ش��د و راز 

مرگ پسر شش ساله را فاش کرد.
اعتراف به جنایت

متهم به قت��ل در اظهاراتش گفت: ش��ب حادثه با 
دیدن پسر ش��ش س��اله که به خانه اش در روستا 

بازمی گشت او را تعقیب کرده و ربودم. 
سپس با انتقال وی به مزرعه ای خارج از روستا او را 
خفه کرده و جسد را در همان مزرعه متروکه دفن 
کردم. نمی دانم چه ش��د این تصمی��م هولناک را 
گرفتم. در ادامه کارآگاهان جنایی متهم را به محل 
دفن جسد پسر شش س��اله منتقل کردند و به این 
ترتیب جسد کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد. 
پسر جوان به قتل پسر هفت س��اله ای هم اعتراف 

کرد.
متهم به قتل پس از بازس��ازی صحنه جنایت روانه 
زندان شد. مدتی بعد در دادگاه محاکمه و به دو بار 
قصاص در مألعام محکوم شد که حکم صادره پس 
از تائید توس��ط قضات دیوان عالی کش��ور به واحد 
اجرای احکام دادگس��تری شهرستان خوی ارسال 
ش��د. پس از مدتی خانواده پسر هفت ساله رضایت 
خود را اعالم کردند، اما اولیای دم شاهین خواستار 

قصاص قاتل شدند.
شمارش معکوس برای قصاص

شمارش معکوس برای اعدام حامد آغاز شد. او که 
در زندان ارومیه به س��ر می برد چهار روز پیش و با 
گذشت هفت سال از دستگیری به زندان شهرستان 
خوی منتقل ش��د تا پانزدهم ش��هریور امسال در 

فلکه مدرس این شهر و مقابل دیدگان مردم به دار 
مجازات آویخته شود.

مدتی پیش از اجرای این حکم، خانواده قاتل و تنی 
چند از مسووالن ش��هری و قضایی از جمله حجت 
االس��الم اس��ماعیل علیزاده، دادس��تان عمومی و 
انقالب شهرس��تان خوی با تش��کیل چند جلس��ه 
هیات صلح و س��ازش، با خان��واده مقتول صحبت 
کردند تا شاید رضایت آنها را برای بخشش قاتل 26 
ساله کسب کنند اما خانواده مقتول همچنان برای 

اجرای این حکم پافشاری می کردند.
شبی میان مرگ و زندگی

او فق��ط س��اعاتی تا م��رگ فاصل��ه داش��ت. تمام 
امیدهایش را بر باد رفته می دید. 

آخری��ن وصیتش را ک��رد و از خدا خواس��ت بابت 
گناهی که از روی جهل و نادانی مرتکب شده است، 

او را ببخشد. 
کنج سلول نشس��ته بود و تا صبح خوابش نمی برد 
و به سقف سلول زندان چشم دوخته بود. صبح که 
شد ماموران زندان سراغش آمده و او را با خود بردند. 
دقایقی بعد در فلکه مدرس ش��هر خوی از خودرو 
پیاده ش��د. مرد اعدامی آرام و بی صدا در حالی که 
دست و پایش با دس��تبند و پابند بس��ته شده بود 
روی س��کوی جرثقیل رفت و طناب دار بر گردنش 

آویخته شد.
فریاد بخشش مادر داغدیده

در هم��ان موقع والدی��ن مقتول خود را به س��مت 
جرثقیل رس��اندند. آن طرف تر صدای ش��یون زن 
و مردی بلند شده بود، آنها کسی جز والدین حامد 

نبودند.
 در این واپس��ین لحظات دوباره مسووالن قضایی 
و تنی چند از مسووالن ش��هر به گفتگو با خانواده 
مقتول پرداختند تا ش��اید حامد بخشیده شود، اما 
این تالش ها نتیجه نداد ت��ا این که فقط چند ثانیه 
مانده به اجرای حکم قصاص، مادر داغدیده مقتول 
فریاد زد: برای رضای خداوند و در آستانه ماه محرم 

