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

 اروپا هم مسوول ظهور گروه 
تروریستی داعش است

صدر اعظم آلمان، اتحادیه اروپا را مس��وول بخشی از 
روند ظهورگروه تروریستی موسوم به حکومت اسالمی 
ع��راق و ش��ام)داعش( در خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
دانس��ت.به گزارش ایرنا، روزنامه آلمانی بیلد نوشت: 
انگال مرکل در نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه برن 
سوییس گفت: با توجه به اینکه بسیاری از پیکارگران 

این گروه تروریستی اروپایی هستند ...
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اداره کل مطبوع��ات و خبرگزاری های داخلی اعالم 
کرد: یارانه شش ماهه اول سال ۹۴ نشر یات تا اواسط 

مهرماه جاری به حساب آنان واریز می شود ...

رییس انجمن صنایع همگن س��نگ استان اصفهان 
از رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده سنگبری های 

کشور و آغاز به کار آنها خبر داد ...

اثر تاریخ��ی هزار س��اله قلع��ه »قصرچ��م« نیاز به 
شناسنامه تاریخی دارد و این در حالی است که برای 

این اثر در میراث فرهنگی و گردشگری ...

امیر حسین افیونی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی اس��تان اصفهان  گفت: استان اصفهان در 

تولید محصوالت پروتئینی با تولید ...

رییس پلیس مرکز اس��تان اصفه��ان از اعمال قانون 
15 دس��تگاه خ��ودروي متخلف در جری��ان اجراي 
طرح مقابله با دور دور کردن خودروهاي مدل باال در 
سطح شهر خبر داد. سرهنگ حسن یاردوستي گفت: 
در راس��تاي اجراي منویات مقام معظم رهبري  در 

خصوص برخورد با رانندگان ...

سید محمد بهش��تی معتقد اس��ت: تنها »دلواپس« 
سینمای ایران باید سازمان س��ینمایی کشور باشد؛ 
بنابراین آن هایی که حاشیه درست می کنند بیشتر 
»بهانه جو« هستند.این مدیر اس��بق بنیاد سینمای 
فارابی در آستانه ی روز ملی س��ینما در گفت و گویی 
با ایسنا بیان کردکه سینما در ایران یک ثروت بسیار 

مهم است که نباید دست کم گرفته شود ...

یک داماد در اس��تان چهارمحال و بختیاری ،عروس��ش را 
با ماشین چوبی دست س��اخت خود به خانه بخت برد.رضا 

مبینی در شهرکرد مرکز استان ...

یارانه ش�ش ماهه اول سال ۹۴ 
مطبوعات، مهرماه  واریز می شود

حل مشکل مالیاتی
 سنگبری های اصفهان 

 بنایی که سهمی 
درگردشگری ندارد

اصفهان، رتبه نخست کشور 
در تولید محصوالت پروتئینی  

پایان دور دور کردن
15 خودروي مدل باال

عروسی که با ماشین چوبیحبس 20 ساله یک ثروت
 به خانه بخت رفت 
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تا دو سال آینده این طرح اجرایی خواهد شد؛

پیاده راه؛ از سی وسه پل تا میدان امام علی)ع( 
12

خوزه مانوئل سوریا گفت برای بازدید از جاذبه های کشور ما؛ 

شم�ا ه�م به اسپ�انی�ا سف�ر کنی�د



رهبر انقالب تاکید کردند: در رژیم صهیونیس��تی گفتند تا ۲۵سال 
از دغدغه  ایران آسوده ایم؛ به شما می گویم ش��ما ۲۵ سال آینده را 
نمی بینید و ان شااهلل تا ۲۵سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی 

وجود نخواهدداشت.
به گزارش مهر به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در 
 دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با هشدار درباره

  تالش ه��ای فریب کاران��ه آمریکا برای نف��وذ از برخ��ی روزنه ها، 
 »اقتص��اد ق��وی و مق��اوم«، »توس��عه روزاف��زون عل��م« و

 »حفظ و تقویت روحیه انقالبی گری به خصوص در جوانان« را سه 
عامل مقابله مقتدرانه با دشمنی های پایان ناپذیر شیطان بزرگ اعالم 
کردند و با بیان برخی نکات درباره انتخابات اسفند ۹۴ افزودند: نتیجه 
هر انتخابات نیز مانند تک تک آرای مردم، حق الناس است و با همه 

وجود، از این حق ملت، دفاع خواهد شد.
ایشان با اش��اره به ایام پربرکت ماه ذیقعده و لزوم بهره مندی از این 
فرصت ه��ای گرانبها، ماه ش��هریور را نیز ح��اوی خاطراتی پرمعنا 
خواندند و خاطرنشان کردند: در همه حوادث این ماه از جمله کشتار 
 مردم بیگناه به دس��ت رژیم پهلوی در ۱۷ ش��هریور ۵۷، ش��هادت

 رییس جمهور و نخست وزیر کشور در ۸ شهریور ۶۰، ترور شهید آیت 
اهلل قدوسی و شهید آیت اهلل مدنی در همین ماه و حمله صدام به ایران 
در ۲۹ شهریور ۵۹، ردپای مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا مشاهده 
می شود.ایشان با ابراز نگرانی از فراموش شدن تدریجی این خاطرات 
تأمل برانگیز به ویژه در ذهن جوانان کشور، از کم کاری دستگاههای 
 مس��وول در این زمین��ه انتقادکردن��د و افزودن��د: اینگونه حوادث

 عبرت آموز نباید در حافظه تاریخی ملت کمرنگ شود؛ چرا که اگر 
نسل جوان از شناخت و ریشه یابی اینگونه خاطرات تاریخی و ملّی، 

بازماند در شناخت راهِ حال و آینده کشور دچار خطا خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بازخوانی برخی نش��انه ها از حاکمیت 
مطلق آمریکایی ها در دوران رژیم پهلوی خاطرنش��ان کردند: همه 
ارکان حکومت طاغوت از جمله هیأت دولت و شخص شاه تابع آمریکا 
بودند و مقامات آمریکایی از طریق دس��ت نشاندگان خود همچون 
فرعون بر ملت مظلوم ای��ران حکومت می کردند؛ ام��ا امام بزرگوار 
همچون موسای زمان، به پشتوانه ملت، آن بساط را از این سرزمین 
کهن برچید. رهبر انقالب، پایان یافتن منافع نامشروع آمریکایی ها در 
ایران را علت اصلی کینه ورزی و دشمنی پایان ناپذیر آنها با جمهوری 

اسالمی و ملت ایران برشمردند.
ایش��ان، اقدام تاریخی امام خمینی در دادن لقب »شیطان بزرگ« 
به آمریکا را، حرکتی بسیار پرمغز برشمردند و افزودند: رییس همه 
شیطان های عالم، ابلیس اس��ت؛ اما ابلیس کارش فقط اغوا و فریب 
است؛ در حالیکه آمریکا هم اغوا می کند، هم کشتار هم تحریم و هم 
 فریب و ریاکاری. رهبر انقالب با انتقاد ش��دید از کس��انی که سعی

 می کنند چهره بدتر از ابلیِس آمریکا را فرش��ته نجات جلوه دهند 
گفتند: دین و انقالبی گری به کنار، وفاداری به مصالح کشور و عقل 
چه می شود؟ کدام عقل و وجدان اجازه می دهد ما جنایتکاری مانند 

آمریکا را بزک کنیم و دوست و مورد اعتماد جلوه دهیم؟
ایشان با هشدار درباره سیاست ها و روش های نفوذ آمریکا افزودند: 
شیطانی را که ملت از در بیرون کردند در صدد است از پنجره برگردد 
و ما نباید اجازه این کار را بدهیم. رهبر انقالب دشمنی آمریکایی ها را 

با ملّت ایران، پایان ناپذیر خواندند و به عنوان نمونه خاطرنشان کردند: 
در همین روزهای بعد از برجام و توافقی که هنوز سرنوشتش در ایران 
و آمریکا درست معلوم نیست، آمریکایی ها در کنگره مشغول توطئه 

و طراحی مصوبه ای برای مشکل تراشی علیه ایران هستند.
ایش��ان تنها راه پایان یافتن توطئه ه��ای آمریکایی ه��ا را، اقتدار 
ملی ایرانی��ان خواندند و افزودن��د: باید به گونه ای قوی ش��ویم که 
ش��یطان بزرگ از نتیجه بخشی دش��منی های خود مأیوس شود.

ایشان در تبیین راه های دس��تیابی به اقتدار ملی بر سه نکته تأکید 
 کردند: »اقتصاد ق��وی و مق��اوم«، »علم پیش��رفته و روزافزون« و 

»حفظ و تقویت روحیه انقالبی گری به خصوص در جوانان«.
ایشان درباره نکته اول افزودند: اقتصاد قوی و مقاوم، از طریق اجرای 
 عینی و بدون تأخیر سیاس��ت های ابالغ ش��ده اقتص��اد مقاومتی
 امکان پذیر می شودکه البته دولت کارهایی هم در دست اجرا دارد.

رهبر انقالب، توسعه علمی و حفظ شتاب پیشرفت علمی را نیز مهم 
دانس��تند و افزودند: تقویت روحیه انقالبی و ایستادگی در مردم، از 
بهترین راه های تقویت درونی است و مسووالن باید جوانان انقالبی 
را گرامی بدارند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش دشمن 
برای الابالی و بی تفاوت کردن جوانان افزودند: آنها می خواهند روحیه 
حماسی و انقالبی را در جوانان بُکش��ند و در داخل نیز عده ای مدام 
جوانان حزب اللهی را با تعابیری نظیر افراطی می کوبند که این کار 
بسیار غلط اس��ت.رهبر انقالب پس از تبیین راه های دست یابی به 
اقتدار روزافزون و مأیوس کردن دشمنان افزودند: آمریکایی ها، اکنون 
با نوعی تقسیم وظایف، با ایران، دوگانه رفتار می کنند برخی لبخند 

می زنند و برخی در حال تهیه مصوبه علیه ایران هستند.
ایشان تالش آمریکایی ها برای مذاکره با ایران را بهانه ای برای نفوذ 
و تحمیل خواسته های کاخ سفید خواندند و تأکید کردند: ما فقط در 
قضیه هسته ای آنهم به دالیل مش��خص و اعالم شده اجازه مذاکره 
دادیم که بحمداهلل مذاکره کنن��دگان نیز در این عرصه خوب ظاهر 

شدند اما در زمینه های دیگر با امریکا مذاکره ای نمی کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ما با همه کش��ورها به جز 
شیطان بزرگ در سطوح مختلف »دولتی، اقوام و ادیان«، اهل مذاکره 
و تفاهم هستیم.ایش��ان همچنین با اش��اره به جعل��ی بودن دولت 
صهیونیستی افزودند: برخی صهیونیست ها گفته اند با توجه به نتایج 
مذاکرات هسته ای، ۲۵ سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم؛ اما ما به 
آنها می گوییم شما ۲۵ سال آینده را، اصوالً نخواهید دید و به فضل 
الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.

رهبر انقالب تأکید کردند: در همین مدت نیز روحیه اسالمی مبارز، 
ِحماسی و جهادی، صهیونیست ها را راحت نخواهد گذاشت.

ایشان همچنین با انتقاد از کسانی که از یک سال و نیم قبل درصدد 
انتخاباتی ک��ردن فضای کش��ور برآمده اندگفتند: ای��ن موضوع به 
مصلحت کشور نیست؛ زیرا وقتی فضای رقابت و تعارضات انتخاباتی 
اصل می شود، مسائل اصلی به حاش��یه می رود و این به نفع مردم و 
کشور نیست؛ اما اکنون زمان طرح برخی نکات انتخاباتی فرا رسیده 

است.
رهبر انقالب، مساله انتخابات را بسیار مهم و مظهر حضور و اعتماد 

مردم و نماد مردم ساالری دینی و واقعی در ایران خواندند.
ایشان افزودند: به دلیل همین اهمیت بی بدیل، برگزاری انتخابات 
در ایران در ۳۷ سال گذش��ته، به هیچ علتی و در هر شرایط سخت 

 و دش��وار، حتی ی��ک روز به تأخی��ر نیفتاده اس��ت؛ البت��ه برخی
 سیاست بازان در مقاطعی در این زمینه تالش کردند اما جلوی آنها 
گرفته شد. مقام معظم رهبری خامنه ای با اشاره به تبلیغات بی وقفه 
آمریکا و عوامل ضد انتخابات در ایران خاطرنشان کردند:  آنها در همه 
دوران رژیم طاغوت حتی یک بار به انتخابات فرمایش��ی و نمایشی، 
اعتراض نکردند و اکنون هم به رژیم های دیکتاتور و وراثتی منطقه، 
هیچ اعتراضی نمی کنند؛ اما ایران را ب��ا وجود ده ها انتخابات کاماًل 

مردمی و واقعی، مدام در معرض تبلیغات منفی قرار می دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر س��الم ب��ودن همه انتخابات 
 ۳۷ سال گذش��ته افزودند: انتخابات در ایران، با معیارهای متعارف

 بین المللی نیز از سالم ترین و بهترین انتخابات است؛ اما متأسفانه 
 عده ای در داخ��ل در اقدامی غلط در س��المت انتخابات خدش��ه 
می کنند و حتی از قبل از انتخابات از تقلب و دغدغه ناس��الم بودن 

انتخابات حرف می زنند.
رهبر انقالب حضور پرش��ور ملت در همه انتخابات س��ه دهه اخیر 
 را نش��انه اعتماد به نظام دانس��تند و افزودند: چرا ع��ده ای با طرح 
 دغدغه های دروغی��ن و مباداگویی ه��ای بی مبنا، ای��ن اعتماد را

 خدش��ه دار می کنند؟حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: بدیهی 
 است که در موضوع سالمت انتخابات مراقبت های شدیدی به عمل 
 می آید و به کسی اجازه چنین کارهایی داده نمی شود پس تکرار این 

حرف ها با چه هدفی صورت می گیرد؟
ایشان در بحث مراقبت از س��المت انتخابات، به نقش قانونی و مؤثر 
شورای نگهبان اشاره کردند و افزودند: از بزرگ ترین برکات شورای 
نگهبان این اس��ت که مراقب هر گونه خطا و اش��تباه است که البته 

دستگاه های دیگر هم در این زمینه، فعال هستند.
مقام معظم رهب��ری در تبیین س��المت انتخابات پ��س از انقالب 
خاطرنش��ان کردند: البته در برخی انتخابات گزارش هایی در مورد 
اش��کال در انتخابات وجود داشت که دستور بررس��ی دقیق داده و 
معلوم ش��د آنگونه نبوده اس��ت، ضمن اینکه گاه در گوشه و کنار، 
مش��کالتی و تخلفاتی نیز وجود داش��ته؛  اما هیچک��دام در نتیجه 
انتخابات مؤثر نبوده است.رهبر انقالب، رأی مردم را به معنای واقعی 
 کلمه »حق الناس« خواندند و تأکید کردند: مراقبت از رأی هر ایرانی، 
»واجب ش��رعی و اس��المی« اس��ت و هیچ کس حق ندارد در این 
 امانت خیانت کند ضمن اینکه »نتیجه آرای« مردم نیز مظهر کامل

 حق الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تالش کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای  ایستادگی در مقابل اصرار عده ای برای 
باطل اعالم شدن نتیجه انتخابات ۸۸ را نمونه ای از صیانت از نتایج 
آرای ملت و دفاع از حق الناس برشمردند و افزودند: ۴۰ میلیون نفر 
 با حضور پرش��ور، به میدان آمدند، نتیجه انتخابات نیز هرچه بود ما

 به طور کامل از آن دفاع می کردیم، همچنانکه در همه انتخابات دیگر 
نیز پشت نتایج آرای ملت هرچه باشد می ایستم و اجازه خدشه در آن 
را نمی دهم.رهبر انقالب با اشاره به حرف های بی منطقی که در باب 
انتخابات درباره وزارت کشور و ش��ورای نگهبان زده می شود تأکید 
کردند: شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه 

دنیا، چنین نهادی با اسم ها و عناوین متفاوت وجود دارد.
ایشان افزودند: نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر 
است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است و باید آن را رعایت 

و حفظ کرد.
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دکلی که سه سال در آب های 
دوبی توقیف است

قیاس مع الفارق بذر پاش

سوال وزير احمدی نژاد؛
 اين ۳۰۸ هزار میلیارد تومان 

کجاست؟!

شنیده ها 

 دکل خریداری ش��ده از س��وی یک ش��رکت ایرانی،
 سه سال اس��ت که در آب های دوبی متوقف و معطل 
مانده است. به گزارش فارس، پنج س��ال قبل، یکی از 
ش��رکت های ایرانی از طریق واس��طه ای به نام )ق.م( 
اقدام ب��ه خرید دکل حف��اری به نام )الریس��ا( از یک 
شرکت تجاری در دبی کرده است.قیمت این دکل در 
آن زمان حدود ۱۰۵ میلیون دالر برآورد شده است که 
با مذاکرات صورت گرفته تا به حال ۸۰ درصد پول دکل 
واریز شده؛ اما تاکنون دکل به ایران تحویل نشده است. 
این دکل به مدت سه سال اس��ت که در امارات توقیف 
شده و شرکت خارجی تحویل آن را منوط به پرداخت 

۱۰۰ درصد پول آن کرده است. 
این گزارش حاکی است این شرکت ایرانی هرچند در 
خصوص خرید دکل »الریسا« به مشکل برخورد کرده 
 اس��ت؛ اما س��وابق موفقیت آمیزی در خرید و واردات 
دکل های ملکی به ایران دارد ؛ به طوری که چند فروند 
از بزرگ ترین دکل ه��ای ملکی ای��ران در اختیار این 
شرکت پیمانکاری است.بر اساس این گزارش با توجه 
به اینکه توقف طوالنی مدت این دکل ناش��ی از برخی 
اختالف حساب ها بوده اس��ت؛ به نظر می رسد تسریع 
در تعیین تکلیف وضعیت ای��ن دکل می تواند از اتالف 

سرمایه ناشی از توقف آن جلوگیری کند.

آیت اهلل هاش��می رفسنجانی،  با بیان این که مردم، 
مخصوص��اً جوانان و زنان و به وی��ژه تحصیلکرده ها 
آمادگ��ی دارند ب��رای نهادینه ش��دن اعت��دال در 
کش��ور وارد می��دان  انتخابات ش��وندگفت: در این 
برهه وظیفه همه دلس��وزان و احزاب و تش��کیالت 
در دای��ره انقالب اس��ت که ب��ا ورود ب��ه انتخابات، 
زمین��ه  خل��ق یک حماس��ه سیاس��ی دیگ��ر را در 
 اس��فندماه فراهم کنند که انتخاباتش بس��یار مهم

 است.

 تشويق هاشمی به حضور
 در انتخابات اسفند

مهرداد بذرپاش در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: 
برخ��ی می گویند برای گرفتن حق مان باید هزینه و 
فایده کنیم؛ اگر هزینه قدری بیشتر بود، از حق مان 

صرف نظرکنیم. 
اخی��را در حوزه ی حق هس��ته ای ع��ده ای این تز 
را تروی��ج می کنندکه حق هس��ته ای و یا هر حق 
دیگ��ری را هزینه و فایده کنیم.حال می خواهم یک 
مث��ال بزنم: خرمش��هر، این قطع��ه ی رعنای ایران 
اس��المی، مدتی در چنگال رژیم صدام افتاد؛ به نظر 
ش��ما برای گرفتن این حق، چندنفر باید مثل جهان 
آرا ج��ان می دادند تا این جزء ه��ر چند کوچک از 
 س��رزمین مقدس��مان به صاحبان آن برگ��ردد؟ آیا

 می بایس��ت برای گرفتن این حق)خرمش��هر( هم 
هزینه و فایده می شد؟

نیکزاد،وزیر سابق راه و شهرسازی در اولین نشست 
سراس��ری تبیی��ن مبان��ی و آرمان ه��ای انقالب و 
بازخوانی خط نورانی امام خمینی )ره( که توس��ط 
اطرافی��ان احم��دی نژاد برگزارش��ده گفته اس��ت: 
کارشناس��ان اقتص��ادی دولت کنون��ی معتقدندکه 
 اگ��ر نقدینگی باال برود، تورم ه��م باال می رود. این 
در حالی اس��ت که دولت همزم��ان با افزایش ۳۰۸ 
 ه��زار میلی��ارد تومانی ب��ه نقدینگی کش��ور ، ادعا 

می کند که تورم را کاهش داده است.
چطور ممکن اس��ت نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار 
میلیارد تومان باشد؟ یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار 
میلیارد تومان در س��ال ۹۲ را با ب��وده تا خردادماه 
۹۴ ک��ه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ش��ده، ۳۰۸ هزار 
میلی��ارد تومان نقدینگی وارد جامعه ش��ده اس��ت.