از خون فرزندم گذشتم.
این جوان را می بخش��م، باش��د که راه راست را در 
زندگی اش پیدا کند. اعدامش نکنید او را بخشیدم. 
در دین اس��الم از واژه بخش��ش بس��یار یاد شده و 
خداوند بخشنده است و بندگان را به بخشش و عفو 

سفارش کرده است. 
مادر ش��اهین، س��پس طناب دار را از گردن قاتل 

فرزندش بیرون آورد. 
همان موقع پدر مقت��ول هم اعالم کرد پس��رم در 
ماه محرم کشته ش��د. با توجه به این که در آستانه 
ماه محرم هستیم به حرمت امام حسین )ع ( و 72 

شهید کربال از قاتل فرزندم گذشت کردم. 
قاتل جوان که در پای چوبه دار بخشیده شده بود، 
شوکه شده و باورش نمی ش��د به زندگی بازگشته 
است. دست و پایش قدرت حرکت نداشت. ماموران 
حاضر در مح��ل اج��را او را از روی جرثقیل پایین 

آوردند.
او با دیدن خانواده مقتول به دس��ت و پایشان افتاد 
و بابت این همه لطف از آنها تش��کر کرد و در حالی 
که به سختی حرکت می کرد و اشک می ریخت به 

زندان بازگردانده شد.

اخبار کوتاه

براثر وقوع تصادف زنجیره اي که بین پنج دستگاه خودروي سبک و 
سنگین در محور اصفهان به شهرکرد استان اصفهان رخ داد یک تن 

کشته و دو تن مجروح شدند.
سرهنگ »رضا رضایي« رییس پلیس راه فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان گفت: ساعت 13 و 10 دقیقه روز گذشته 15 شهریورماه در 
پي وقوع تصادف زنجیره اي بین پنج دستگاه خودرو سبک و سنگین 
در محور اصفهان به ش��هرکرد حد فاصل ذوب آهن به فوالدشهر رخ 
داد که بالفاصله ماموران این پلیس به منظور بررسي حادثه در محل 

حاضر شدند.
وي افزود: در این حادثه یک دستگاه کامیون ولوو ، یک دستگاه پژو، 
یک دستگاه پراید، وانت نیسان و یک دستگاه پژو با یکدیگر برخورد 
کردند که در اثر این حادثه راننده 40 ساله پراید در دم فوت و راننده 

خودروي پژو و سرنشین خودروي وانت نیسان مجروح شدند.
 این مقام مس��وول در خص��وص علت وق��وع این حادث��ه گفت: در 
بررس��ي هاي صورت گرفته ،کامیون ولوو مقصر شناخته شد که به 
دلیل تخطي از سرعت مطمئنه منجر به ایجاد خسارت به خودروهاي 

جلویي خود شده است.
س��رهنگ رضایي همچنین از واژگوني یک دستگاه خودروي پژو در 
محور اصفهان -شهرکرد خبر داد و گفت: در این حادثه که ساعت 18 
و 30 دقیقه روز دوشنبه به علت تخطي از سرعت مطمئنه رخ داد نیز 

متاسفانه راننده در دم فوت کرد.

برخورد شدید یک دس��تگاه خودروی س��واری با کامیونت در حال 
حرکت، مرگ مرد میانسال را در بزرگراه بعثت در پی داشت.

 در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با س��امانه 125 و اطالع 
رس��انی حادثه برخورد یک خودرو با یک کامیونت و محبوس شدن 
سرنشین آن س��تاد فرماندهی آتش نش��انی تهران بالفاصله ساعت 
05:32 صبح دیروز زنگ ایستگاه های 113 و 21 را به صدا در آورد و 
آتش نشانان به همراه تیم نجات دو روانه شرق به غرب بزرگراه بعثت، 

نرسیده به بزرگراه امام علی)ع( شدند.
حسین جان نثار افسر آماده منطقه هشت عملیات که از لحظات اولیه 
در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: پس از رسیدن نیروهای 
عملیات مشاهده شد یک دستگاه خودروی »ریو« به شدت با قسمت 
عقب یک کامیونت برخورد کرده و راننده آن )افش��ین- م 46 ساله( 

داخل خودرو محبوس شده بود.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله نسبت به قطع برق خودرو و چیدن 
عالئم هشدار دهنده و ایمن کردن محل حادثه نسبت به بیرون آوردن 
فرد محبوسی اقدام کردند و با برش چند قس��مت از خودرو این مرد 
میانسال را از اتاقک خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر 
در محل دادند، که متاسفانه مرگ وی به علت شدت جراحات وارده 
توسط عوامل اورژانس تایید شد و محل، تحویل عوامل انتظامی حاضر 

در محل حادثه شد.
گفتنی است؛ علت این حادثه توس��ط عوامل راهور در دست بررسی 

است.

رییس پلیس فتا آذربایجان ش��رقی گفت: فردی که با بدست آوردن 
تصاویر خانوادگی افراد، اقدام به انتشار آنها کرده و زمینه سلب آرامش 

این افراد را فراهم می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ محمد قاسملو افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر اینکه فردی اقدام به انتش��ار تصاویر خصوصی و خانوادگی وی در 
یکی از ش��بکه های اجتماعی کرده، مراتب در دستور کار کارآگاهان 

پلیس فتا قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در این راستا مستندات موجود استخراج و فرد متخلف 
مورد نظر شناس��ایی و پس از مواجهه حضوری طرفین مشخص شد 

متخلف همسر سابق، شاکیه بوده است.
سرهنگ قاس��ملو ادامه داد: متهم علت این کار خود را انتقامجویی و 
وارد کردن ضربه روحی به شاکی اعالم کرد و پرونده جهت سیر مراحل 

قضایی تحویل دادسرا شد.
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی وسیله انتقام جویی و توهین و افترا 
به دیگران نیست، گفت: انجام این عمل در فضای مجازی جرم تلقی 

و قابل پیگیری است.
 رییس پلی��س فتا آذربایج��ان ش��رقی از کاربران درخواس��ت کرد:

 عکس های خصوصی و خانوادگی خود را در ش��بکه های اجتماعی 
وارد نکنن��د و از نگهداری این عکس ها در گوش��ی های تلفن همراه 

خودداری کنند.

ماموران یگان تکاوري فرماندهي انتظامي استان اصفهان در عملیاتي 
ویژه طي بازرسي از یک دس��تگاه وانت پیکان، 41 کیلو و 700 گرم 

مرفین را کشف کردند.
سرهنگ »غالمرضا شهریاري« رئیس مرکز اطالع رساني فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان گفت: ماموران یگان تکاوري این فرماندهي 
حین کنترل و گشت زني حوزه ماموریتي خود در محور اسفندران به 
حسن آباد به یک دستگاه وانت پیکان که به صورت خالف جهت در 
حرکت بود مشکوک و قصد متوقف کردن آن را داشتند که راننده آن به 
دستور ایست ماموران توجهي نکرده و با سرعت اقدام به فرار مي کند.

این مقام مسوول عنوان داش��ت: ماموران بالفاصله به تعقیب خودرو 
پرداخته و در بیابان هاي اطراف آن را متوقف مي کنند که در نتیجه 

این عملیات، 41 کیلو و 700 گرم مرفین کشف مي شود.
سرهنگ شهریاري عنوان داشت: در این زمینه راننده 40 ساله خودرو 

دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد.

تصادف زنجیره اي در اصفهان 
یك کشته برجاي گذاشت

مرگ مرد میانسال در بزرگراه بعثت

دستگیری فردی که در فضای مجازی 
به دنبال انتقام جویی بود

کشف 41 کیلو مرفین 
در یك وانت پیکان

دو جنایتکار مرد 

طالفروش را دار زدند
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اگر قرار باشد به یک آدم نمره بدهید، اول به رفتار و اخالقش 
نگاه می کنید. بعد اگر رفتارش به دلتان بنش��یند، می گویید 

خوب است یا بد.  
 اصال خوب بودن و بد بودن آدم ها، یا دوست داشتن یا نداشتن 
آنها، بستگی بسیار زیادی با رفتار و اخالقی که آن ها به ما نشان 
می دهند، دارد. چون همین رفتار و اخالق است، که می تواند 
آنها را پیش ما محبوب کند یا از چشم ما بیندازد و باعث شوند 
دوست شان داشته باشیم یا از آن ها متنفر باشیم. حسن خلق یا 
اخالق نیکو داشتن، یکی از صفت هایی است که آدم ها را عزیز 

می کند هم برای مردم، هم برای خدا.
 شيرین رویى!