طبق حرف خودش��ان، ۴۰ هزار میلی��ارد تومان به 
۱۶میلیون نفر وام داده ش��ده است؛ به روستایی ها 
۱۲ میلی��ون و ش��هری ها ۲۵ میلی��ون تومان داده 
ش��ده اس��ت. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. 
منت هم س��ر نظام می گذارن��د که این کار را کرده 
 اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته اس��ت؟!

کل تس��هیالت داده شده به مس��کن مهر در طول 
هش��ت س��ال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان 
بوده است یعنی فقط ۵ هزار میلیارد تومان در سال 
ب��ه ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته اس��ت؛ آن هم 
ب��ا این همه منتی که س��ر مردم م��ی گذارند! این 
در حالی اس��ت ک��ه دولت جدید در س��ال ۱۳۹۲ 
رقم��ی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
پرداخ��ت کرده اس��ت.از این رقم درش��ت، یک نفر 
 دو ه��زار میلی��ارد توم��ان وام گرفت��ه و در ط��رف

 مقابل، یک روس��تایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری 
که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته اس��ت. 
 این بندگان خدا نه خودش��ان، نه همسرشان دیگر

 نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.

صدر اعظم آلمان، اتحادیه اروپا را مسوول بخشی از روند 
ظهورگروه تروریستی موسوم به حکومت اسالمی عراق 

و شام)داعش( در خاورمیانه و شمال آفریقا دانست.
به گزارش ایرنا، روزنامه آلمانی بیلد نوشت: انگال مرکل 
در نشست پرس��ش و پاسخ در دانش��گاه برن سوییس 
گفت: با توجه به اینکه بس��یاری از پیکارگران این گروه 
تروریستی اروپایی هس��تند، اتحادیه اروپا نیز مسوول 
موج تروری است که در کشورهایی مانند سوریه، عراق 

و لیبی است.
مرکل افزود: نمی توانیم بگوییم که این پدیده ما را نگران 
نمی کند.برخی از این افرادکه بسیار جوان هم هستند، 
درکش��ورهای ما بزرگ ش��دند و ما باید به سهم خود با 

این پدیده مقابله کنیم.طبق اعالم دولت آلمان، از سال 
۲۰۱۲ تا کنون، حدود ۷۰۰ نفر از تندروهای مسلمان 

آلمان، به داعش در عراق و سوریه پیوستند.

 مرضیه افخم،سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اخبار منتشره 
در برخی رسانه های عربی مبنی بر نقش سفارت ایران در یمن به 
عنوان اتاق فکر و عملیات گروه های یمنی، این اخبار را تکذیب 
کرد.افخم اضافه کرد: این اخبار جعلی با هدف تحریف و تضعیف 
نقش مردم و گروه های یمنی طی شش ماه ایستادگی و مبارزه 
در محاصره مقابل متجاوزان خارجی و تروریست ها و گروه های 
تکفیری داخل یمن صورت می گیرد و کامال بی اس��اس است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین خبرسازی ها مبنی بر 
تعطیلی سفارت جمهوری اسالمی ایران در یمن را شایعه خواند 
و گفت: فعالیت سفارت ایران در صنعا طبق روال عادی ادامه دارد 
و سید حسین نیکنام، س��فیر ایران در یمن هم برای استفاده از 
مرخصی سالیانه روز گذشته به کشور مراجعت کرده است.برخی 
پایگاه های خبری عربی وابس��ته به آل سعود ،از بازگشت سفیر 
ایران در یمن به کشور و تعطیلی سفارت ایران در صنعا خبر داده 

بودند.از سوی دیگر »ریاض یاسین« وزیر خارجه دولت مستعفی 
و فراری یم��ن در »ریاض« هم در گفت وگوی تلفنی با ش��بکه 
س��عودی »االخباریه« اعالم کرد که تا چند ساعت دیگر، قطع 

رابطه یمن با ایران اعالم خواهد شد.

مرکل:
 اروپا هم مسوول ظهور گروه تروريستی داعش است

افخم:
فعالیت سفارت ايران در صنعا همچنان ادامه دارد

رییس سازمان بسیج مس��تضعفین گفت: ملت ایران امروز 
کانون توجه جهان اس��ت و باید با درک درس��ت از شرایط 
حساس و سرنوشت ساز خود آگاه و بصیر، درست و به موقع 

عمل کند.
به گزارش مهر ب��ه نقل از پایگاه اینترنتی بس��یج، س��ردار 
محمدرضا نقدی رییس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت: 
از ابتدای انقالب تا اکنون اگر الزم بود برای اثبات دش��منی 
قدرت های استکباری به س��رکردگی آمریکا دلیل و نشانه 
 بیاوریم تا دست های پنهان آنها را در حمایت از رژیم پهلوی،

گروهک های تروریستی، صدام بعثی و فتنه گران بر مال کنیم 
امروز این دشمنان چهره واقعی خود را نشان داده و بی هیچ 
واسطه ای رو در روی ملت ایران قرار گرفته اند و برای اثبات 

دشمنی آنان نیاز به هیچ تفسیر و دلیلی نیست.
س��ردار نقدی با اش��اره به اینکه لحن آمریکایی ه��ا بعد از 
مذاکرات تندتر شده تاکید کرد: دشمنان ما هر روز ایران را 
تهدید به حمله نظامی می کنند؛ این واضح است که مساله 
استکبار با ما،  مس��اله هسته ای نیس��ت و اگرکسی چنین 

پنداری داشته باشد ساده لوح است.
وی گفتمان انقالب اسالمی را حاکمیت خدا بر زمین دانست 
و تصریح کرد: در مقابل با آمریکا که مدعی حاکمیت زمین 
اس��ت و در اس��ناد راهبردی خود بارها ب��ر آن تاکید کرده 
اس��ت، تفکر گفتمان جمهوری اس��المی در حال پیشروی 
است. رییس سازمان بسیج مس��تضعفین به مصاحبه چند 
روز گذش��ته خود با خبرنگار فلسطینی ش��بکه تلویزیونی 
فلسطین الیوم اش��اره کرد و گفت: در آن مصاحبه بنده این 
 مساله را مطرح کردم که »در سال ۲۰۲۵ ما بر سر کالهک
  هس��ته ای ک��ه از رژیم غاصب صهیونیس��تی ب��ه غنیمت

 گرفته ایم ب��ا ۱+۵ مذاک��ره خواهیم ک��رد.«وی ادامه داد: 
خبرنگار این ش��بکه تلویزیونی برای تفهیم مطلب اینگونه 
مطرح کرد که » این یک رویا اس��ت باید حرف ها مبتنی بر 

واقعیت ها باشد چطور این ادعا را می کنید؟«
س��ردار نقدی در پاس��خ به این خبرنگار بیان داش��ت: اگر 
 به درس��تی به اتفاقات چند س��ال اخیر جهان ن��گاه کنیم
  واقعیت هایی وج��ود دارد که به گوش��ه ای از آنها اش��اره

 می کن��م. وی ادامه داد: در ایران، هم��ه منابع و ظرفیت ها 
در اختیار آمریکا بود آن را با انقالب اسالمی فتح کردیم. در 
لبنان، اسراییل تا نیمه شهر بیروت پیشروی کرده بود و تفکر 
انقالبی لبنان را آزاد کرد. عراق هم با همین تفکر از سیطره 
آمریکاآزاد ش��د؛ یمن هم از لوث وجود رژیم صهیونیستی 

آمریکایی آل سعود پاک شد و فلسطین که به نقطه تسلیم 
محض رس��یده بود، با ای��ن تفکر احیاء و غزه ی فلس��طین 

حماسه آفرین شد و همچنان روند این فتوحات ادامه دارد.
س��ردار نقدی تصریح کرد: الجزایر، بحری��ن، مصر، اردن و 
کشورهایی از این دس��ت آتش زیر خاکستر هستند؛ اگر در 
این کشورها تا آفریقای مرکزی انتخاباتی آزاد و بدون اعمال 
نفوذ قدرت های اس��تکباری برگزار شود مردم، دولت هایی 

اسالم گرا و ضد امریکایی را انتخاب خواهند کرد.
سردار نقدی با تاکید بر اینکه اکنون ایران در حساس ترین 

نقطه جغرافیایی جهان و مهم ترین مقطع زمانی قرارگرفته 
اظهار داشت: باید این را به خوبی درک کنیم که ملت ایران 
زیر ذره بین جهان است.  اگر در کش��ور ما قطره ای خون از 
بینی کسی جاری شودکه مسبب آن نیروی انتظامی باشد 
اغلب رسانه های دنیا آن را بازتاب می دهند؛ در حالی که در 
اخبار جنایات رژیم صهیونیستی آل سعود سانسور می شود 
 و حتی بس��یاری از مردم جهان از بروز جنگ در این کشور

 بی اطالع هستند. 
وی افزود: ملت ایران امروز کانون توجه جهان است و باید با 
درک درست از شرایط حساس و سرنوشت ساز خود آگاه و 

بصیر، درست و به موقع عمل کند.
وی با اشاره به این مطلب که با پیشرفت های علمی و توسعه 
درکشور چه در بعد صنعتی و چه در بعد نظامی ابزار و امکانات 
مختلفی برای تحقق آرمان های انقالب در اختیار ملت ایران 
است اظهار داشت: نسل های قبل امکانات شان بسیار کمتر 
بود و در شرایطی که بیش از نیمی از مردم کشور حتی سواد 
خواندن و نوشتن نداشتند با دس��تان خالی با رژیم طاغوت 
و آمریکا با چهل هزار مستش��ارش ایس��تادگی کرد و پیروز 
شد. در حالی که امروز ما فقط بیش از چهار میلیون دانشجو 
 داریم. انتظار این اس��ت که کارهای بس��یار بزرگی را انجام

 دهیم.
وی در خاتمه در پاسخ به سوال یکی ازبسیجیان در خصوص 
توافق هس��ته ای ابراز داش��ت: موضع بس��یج در خصوص 
مذاکرات و توافق، س��پردن کار و اعتماد به مس��ووالن امر 
 است؛ اما در خصوص قطعنامه شورای امنیت این قطعنامه،

  قطعنامه ای بر ضد امنیت و اس��تقالل ایران است و به هیچ 
وجه از س��وی ملت پذیرفتنی نیس��ت.وی در پایان افزود: 
پذیرش قطعنامه در این ش��رایط به معنی پذیرش س��لطه 
استکبار بر ایران است. آمریکا با مذاکره و توافق هسته ای به 

دنبال نفوذ در ایران است.

رهبر انقالب در ديدار اقشار مردم فرمودند:

صهیونیستها۲۵سالآیندهرانمیبینند

ملت ايران کانون توجه جهان؛ 

آمريکا با توافق به دنبال نفوذ است



خبر 
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دبیر انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران امروز در خص��وص تحوالت بازار 
مسکن گفت: هر نوع تغییری در بازار مسکن می تواند کلیت فضای اقتصادی 

کشور را دستخوش تحول کند.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی، با اشاره به اینکه طی یک دهه اخیر سهم 
ارزش افزوده بخش س��اختمان های خصوصی از GDP بین 2 تا 5 درصد 
بوده است خاطرنشان کرد: حوزه مسکن قریب به 12 درصد از اشتغال کشور 
را نیز در اختیار خود دارد، به طوری که طبق نتایج برخی تحقیقات ساخت 

هر 100 متر مربع مسکن می تواند شش فرصت شغلی ایجاد کند.
مدیر مسوول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر 
اینکه سیاست های پولی انبساطی دولت های نهم و دهم موجب رونق بازار 
مسکن شده بود گفت: اما این سیاست ها به افزایش پایه پولی و نقدینگی و 

نتیجه افزایش تورم منتج گردید.
طباطبایی با اشاره به اینکه سیاست های انقباضی و انضباطی دولت یازدهم 
بازار مسکن را به نوعی منجمد کرد، خاطرنش��ان نمود: بر اساس آمار ارائه 
شده ساخت و سازها در ش��هر تهران نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش 
را نشان می دهد و میانگین کشوری ساخت و س��از مسکن نیز 65 درصد 

کاهش داشته است.
مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اخیرا نیز آماری از کاهش ارائه 
تسهیالت مسکن منتشر شده است، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی 
تسهیالت به حوزه مسکن در چهار ماه نخست سال 93 معادل 10/4 هزار 
میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار ماه نخس��ت سال 94 به 9/5 هزار 
میلیارد کاهش یافته اس��ت و در س��ال جاری س��هم بخش مسکن از کل 
تسهیالت 10/1درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این میزان 

12/9 رصد بوده است.
این کارشناس مس��ایل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در حالی درصدد 
کاهش میزان اعتبار دهی به بازار مس��کن و حوزه زیرس��اختی شهرهای 
جدید اس��ت که آمار نقدینگی همچنان صعودی اس��ت، افزود: آمار مرکز 
پژوهش های مجلس نش��ان می دهد حجم پایه پولی در 12 ماه منتهی به 
خرداد 93 بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این موضوع 
نشان می دهد که دولت با قطع حمایت های اعتباری از پروژه های مسکن 

مهر نمی تواند به طور کلی رشد نقدینگی را مهار کند.

آمار تکان دهنده از افول اقتصاد مسکن

امیر حسین افیونی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان  گفت: 
استان اصفهان در تولید محصوالت پروتئینی با تولید یک میلیون و 450 هزار تن انواع 
محصوالت پروتئینی شامل گوشت قرمز و س��فید، تخم مرغ، شیر و ... رتبه نخست در 

سطح کشور را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: این در حالی است که استان در این چند سال اخیر با مشکالت جدی در 
بحث خشکسالی روبرو بوده است، در این شرایط نه  تنها با افت تولید محصوالت مختلف 

روبرو نبوده ایم بلکه با برنامه ریزی منسجم به اهداف مشخص دست پیدا کردیم.
افیونی در مورد طرح ملی خرید تضمینی شیر خام گفت: امسال 70 هزار تن شیر خام به 
قیمت تضمینی در اصفهان خرید شد که بیش از 40  درصد کل خرید تضمینی شیرخام 
کشور است و 90 درصد وجه آن نیز به صورت نهاده های دامی و پول نقد پرداخت شده   که 
در پی این اقدام توانستیم بازار شیرخام را کنترل و همچنین بازار نهاده را ثبات برسانیم 

و در کنار آن همه شیرخشک تولید شده از این محل را به صادرات اختصاص دهیم.
وی با اعالم اینکه با رشد بهره وری می توان بازار صادراتی را توسعه داد تاکید کرد: استان 
اصفهان با تولید یک میلیون و 200 هزار تن شیر حدود 17 درصد تولید شیر کشور را 
به خود اختصاص داده است و باالترین رکورد تولید در این زمینه را دارد، استان از نظر 
تولید گوشت مرغ با تولید 165 هزار تن همواره رتبه اول یا دوم در تولید گوشت مرغ در 
کشور را دارا بوده است، در تولید تخم مرغ نیز استان با تولید 94  هزار تن در سال رتبه 

سوم کشور  را به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان 
در زمینه تولید گوشت قرمز دام سبک و س��نگین با تولید سالیانه 62 هزار تن گوشت 
رتبه پنجم در میان اس��تان های کش��ور را به خود اختصاص داده است، در مجموع به 
دنبال افزایش کیفیت و توان رقابتی تولیدکنندگان هستیم تا در بخش صادرات بتوانیم 

فعال تر عمل کنیم.
توسعه گلخانه ها از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی است

مهندس کرمانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در ارتباط با پروژه های افتتاحی این هفته گفت: از 173 پروژه جهاد کشاورزی 18 پروژه 
به معاونت بهبود تولیدات گیاهی مرتبط است که 15 پروژه شامل 15 گلخانه به مساحت 
هفت هکتار است زیرا توسعه گلخانه ها از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی است و 

در همین راستا گلخانه های زیادی در حال ساخت است.
وی از رشد 200 درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری 
خبر داد و گفت: در سال زراعی 93 بالغ بر 302 هزارتن گندم 

آبی و دیم در اصفهان کشت شده که 175 هزار تن آن را 
خرید تضمینی کرده ایم که در قیاس با س��ال گذشته 
200 درصد رش��د در خرید تضمینی این محصول 

ثبت شده است.
کرمانی تصریح ک��رد: 182 هزار تن جو نیز در 
این سال در استان کشت شده که 31 هزار تن 

آن خرید تضمینی ش��د و مابقی به دلیل ثبات 
حاصل از خری��د تضمینی دولت ب��ه قیمت باالتر 

توسط بخش خصوصی خریداری شد.
وی ادامه داد: توسعه کش��ت نشایی پیاز در 2200 
هکتار که 62 درصد از کل کش��ت پیاز اس��تان را 
شامل می شود و تاثیر چشم گیری در مصرف آب 

دارد و برنامه ما توسعه بیشتر آن است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشت نشایی 
ذرت به صورت آزمایشی و موفقیت آمیز بودن نتایج آن برای توسعه و کشت در سال های 
آتی و کشت موفقیت  آمیز خس��یل جو به عنوان گیاه علوفه ای و جایگزین کردن آن با 
کشت تابستانه ذرت که قسمت اعظمی از مصارف آب کشاورزی استان را شامل می شد. 
کشت پاییزه چغندر قند نیز دیگر اقدام موفقیت آمیز معاونت بهبود محصوالت گیاهی 
بود که در ادامه توسعه خواهد یافت و جایگزین کشت تابستانه و معضالت کم آبی آن 
خواهد شد، همچنین در یک سال اخیر مبارزه موفقیت آمیزی با آفت سن گندم صورت 

گرفت که هیچ مورد برگشتی از آن گزارش نشد.
وی تشکیل تشکل گندم کاران استان را نیز اتفاقی با ارزش برای کشاورزی استان عنوان 
کرد و گفت: در این تشکل در آینده می توان از تجارب سایر کشاورزان برای بهبود کشت 
بهره جس��ت و با افزایش آموزش ها، بهره وری را فزونی بخشید، همچنین در این مدت 

بیش از یک هزار و 400 دستگاه تراکتور شماره گذاری شد.
تدوین برنامه جامع چهارساله برای کشاورزی استان

احمد صفی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
عنوان کرد: تعداد پروژه های افتتاح شده تا خرداد امس��ال و در هفته جهاد کشاورزی 
202 پروژه بود که با 173 طرحی که در هفته دول��ت مورد بهره برداری قرار می گیرند 
به 375 پروژه می رسد و این در حالی است که مبلغ سرمایه گذاری آنها یک هزار و 126 

میلیارد ریال می باشد.
وی تاکید کرد: اگر به گذشته برگردیم در بخش کشاورزی عمدتا منابع دولتی صرف و 
سرمایه گذاری ها توسط دولت مدیریت شده است اما در این سال ها همه کاهش سهم 
دولت در سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی پر شده است به گونه ای که سهم دولت 
در پروژه های فعلی 25درصد، تسهیالت دریافتی توسط بخش خصوصی 23درصد و 