 بعضی آدم ها هس��تند که همه دوست ش��ان دارن��د، فرقی 
نمی کند بزرگ ی��ا کوچک، زن یا مرد، دوس��ت یا دش��من! 
اصال همه جور آدم، ب��ا مدل های مختل��ف، از این که با آن ها 
باشند خوش��حال هس��تند و از تعامل با آن ها لذت می برند. 
 ویژگی مه��م این آدم ها خلق و خوی ش��ان اس��ت. آدم های 
خوش اخالق و خوش رو، برای همه دوس��ت داشتنی و عزیز 
هستند، همه آن ها را قبول دارند، دوستان زیادی دارند، کسی 
از آن ها متنفر نیس��ت، کس��ی تالش نمی کند زیرآب شان را 
بزند و… همه ما دوس��ت داریم به جایی برسیم که محبوب 

قلب ها شویم.
 یعنی تبدیل شویم به یک آدم دوس��ت داشتنی، که همه به 
ما احترام می گذارند. حس��ن خلق از آن صفت هایی است که 

می تواند آدم را محبوب کند.
 حسن خلق در گفتن خیلی ساده و راحت است، اما در عمل 
 هر کس��ی نمی تواند آن را داشته باش��د، چون آدم هایی که 

حسن خلق دارند، معموال روح بزرگ و پاکی هم دارند.
 حس��ن خلق یکی از ویژگی های آدم های مومن اس��ت، این 
ویژگی آن قدر مهم است که امام علی )علیه السالم( فرمودند: 
کامل ترین شما از نظر ایمان کسی است که اخالقش نیکوتر 

باشد.
 حسن خلق از نظر بزرگان آن است که، انسان با گشاده رویی و 
چهره شاد و زبان نرم و مالیم، با مردم رو به رو شود و در هر جایی 

با هر کسی، به خوبی و خوش رویی برخورد کند.
 این حسن خلق داش��تن و اخالق خوب داشتن آن قدر مهم 
اس��ت که پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه و آله(  فرمودند: اولین 
چیزی که در روز قیامت در کفه ترازوی انسان گذاشته می شود 

و آن را وزن می کنند اخالق خوب او می باشد.
 ترش رویى!

 در مقابل آدم هایی که خوش رو هس��تند، آدم های بد اخالق 
و ترش رویی هم وجود دارند که با یک من عس��ل هم خورده 
نمی شوند، این جور آدم ها قابلیت این را دارند که زیرآب شان 

خورده شود!
 چون همه از آن ها متنفر هستند، س��خنان خشک و خشن 
می گویند و حرف هایشان فاقد لطف و محبت است، به همین 

دلیل کمتر با کسی دوس��ت می ش��وند، کمتر مورد احترام 
اطرافیان هستند و کال شخصیت دوس��ت داشتنی و جذابی 
ندارند. آدم های بداخالق عالوه بر این که تنها هس��تند، برای 
خودش��ان خیر و برکتی ندارند، چون خیل��ی از فرصت های 
زندگی ش��ان را به خاطر همین نوع رفتار و اخالق از دس��ت 
می دهند و معموال کمتر به اهداف شان می رسند. چون بیشتر 
انرژی خود را در راه خشم و عصبانیت، خرج می کنند و نصف 

زندگی شان را در تنهایی و غم و غصه به سر می برند.
 حسن خلق با شما چه مى كند؟!

 این اخالق نیکو داش��تن و به قول بزرگان حس��ن خلق، آثار 
مختلفی در زندگی دنیا و آخرت ما دارد و به همین دوس��ت 
داشتن ما خالصه نمی شود: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله(: 
اخالق خ��وب، گناهان را ذوب می کند. همان طور که اش��عه 
آفتاب برف و یخ را و اخالق بد، عمل خوب را فاس��د می سازد. 