آورده های شخصی 52 درصد بوده است.
صفی ادامه داد: در سه ماه اخیر سرمایه گذاری 488 میلیارد ریالی در بخش کشاورزی 
انجام گرفته که بر اساس اولویت به ترتیب در مباحث دام و طیور، طرح های زیر بنایی 
و تولید گیاهی و گلخانه ای می باش��د. وی از افتتاح 12 طرح شاخص با سرمایه گذاری 

بیش از  هش��ت میلیارد ریالی خبر داد و گفت: کاش��ان رتبه نخس��ت میزان 
سرمایه گذاری در دو ماه اخیر را کسب کرده  وبعد از آن اصفهان قرار دارد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی س��ازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان عنوان کرد: با همت اعضای سازمان و بررسی بسیاری از موضوعات حوزه 
وسیع کشاورزی برنامه راهبری چهار ساله تدوین کرده ایم و با مشخص شدن آمارهای 

دقیق سال 93 به لطف خدا موفق به تحقق 98درصد از اهداف ترسیم شده، گشته ایم.
وی ادامه داد: هنگامی که دولت تدبیر و امید امور را تحویل گرفت کش��ور با مشکالت 
زیادی روبرو بود، در بخش کشاورزی قبل از آغاز به کار دولت نهم و دهم وضعیت تولیدات 
کشاورزی مناسب بود، در این زمان کشور در زمینه تولید گندم به خود کفایی رسید و 
قرار بود این روند رو به رشد در دولت های بعدی نیز حفظ شود که متاسفانه این اتفاق رخ 
نداد، البته با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وضعیت بهبود پیدا کرد و برنامه ریزی های 
منسجم تری ش��کل گرفت. رییس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با اعالم 
این که افتتاح این پروژه ها زمینه اشتغال 1329 نفر  و تثبیت 648 شغل و 481 فرصت 
شغلی را فراهم می کند گفت: این 173 پروژه با اعتباری بالغ بر 477 میلیارد ریال آماده 
بهره برداری هستند به گونه ای که در هر شهرس��تان چند طرح مورد بهره برداری قرار 
می گیرد، از نظر تعداد پروژه ها سمیرم با 16 پروژه و از نظر حجم سرمایه گذاری کاشان 
با 100 میلیارد ریال رتبه های اول استانی را اخذ کرده اند.وی گفت: در مجموع با چهار 
مقوله در بخش کشاورزی مواجه هستیم، این چهار مقوله شامل تحقیق، ترویج، تولید و 
تنظیم بازار است، اگر در این چهار رکن با برنامه ریزی پیش برویم به طور قطع در بحث 

کشاورزی موفق هستیم و در غیر این صورت به موفقیت چشم گیری نخواهیم رسید.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به این که اقدامات خوبی در بخش 
تحقیقات در حال انجام است اضافه کرد: در مبحث تولید، کارهای زیادی باید شکل بگیرد، 
لزوم توجه بیشتر به توسعه گلخانه ها، توسعه کشت نشایی و آبیاری نواری، کشت پاییزه 
چغندر قند و توجه بیشتر به الگوی آبیاری مناسب می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف 
کند، البته در کنار این موضوعات کشاورزی اس��تان با دو چالش مهم یعنی کمبود آب و 
کمبود خاک روبرو است که نیاز به توجه بیشتری در این موارد است. وی افزود: جهت گیری 
ما در استان به این سمت است که کشت سبزی و صیفی به فضای گلخانه ای انتقال یابد، و 
طبق برنامه ریزی های انجام شده سطح زیر کشت گلخانه ای استان به حدود سه هزار هکتار 
خواهد رسید، در حال حاضر یک هزار و 252 هکتار اراضی گلخانه ای در استان وجود دارد 
که 12 درصد از مساحت گلخانه های کشور را شامل می شود. وی تصریح کرد: در سال 
جاری پنج هزار تن سیب  زمینی به��اره در سطح استان خریداری ش���ده 
اس����ت، در مجموع امیدواریم با برنامه ریزی های شکل گرفته 
بتوانیم در راستای بهبود وضعیت کشاورزی استان 
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 مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساس��ی وزارت جهادکش��اورزی ضمن تش��ریح جزئیات طرح 
خوداتکایی ذرت، گفت: امسال خرید تضمینی ذرت دانه ای با قیمت کیلویی 960 تومان اجرا می شود.

کاوه خاکسار اظهارداشت: در حال حاضر سطح زیر کشت ذرت دانه ای حدود 175 هزارهکتار و ذرت 
سیلویی)علوفه ای(  حدود 230 هزار هکتار است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کش��اورزان ذرت را دو منظوره کشت می کنند، گفت: بدین ترتیب که اگر 
شرایط کشت مناس��ب باش��د، محصول را نگهداری و ذرت را به صورت دانه ای برداشت و در غیر این 
صورت، آن را به صورت علوفه ای برداشت می کنند. این مقام مسوول در وزارت جهادکشاورزی با اشاره 
به اینکه  امس��ال خرید تضمینی ذرت دانه ای با قیمت کیلویی 960 تومان اجرا می شود، اضافه کرد: 
قیمت این محصول در حال حاضر کاهش یافته و بین 700 تا 800 تومان است، ضمن اینکه با ابالغ وزیر 

جهادکشاورزی، این محصول به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود.
خاکسار با بیان اینکه سطح زیر کشت ذرت  نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است، گفت: سال قبل 
کشت ذرت دانه ای در سطح 246 هزار هکتار و ذرت سیلویی در سطح 255 هزارهکتار انجام شده بود 

و علت این کاهش به دلیل مشکل آب است.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود میزان تولید ذرت دانه ای در سال جاری حدود یک میلیون و 400 
هزار تن و ذرت علوفه ای حدود 11/5 میلیون تن باشد، ضمن اینکه از نظر تولید ذرت سیلویی ما هیچ 
مشکلی نداریم و همچنین ممکن است مقداری از میزان تولید ذرت سیلویی کاسته و به تولید ذرت 
دانه ای افزوده شود. خاکس��ار با بیان اینکه در صورت انجام خرید تضمینی امکان افزایش تولید ذرت 
دانه ای بیشتر می شود، گفت: با توجه به کاهش سطح زیر کشت میزان تولید هم نسبت به سال گذشته 
کاهش پیدا می کند. این مقام مس��وول در وزارت جهادکش��اورزی با بیان اینکه کشت ذرت در  همه 
استان های کشور انجام می شود، ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول در استان خوزستان پارسال 
78 هزار هکتار بوده که  امسال به حدود 62 هزار هکتار کاهش یافته است، همچنین در استان فارس 

سطح زیر کشت ذرت از 31 هزار و 800 هکتار به حدود 20 هزار و 400 هکتار رسیده است.
خاکسار، نخستین اقدام در اجرای طرح مذکور را تغییر سیستم آبیاری عنوان کرد و افزود: قصد داریم 

به تدریج شیوه آبیاری را از ثقلی به استفاده از روش آبیاری تیپ تغییر دهیم.
     وی با اشاره به اینکه این اقدامات از سال گذشته آغاز شده است، گفت: ما قصد داریم تا افق 1404 از 
سطح کشت حدود 445 هزار هکتار ذرت، روش آبیاری 360 هزار هکتار را از ثقلی به تیپ تغییر دهیم.

این مقام مسوول، اقدام دوم  را بررسی بحث کشت نشایی این محصول عنوان کرد و ادامه داد: کشت 
نشایی امسال در استان های اصفهان، البرز، خوزستان، فارس، گلستان، خراسان رضوی و هرمزگان در 
سطحی حدود 30 هکتار انجام شد. وی اضافه کرد: با وجود آنکه کشت نشایی هزینه تولید را مقداری 
افزایش می دهد اما چند مزیت دارد،این اقدام سبب کاهش مصرف آب می شود،  در پی آن تراکم مطلوب 

به دست می آید، بعضی از آفات و بیماری ها کنترل و همچنین استقرار گیاه بسیار بهتر انجام می شود.
خاکسار، اقدام سوم را استفاده از ارقام زودرس و میان رس با نیاز آبی کمتر و متحمل تر به خشکی  عنوان 
کرد و افزود: در سال گذشته نسبت مصرف ارقام دیررس به میان رس و زودرس 92 به هشت درصد و 
در سال جاری 74 به 26 درصد بوده است و برای سال آینده نیز امیدواریم با اقداماتی که انجام می گیرد، 

بتوانیم این نسبت را به نفع افزایش کارایی مصرف آب تغییر دهیم.
مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: بذور مختلف قیمت های 

متفاوتی دارند اما کشاورزان براساس کیفیت می توانند ارقام مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه کشاورزانی که با مشکل آب و طول دوره رشد کوتاه روبرو هستند، بهتر است از ارقام 
زودرس و میان رس استفاده کنند، افزود: طول دوره رشد ارقام دیررس بیشتر است و بنابراین مصرف 
آب آنها نیز زیاد است. به گفته خاکس��ار، ارقام دیررس عملکرد بیشتری دارند اما ما به دنبال استفاده 
از ارقام زودرسی هستیم که طول دوره رش��د کوتاه تری دارند و با نیاز آبی کمتراز کیفیت و عملکرد 

باالیی برخوردارند.

جزییات طرح وزارت جهاد برای خوداتکایی ذرت
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دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور گفت: معاون روابط کار وزارت کار 
در نامه ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه 
ویژه تعیین دستمزد س��ال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارش های میدانی شده است. 
رحمت اله پورموسی با اشاره به برگزاری کمیته های تخصصی تعیین دستمزد از 
مهر ماه سال جاری گفت: به تازگی معاون روابط کار طی نامه ای اعالم کرده است 
که یک نفر را به  عنوان نماینده تام االختیار گروه های کارگری به وزارتخانه معرفی 
و گزارش های میدانی از وضعیت معیشت خانوار کارگری برای کمیته های تعیین 
مزد سال آینده را آماده کنیم.  وی ادامه داد: براساس پیش بینی وزارت کار، مهرماه 
سال جاری کار بررسی وضعیت دستمزد کارگران و همچنین فعالیت کارگروه ها 
آغاز خواهد شد، همچنین وزارت کار به دنبال تهیه گزارش هایی میدانی از وضعیت 

معیشت کارگران است.
 پورموسی با بیان اینکه کسری معیش��تی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار 
ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داش��ت، گفت: با وج��ود اینکه بیش از 
۹4 درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد 
تعدادی از آنها در ماه کمتر از یک میلیون تومان اس��ت، چون بیش از 70 درصد 
کارگران قراردادی کش��ور، تنها حداقل دس��تمزد 712 هزار تومانی را در هر ماه 

دریافت می کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار کش��ور اظهار داشت: حداقل یک سوم 
کارگران حق��وق و مزایای واقع��ی را دریافت نمی کنند. زمانی ک��ه حقوق کارگر 
به اندازه کافی نباشد، قطعاً ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل 

مزدهای فعلی تأمین کننده هزینه های زندگی نیست.

آغاز کمیته مزد ۹۵ از مهرماهایران کشور ناامن شبکه حمل و نقل

رییس هیات مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه ها گفت: ایران پنجمین کشور نا امن 
شبکه حمل و نقل در سطح جهان است.

محمد بخارایی اظهار کرد: جمعیت طرفداران ایمنی راه ها یک نهاد مردمی است که 
در راستای استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های مردم برای فرهنگ سازی در خصوص 
ترافیک بهره مند می شود چراکه هر جایی که مردم حضور یافته اند توفیقات اجتماعی 

حاصل شده است.
رییس هیات مدیره جمعیت طرفدارانی ایمنی راه ها با بیان اینکه ایران پنجمین کشور 
ناامن شبکه حمل و نقل در سطح جهان است، ادامه داد: ایران با وجود دستاوردهای 
بزرگ در بخش حمل و نقل متاسفانه پنجمین کش��ور ناامن شبکه حمل و نقل در 

سطح جهان محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه سال 84 میزان تلفات حوادث رانندگی در ایران 28 هزار نفر بود، 
تصریح کرد: میزان کشته شدگان سوانح رانندگی در کشور در سال ۹3 به 17 هزار 

نفر کاهش یافته که از متوسط جهانی 40 درصد عقب تر هستیم.
بخارایی افزود: سالیانه 300 هزار نفر در س��وانح رانندگی مجروح می شوند که 10 

درصد از آنها معلول دائمی هستند.
وی ادامه داد: 70 درصد از عوامل س��وانح رانندگی مربوط به عامل انسانی مستقیم 
است که با احتساب نگهداری خوب جاده و تعمیر خودرو عامل انسانی به ۹7 درصد 
افزایش می یابد. وی با بیان اینکه همه باید دغدغ��ه ملی و عزم ملی در ایمنی راه ها 
داشته باشند، تاکید کرد: باتوجه به اینکه زنان ۵0 درصد از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند در فرهنگ سازی ترافیکی و کاهش تلفات سوانح رانندگی می توانند نقش 

موثری داشته باشند.

آخرین وضعیت شناسایی و 
حذف یارانه پردرآمدها

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخرین وضعیت شناسایی و حذف 
یارانه پردرآمدها خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره آ خرین وضعیت شناسایی و حذف یارانه بگیران 
پردرآمد اظهار کرد: تا این لحظه دو میلیون نفر از پردرآمدها حذف شده اند. کار 
به تدریج در حال انجام است و تالش می کنیم که با دقت زیادی کار شناسایی 

پردرآمدها را دنبال کنیم.
وی گفت: یارانه آن دس��ته افرادی که در موردشان اشتباه شده مجدد برقرار 

کرده ایم که این افراد باالی 16 هزار نفر بوده اند.
به گفته فیروزآبادی آمار حذف شدگان از دریافت یارانه در سال گذشته ۵0 
هزار نفر بوده که امسال میزان اعتراض ها رشدی نداشته است به نحوی که با 
پیشرفت کار نسبت اعتراض ها کاهش یافته و این امر از افزایش دقت وزارت 
کار حکایت دارد. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره 
نامه رییس مجلس به رییس جمهوری مبنی بر ممنوع دانس��تن شناسایی 
پردرآمدها توس��ط وزارت کار گفت: در این زمینه یک اختالف نظری وجود 
داشته و مجلس به آن اشکال حقوقی گرفته که وارد است و باید بررسی شود.

وی گفت: کاری که اکنون در وزارت کار صورت می گیرد کامال قانونی اس��ت 
منتهی بحث این است که طبق آیین نامه ای که ارجاع شده دولت اختیار را به 
وزارت کار سپرده است اما نظر مجلس این است که دولت نمی تواند این اختیار 
را توکیل به غیر کند بنابراین اشکال حقوقی گرفته شده وارد است و در صورتی 

که الزم باشد اصالح صورت می گیرد.

دبیر انجمن آب های معدنی و آش��امیدنی ضمن رد فروش آب های 
بس��ته بندی به ناتو، گفت: به تازگی مطلبی در فضای مجازی منتشر 
شده که بر اساس آن تاریخ مصرف آب درس��ایر کشورهای دنیا یک 
هفته و در ایران یک ماه است، این درحالی است که در استانداردهای 
 بین المللی دنیا چیزی به عن��وان »تاریخ مصرف آب بس��ته بندی« 

وجود ندارد.
پیمان فروهر از شایعات منتشر شده در فضای مجازی گالیه و تصریح 
کرد: چنانچه آب درون بطری گوارا باشد و در بطری به درستی بسته 
شده باشد، حداقل تا س��ه س��ال می توان آب را نگهداری کرد، اما در 

فضای مجازی سخنان ساده اندیشانه ای مطرح می شود.
وی همچنین با گالیه از مطالب مختلف منتشر شده در فضای مجازی 
گفت: فروش آب به ناتو نیز یکی از ش��ایعات دیگر است و اینگونه در 
فضای مجازی مطرح می ش��ود که »ایران به نات��و آب فروخته و ناتو 
آب ها را برگردانده است«؛ چگونه ناتو از کسی که مدت ها با آن اختالف 

داشته و حداقل 10 سال ایران را تحریم کرده، مایع حیاتی می خرد.
دبیر انجمن آب های معدنی و آش��امیدنی با اش��اره ب��ه تحریم های 
ناجوانمردانه ای که تاکنون علیه ایران اعمال شده بود، تاکید کرد: ناتو 
همواره تمام مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق متحدان درجه یک 
تامین کرده و اگر یک روزی بخواهد از متحد درجه سه خود خرید انجام 
دهد بیشتر مهندسان و ناظرانش در کارخانه های تولید صنایع غذایی 

مستقر خواهند شد.

ایران به ناتو آب
 نفروخته است

اصفهان، رتبه نخست کشور 
در تولید محصوالت پروتئینی
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در حال انقراض
چش��مه ها یا خش��ک یا کم آب ش��ده اند و جانوران برای 
نوشیدن آب مدام ناچارند جابه جا شوند و به مناطق نزدیک 
شهر و روستا بروند. در این مناطق بسیاری از آنها در معرض 
خطر قرار می گیرند و شکارچیان غیر مجاز و خالفکار فرصت 
بازگش��ت به آنها را نمی دهند. از سوی دیگر در بسیاری از 
مناطق خشک و نیمه خشک کشور آن مقدار آب ناچیزی 

چش��مه ها  از  ک��ه 
 بی��رون می آی��د را 
در س��ال های اخی��ر 
لوله ه��ای  داخ��ل 
پلی اتیل��ن کرده ان��د 
ب����رای  آب����ی   و 
حیات وح��ش باقی 

نگذاشته اند.
در کل، بح��ران آب، 
 حیات وحش ایران و 
زیس��تگاه های شان 
را حت��ی بی��ش از ما 
تهدی��د  انس��ان ها 
می کند و اگر چاره ای 
ش��مار  نیندیش��یم 
زیادی از جانوران این 
سرزمین بر اثر بی آبی 

تلف خواهند شد.
به گزارش س��المت 
نیوز،ک��������اووس 
د  س��تا ا می، ما سیدا
دانش��گاه و فع��ال 

محیط زیست در روزنامه ایران نوشت: مشکل کمبود آب 
در کشور این روزها خبری داغ شده و پس از سال ها نادیده 
گرفتن باالخره ش��رایط چنان حاد ش��ده اس��ت که آحاد 
 مردم و مس��ووالن متوجه خطرات شدید بی آبی و کاهش 
منابع آبی کشور ش��ده ا ند. حتی اکنون س��خن از نابودی 
پ��اره ای از فالت و تم��دن ایرانی در صورت نیندیش��یدن 
راه حلی برای این بحران می رود؛ سخنی که البته با تاملی 
در تجربه های گذشته تاریخ، چندان اغراق آمیز نیست و باید 
جدی گرفته شود. با همه این اوصاف کم نیستند افرادی که 
همچنان این پدیده را نوعی خشکس��الی گذرا می پندارند 
و تصورشان این اس��ت که در پی این خشکسالی، روزگار 
ترسالی در راه است. آنها به راحتی چشم و گوش به سخن 
عالمانه اقلیم شناسان بسته اند که به ده ها زبان می گویند 
روند کنونی در منطقه ما به سوی خشکسالی مزمن است 
و نباید امیدوار به سال های پرباران آینده بود. از آن مهم تر، 
سال ها است که ما با منابع آبی خود حریصانه و بدون هرگونه 
مالحظه ای برای آینده رفتار می کنیم. نوع برداش��ت ما از 
آب های زیرزمینی و جاری به هیچ وجه به گونه ای نیست که 

پایداری منابع آبی را تضمین کند و این منبع حیاتی را برای 
نسل های آینده نیز به ارث بگذارد. در اوضاع بحرانی کنونی، 
دلسوزان این مرز و بوم و افراد دوراندیش به تکاپو افتاده اند و 
عالوه بر به صدا درآوردن زنگ های خطر، در پی چاره جویی 
برای مدیریت اصولی آب برای مردم این سرزمین برآمده اند.

با تمام مخاطرات��ی که کمبود آب برای مردم س��اکن این 

 س��رزمین دارد و نیازمن��د راه حلی عاجل اس��ت، نباید از 
حق و حقوق جانداران دیگر از آب غفلت کنیم. کسانی که 
اخبار و احوال حوزه محیط زیستی ایران را دنبال می کنند، 
قاعدتا شنیده اند اخیرا در جنوب هرمزگان و در یک منطقه 
 بس��یار خش��ک 9 راس قوچ و میش کمیاب الرس��تان از 
فرط تش��نگی به دلیل گرمای ش��دید هوا و خشک شدن 
چشمه ها در باالدس��ت به سمت روس��تایی رفته و تالش 
کردند از آب انبار سنتی روستا که سطح آن پایین بوده است 
آب بنوشند و متاس��فانه همگی غرق شده اند. اکنون گرما 
در مناطق گسترده ای از جنوب بیداد می کند. چشمه ها یا 
خشک یا کم آب شده اندو جانوران برای نوشیدن آب مدام 
ناچارند جابه جا شوند و به مناطق نزدیک شهر و روستا بروند. 
در این مناطق بسیاری از آنها در معرض خطر قرار می گیرند 
و ش��کارچیان غیر مجاز و خالفکار فرصت بازگشت به آنها 
را نمی دهند. از سوی دیگر در بس��یاری از مناطق خشک 
و نیمه خشک کشور آن مقدار آب ناچیزی که از چشمه ها 
بیرون می آید را در سال های اخیر داخل لوله های پلی اتیلن 
 کرده ان��د و آبی ب��رای حیات وح��ش باقی نگذاش��ته اند. 

در کل، بحران آب، حیات وحش ایران و زیستگاه های شان 
را حتی بیش از ما انس��ان ها تهدید می کند و اگر چاره ای 
نیندیشیم شمار زیادی از جانوران این سرزمین بر اثر بی آبی 

تلف خواهند شد.
در حال حاضر، س��ازمان های مردم نه��اد و مردم طبیعت 
دوس��ت محلی اند که به کمک این زیستمندان مشترک 
سرزمین ما شتافته اند. سازمان 
 حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
نه بودجه کافی و ن��ه امکانات 
سراس��ری برای مقابل��ه با این 
معضل دارد. بودجه محدود که 
به منظور مقابله با خشکسالی 
در اختیار س��ازمان ق��رار دارد 
شاید تنها برای برخی اقدامات 
در مناط��ق چهارگانه حفاظت 
شده کفاف دهد. از این روست 
که حرکت های مردمی در این 
زمینه تنها راه حل خواهد بود. 
 بح��ران آب در طبیع��ت مثل 
هر عامل دیگر که به زنجیره ای 
از تحوالت دامن می زند در هر 
اکوسیستم همین منطقه حاکم 
است و آب اساسی ترین عامل 
در چرخه حیات است. کاهش 
بارندگی ها و خش��ک ش��دن 
ذخایر آبی هم به کاهش علوفه 
مورد نیاز علفخواران می انجامد 
و هم آنها را از مصرف آب مورد 

نیازشان محروم می کند.
به ه��ر روی در ای��ن وضعیت بح��ران آب بای��د تصورات 
خوش��بینانه و س��نتی را از ذه��ن مردم دور س��اخت که 
 می پنداش��تند خشکس��الی ام��ری طبیعی اس��ت و باید 
به طبیعت اجازه داد خود مشکل را حل کند. واقعیت این 
اس��ت که وضعیت کنونی تا حد زیادی به طور مستقیم و 
غیر مس��تقیم محصول عملکرد ما انسان هاست. مدیریت 
 نادرست منابع آبی در س��طح ملی و گرمایش دمای زمین 
 ب��ه س��بب س��وخت های فس��یلی در س��طح جهان��ی 
دست به دست هم داده اند و وضعیت کنونی را رقم زده اند. 
برای برون رفت از مشکل بی آبی در زیستگاه های طبیعی 
ناچار از مداخله انسان هس��تیم. به زبان ساده، ماانسان ها 
مسوول حل مشکل بی آبی حیات وحش هستیم. ایرانیان 
هم بسان ساکنان این س��یاره پر مخاطره چاره ای جز این 
ندارند که به طور مستقیم یا از طریق کمک به سازمان های 
مردم نهادی که به کمک حیات وحش تشنه سرزمین مان 
شتافته اند، گامی در راه کاهش مشکل بی آبی برای ساکنان 

مشترک این سرزمین برداند.

خبر

آفریق��ای  دورب��ان«  « در  جن��گل  جهان��ی  همای��ش  در 
 جنوب��ی اع��ام ش��د ک��ه جن��گل ه��ای آفریق��ا ب��ه خاط��ر 
 بهره برداری های بی رویه به صورت نگران کننده ای در حال نابودی

 است.
 به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی رادیو فرانس��ه ، ای��ن همایش هر 
شش سال یکبار و از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 

بر گزار می شود.
این همایش برای نخس��تین بار در آفریقا با عنوان »جنگل و مردم، 
س��رمایه گذاری برای توس��عه پایدار« برگزارش��د. در نشست این 
همایش اعام ش��د که در 25 سال گذش��ته 129 میلیون هکتار از 
اراضی جنگلی کره زمین نابود شده که مس��احتی برابر با کل کشور 

آفریقای جنوبی است.
در همای��ش جهانی جن��گل همچنین تاکید ش��د که کش��ورهای 
س��یرالئون، لیبریا، گینه و گینه بیسائو از جمله کشورهای آفریقایی 
هستند که روند جنگل زدایی در آنها بس��یار شتابان و نگران کننده 

است.
در کش��ورهای کامرون ، گابون و جمهوری دمکراتیک کنگو نیز که 
 90 درصد جنگل های مناط��ق حاره ای را در خود ج��ای داده اند ، 
 روند جن��گل زدای��ی و به��ره برداری ب��ی روی��ه از جنگل بس��یار 

هشدار دهنده اعام شده است.
در همایش»دورب��ان« همچنی��ن اع��ام ش��د ک��ه ماداگاس��کار 
 حدود 320ه��زار هکت��ار از اراضی جنگل��ی خود را از دس��ت داده 

است.  
بخش نابوده شده 2درصد کل مساحت این کشور را تشکیل می دهد 
 که رقم بسیار باالیی در نابودی فضای سبز در یک دوره کوتاه مدت

 است.
در همای��ش »دوربان« س��ه مح��ور عم��ده با عن��وان، اس��تفاده 
 منطق��ی از جن��گل ب��رای فق��ر زادی��ی از روس��تاها، حفاظ��ت از 
 جنگل ها برای مبارزه با روند گرم ش��دن زمین و س��رانجام توسعه 
 فن��اوری های جدی��د و م��واد تجدید پذیر م��ورد بحث و بررس��ی 

قرار می گیرد.
 بررس��ی های به عم��ل آمده از س��وی »موسس��ه مناب��ع جهانی« 
نشان می دهد که فقط در س��ال 2014 میادی بیش از 18 میلیون 
هکتار از اراضی جنگلی کره زمین از بین رفته است. تحقیقات موسسه 
 منابع جهانی همچنی��ن بیانگر آن اس��ت که 10 کش��ور در جهان 
 در س��ال 2014 بخش��ی بزرگی از اراضی جنگلی خود را از دس��ت 
 داده اند و این در حالی اس��ت که پنج کش��ور از آنها در غرب آفریقا 

قرار دارد.
در این میان استحصال بی رویه روغن پالم از درختان، نقش عمده ای 

در نابودی اراضی جنگلی داشته است.

 جنگل هـای آفریقـا 
در حال نابـودی است

4
خبرگونه های جدید

 تصاوی��ر ی��ک پلن��گ ایران��ی دیگ��ر در پناه��گاه 
حیات وحش عباس آباد نایین ثبت شد.

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی محیط زیس��ت 
اصفهان»پام��ا« ب��ه نق��ل از اداره حفاظ��ت محیط 
 زیس��ت شهرس��تان نایی��ن ، یک��ی از دوربین های 
تله ای این اداره تصاویر جدیدی از یک پلنگ ایرانی 
در کوهستان های پناهگاه حیات وحش عباس آباد 

نایین به ثبت رساند .
این محل با مح��ل تصویر برداری اواس��ط مرداد ماه 

یکسان است . 
زاوی��ه مناس��ب عکس��برداری ، بررس��ی و تحلیل 
 ش��کل و تفاوت الگوی خال های س��طح بدن نشان 
م��ی ده��د، ای��ن تصوی��ر متعل��ق ب��ه ی��ک 
 پلن��گ ایران��ی  جدی��د در نقط��ه قبل��ی اس��ت؛ 
به ط��وری ک��ه ش��کل و الگ��وی خال های س��طح 
 ب��دن در دو تصوی��ر، کام��ال متف��اوت ب��وده 
اس��ت؛ به طور مثال این تفاوت در دس��ت راست هر 
 دو پلنگ آش��کار می باشد . از س��ویی تعداد و تراکم 
خال ها در تصویر جدید نس��بت به تصویر قبل کمتر 
و بازتر است. همچنین انتهای دم در یکی سیاه و در 

دیگری سفید است. 
 مقایس��ه این تصاوی��ر موید دو موضوع مهم اس��ت : 
اول آنک��ه ثب��ت دو ق��الده پلن��گ در نقط��ه ای  
یکس��ان برخ��الف آنک��ه جنس��یت آنها مش��خص 
 نیس��ت به لحاظ س��هولت جف��ت یابی و اس��تمرار 
زاد و ول��د بس��یار امی��د بخش اس��ت؛ و از س��ویی 
کارایی فن آوری دوربین های تل��ه ای در مطالعات 
علم��ی حی��ات وح��ش و ض��رورت تامی��ن آن را 
 به حد کافی ب��رای مناطق و زیس��ت بوم ها نش��ان   

می دهد .   
شایان ذکر است در دنیای طبیعت شکل و خال های 
س��طح بدن در گونه های ش��اخص مانند یوزپلنگ 
و پلنگ، مانند اثر انگش��ت انس��ان، منحص��ر به فرد 
 است؛ و لذا تصویر برداری و تحلیل الگوهای خال ها 
یک اب��زار علم��ی و کارآم��د در شناس��ایی هر یک 
از افراد و تش��خیص وضعی��ت پراکن��ش و تخمین 
 اندازه جمعی��ت و برنامه ری��زی موثرت��ر حفاظتی 

است .

یک پلنگ ایرانی دیگر 
در پناهگاه حیات وحش 

عبـاس آباد

بیشتر بدانیم 

)Saltwater Crocodile( کروکودیل آب شور

یک کروکودیل آب شور به طول متوس��ط بیش از 5 متر طول و نزدیک به 500 
کیلوگرم وزن دارد. نمونه هایی از این حیوان یافت شده اند که بیش از 7 متر طول 
و بیش از 1 تن وزن داش��ته اند. این خزندگان در شرق هند، جنوب شرق آسیا و 
شمال اس��ترالیا یافت می ش��وند. به دلیل اندازه بزرگی که این حیوانات دارند و 
همین امر نیز، پنهان شدن را برای آنان دشوار می سازد، آنها یکی از اهداف اصلی 

شکارچیان به شمار می روند.
)Green Anaconda( آناکوندای سبز

عنوان »ب��زرگ ترین مار دنیا« همچنان مورد بحث بس��یاری از محافل اس��ت. 
آناکوندای س��بز از نظر وزن، س��نگین ترین مار جهان به ش��مار می رود و 250 

کیلوگرم وزن دارد.
 قطر بدن این مار در حدود 35 سانتی متر و طول بدن آن نزدیک به 9 متر است. 
 در این مارها، طول بدن مار ماده تا حدی بزرگتر از مار نر است. آناکوندای سبز را 

می توان در مرداب ها و آبگیرها یافت.
)King Cobra( شاه کبری

ب��زرگ تری��ن مار س��می جه��ان »ش��اه کب��ری« اس��ت ک��ه طول��ی بیش 
از 5 مت��ر دارد. در زم��ان مواجه��ه ب��ا انس��ان، ای��ن ماره��ا بخش��ی از ب��دن 
 خ��ود را از روی زمین بلند کرده و س��ر خود را همس��طح با چش��مان انس��ان، 
ب��اال م��ی آورن��د. می��زان س��می ک��ه ی��ک ش��اه کب��ری تنه��ا در ی��ک 
گ��زش ب��ه قربان��ی تزری��ق م��ی کن��د، ب��رای کش��تن 12 انس��ان بال��غ 
 کاف��ی اس��ت؛ گرچ��ه آنه��ا معم��وال از مواجه��ه ب��ا انس��ان ه��ا خ��ودداری 

می کنند.
)Komodo Dragon( اژدهای کومودو

این سوسمار می تواند تا 3 متر طول و نزدیک به 140 کیلوگرم وزن داشته باشد و 
بدین ترتیب تبدیل به بزرگ ترین سوسمار جهان شده است. 

رژی��م غذای��ی اژده��ای کوم��ودو گس��تردگی زی��ادی دارد و ش��امل 

حت��ی  و  حیوان��ات  از  بس��یاری  ه��ا«و  »خ��وک   ، ه��ا«   »گ��وزن 
انسان هاس��ت. این سوس��مارها در اندونزی زندگی می کنند و با توجه به اینکه 
 محل زندگی آنها در حال نابود شدن است، به شدت در معرض خطر انقراض قرار

 دارند.
)Water Monitor( مانیتور آبی

 با وج��ود اینک��ه اژدهای کوم��ودو س��نگین ترین سوس��مار جهان اس��ت، اما 
 مانیتور آبی می تواند به طولی بیش��تر از اژدهای کومودو برس��د و بدین ترتیب 

طویل ترین سوسمار جهان لقب می گیرد.
  ای��ن حی��وان دارای رژی��م غذای��ی متنوع��ی اس��ت و مه��ارت آن 
در ش��نا ش��هرت زی��ادی دارد. ب��ا وج��ود اینک��ه ای��ن حی��وان در مع��رض 
 انق��راض ق��رار ن��دارد، ام��ا تبدیل به ه��دف بس��یاری از ش��کارچیان ش��ده 

است.
)Galápogos Tortoise( الک پشت گاالپاگوس

بزرگ ترین الک پشت زمینی جهان، تا1/5 متر طول و در حدود 250 کیلوگرم 
وزن دارد. عمر این الک پشت گاهی تا بیش از 100 سال است. 

 ب��ا توج��ه ب��ه ورود بس��یاری از حیوان��ات و گیاه��ان غیربوم��ی ب��ه منطقه 
 محل زندگی این الک پش��ت ها، نسل الک پش��ت گاالپاگوس با خطر انقراض 

رو به روست.

 آنها از گیاهان، سبزیجات، برگ درختان و کاکتوس ها تغذیه می کنند و می توانند 
بیش از یک سال را بدون آب و غذا سپری کنند.

)American Crocodile( کروکودیل آمریکایی

کروکودیل آمریکایی که می توان آن را در آمریکای شمالی و جنوبی مشاهده کرد 
می تواند نزدیک به 5 متر طول و 1 تن وزن داشته باشد. 

گون��ه هایی از ای��ن کروکودی��ل ک��ه در آمری��کای جنوبی زندگی م��ی کنند 
 گاهی ت��ا بی��ش از 6 مت��ر ط��ول دارند. ب��ا توجه ب��ه اینک��ه ای��ن خزندگان 
در معرض انق��راض هس��تند، قوانی��ن متعددی ب��رای حمای��ت و حفاظت از 
 نس��ل آنان تدوین ش��ده؛ اما هرگز به ش��کل جدی به مرحله اجرا گذارده نشده

 است. 
)Gavial( گاویال

این حی��وان که ب��ا ن��ام »گاری��ال« )gharial( نیز ش��ناخته می ش��ود، می 
تواند تا 5 متر طول و نزدیک به 1 تن وزن داش��ته باش��د و همین مش��خصات، 
 ن��ام گاوی��ال را در فهرس��ت ب��زرگ تری��ن خزن��دگان جه��ان ج��ای داده

 است. 
گاویال ها دارای پوزه بلندی هستند که فاصله بین نوک پوزه تا دم را تا حد زیادی 
در این حیوانات افرایش می دهد. آنها حیوانات گوش��تخواری هستند که تا 60 

سال عمر می کنند.

 ماره��ا، کروکودی��ل ه��ا، سوس��مارها و الک پش��ت ها را م��ی توان 
در اندازه های مختلفی مشاهده کرد. تعیین این که بزرگ ترین خزنده 
جهان کدام است بس��تگی به این دارد که طول را مد نظر گرفته باشید 
یا وزن بدن مورد نظر شما باش��د. برخی از خزندگان دارای ابعاد طولی 
و عرضی کوچک تری نسبت به برخی خزندگان دیگر، ولی دارای وزن 
بیشتری نسبت به آنها هس��تند. البته باید در نظر داشت که خزندگان 

امروزی هرگز به بزرگی اجداد غول پیکر خود نیستند.

باورهای اشتباه ما 
ایرانی�ان درب�اره 

خشکسالی

ترین خزندگان جهان  بزرگ 
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 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب طرح نظام یکپارچه رفاهی در 
کمیس��یون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: روز گذشته رییس جمهور 
الیحه حمایت از معلوالن را برای مجلس امض��ا کرد و هیات وزیران هم 
مصوباتی در این خصوص داش��ت که امید اس��ت تحوالت اساسی برای 

معلوالن ایجاد کند.
به گزارش ایس��نا، علی ربیعی در حاش��یه هفتمین اجالس سراس��ری 
مدیران ارش��د س��ازمان بیمه س��المت ایران با بیان اینکه اگر بخواهیم 
در الیه های پایین به ش��کل اثربخشی حضور داش��ته باشیم و افرادی را 
که فرصت نابراب��ر دارند نیز به حدودی از رفاه دس��ت پی��دا کنند، باید 

برنامه هایی را تنظیم کنیم.
وی افزود: معلوالن، افراد مبتال به بیماری های خاص یا زنان سرپرس��ت 
خانوار از جمله این افراد هستند که فرصت نابرابر دارند و ما برای این افراد 

پیش بینی هایی را در سیاست رفاهی دولت داریم. 
ما رفاه را در قالب یک نظام یکپارچه می بینیم که کارکردش جلوگیری از 
تهدیدات است.ربیعی با بیان اینکه رفع فقر غذا و درمان دو اصل زیربنایی 
این نظام رفاهی هس��تند ادامه داد:  افرادی را داریم که 60 س��ال طول 
می کشد بتوانند صاحب خانه بش��وند. باید برای اینها چاره ای اندیشید. 
در الیه های باالتر با افرادی روبه رو هستیم که نیازمند اشتغال هستند. 
ما نظام یکپارچه رفاهی را درکمیسیون اجتماعی دولت تصویب کردیم 
تا بتوانیم برای هر ک��دام از این افراد در الیه های مختلف برنامه داش��ته 
باش��یم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:  پایگاه رفاهی ایرانیان را 
به س��مت غنی س��ازی بردیم و این بانک اطالعاتی اکنون کامل تر شده 
و حتی در شناس��ایی الیه های پایین درآمدی از دهک بندی به صدک 

بندی رسیده ایم.
 حال ممکن است در این نظام یکپارچه فردی را که در یک الیه مشخص 
قرار گرفته برای جبران هزینه ها تحت پوش��ش بیمه تکمیلی دربیاورند 
یا ممکن است به برخی افراد وام اشتغال بدهیم و غیره که همه اینها در 

قالب این برنامه مشخص شده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه در بیمه ها خوب عم��ل کردیم و در هماهنگ 
کردن آنها با یکدیگر موفق بودیم گفت: تعداد جلسات شورای عالی بیمه 
در این خصوص بی نظیر است. همچنین با مساعدت های دولت در اولویت 
بودجه قرار گرفتیم و پیش بینی ام این اس��ت که بتوانیم در هفته آینده 
عقب ماندگی های مان را جبران کنیم. ممکن اس��ت تاخیر در پرداخت 
مطالبات نگران کننده باشد؛  اما در ذات نظام بیمه ای نیست و به علت این 
است که به منابع عمومی متصل اس��ت. ما تالش می کنیم در هر صورت 

رضایت عمومی را افزایش دهیم.
وی همچنی��ن درب��اره زم��ان توزی��ع س��بدهای غذای��ی ب��رای 
اقش��ار مح��روم گف��ت: کمب��ود مناب��ع ش��امل ح��ال س��بدهای 
غذای��ی هم ش��د اما ب��ه مح��ض تامین بودج��ه آن��را توزی��ع خواهیم 
 ک��رد و ب��رای توزی��ع آن همانن��د دوره ه��ای قب��ل عم��ل خواهی��م 

کرد.