همان طور که سرکه عسل را.
 امام صادق )علیه السالم(: یکی از شاخه های سعادت آدمی در 
زندگی، حسن خلق است و از جمله عوامل شقاوت و بدبختی 

آنان، سوء خلق.
 امام علی)علیه السالم(: خداوند حسن خلق را رابط بین خود 

و بندگانش قرار داده است.
 امام صادق)علیه السالم(: حسن خلق، در دنیا مایه زیبایی و 
جمال اجتماعی و در آخرت وسیله دوری از عذاب الهی است.

 امام حسین)علیه السالم(: حسن خلق، روزی آدمی را افزایش 
می دهد.

 پیامبر اکرم)علیه السالم(: هیچ کس داخل بهشت نمی شود 
مگر آن که واجد حسن خلق باشد.

امام علی)علیه الس��الم(: عالی ترین مایه مجد و شرف آدمی، 
حسن خلق است.

 امام صادق)علیه الس��الم(: هر کس خوش رفتارتر باش��د از 
دیگران عاقل تر است.

 امام صادق)علیه السالم(: نیکوکاری و حسن خلق شهرها را 
آباد می کند و عمرها را افزایش می دهد.

 چند پيشنهاد برای خوش خلقى
 درست است که گفتیم هر کسی نمی تواند حسن خلق داشته 
باشد و اخالق نیکو داشته باشند و کار هرکسی نیست، اما آن 
قدرها هم که فکر می کنید سخت نیست، فقط نیاز به تمرین 
دارد. این صفت هم تمرینات روحی می خواهد هم تمرینات 

معنوی.
 یعن��ی ه��م بای��د روح ت��ان را ب��زرگ کنی��د ک��ه بتوانید 
در ه��ر ش��رایطی و در مقاب��ل هر آدم��ی، خلق ت��ان نیکو 
باش��د و هم بای��د آن ق��در تمری��ن ک��رده باش��ید، که هر 
 مش��کلی، ه��ر گرفت��اری و ه��ر برخ��وردی ش��ما را به هم

 نریزد.
 اگر می خواهید این اخالق تان خوب شود و شما هم جزو این 
آدم های با کرامت در اخالق ش��وید، چند پیش��نهاد کوچک 

داریم:
 چارچوب را بى خيال شوید

 خیلی وقت ها ما آدم ها فکر می کنیم، جدی بودن یعنی اخم 
کردن و از باال به همه نگاه ک��ردن و تازه فکر می کنیم، وقتی 
جدی هستیم بیشتر مورد احترام هستیم که زهی خیال باطل!

 راس��تش را بخواهید، همین  قدر که بین خودمان و دیگران 
از نظر ارتباط حصاری بکشیم 
و دائم دنبال یک س��ری قانون 
و مقررات باش��یم، بیش��تر در 
رفتار و اخالق مان تاثیر دارد و 
بعضی وقت ها به خاطر همین 

چارچوب ها ممکن اس��ت 
خیلی آدم ه��ا را از خودمان 
برنجانیم درس��ت است که 
ادب و احترام چارچوب دارد 

اما دوس��ت داش��تن و اخالق 
خوب داشتن هیچ چارچوبی را 

قبول نمی کند.
 ارتباط با بداخالق ها ممنوع

 هیچ چیزی به اندازه هم نش��ینی با 
بداخالق ه��ا روی آدم تاثیر ندارد پس 

بی خیال تعامل با آدم ه��ای بدخلق و بد  
اخالق شوید که آن ها شما را شبیه خودشان 

می کنند.
 ظاهرتان را خوش كنيد

 لبخند زدن، گش��اد رو بودن و اخم نکردن خیلی در 
نوع رفتار و برخورد شما تاثیر می گذارد ظاهر خوش 