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی کمک هزینه ازدواج را هدیه 
این سازمان به بیمه شدگانی دانست که تشکیل خانواده می دهند.

به گزارش مهر، محمد حسن زدا با اعالم این مطلب افزود: این کمک هزینه 
به بیمه شدگانی پرداخت می شود که  برای نخستین بار ازدواج می کنند 
و میزان آن، معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است  مشروط 
 بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب ش��ورای عالی کار در زمان عقد کمتر

 نباشد. وی اظهار داشت: متوسط مزد یا حقوق هر بیمه شده از تقسیم کردن 
مجموع حقوق دریافتی بیمه شده در  دو س��ال قبل از ازدواج که بر مبنای 
آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد 24 )تعداد ماه های دو  سال( به 
دست می آید. زدا افزود: دائم بودن نوع عقد ازدواج وثبت آن در دفتر اسناد 
رسمی،  قطع نشدن رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما در تاریخ عقد و 
پرداخت حق بیمه حداقل   720 روز در پنج سال پیش از ازدواج از شرایط 
بهره مندی کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی  است.

معاون فنی ودرآمد س��ازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در صورتی که 
زوجین در زمان عقد حائز ش��رایط دریافت کمک ازدواج باشند، حمایت 
 مذکور به هر دو نفر آنان پرداخت می شود، تصریح کرد: حتی بیمه شدگان 
واجد شرایط که در سال های گذشته عقد کرده اند اما کمک هزینه ازدواج 
را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نکرده اند، در صورت احراز شرایط نیز 
می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج خود را 
دریافت کنند.  زدا گفت: به همراه داشتن اصل دفترچه درمانی بیمه شده، 
اصل و  تصویر تمامی صفحات شناسنامه بیمه ش��ده و همسرش و اصل و 
تصویر همه صفحات عقدنامه هنگام  مراجعه به شعبه تامین اجتماعی برای 

دریافت کمک هزینه ازدواج ضروری است. 

محققان دانشگاه هاروارد و استنفورد،  تاثیر اس��ترس کاری بر سالمت 
افراد را مورد بررسی قرار داده و یافته های خود را در مجله علوم رفتاری و 

انجمن سیاست منتشر کردند.
 به گزارش مهر، در خص��وص برخی از پیامدهای مربوط به اس��ترس بر 
سالمت، از جمله افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی، دیابت و آلزایمر 
مطالعاتی صورت گرفته است. براس��اس نظر سنجی انجمن روانشناسی 
آمریکا )APA( پول علت اصلی تنش و استرس در ایاالت متحده است. 
دومین عامل اس��ترس نیز کار اس��ت و ۶0 درصد مردم معتقدند کار به 

عنوان یک عامل اصلی استرس محسوب می شود.
تالش های سیاست مدارانه برای مقابله با هزینه های روزافزون سالمت 
و پیامدهای بد سالمت در ایاالت متحده تا حد زیادی اثرات روانی عوامل 
اس��ترس زا در محل کار )مانند خواس��ته های باالی کاری، عدم امنیت 

اقتصادی و ساعت کار طوالنی( را نادیده می گیرد.
محققان در مطالع��ه جدید خ��ود متاآنالیزی از 22۸ مطالع��ه را که در 
مورد اثرات عوامل استرس زای متعدد کاری ، مانند عدم امنیت شغلی، 
مشکالت کاری در خانواده، نیازهای باالی شغل و ساعت کار طوالنی، بر 

پیامدهای سالمت بود، مورد بررسی قرار دادند.

ربیعی خبر داد؛
تصویب طرح نظام یکپارچه رفاهی 

در دولت

کمک هزینه ازدواج، هدیه سازمان 
تأمین اجتماعی به بیمه شدگان است

استرس کاری تاثیرات جبران ناپذیری 
بر سالمت انسان دارد

مدیر عامل س��ازمان بیمه س��المت ایران، با اشاره به اینکه 
بیمه ه��ا بای��د از هزینه های فاجعه بار س��المت ب��ر مردم 
جلوگیری کنندگفت: کشورهای موفق در حوزه سالمت در 

گام نخست بیمه های خوبی داشته اند.
به گزارش تس��نیم، محمدجواد کبیر در هفتمین اجالس 
سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه  سالمت ایران با تاکید 
بر همکاری بین بخشی این سازمان با نهادهای مرتبط اظهار 
کرد: معتقدم با یک گفتمان مشترک شرایطی را تبیین کنیم 

تا از حداکثر ظرفیت ها استفاده کنیم.
وی به طرح تحول سالمت که با توجه و همت رییس جمهور و 
حمایت و پشتیبانی رهبر معظم انقالب، مجلس و دولت اجرا 
شده است گفت: سازمان بیمه سالمت بخش ارزشمندی را 
در اجرای این طرح داشته است و 80 درصد هزینه های طرح 
تحول س��المت را با توجه به بضاعت و محدودیت هایی که 
داشت متقبل شده است.کبیر با تاکید بر پاسخگویی بیمه ها 
برای برطرف ک��ردن نیازهای جامعه عنوان کرد: در س��ال 
گذشته برنامه راهبردی را در سازمان بیمه سالمت نهایی و 

تصویب کردیم تا برنامه ریزی هایمان عملیاتی شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: اعتقاد داریم 
موفقیت هر نظام سالمت به اقتدار سازمان های بیمه ای آن 
است؛ بنابراین در سازمان بیمه سالمت ایران نیز معتقدیم 

موفقیتش در گرو برنامه محوری خواهد بود.
وی تصریح کرد: کش��ورهایی که کارنام��ه خوبی در عرصه 
سالمت دارند به خاطر بیمه خوب و مؤثر آنان است؛ بنابراین 

بای��د برنامه مح��وری 
اصلی تری��ن از   نی��ز 

 اقدامات مان باشد.کبیر 
گفت: در حوزه سالمت و 
در بخش اجتماعی باید 
شواهدی را تولید کنیم 
که خروج��ی آن به کار 
گرفتن منابع باش��د؛ به 
هر حال کشور ما با توجه 
ب��ه ش��رایط اقتصادی، 
تحریم و  ب��ه خصوص 

مشکالتی که امسال داریم نیازمند آن هستیم که در حوزه 
سالمت موهبتی ایجاد ش��ود تابرخالف تمام محدودیت ها 

خروجی  های مان مشخص باشد.
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد: اینکه گاهی 
در مصاحبه ها مطرح می ش��ود بیمه ها پاشنه آش��یل طرح 
تحول س��المت هس��تند، اصطالح ناصوابی است؛ بنابراین 
بنده ش��هادت می دهم س��ازمان بیمه س��المت به عنوان 
خدمتگزار و همراه در صیانت از حقوق بیمه شدگان ایفای 

نقش می کن��د و در این 
یک سال گذش��ته نیز 
بر اساس سیاست های 
کل��ی س��المت رهب��ر 
معظم انقالب تا به امروز 
وزارت بهداش��ت از م��ا 
درخواستی نکرده است 

که پاسخ نداده باشیم.
کبی��ر عن��وان ک��رد: 
س��ازمان  هم��کاری 
بیمه س��المت با وزارت 
بهداشت در سطح یک )روستاها( در 10 سال گذشته بی نظیر 
بود. همچنین درباره رسیدگی به اصناف بین وزارت بهداشت 
و بیمه سالمت دستورالعمل مشترکی برقرار شد که در تاریخ 
بی نظیر بود. وی با اش��اره به اینکه در آس��تانه برنامه ششم 
توسعه هس��تیم بیان کرد: یکی از مشکالت ما نبود رویکرد 
یکپارچه در بیمه ها اس��ت؛ زیرا کش��ورهایی در این حوزه 
موفق ش��ده اندکه یک نظام یکپارچه به عنوان اصلی ترین 
استراتژی آنها تعریف شده است؛ ما نیز باید تکلیف خودمان 

را نیز روشن کنیم تا معلوم شود برای دهه عدالت و پیشرفت 
در سال 1404 چه جایگاهی را می خواهیم داشته باشیم تا 

استراتژی موثر را انتخاب کنیم.
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد: بیمه ها 
باید با رویکرد یکپارچه بتوانند به س��متی پی��ش روند تا با 
بهره گیری از منابع ب��رای حفاظت مالی از م��ردم در برابر 

هزینه های فاجعه بار اقدامات الزم را انجام دهند.
کبیر ادامه داد: حوزه س��المت یکی از حوزه هایی است که 
هزینه های آن آسیب جدید به خانواده های فاقد بیمه وارد 
می کند. وی با تاکید بر پیاده سازی برنامه های عملیاتی در 
استان ها با همکاری شورای سالمت، شورای اداری استان ها 
و مجمع نمایندگان استان ها، افزود: استان ها می توانند به جد 
در تصمیم گیری های کالن کشور تاثیرگذار باشند. بنابراین 
معاونان بهداشت درمان دانشگاه ها نیز  باید شواهدی را ارائه 
کنند تا هزینه های سالمت مش��خص شود و اینکه بار کدام 

بیماری ها در استان ها بیشتر و هزینه برتر است.
مدیر عامل س��ازمان بیمه س��المت ایران با تاکید بر اینکه 
استاندارها می توانند درباره متغیرهای سالمت کمک کنند، 
خاطرنشان کرد: یکی از مشکالتی که داریم این است که بعد 
از اجرای طرح تحول سالمت از کنترل هزینه ها در استان ها 
غافل ش��دیم. در حالیکه تکلیف داریم با کنترل هزینه ها و 
با منابعی ک��ه داریم برای صیانت از افزای��ش رضایت مردم 
تالش کنیم؛ زیرا حوزه سالمت می تواند مقبولیت اجتماعی 

ایجاد کند.
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وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی ب��ا 
بی��ان اینک��ه مش��کالت بده��ی بیمه ه��ا ب��ه تدریج 
رف��ع می ش��ود گف��ت: گام ه��ای موث��ری ب��رای رفع 
 مش��کالت پرداخ��ت بده��ی بیمه ها برداش��ته ش��ده

 است. دکتر حس��ن هاش��می، با تاکید بر حمایت مقام 
معظم رهبری، رییس جمهوری و اعضای هیات دولت از 
تداوم اجرای طرح تحول نظام سالمت تصریح کرد: این 

رویداد از آرزوهای مردم و مسووالن ایران بوده است.
وی اظهارکرد: این ط��رح به یقین آین��ده خوبی دارد و 
اش��کاالت جزیی آن با هماهنگی بیش��تر، همت باالتر 
 و نگاه ملی تر و نه بخش��ی حل می ش��ود. هاش��می از

 فعالیت های امیدوار کننده و بسیار خوب در مورد دارو 
و فناوری های مربوط ب��ه این بخش خب��ر داد و افزود: 
کارهای بس��یار خوبی در این بخش در حال انجام است 
و هم اکنون شرکتی در بخش داروسازی کشور فعالیت 
می کندکه ساالنه بیش یک هزار و 500 میلیارد تومان 

تولید دارد.
 وزیر بهداش��ت، درمان و آم��وزش پزش��کی ادامه داد: 
هم اکنون محقق��ان روی داروها و فرم��ول های جدید 
تحقیق می کنند که طبق برنامه ریزی های انجام شده 

به تدریج تا آخر امسال به تولید می رسد. 
وی از رونمای��ی داروه��ای جدی��د در س��ه هفت��ه 
آین��ده در کش��ور خب��ر داد ام��ا در م��ورد جزیی��ات 
 بیش��تر آن ه��ا س��خن نگف��ت. دکت��ر هاش��می

 با اشاره به رویدادهای متعدد پسا تحریم در کشور تصریح 
کرد: به نظر می رسد در این دوران این اطمینان باید در 
بین جوانان جهان ایجاد شود که ایران سرایی متمدن و 
با ظرفیت بسیار باالس��ت و از ظرفیت ها و زیبایی هایی 

گوناگون آن می توانند بهره مند شوند.
وی اظهار ک��رد: این مهم می تواند ب��رای جوانان عالقه 

مند یک نقطه اتکایی برای تحقیقات بین المللی باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: دوران 
پسا تحریم و حضور محققان کشورهای مختلف در کشور 
به پیشرفت تدریجی کش��ور منتهی می شود و از سوی 
دیگر دانشجویان و محققان برجسته کشور نیز می توانند 
با تعامالت و حضور در مراکز علمی جهان توانمندی های 

ایران را در بخش های گوناگون معرفی کنند.

مشکالت بدهی بیمه ها به 
تدریج رفع می شود

وزیر آم��وزش و پ��رورش از تخصی��ص 100 میلی��ارد تومان 
 برای تجهیز هنرس��تان ها و انجام رتبه بندی معلم��ان تا پایان

 شهریور ماه خبر داد.
به گزارش ایس��نا، علی اصغر فانی با حض��ور در همایش تحول 
بنیادین نظام تعلیم و تربیت در دولت تدبیر و امید که با حضور 
مدیران مدارس ش��هر تهران، برگزیدگان المپیادهای جهانی 
دانش آموزی و رتبه ه��ای تک رقمی کنکور هم��راه بود گفت: 
تعاریف مختلفی از رهبری در کتاب های مدیریت ذکر شده؛  اما 
آنچه که در همه تعاریف مشترک است این است که رهبری یک 
سازمان قدرت نفوذ در اعضای سازمان را دارد. رهبری آموزشی 
صرفا یک مدیر اداری نیس��ت؛  بلکه یک ش��خصیتی است که 
 در دانش آموزان، اولیای آنها و هم��کاران فرهنگی قدرت نفوذ 

دارد.
وی با اشاره به اینکه ما به عنوان مدیران آموزش و پرورش وقتی 
موفق خواهیم بود که بتوانیم در دانش آموزان، همکاران فرهنگی 
و اولیای دانش آموزان نفوذ داشته باشیم  اظهار کرد: برای اینکه 
از کار خودمان در مدرسه ارزیابی صحیحی داشته باشیم،  باید 
ببینیم تا چه حد قدرت نفوذ داریم و تا چه حدی می توانیم در 
ارباب رجوع نفوذ داشته باشیم. دوران مدیریت آموزشی سپری 

شده، باید وارد مسیر جدیدی به نام رهبری آموزشی شویم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در کتاب های مدیریت و 

تعلیم و تربیت تعریف های متعدد و متنوعی از تربیت ارائه شده 
اما یک تعریف که همه پذیرفته اند این اس��ت که تربیت یعنی 
ایجاد رفتار مطلوب نسبتا پایدارگفت: باید بتوانیم تربیت را در 
مدارس ش��کل دهیم. الزمه نهادینه کردن تربیت، قدرت نفوذ 
مدیران اس��ت و الزمه قدرت نفوذ، جلب اعتماد دانش آموزان، 
همکاران فرهنگی و اولیاست که این کار، کار بسیار سختی است 
و شاید بعد از سال ها فعالیت در یک مدرسه بتوانیم این اعتماد 

را جلب کنیم.
فانی با بیان اینکه مخاطبان بر حسب ادراکات شان، نه بر حسب 
واقعیات با ما رفتار می کنندگفت: همیشه بین ادراک و واقعیت 
فاصله وجود دارد؛  ولی رهبران آموزش��ی باید تالش کنند این 
فاصله را کم کنن��د. اعتماد زمانی ایجاد می ش��ود که ادراکات 
اصالح شود. وزیر آموزش و پرورش با نقد اینکه مدیران مدارس 
تبدیل به کارمندان اداری شده اند و مدام در حال پر کردن فرم و 
پاسخگویی به بخشنامه ها هستندگفت: باید مدیران را به سمت 
جلب اعتماد و نفوذ به دانش آم��وزان، اولیا و همکاران فرهنگی 
ببریم ؛ چه بس��ا اگر در اولیای دانش آموز نفوذ کنیم بسیاری از 
مشکالت ما حل خواهد شد.گرفتن پول از مردم با هر روش که 
گاه توسط برخی مدیران مدارس اتفاق می افتد،  در شان نظام 
جمهوری اسالمی ایران نیس��ت. اگر اعتماد اولیا را جلب کنیم 

بیش از آنچه انتظار داریم به مدارس کمک خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه پیام من این اس��ت که رهبری آموزش��ی 
جایگزین مدیریت آموزش��ی ش��ود افزود: نقش اصلی رهبران 
آموزشی، تربیت اس��ت. الزمه تربیت، نفوذ است و الزمه نفوذ، 
جلب اعتماد اس��ت که این امر کاری وقت گیر و زمان بر است و 

نیاز به حوصله مدیران مدارس دارد.
فانی در ادامه با اشاره به ضرورت مدرسه محوری گفت: جایی که 
تربیت در آن شکل می گیرد مدرسه است و اداره منطقه، اداره 
استان و وزارتخانه آموزش و پرورش نیست. برای همین در سال 
76 برای اولین بار در یک سخنرانی گفتم که مدرسه، محور است. 
از دل آن اصطالح ، مدرسه محوری استخراج شد و تا قبل آن در 
ادبیات آموزش و پرورش این اصطالح وجود نداشت. اگر به دنبال 
تحول در آموزش و پرورش هس��تیم،  باید محور کار را مدرسه 
قرار دهیم؛  برای همین مدرسه محوری به معنای تمرکززدایی، 
تفویض اختیار، مشارکت پذیری و مشارکت جویی با حاکمیت 

اخالق و روابط انسانی است.
وزیر آموزش و پ��رورش در ادامه با بیان اینک��ه محیط تعلیم و 
تربیت محیط دس��توری نیست گفت: سیاس��ت های پنچ گانه 
آموزش و پرورش دس��تور نیس��ت بلک��ه از دل مطالعات این 
وزارتخانه استخراج شده و به هنگام اعالم آن با مخالفتی مواجه 
نشد. در مدرس��ه هم باید بگوییم دانش آموز باید بپذیرد و اگر 
پذیرفت اجرا می کند. روش های غیرمستقیم در تعلیم و تربیت 
همواره موثرتر اس��ت؛ بنابراین باید به س��مت مدرسه محوری 

حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه باید اختیارات مدارس افزایش یابد و به مدیران 
مدارس اعتماد بیشتری ش��ود و آنها در مس��یر توانمندسازی 
خود ق��رار گیرندگفت: ب��رای تفوی��ض اختیار به م��دارس و 
مدیران توانمندس��ازی آنها امری الزم اس��ت. مدیران مدارس 
 برای توانمندس��ازی، خود باید پی��ش قدم باش��ند و در راس

 توانمندی ها تقوای الهی قرار دارد.
فانی با بیان اینکه مدیران باید سنگ زیرین آسیاب باشند، اظهار 
کرد: آموزش و پرورش با مشکالت بسیاری مواجه است. ما نیز 
با علم و آگاهی بر محدودیتها و مش��کالت این سازمان وارد کار 
شدیم. همه مدیران باید در حد خود سنگ زیرآسیاب باشند و 

بیشترین فشار را تحمل کنند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تاکید بر اینکه وزارتخانه غایت 
آموزش و پرورش نیست، گفت: مدرس��ه نباید تابع اداره باشد 
بلکه اداره کل بای��د تابع منطقه باش��د و وزارتخانه تابع منطقه 
و در نهایت تابع مدرس��ه باش��د زیرا غایت، مدرس��ه است. این 
اشتباهی اس��ت که از بدو تاسیس س��ازمان آموزش و پرورش 
دچار آن شده ایم که غایت را وزارتخانه آموزش و پرورش فرض 
 می کنی��م؛ بنابراین روس��ای مناطق بای��د در خدمت مدارس

باشند. وی همچنین به ویژگی های مدرسه به عنوان کانون اصلی 
تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: مخاطب محوری ویژگی مدرسه 
است. مدیر مدرسه به عنوان رهبر آموزشی باید مخاطب یعنی 
دانش آموز را بشناس��د و بداند که دانش آموز امروز دانش آموز 
30 سال پیش نیس��ت. باید اغراق کنیم خیلی اوقات مدیران با 
مترهای قبلی دانش آموزان را اندازه می گیرند؛  بنابراین آنها باید 
متر اندازه گیری دانش آموزان را عوض کنند. مخاطب محوری 

یک بحث جدی در امر تربیت است.
فانی در ادامه با اشاره به پژوهش محوری مدرسه به عنوان یکی از 
ویژگی های مدرسه اظهار کرد: امروزه وقتی به دانشجوی مقطع 
دکترا می گویم یک تحقیق انجام بده ابراز بی عالقگی می کند. 
مدرسه ای که بخواهد کانون تربیت قرار بگیرد باید پژوهش محور 
باشد. سعی داریم در برنامه ششم توسعه که سند تحول بنیادین 
نظام تعلیم و تربیت به عنوان مبن��ای برنامه آموزش و پرورش 
 در این برنامه اس��ت، پژوهش محوری را نیز ب��ه عنوان یکی از

 برنامه ها قرار دهیم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به سایر ویژگی های الزم 
برای مدرسه گفت: مشارکت پذیری و مسوولیت پذیری جمعی 
امروز خالء است که در سبک زندگی دانش آموزان ایجاد شده 
و روحیه مس��وولیت پذیری جمعی در دانش آموزان کم رنگ 

شده است. 
وی توجه متعادل و مت��وازن به تربیت را ویژگی مهم مدرس��ه 
دانست و گفت: از مدارس انتظار تربیت همه جانبه دانش آموزان 
را داریم و در سند تحول نیز شش س��احت تربیتی برای دانش 
آموزان پیش بینی شده است بنابراین توجه به همه ساحتها باید 
مورد توجه رهبران آموزشی قرار گیرد؛ زیرا این دانش آموزان در 
آینده در جامعه نقش آفرین خواهند بود. فانی افزود: ویژگی دیگر 
مدرسه، فرآیندمحوری و پیامدگرایی است. اگر تعلیم و تربیت 
را یک سیستم فرض کنیم این سیستم دارای ورودی، خروجی، 
فرآیند و بازخورد است. اگر مدیران روی پیامدها تاکید کنند و 

پیامدمحور باشند به نتایج کار تمرکز کرده اند.
وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به اهمیت ش��ورای معلمان در 
مدارس گفت: ش��وراهای معلمان مدارس تقریبا جانی ندارد و 
 معلمان رغبتی برای حضور در آن ندارند؛ چون آنها احس��اس

 می کنند این شوراها تاثیر و نتیجه ای برای آنها ندارد. مدیر باید 
به جلسات شورای معلمان محتوابخش��ی کند. آنها می توانند 
مهمان و متخصص برای حضور در این ش��وراها دعوت کنند یا 
موضوعی را در جلسات به بحث بگذارند. وی با بیان اینکه باید از 
امکانات غیررسمی از جمله اولیاهای متخصص، شهرداریها و ... 
برای رشد مدارس نیز استفاده کنیم گفت: رتبه بندی معلمان تا 

آخر شهریور انجام می شود.
 بعد از گذشت دو س��ال از عمر دولت، بودجه آموزش و پرورش 
50 درصد افزایش یافته است. در س��ال اول شاهد افزایش 26 
درصدی و در س��ال 94 ش��اهد افزایش 24 درصدی بودجه در 

آموزش و پرورش بودیم.
فانی افزود: سال 84 سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه 
دولت حدودا 15 درصد بوده است که در ابتدای دولت یازدهم 
سهم بودجه آموزش و پرورش9/1 درصد بوده است. در هشت 
سال دولت نهم و دهم هر سال این سهم کمتر شده است اما طی 
دو سال اخیر سهم آموزش و پرورش از کل بودجه دولت از 9/1 
به 11/2 درصد رسیده است. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
تخصیص 100 میلیارد تومانی بودجه برای تجهیز هنرستان ها، 
گفت: این امر در تاریخ آموزش و پرورش کشور بی سابقه است. 
همچنین ب��ا وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تفاهمنامه ای به 

منظور تجهیز هنرستان ها امضا کرده ایم.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران:

بیمه ها باید از هزینه های فاجعه بار سالمت بر مردم جلوگیری کنند

یک فعال حوزه زنان گفت: خیلی از مشکالت و مفاسدی 
که زنان را تهدید می کند ریش��ه در بیکاری آنان دارد و 
اش��تغال آنان می تواند با توسعه مش��اغل خانگی محقق 

شود .
منیر آمدی افزود: اگر موانع اشغال زنان را برطرف کنیم و 
تمهیداتی را برای اشتغال و کارآمدی آنان بیندیشیم، گام 
مهمی در جهت رقم زدن مقدرات زنان به دست خودشان 

و تعالی روحی آنان برداشته ایم.
وی تصریح کرد: اشتغال زنان می تواند با توسعه مشاغل 
خانگی محقق شود . بسیاری از زنان در دنیا برای اشتغال 
از خانه خارج نمی شوند و در بستر وب کار می کنند. اگر 
بتوانیم برای مش��اغل خانگی زمینه س��ازی کنیم بدون 

هزینه زیاد فرصت اشتغال برای زنان فراهم می شود.
به گفت��ه وی، در حال حاض��ر دولت یازدهم سیاس��ت 

کوچک سازی و چابک سازی را دنبال می کند و در جهت 
تحقق این هدف می تواند بخشی از ماموریت های خود را 
به زنان تحصیلکرده واگذار و سیاس��تهای حمایتی الزم 
مثل خدمات بیم��ه ای را برای آنان فراه��م کند تا بدون 
آنکه دولت با صرف وقت و هزینه زی��اد در خارج از خانه 
فرصت هی شغلی را برای زنان فراهم کند، آنان  کارها را در 
دفاتر خانگی انجام دهند و به وظایف مادری و همسری 
خود نیز برسد.این فعال حوزه زنان با بیان اینکه معاونت 
امور زنان و خانواده تالش های زیادی برای بهبود وضعیت 
اش��تغال زنان انجام داده اس��ت،اظهارکرد: ب��ا توجه به 
سیاست  دولت مبنی بر کوچک سازی، معاونت امور زنان 
به عنوان نهادی ستادی، کارها را به وزارتخانه و دستگاه ها 
می سپارد و اقدام به گزارش گیری از آنان می کند. آمدی 
در پایان گف��ت: معاونت امور زنان تالش کرده اس��ت به 
دور از عملکرد ش��عاری و سیاس��ی کردن، مسایل زنان،  
موانع اقتص��ادی،  اجتماعی و خانوادگ��ی را برطرف کند 
البته تحقق این هدف نیازمند تعامل بیشتر وزارتخانه ها 
با این معاونت است چون مساله زنان بین بخشی است و 
زنان باید در همه نهادها حضور پررنگی داش��ته باشند تا 
در تدوین قواعد و آیین نامه ها مس��ایل زنان نیز مدنظر 

قرار گیرد.

یک فعال حوزه زنان تاکیدکرد؛

افزایش اش�تغال زنان 
با توس�عه مش�اغل خانگی

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

رتبه بندی معلمان تا پایان شهریور
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سید محمد بهشتی معتقد است: تنها »دلواپس« سینمای ایران باید 
سازمان سینمایی کشور باشد؛ بنابراین آن هایی که حاشیه درست 

می کنند بیشتر »بهانه جو« هستند.
این مدیر اسبق بنیاد سینمای فارابی در آستانه ی روز ملی سینما 
در گفت و گویی با ایسنا بیان کردکه سینما در ایران یک ثروت بسیار 
مهم است که نباید دست کم گرفته شود، در حالی که این ثروت در 
شرایط 20 سال گذشته، حبس شده است. او همچنین به تعریفی 
که باید از بنیاد سینمایی فارابی ارائه شود تا به کارکرد اصلی خود 
برگردد و خطری برای سینمای ایران نداش��ته باشد،  اشاره کرد و 
درباره ی جداسازی جش��نواره  فیلم فجر و بخش بین الملل آن هم 

سخن گفت.
یکی از بهانه های اصلی این مصاحبه البته به غیر از روز ملی سینما، 
انتشار کتاب گفت و گوهای سینمایی بهشتی از دهه ی 60  بود که 
انتش��ار آن ها خاطراتی را از س��ینمای آن دوران تجدید می کند و 

اطالعاتی را هم در اختیار عالقه مندان می گذارد.
واقعیتی که دفن شده است

سید محمد بهش��تی با بیان اینکه کتاب گفت وگوهای سینمایی 
مربوط به دهه هفتاد و هشتاد  او نیز احتماال در آینده  منتشر می شود، 
درباره ی دالیل رضایت��ش برای چاپ چنین کتاب��ی گفت: اینکه 
رضایت دادم گفت وگوهای سینمایی مربوط به دهه ی 60 منتشر 
شود به این دلیل بود که درباره ی س��ینمای این دهه زیاد صحبت 
می شود؛  در حالیکه متاس��فانه واقعیت های آن دوره زیر حجابی 
ضخیم از دغدغه های ژورنالیستی که عمدتا به مسائل روز مربوط 
است، دفن می شود. در این ش��رایط اگر به ویژه نسل جوان بخواهد 
بداندکه چه تفکری سینمای دهه ی 60 را مدیریت می کرد منبع 
درستی در اختیار ندارد و این کتاب در نبود منابع دست اول و دقیق 
از آن دوره، می تواند اطالعات خوبی برای کسانی که قصد پژوهش 

دارند داشته باشد.
وی یادآور شد: البته درباره ی آن دوره فقط من نیستم که مسوولیت 
داشتم و می توانم صحبت کنم؛  بلکه دوس��تان دیگری مثل آقای 
انوار هم در آن دوره مس��وولیت داش��تند. به نظرم انتش��ار چنین 
 مباحثی می توان��د منابع��ی را در اختیار ق��رار دهد ت��ا این دوره

 )سینمای دهه ی 60( از پشت گرد و غبار بیرون آورده شود.
وی افزود: در دوران پ��س از دهه ی  70 تقریبا به هر مناس��بتی از 
سینمای دهه ی 60 حرف زده می شودکه حاال در این بین عده ای 
موافق هستند و عده ای مخالف، اما بیش��تر این مباحث به منظور 
بهره گیری از برای امروز س��ینمای ایران اس��ت و عده ای در میان 
کشمکش ها، به سینمای آن دوره به عنوان اشکالی بزرگ در سینما 
و پایه گذاری کج و نادرست یا گاهی هم به عنوان پایه گذاری درست 
ارجاع می دهند. در واقع اس��تفاده از س��ینمای دهه ی 60 بیشتر 
مصرف روز پیدا کرده و من خواس��تم اطالع رس��انی دقیق تری از 
کسانی که در عرصه ی سیاست گذاری و مدیریت آن سال ها نقش 
داشته اند، ارائه شود و تجربیات آن  دوره در یک جا قابل دسترسی 

باشد.
بهشتی در پاسخ به اینکه این اطالعات چقدر برای مدیران سینمایی 
امروز مفید اس��ت اظهار کرد: وقتی امروز در سال 94 به سینمای 
دهه ی 60 نگاه می کنم، می بینم تجربه ای که در سینمای آن دهه ی 
رخ داد، نه فقط برای کسانی که در سینما مدیریت می کنند، بلکه 

می تواند برای مدیریت کل کشور آموزنده باشد.
سینمای نوین ما در زمان جنگ ظهور پیدا کرد

وی در این باره گفت: باالخره باید بپذیریم که بعد از انقالب چیزی 
به نام سینمای دهه 60 اتفاق افتاد؛ در حالیکه همه ی قرائن داللت 
می کرد که ما اصال سینما نداشته باشیم؛  چون خیلی از کشورهایی 
که درگیر جنگ شدند در برهه جنگ سینمای خود را از دست دادند، 

ولی س��ینمای نوین ما در زمان جنگ ظهور پیدا کرد. این سینما، 
سینمایی بودکه در قیاس با تاریخ سینمای ایران شرایط متفاوتی 
داشت و می خواست خود را با ش��رایط عمومی ای که بعد از انقالب 
حاکم بود، تطبیق دهد. وی اضافه کرد: سینما به عنوان یک صنعت، 
صنعتی بسیار پیچیده است. از نظر من وقتی ما می توانیم این صنعت 
را بازسازی کنیم و راه بیندازیم،  یعنی صنایع دیگر هم می توانستند 
همین مسیر را طی کنند. مخصوصا وقتی بدانیم سینمای ما با وجود 
آنکه قبل از پیروزی انقالب اسالمی به لحاظ اقتصادی ورشکسته بود 

ولی توانست سروسامان پیدا کند و گردش اقتصادی داشته باشد.
تجربه ی اقتصاد مقاومتی سینما در دهه ی 60

مدیرعامل پیشین بنیاد سینمای فارابی خاطرنشان کرد: تجربه ی 
سینمای ما در دهه ی 60 یکی از شواهد روشن اقتصاد مقاومتی است 

که می تواند به عنوان یک مدل و الگو عرض اندام کند.
بهشتی ادامه داد: نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کنم این است 
که در س��ینمای ایران فقط بحث صنعت و اقتص��اد نبوده بلکه در 
عرصه ی فرهنگ و هنر هم توانس��ت ویژگی ها و کیفیت شاخص و 
متمایز از س��ینما پدید آورد؛ به طوری که آن را در سطح سینمای 
جهان بجا می آورن��د؛ یعنی فیلم را که ببینند با زبان س��ینمایی  و 
ش��اعرانگی و مضامینی که دارد ماهیت آن کامال فاش می ش��ود و 
الزم نیست زیر این سینما ُمهر ساخت ایران زده شود. پس وقتی در 
سینما می توانیم موفق باشیم در عرصه های دیگر که پیچیدگی های 

کمتری دارد هم می تواتیم موفق باشیم.
توصیه ای به مسووالن فعلی سینما

او بیان کرد: بنابراین مطالعه ی این سینما از این جهت فقط و فقط 
برای مسووالن سینمایی ما واجد ارزش نیست، بلکه مدیران تمام 
عرصه ها می توانند از این تجربیات استفاده کنند، با این حال اگر قرار 
باشد توصیه ای به مسووالن فعلی س��ینما کنم، این را می گویم که 

سینمای دهه ی 60 دو ویژگی داشت که باید مورد توجه قرار گیرد. 
نخست جنبه های اقتصادی و صنعتی سینما که مربوط به دهه ی 60 
است، چون ما از دهه ی 70 به بعد در فضای دیگری به سر می بریم 
که در آن تأسی به مختصات صنعتی و اقتصادی سینمای ایران اصال 
موضوعیت ندارد. به نظرم این اشکالی است که به سینمای امروز ما 
وارد است؛ چرا که در قفس اقتصادی و صنعتی سینمای دهه ی 60 

از لحاظ اندازه ها متوقف مانده است.
بهش��تی افزود: البته س��ینمای دهه ی 60 با همان اندازه و اقتصاد 
کوچک توانسته بود موفق باشد و کیفیت منحصر به فردی را از جهت 
بیان سینمایی، نوع مضامین و نقشی که در افکار عمومی می تواند 
ایجاد کند، داشته باشد. اما متاسفانه در دوره ی جدید این جنبه ی 
سینما ضعیف شده است و آنچه را که می بایست ترک می کردیم،  
محکم چسبیدیم و آنچه را باید دنبال می کردیم و نگه می داشتیم، 

رها کردیم.
این مدیر اسبق سینمایی در بخش دیگری از گفت وگویش با ایسنا 

درباره ی مسایل روز سینما همچنین درباره ی جداسازی بخش ملی 
و بین الملل جشنواره ی فیلم فجر و عنوان آن با توجه به انتقادهای 
برخی دلواپسان و سیاس��تی که در دوران مدیریتی خود نسبت به 

جشنواره ی فجر وجود داشت،  هم اظهارنظر کرد.
فکر نمی کنم اینها دلواپس باشند

بهش��تی در پاس��خ به این س��وال مطرح کرد: اصطالح دلواپسان 
اصطالحی است که آن ها خودشان برای خود ایجاد کرده اند و فکر 
نمی کنم این ها دلواپس باشند؛ اگر این طور بود باید در دولت قبل هم 
دلواپسی هایی را ابراز می کردندکه نکردند. این ها بهانه جویان هستند 

و هر کاری بکنیم باالخره بهانه ای می تراشند.
وی س��پس توضیح داد: اساس جش��نواره ی فیلم فجر بر تولیدات 
سینمای ایران لحاظ ش��د و قرار بود در حاشیه اش اتفاقات دیگری 
هم بیفتد؛ یعنی زمانی در جش��نواره ی فیلم فجر سینمای کودک 
مورد توجه قرار گرفت و وقتی تعداد فیلم های این حوزه به اندازه ای 
رسید و قله هایی در حوزه ی فیلم کودک فتح شد، احساس کردیم 
که حاال می توانیم جشنواره ای با عنوان جشنواره ی بین المللی کودک 
اصفهان داشته باشیم. البته در جشنواره ی فجر چیزهای دیگری هم 
داشتیم؛ اما اصل بر تولیدات ایرانی بود. همان موقع هم این فکر را 
داشتیم که مثال فیلم های اول یک جشنواره ی جداگانه داشته باشند 
یا مثال کارهایی که در کنار فیلمسازی رخ می دهد مثل عکاسی یا 
گرافیک، جش��نواره های خارج از جشنواره فیلم فجر داشته باشند 
تا به طور مستقل بررسی شوند. پس با این نگاه اگر مرور فیلم های 
خارجی هم به یک بنیه و بضاعت مش��خص رسیده باشد، اشکالی 

ندارد که مستقل شود.
باید مراقب باشیم برند فجر صدمه نبیند

سید محمد بهش��تی در عین حال گفت: اما نکته ای که در این باره 
وجود دارد این است که جشنواره ی فجر یک برند است و در دنیا به 
همین نام شناخته می شود. پس باید مراقب باشیم این برند صدمه 
نبیند و موجودی��ت آن که همان هویت اصل��ی اش یعنی تولیدات 

داخلی است، حفظ شود.
وی اش��اره کرد: در دنیا جش��نواره های زیادی برگزار می ش��ود و 
ما می توانیم از یک منظ��ر آن ها را به دو گروه تقس��یم کنیم. یکی 
کشورهایی که خودش��ان تولید جدی ای ندارند؛ اما جشنواره های 
بزرگی برگزار می کنند، مثل سوییس که تولیدکننده ی شاخصی در 
عرصه ی فیلمسازی نیست؛  ولی یک جشنواره ی معتبر سینمایی 
دارد که معموال ه��م به صورت بین المللی برگزار می ش��ود. چنین 
جشنواره هایی را در فیلیپین، قاهره و دمشق هم داشته ایم. البته ما 
نیز قبل از انقالب چنین تجربه ای را داشتیم و جشنواره ی »تهران« 
زمانی اوج گرفت که سینمای ما ورشکست شده بود. این جشنواره 
هویت مس��تقل خود را داش��ت بدون اینکه دغدغه ای برای تولید 

داشته باشد.
وی ادامه داد: نوع دیگری از جش��نواره ها و جوایز هم هس��تند که 
آیینه ی پیش روی س��ینمای آن کشور محس��وب می شوند؛  مثل 
اسکار که حیاتش وابسته به تولید سینمای آمریکاست. جشنواره ی 
فجر ما هم از نوع دوم اس��ت و کامال به آن چیزی که در این کشور 
تولید می شود متکی است؛ حتی جشنواره ی کودک نیز همین طور 
بود؛ یعنی چون حجم تولیدات آن افزایش پیدا کرد، یک جشنواره ی 
مس��تقل برای آن اختصاص داده ش��د. البته در بخ��ش بین الملل 
جشنواره هم نمی توانیم محور آن را براساس تولیدات سینمای خود 
بگذاریم، چون جنس نگاه در بخش بین الملل با جشنواره ی فجر که 
ملی است باید فرق داشته باش��د. در نتیجه معتقدم این جداسازی 

براساس تعریف و هویت جش��نواره ی فیلم فجر صدمه ای به کیان 
آن نمی زند. او یادآور ش��د: ی��ک نکته  مهم این اس��ت که باالخره 
جشنواره ی فیلم فجر زمان خاصی دارد و حتما باید در دهه ی فجر 
برگزار شود. اگر بخواهیم همه ی آن ها را در دهه  فجر حبس کنیم 
فرصت تنفس به بخش های جنبی داده نمی شود ولی اگر هر کدام 
جدا شوند می توانند در آسمان موضوع خود بهتر پرواز کنند. در این 
شرایط اگر بخش بین الملل در همان دهه ی فجر و با همان عنوان 
بود به برند فجر آسیب می زد، چون حتی برای جشنواره ی کودک 
هم آرم و لوگوی جداگانه تعریف شد که دیگر به آن فجر گفته نشود.