رویی داشتن، تاثیر روانی بر روح شما دارد و 
 می تواند در رفتارهایتان منعکس شود. 
پس فکر نکنید با چه��ره ای گرفته یا 
ابروهای گره خورده می توانید حسن 

خلق داشته باشید.
 درجه صبر و تحمل تان را باال ببرید؛

 شما وقتی می توانید خوش اخالق وخوش 
رو باش��ید که بتوانید در براب��ر اتفاقات و 
شرایط مختلف رفتار درستی انجام دهید 

و این هم زمانی است که شما 
بالفاصل��ه تصمیم 

و  نگیری��د 
تحم��ل 

ش��ته  ا د
ش��ید  با
در برابر 
آدم های 
بدخل��ق 

صبر و در برابر شرایط بد خودتان را کنترل کنید.
 دل تان را بزرگ كنيد

 آقا یعنی بی خیال کینه و حسادت و بخل و… شوید وقتی با 
رذایل اخالقی مبارزه کنید دیگر جایی برای بدخلقی در شما 
نمی ماند. وقتی دل و قلب ت��ان را بزرگ کنید دیگر نه کینه و 

ناراحتی از کسی به دل تان می ماند نه دشمنی.

اخالق خوب، زندگی خوب تر!  هفته اول بارداری 

كودک

بارداری معموال 280 روز یا 40 هفته به ط��ول می انجامد، که بطور 
قراردادی از اولین روز آخرین قاعدگی ش��روع می ش��ود. این دوران 
را می توان به سه »س��ه ماهه« بارداری تقس��یم کرد که در هر یک 
وقایع خاصی اتفاق می افتد؛ س��ه ماهه اول از اولین هفته بارداری تا 
انتهای هفته 13، س��ه ماهه دوم از هفته 14 تا پایان هفته 27، و سه 
ماهه سوم از هفته 28 تا آخر هفته 40 اس��ت که عمدتا در این زمان                                         

) کمی زودتر یا دیرتر( به زایمان و تولد نوزاد ختم می شود.
 هر س��ه ماهه مش��خصات مربوط به خود را دارد؛ در س��ه ماهه اول 
ضربان قلب جنین شنیده می ش��ود، در سه ماهه دوم اولین حرکات 
جنین توسط مادر احس��اس می شود، و در س��ه ماهه آخر برخی از 
 مادران انقباضات کاذب زایمانی موسوم به برکستون- هیکز را تجربه 
می کنند. ممکن اس��ت بخواهید در هر یک از این مراحل اطالعات 
بیشتری از وضعیت رشد و تکامل جنین خود داشته باشید، یا شاید 
دوست دارید بدانید که در هر هفته باید انتظار چه تغییراتی را داشته 

باشید ، برای آگاهی از این مسایل با همراه باشید.
جنين 

این هفته ی اول ب��ارداری اس��ت.جنین خود را به دی��واره ی رحم              
می چسباند و بهترین مکان، با الی رحم است. جفت و کیسه ی آب 
جنین شروع به رشد می کنند. کیسه ی آب جنین مثل یک پوفتونک 

است. جایی که به زودی اولین سلول های جنین به وجود می آید.
مادر

حامله هس��تی اما هنوز خ��ودت خبرنداری. بعض��ی از خانم ها قبل 
 از اینکه تس��ت حاملگی انجام ش��ود، ح��دس می زنند ک��ه حامله

 هستند. 
 بعضی ها هم م��ی گویند که در دهانش��ان مزه ی آهن را احس��اس 
می کنند. اما بعضی ها هم هیچ نشانه ی خاصی احساس نمی کنند و 
تنها به دلیل اینکه عادت ماهیانه ی آنها دیر شده است تست حاملگی 

را انجام می دهند.
اگر در این هفته تس��ت حاملگی انجام ش��ود به احتمال زیاد جواب 
آزمایش منفی است. زیرا مقدار هورمون های حاملگی هنوز بسیار کم 
است. وقتی س��لول تخمک به دیواره ی رحم می چسبد مقدار کمی 
رگ های خونی از دیواری رحم جدا می شوند. و گاهی این به صورت 

خون آبه نمایان می شود اما هیچ خطری ندارد.
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