سینما دیگر دستش الی در نیست
بهشتی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره ی اینکه آیا همچنان 
همانند سال های قبل معتقد اس��ت که »سینمای ایران همچنان 
سخت نفس می کش��د«، گفت: در طول آن سال ها سینمای ایران 
مثل این بود که دس��تش الی در مانده، درد می کشد و کاری هم 
نمی تواند بکند اما در دوره ی جدید درها باز شده و دیگر دستش الی 
در نیست، هر چند هنوز کمی درد دارد ولی آنچنان کار بزرگی انجام 
نشده و شاید تنها فایده اش این باشد که حداقل نسبت به گذشته 

دیگر به آن شدت درد ندارد.
حاشیه برای سینمای ایران همیشه بوده

این مدی��ر فرهنگی در پاس��خ به ای��ن اظهارنظر »که ش��اید اگر 
حاشیه های فعلی مدیران سینما از سوی نمایندگان مجلس و دیگر 
بخش ها نبود، امکان کار برای مدیران فعلی راحت تر فراهم می شد« 
مطرح کرد: حاش��یه  برای سینمای ایران همیش��ه وجود داشته و 
در دهه  60 هم بود. در آن ش��رایط ما نیز تالش می کردیم مسائل 
سینمای ایران را حل و فصل کنیم. البته حاشیه همیشه چیز بدی 
نیست و نباید از آن ها فقط رنج ببریم. باید اگر خطایی هست مرتفع 
کنیم و آن ها را به فرصت تبدیل کنیم. این طور نباید باشد که صرفا 

موضع دفاعی گرفته شود.
تنها دلواپس باید سازمان سینمایی باشد

وی با تاکید براینکه حجت اهلل ایوبی هم در این مدت موضع دفاعی 
نگرفته است، ادامه داد: این حاشیه ها در حکِم خط اول خیلی منطق 
ندارن��د. می توان با خط های پش��تی صحبت و مس��ائل را بر آن ها 
آشکار کرد. ما فقط عده ای کفن پوش را که جلو می آیند می بینیم 
و نباید فقط به آن ها اکتفا کرد بلکه باید سراغ پشت صحنه رفت و 
دید چه خبر اس��ت. آن وقت متوجه می ش��ویم اگر واقعا مساله ای 
هست حتما باید برطرف شود. در غیر اینصورت تنها دلواپس، باید 
سازمان سینمایی باشد. باید دلواپس کیان سینمای کشور باشد، 
همچنان که هس��ت. وقتی اتفاقی پیش می آید که رئیس سازمان 
سینمایی واکنش نشان می دهد بخاطر این است که دلواپس است 
وگرنه می توانس��ت بگوید من پروانه ی ساخت و نمایش می دهم و 
باقی اتفاقات به من ارتباطی ندارد.س��ید محمد بهشتی در پاسخ 
به اینکه آیا در دهه ی 60 هم در موضوع پروانه ی نمایش مش��کلی 
مانند آنچه بر سر »رستاخیز« پیش آمد وجود داشته است؟ با اشاره 
به سرنوشت فیلم های »ش��ب های زاینده رود« یا »نوبت عاشقی« 
گفت: در بحث پروانه ی نمایش ما هم مشکل داشتیم، اما گفت وگو 
می کردیم و بعد هم فیلم را نمایش می دادیم. فیلم هایی که نام بردم 
وضعیت مشابهی با برخی فیلم های فعلی داشتند، ولی ما تا وقتی 
زمینه را آماده نمی دیدیم پروانه ی نمایش صادر نمی کردیم، یعنی 
تمام صحبت ها انجام می ش��د و پس از آماده شدن شرایط، فیلم را 
اکران می کردیم و بعد هم پشت آن می ایستادیم؛ هرچند در مورد 

این دو فیلم هیچوقت شرایط فراهم نشد.
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اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعالم کرد: یارانه ش��ش ماهه 
اول سال 94 نشر یات تا اواسط مهرماه جاری به حساب آنان واریز می شود.

به گزارش مهر به نقل از وبس��ایت معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
 در خصوص واریز یارانه مطبوعات شش ماه اول سال 94 اطالعیه ای صادر 

کرد.
 متن اطالعی��ه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به ش��رح زیر

 اس��ت: به اطالع صاحبان امتیاز محترم نش��ریات می رس��اند ک��ه یارانه 
شش ماهه اول س��ال 94 تا اواس��ط مهرماه جاری به حس��اب آنان واریز 
می ش��ود. این مبلغ به جز مبال��غ یارانه ای اس��ت که بابت یاران��ه بیمه و 
یاران��ه اش��تراک نیم به��ا و آگهی ه��ای دولت��ی دریاف��ت می کنن��د که 
 مبال��غ تفکیک��ی آنها نی��ز ب��ه ص��ورت جداگانه اطالع رس��انی ش��ده و 

می شود.
یارانه ش��ش ماهه اول بر اس��اس دس��تورالعمل توزیع یاران��ه مطبوعات 
 و همچنی��ن بس��ته حمایت��ی 94 محاس��به می ش��ود و ب��ا توج��ه ب��ه

 الکترونیکی ش��دن کلی��ه فرآینده��ای معاونت مطبوعاتی به نش��ریاتی 
تعلق می گیرد که حساب کاربری آنها در س��امانه جامع رسانه های کشور 

)e-rasaneh.ir( فعال شده باشد و شماره حساب بانکی خود را در آنجا 
وارد کرده باشند. ضمناً فقط شماره هایی که فرآیند اعالم وصول الکترونیک 
آنها در ش��ش ماهه اول 94 تکمیل شده، مبنای محاس��به قرار می گیرد.

بنابراین به هم��کاران مطبوعاتی توصیه می ش��ود با توجه به دسترس��ی 
برخط آنان به پرونده نش��ریه خود )در س��امانه جامع رس��انه های کشور( 
 از اعالم وصول الکترونیک ش��ماره های بهار و تابس��تان، اطمینان حاصل

 کنند.
موارد زیر نیز قابل توجه است:

۱- مطابق سیاس��ت دولت در حمایت از نش��ریات بخ��ش خصوصی و در 
راستای عدالت رسانه ای، یارانه به نشریات دولتی یا متعلق به بخش عمومی 

از ابتدای سال 9۳ قطع شده است.
 2- بر اس��اس بس��ته حمایتی امس��ال ،ک��ه قباًل اطالع رس��انی ش��ده 
اس��ت ،یاران��ه نش��ریاتی ک��ه موض��وع آنه��ا هف��ت موض��وع اولویتی 
باش��د تا س��ه راب��ر افزای��ش یافت��ه اس��ت؛ همچنی��ن یارانه نش��ریات 
اس��تانی متعل��ق ب��ه ۱0 اس��تان ک��م برخ��وردار و نش��ریات محل��ی 
 )تک ش��هر، به ج��ز مرکز اس��تان( نی��ز از همین قاع��ده پی��روی کرده

 است.
۳- در آخرین پرداخت یارانه )اس��فند 9۳( به نش��ریاتی که در شش ماهه 
دوم سال 9۳ اعالم وصول الکترونیک نداشتند، اعالم شد که سهمیه آنان 
بعد از تکمیل فرآیند اعالم وصول الکترونیک پرداخت می شود. این مبالغ، 
 در فهرس��تی جداگانه و تا قبل از نمایش��گاه مطبوعات، پرداخت خواهد

 شد.

مدیرعامل خانه سینما تاکید کرد بی اعتنایی به هنر موضوع مشترک همه 
دولت ها  است و امید می رود حس��ن روحانی برای سومین بار از بازگشایی 

خانه سینما به عنوان تنها دستاورد دولت یازدهم یاد نکند. 
 رضا میرکریمی گفت: از خودم خجالت می کش��م که مجبور هستیم در 
دولت های مختلف همچنان خواسته های حداقلی هنرمندان را به دفعات 

بیان کنیم. 
وی ادامه داد: خجالت از طرح خواسته های حداقلی زمانی بیشتر می شود 
که مجبوریم آنها را از تریبون های مختلف به انحای مختلف بگوییم؛  ولی 
متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.میرکریمی تصریح کرد: تعجب من از 
این است که دولت ها خوب یا بد یکی پس از دیگری می آیند و می روند؛ اما 
همه آنها در یک موضوع آن هم بی اعتنایی به مقوله هنر اشتراک نظر دارند 
و من امیدوارم حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم مجبور نباشد 
در نشست رسانه ای پیش رو، برای سومین بار و در مقابل این سوال که برای 
مقوله فرهنگ و هنر چه کرده اید،  از بازگشایی خانه سینما به عنوان دستاورد 
دولتش یاد کند.این فیلمساز سینمای ایران با اشاره به برگزاری بزرگداشت 
 در هفدهمین جش��ن س��ینمای ایران گفت: چهارمین ش��ب از برگزاری 

جشن های سینمای ایران به تجلیل از سعید پورصمیمی، فرهاد ورهرام، 
احمدرضا دروی��ش و علیرضا داودنژاد اختص��اص دارد و نکته مهم در این 
مراسم ها این اس��ت که به یاد آوریم تقدیر از بزرگان و سینماگران مطرح 
سینمای ایران تنها یک تجلیل ساده نیس��ت بلکه تجلیل از تاریخ سینما 
است. تاریخی که عزیزان با س��ختی آن را ساخته و حاصل یک عمر تالش 

در این عرصه است.
میرکریمی ادامه داد: سینماگرانی که در هفدهمین جشن سینمای ایران 
مورد تقدیر قرار می گیرند،گنجینه های سینمای ایران هستند و اگر بخواهم 
مثالی بزنم می توان آنها را به قندیل هایی شبیه دانست که گاه میلیون ها سال 
طول کشیده است که در غارهای قدیمی شکل گرفته اند و گاه افرادی که قد 
کوتاهی دارند برای اینکه سرشان به آنها نخورد ناگزیر می شوند با تیشه به 

آنها بزنند و بشکنندشان و میراث یک عمر را از بین ببرند.
مدیرعامل خانه سینما در پایان صحبت های خود گفت: از همایون اسعدیان 
دبیر هفدهمین جشن خانه سینما و مازیار میری مدیر اجرایی این رویداد 
سینمایی تشکر می کنم که این جش��ن را به بهترین شکل ممکن برگزار 
 کردند. همچنین بر خود واجب می دانم که از دوس��ت هنردوس��ت خود 
حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی که همواره یار و همراه سینماگران 
بوده اند تشکر کنم. هفدهمین جشن سینمای ایران با حضور اهالی سینما 
و برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی چون علی ربیعی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، حجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی، احمد مسجد 
جامعی، سید محمد بهشتی، محمدمهدی حیدریان، عیلرضا رضاداد و... 

برگزار شد.

یارانه شش ماهه اول سال ۹۴ 
مطبوعات، مهرماه  واریز می شود

امیدوارم بازگشایی خانه سینما
 تنها دستاورد  روحانی  نباشد

رییس صداو س��یما در دیدار اعضای هیات علمی پژوهش��گاه فرهنگ و 
اندیشه اس��امی، ضمن تأکید بر حمایت رس��انه ملی از جامعه نخبگان 
کشور، بر بهره گیری این رسانه از آثار و تولیدات پژوهشی این پژوهشگاه 

و نخبگان تأکید کرد.
به گزارش فارس، محمد سرافزار با توجه به مباحث مطرح شده از سوی 
اعضای پژوهشگاه در موضوعات سبک زندگی و الگوی پیشرفت اسامی، 
گفت: رس��انه ملی در مواجهه با فرهنگ غربی که یک فرهنگ هجومی 
است باید به دو مؤلفه توجه کند؛ اول آنکه در ارتباط با این فرهنگ باید به 
شبهات آن پاسخ دهد و دیگر آنکه برای طرف مقابل ایجاد سوال کند و آن 
فرهنگ را به چالش کشد. وی تصریح کرد باید به نقد عقانی سکوالریسم 
و لیبرالیسم بپردازیم و ش��بکه چهار س��یما می تواند این مأموریت را به 

درستی به انجام برساند.
رییس رسانه ملی یادآور شد: زمانی که رس��انه به بیان مؤلفه های سبک 
زندگی اسامی می پردازد، باید به نقد زندگی غربی نیز درکنار آن اشاره 
کند، تا مخاطب با مقایس��ه آن س��ره را از ناسره تش��خیص دهد. وی با 
توجه به اینکه اگر در گذش��ته مخاطبان از طریق بیان احساسی به اقناع 
می رسیدندگفت: امروزه این رویکرد تأثیر خودش را از دست داده و رسانه 
باید با موضوعات برخوردی عقانی داشته باشد و از طریق رویکرد عقلی 

مخاطب را قانع کند.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که رسانه پدیده ای غربی است و فرم های 
برنامه سازی آن نیز تقلیدی از غرب اس��ت تصریح کرد: با توجه به اینکه 
جامعه ما جامعه ای دینی است، باید به این موضوع پرداخته شودکه رسانه 
دینی چه ویژگی هایی باید داشته باشد و به دین و تفریح مردم چگونه باید 
بپردازد و یقیناً پژوهش های ش��ما می تواند در این حوزه به رسانه کمک 
کند، اینکه مردم چه نیازهایی را باید از طریق رسانه برطرف کنند و چه 

مقدار جنبه سرگرمی و آموزشی داشته باشد.
رییس صداو سیما با اشاره به اهمیت شبکه چهار سیما در برقراری ارتباط 
با نخبگان یادآور شد: این شبکه محور برنامه هایی مبتنی بر کرسی های 
آزاداندیشی و نظریه پردازی اس��ت و می تواند در قالب های جذاب مانند 
مناظره و گفت وگو به بیان دیدگاه های مختلف بپردازد و آن ها را در جامعه 
نشر دهد. دکتر سرافزار با یادآوری این نکته که از وظایف صداوسیما ایجاد 
و تکمیل بانک اطاعاتی کارشناسان رس��انه در حوزه های مختلف است 
گفت: مراکز علمی با معرفی کارشناسان خبره خود در موضوعات دینی، 
اخاقی، مناسبت ها و موضوعی می توانند رس��انه ملی را در پرداخت به 

مباحث مورد نیاز یاری رسانند.
در این دیدار حجت االسام والمسلمین علی اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسامی در س��خنانی ضمن معرفی پژوهشگاه، تصریح 
کرد: پژوهشگاه فرهنگ و اندیش��ه با دو مخاطب مواجه است، مخاطب 
نخبه که دانش��گاهی و حوزوی هس��تند و مخاطبان جوان که دانشجو و 
طلبه محسوب می شوند و همه آثار و تولیدات این پژوهشگاه نیز در همین 
قالب طبقه بندی شده اند. وی با اش��اره به تولیدات گسترده و اثرگذار این 
پژوهشگاه در حوزه اندیشه یادآور ش��د: از کارهای ارزشمند پژوهشگاه، 

تولید مجموعه ای از دانشنامه های دینی است و اولین آن دانشنامه امام 
علی)ع( است که در س��ال 79 که مزین به نام امام علی )ع( شده بود، به 
پیشنهاد آیت اله جوادی آملی نگارش آن با تعداد زیادی مقاله آغاز شد و 
در سال 81 به اتمام رسید و در برگیرنده سیره و زندگی، اندیشه های آن 

حضرت و مرجع شناسی است.
حجت االس��ام والمسلمین رش��اد، از دیگر آثار ارزش��مند پژوهشگاه را 
دانشنامه فاطمه زهرا)س( دانست و گفت: که با توجه به لزوم اسوه پذیری 
از حضرت زهرا )س( و نیز نبودن کت��اب مرجع در خصوص آن حضرت، 
این پژوهشگاه تدوین آن را در دستور کار خود قرار داد که اثری ارزشمند 
محسوب می شود. وی تصریح کرد، دانش��نامه نبوی نیز در دست تولید 

است.
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی تصریح کرد: این پژوهشگاه 
علیرغ��م اینکه ب��ه لح��اظ کمی دس��تگاه کوچکی اس��ت، ام��ا در تراز 

دستگاه های بزرگ، تولید علم و نظریه می کند.
وی تأکید کرد: این مجموعه به دلیل آنکه اکثر اعضای آن اساتید برجسته 
دانشگاه و حوزه هس��تند، از ظرفیت باالیی برخوردار است و رسانه ملی 
می تواند از قابلیت های آن در نشر علم بهره مند شود؛ چرا که در موضوعات 
رسانه ای نیز پژوهشگاه کار کرده است، از جمله موضوعاتی مانند سبک 
زندگی و الگوی پیشرفت که انعکاس نتایج آن برای جامعه مفید خواهد 
بود. رشاد با اش��اره به نقش ش��بکه چهار به عنوان شبکه خاص نخبگان 
گفت: محتوای این شبکه باید طوری باشد که نخبگان را جذب کند، شاید 
اگر در این حوزه ضعفی هم وجود دارد به این دلیل است که نتوانسته ایم 
مطالب را به زبان رسانه بیان کنیم. وی یادآور ش��د: این شبکه نیازی به 

کثرت مخاطب ندارد و باید مخاطب خاص داشته باشد.
در این جلسه که معاونان خبر، س��یما، صدا، برون مرزی و برخی مدیران 
شبکه های تلویزیونی به همراه برخی مس��ئولین و اعضای هئیت علمی 
پژوهشگاه حضور داش��تند  موضوعات مختلفی از سوی حاضرین مطرح 
ش��د و مواردی نظیر پاسخ به ش��بهات دینی، چالش های جامعه مدرن، 
آسیب های اجتماعی، سبک زندگی اسامی، ترویج ایمان روشن بینانه، 

قراردادن مخاطب در تجربه معنا و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در دیدار سرافزار با رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تأکید شد:

نقش رسانه در تقویت کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی

بهشتی در آستانه روز سینما مطرح کرد؛

»حبس 20 ساله یک ثروت«

وقتی امروز در سال ۹۴ به سینمای دهه ی 60 
نگاه می کنم، می بینم تجربه ای که در سینمای 
آن دهه ی رخ داد، نه فقط برای کسانی که در 
سینما مدیریت می کنند، بلکه می تواند برای 

مدیریت کل کشور آموزنده باشد



آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

5/447 برابر آراء ص��ادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 
تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک محل تس��لیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره 1123 هی��أت : آق��ای حس��ین عنایت��ی بیدگل��ی فرزندقاس��م  
ش��ماره شناس��نامه8238 و خانم زهرا صانعی بیدگلی  فرزندماش��االه  شماره 
شناس��نامه6199255119  )بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت 
139مترمربع شماره پالک 5228فرعی مجزا از ش��ماره 110و200 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از  مالک عادی 
2- رأی ش��ماره 1151هیأت : خانم  معصومه دولت آبادی  فرزندسیف اله  شماره 
شناس��نامه 189 و خانم انسیه س��ادات پردل  فرزند سیدعلی ش��ماره شناسنامه 
99)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101 مترمربع شماره پالک 5229 
فرعی مجزا از ش��ماره 474و475 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه شویدی 
3- رأی ش��ماره1117 هیأت : آقای ماش��ا اله ش��اطریان فرزندمندعلی  ش��ماره 
شناس��نامه 12 و خانم فاطمه مبینی بیدگلی  فرزند حاجی ش��ماره شناس��نامه85  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180.2مترمربع شماره پالک 5231 
فرعی مجزا از ش��ماره452فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس باقری
4- رأی شماره 2054 هیأت : آقای ماش��ا اله دارچینی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 334و خانم اشرف بیل باز آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 165 
)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت188.31 مترمربع ش��ماره پالک 
5237فرعی مجزا از شماره 205فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
5- رأی شماره2981 هیأت : خانم اعظم خاجه آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 
32  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت97.5 مترمربع شماره پالک5249 فرعی مجزا 
از شماره 2043 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نعمت اله خوشیدی بیدگلی
6- رأی ش��ماره2983 هیأت : آقای علی مش��هودی بیدگلی فرزندماشااله  شماره 
شناسنامه 103 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت187.75 مترمربع شماره پالک 
5259 فرعی مجزا از شماره75 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج عباس رزاق زاده 
7- رأی ش��ماره 3288 هیأت : آقای حجت حس��ین زاده  فرزندعزت اله ش��ماره 
شناسنامه 24 ، شش��دانگ  یکباب انباری مشتمل برس��وله  به مساحت5707.25 
مترمربع ش��ماره پالک 5280 فرعی مجزا از شماره48 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
8- رأی ش��ماره2953 هیأت : آقای محمد دخیلی بیدگلی فرزند غالمرضا  شماره 
شناس��نامه8961 و خانم لطیفه ایوبی بیدگلی فرزنداحمد  ش��ماره شناسنامه290  
)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 175.5 مترمربع ش��ماره پالک 
5250فرعی مجزا از ش��ماره1803 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم صدیقه شاطریان 
9- رأی ش��ماره2958 هیأت : خانم رضوان زهری بیدگلی  فرزندسیدعلی  شماره 
شناسنامه 336 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 143.24 مترمربع شماره پالک 
5251 فرعی مجزا از ش��ماره695 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
10- رأی ش��ماره 2974 هیأت : آقای عباس رنجبر آرانی  فرزندآقا محمد  شماره 
شناسنامه 227 و خانم مریم حس��نی آرانی  فرزندعباس  شماره شناسنامه8986  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 107.5مترمربع شماره پالک5252 
فرعی مجزا از ش��ماره213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی  
11- رأی شماره 2978هیأت : آقای قاسم واحدی  فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
219و خانم مهین ایوبی بیدگلی  فرزنداحمد  ش��ماره شناسنامه 367 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت162 مترمربع ش��ماره پالک 5253 فرعی مجزا از 
شماره 115فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
12- رأی شماره2863 هیأت : خانم فاطمه دهقانی  فرزند حسین  شماره شناسنامه 
62 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159.4 مترمربع شماره پالک 5254فرعی مجزا 
از شماره 331فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
13- رأی شماره 3002 هیأت : آقای سید حسین فدائی بیدگلی فرزند رضا  شماره 
شناسنامه 22و خانم مریم کدخدائیان آرانی  فرزند احمد شماره شناسنامه10204  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت120.1 مترمربع شماره پالک 5255 
فرعی مجزا از ش��ماره558 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
14- رأی شماره 2957 هیأت : خانم زهره شبان قمصری آرانی فرزندعلی شماره 
شناسنامه 869 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت131.04 مترمربع شماره پالک 
5256فرعی مجزا از ش��ماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین فرهادی
15- رأی شماره2988 هیأت : آقای محمدرضا یگانه بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 9780 ، ششدانگ  یکباب انباری  به مس��احت187.25 مترمربع شماره 
پالک5257 فرعی مجزا از شماره421 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیرضا بیدگلی بیدگلی 
16-رأی ش��ماره2865 هیأت : آقای محمد فایض آرانی فرزند حس��ین  ش��ماره 
شناسنامه1250051509  و خانم  مرضیه دهنویان آرانی  فرزند مرتضی شماره 
شناس��نامه 1250017238  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 77.7 
مترمربع شماره پالک5258 فرعی مجزا از شماره 205فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ظهریا آقایی 

زاده آرانی 
17- رأی شماره2868 هیأت : خانم  اعظم خاص فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 
239  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالک 5260 فرعی مجزا 
از شماره163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
18-رأی ش��ماره 1959 هیأت : خانم مرضیه چتری بیدگلی  فرزند احمد ش��ماره 
شناسنامه 434 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117.5 مترمربع شماره پالک5241 
فرعی مجزا از ش��ماره 163فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علیجان بهمنی 
19-رأی شماره 3024 هیأت : خانم ام البنین حرمتی فرزند عباس شماره شناسنامه 
9254 و خانم مولود رضا نژاد احمد آباد فرزندفیض اله ش��ماره شناسنامه1492  
)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت200 مترمربع شماره پالک5261 
فرعی مجزا از ش��ماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
20-رأی ش��ماره3027 هیأت : آقای رحمت اله بصره آرانی فرزندعباس ش��ماره 
شناسنامه 316 نسبت به 4 سهم مشاع از 10سهم  شش��دانگ  و آقای احمد بصره 
آرانی  فرزندعباس  شماره شناس��نامه31  وآقای محمد بصره آرانی فرزند عباس 
شناسنامه شماره 148هریک نسبت به 3 سهم مش��اع از 10سهم  ششدانگ  یکباب 
کارگاه تولیدی فرش ماشینی به مس��احت2831.25 مترمربع شماره پالک5262 
فرعی مجزا از ش��ماره 150 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد آقا شفیعی زارع
21-رأی شماره3299 هیأت : آقای حبیب اله حاجیان آرانی فرزند علی خان شماره 
شناسنامه463 و خانم اش��رف دهقانی آرانی  فرزندامراله  شماره شناسنامه 120 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت125.5 مترمربع شماره پالک5271 
فرعی مجزا از ش��ماره 286 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
22-رأی شماره3283 هیأت : آقای عباس جمشیدی آرانی فرزندعلی اکبر  شماره 
شناس��نامه 119 و خانم   اش��رف اکرمیان آرانی  فرزنداحمد  ش��ماره شناسنامه 
153 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154.25مترمربع شماره پالک 
5272فرعی مجزا از شماره285 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
23- رأی ش��ماره 3294هیأت : خانم س��کینه حیدری فرزندعباس��علی ش��ماره 
شناسنامه 6190052789 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت211 مترمربع شماره 
پالک 5273 فرعی مجزا از شماره423 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد دادخواه بیدگلی 
24- رأی شماره 3320 هیأت : آقای س��یدعلی کاظمی بیدگلی  فرزند سیدمرتضی 
شماره شناسنامه10 و خانم فاطمه یساری بیدگلی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
878  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت248.27 مترمربع ش��ماره 
پالک5275 فرعی مجزا از شماره16 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن امیدی بیدگلی 
25- رأی شماره 3311 هیأت : آقای س��یدعلی کاظمی بیدگلی  فرزند سیدمرتضی 
شماره شناسنامه10 و خانم فاطمه یساری بیدگلی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
878  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت224.12مترمربع شماره 
پالک5274 فرعی مجزا از شماره16 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن امیدی بیدگلی 
26- رأی شماره3302 هیأت : خانم  اشرف رجب زاده آرانی  فرزندعلیرضا شماره 
شناسنامه 309 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت147.3مترمربع شماره پالک 5276 
فرعی مجزا از ش��ماره213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن فرهادی 
27- رأی ش��ماره 3274 هیأت : خانم بتول الماسی مقدم آرانی  فرزند محمد حسن  
شماره شناسنامه 246 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت105 مترمربع شماره 
پالک 5277فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
28- رأی شماره 3319 هیأت : آقای مجید چش��م براه بیدگلی  فرزندمحمد  شماره 
شناسنامه467 ، ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مساحت 73.32مترمربع شماره 
پالک 5278 فرعی مجزا از شماره163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29- رأی شماره3279 هیأت : آقای محمد جواد س��تم کش  آرانی  فرزندمصطفی  
شماره شناسنامه428 ، ششدانگ  یکباب س��اختمان  به مساحت 115.7 مترمربع 
ش��ماره پالک 5279 فرعی مجزا از ش��ماره205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی 
30- رأی ش��ماره 3306 هیأت : آقای احم��د حمامی آرانی  فرزندمحمد ش��ماره 
شناس��نامه9269 و خان��م پروی��ن رن��ج ب��ر آران��ی فرزندمحمد تقی  ش��ماره 
شناسنامه42)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 110.5 مترمربع شماره 
پالک 5281 فرعی مجزا از شماره213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
31-رأی ش��ماره 8554 هیأت : آقای علیرضا حفیظیان بیدگل��ی فرزندرحمت اله  
شماره شناس��نامه 28، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت122 مترمربع شماره 
پالک5282 فرعی مج��زا از ش��ماره582و585 فرعی از پ��الک 2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد ایمانی 
32-رأی شماره 3035 هیأت : آقای علیرضا داروغه آرانی  فرزندمحمدعلی  شماره 
شناسنامه358 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 75.25مترمربع شماره پالک5283 
فرعی مجزا از ش��ماره213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نعمت اله اکبرزاده 
33-رأی ش��ماره8515 هیأت : آقای حس��ین حفیظی��ان بیدگلی فرزن��د علیرضا  
شماره شناسنامه782 و خانم ش��کوفه مهدی زاده بیدگلی  فرزندغالمعلی  شماره 
شناسنامه6190035116)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 127.75 
مترمربع شماره پالک 5284 فرعی مجزا از شماره 582 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع درریگس��تان دیمکار بخش3  حوزه ثبت��ی آران و بی��دگل. ابتیاعی  علیرضا 

حفیظیان بیدگلی

34- رأی شماره8545 هیأت : آقای سیدحامد سیدی بیدگلی  فرزندسیدهالل  شماره 
شناسنامه1250111293 ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت184 مترمربع شماره 
پالک5286 فرعی مجزا از شماره 163فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی جان بهمنی
35- رأی شماره8361 هیأت : آقای محمد صادق بهمنی بیدگلی  فرزندعباس  شماره 
شناسنامه450 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت133.5 مترمربع شماره پالک 5287 
فرعی مجزا از ش��ماره163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه عباس بهمنی
36- رأی شماره 8564هیأت : کبری عالئی فر فرزند عباس  شماره شناسنام293 ، 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت143.71مترمربع شماره پالک 5291 فرعی مجزا 
از شماره413  فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید نصراله فدائی بیدگلی
37- رأی ش��ماره 8555هیأت : آقای علی لقب دوس��ت آرانی  فرزند تقی  شماره 
شناسنامه7 ، قسمتی از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت67 مترمربع شماره پالک 
5292فرعی مجزا از ش��ماره213  فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
38- رأی ش��ماره8550 هی��أت : آقای عباس دادخواه فرزند حس��ینعلی ش��ماره 
شناسنامه202 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت435.75 مترمربع شماره پالک5295 
فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی آقا دادخواه 
39- رأی ش��ماره8527 هیأت : آق��ای محمدرضا قن��دی بیدگل��ی فرزند رحمت 
اله  ش��ماره شناس��نامه 345 و خانم طیبه کبوتری بیدگلی  فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه162)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81 مترمربع شماره 
پالک 5296فرعی مجزا از شماره4984 فرعی وباقیمانده 244و245 از پالک 2840 
اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن 

آقا دهقانی 
40- رأی شماره8530 هیأت : آقای حسین رمضانی بیدگلی  فرزندماشااله  شماره 
شناسنامه 206، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 244.7مترمربع شماره پالک5297 
فرعی مجزا از ش��ماره 401و402 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگس��تان 

دیمکار بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
41- رأی شماره8563هیأت : خانم ریحانه معظمی بیدگلی   فرزندعلی محمد  شماره 
شناسنامه 92، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 128.76مترمربع شماره پالک5298 
فرعی مجزا از ش��ماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اسماعیل حق پرست 
42- رأی ش��ماره2852 هیأت : آق��ای جواد بالل��ی بیدگلی فرزند رضا  ش��ماره 
شناسنامه233 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت243.3 مترمربع شماره پالک 820 
فرعی مجزا از شماره106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
43- رأی ش��ماره 3328هیأت : آقای محس��ن رضائی  فرزند مس��عود  ش��ماره 
شناسنامه 165ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 395 مترمربع شماره پالک 40 فرعی 
از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عباس رضائی 
44-رأی شماره389 هیأت : خانمخاتون مالباقری آرانی  فرزند آقا محمد  شماره 
شناسنامه 189 وخانم سکینه مالباقری آرانی  فرزند محمد  شناسنامه شماره 132 
هریک نسبت به 1/5 دانگ مش��اع و آقای عزیزاله  مالباقری آرانی  فرزندآقا محمد  
شماره شناسنامه247  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
276.5 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 1 الی 4 وقسمتی از مشاعات 
و ش��ماره 2204و2205 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :94/6/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/6/19
عباس عباس زادگان -  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

خبر خبر 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح آغاز 
عملیات اجرایی احداث شهرک بازیافت در شهرکرد، تصویب و باید عملیات 

اجرایی آن سریع تر آغاز شود.
گودرز امیری در کارگروه مدیریت پس��ماند ش��هری اظهار داش��ت: اجرای 
طرح س��اماندهی پس��ماند ش��هری، سبب می ش��ود ش��هرداری شهرکرد 
س��االنه 250 میلیون ریال یارانه دریافت  کن��د، اما ش��هرداری تاکنون در 
این زمینه اقدام مناس��بی انجام نداده اس��ت.وی افزود: ش��ورای اسالمی و 
ش��هرداری ش��هرکرد در زمینه برخی از طرح های پسماند ش��هری، از یک 
دهه پیش کار را آغاز کرده اند، اما تاکنون س��اماندهی پس��ماند در شهرکرد 
 به نتیجه قابل قبولی نرسیده اس��ت.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

 چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان ک��رد: اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
 چهارمح��ال و بختی��اری، بای��د ش��ورای اس��المی ش��هرکرد را در زمینه 
عدم تصویب طرح های پسماند ش��هری به اداره کل بازرسی و یا دادگستری 
اس��تان معرفی کند.امیری خاطرنشان کرد: شهرداری ش��هرکرد در زمینه 
تفکیک از مبدا زباله، که یکی از اصول رعایت بهداشت است و منجر به سالمت 
کاالهای تولید  شده از مواد بازیافتی و حذف بخشی از هزینه های جمع آوری و 

ساماندهی زباله می شود، به وظایف خود عمل نکرده است.
وی تصریح کرد: اجرای طرح ساماندهی پسماند شهری در شهرکرد با سرعت 

بیشتری انجام شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
امسال به جای برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه مدارس در استان، فروش فوق 

العاده انجام می شود.
حس��ن شمس��ی پور اظهار داش��ت: جایگزینی فروش فوق العاده به جای 
نمایشگاه پاییزه امسال با هدف س��هولت امکان خرید برای همه مردم، تنوع 
اجناس و تنظیم بازار انجام می شود.به گفته وی، برنامه ریزی شده است که 
 در واحدهای صنفی فروش اجناس خوراکی، بس��ته به نوع جنس بین پنج 
 تا 40 درصد تخفیف داده شود.شمس��ی پور ادامه داد: ب��رای اتحادیه های

 لوازم التحریر و کیف و کفش 40 قلم کاال مشمول فروش فوق العاده و تخفیف 
عادالنه شده است.

وی تصریح کرد: آن دسته از واحدهای دارای پروانه کسب که تمایل به شرکت 
در فروش فوق العاده را دارند می توانند با مراجعه به اتحادیه در خواست خود را 
ارائه دهند.هم اینک 27 هزار و 744 واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان 
فعال هستند، 215 اتحادیه صنفی شامل چهار هزار و 322 رسته و 10 اتاق 

اصناف در چهارمحال و بختیاری فعال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری از توقیف فعالیت شش واحد 
آالینده در هفته جاری در شهرستان بروجن خبر داد.

به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان، شهرام 
احمدی افزود: توقف فعالیت این واحدهای آالینده به دنبال مهلت زمانی برای کاهش 

آالیندگی و رسیدن به استانداردهای الزم صورت گرفته بود.
وی گفت:این واحدهای آالینده در شهرک صنعتی بروجن قرار دارد و به علت عدم 
انطباق خروجی فاضالب آنها با اس��تانداردهای الزم، با آنان برخورد قانونی صورت 

گرفته است.
احمدی اظهار کرد: به یک واحد آالینده دیگر در همین شهرک نیز اخطار و مهلت 
زمانی جهت رفع آالیندگی داده شده است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
با اش��اره به اهمیت حفظ منابع آبی و خاک اس��تان افزود: متاسفانه توسعه سریع 
صنایع و بکارگیری صدها ترکیب ش��یمیایی جدید در آنها باعث پیدایش فاضالب 
صنعتی شده که برگشت آنها به محیط زیست، به خصوص جریان های آب، آلودگی 
 به وجود خواهد آورد.احمدی،از حساس��یت حفاظت محیط زیس��ت نس��بت به

 فعالیت هایی که منجر به تولید آالینده گی در اس��تان می شود، افزود: در صورتی 
که این واحدهای نسبت به اصالح سیستم فاضالب و رساندن آنها به استانداردهای 
الزم اقدام کنند،فعالیت آنها بالمانع خواهد بود.شهرک صنعتی بروجن هم اکنون 
مجهز به سیستم تصفیه فاضالب صنعتی می باشد و واحدهای صنعتی این شهرک 
 طبق استانداردهای الزم خروجی پساب خود را جهت تصفیه به این سیستم منتقل

 می کند.

یک داماد در استان چهارمحال و بختیاری ،عروسش را با ماشین چوبی دست ساخت 
خود به خانه بخت برد.رضا مبینی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به 
منظور ترویج صنایع دستی و همچنین دوری از تجمالت زندگی ماشینی امروزی، 
همسر خود را با ماش��ین چوبی دست س��اخت خود به خانه بخت برد.این ماشین 
ظرفیت چهار سرنشین، تک سیلندر با وزن 600 کیلوگرم از چوب زبان گنجشک، 
توسکا و بلوط س��اخته ش��د، به نحوی که در طراحی آن از منبت، معرق و سطوح 
خراطی استفاده شده است.سرعت این خودرو حداکثر 120 و در هر 100 کیلومتر 

دو لیتر بنزین مصرف می کند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
 عملیات احداث شهرک بازیافت

 در شهرکرد اجرایی شود

 فروش فوق العاده جایگزین
 نمایشگاه پاییزه می شود

 فعالیت شش واحد آالینده 
در شهرستان بروجن متوقف شد

عروسی که با ماشین چوبی
 به خانه بخت رفت 

در نخستین روز از جشنواره موسیقی مناطق زاگرس نشین ایران در بروجن ،10 
برنامه اجرا شد.

س��رنا و کرنا نوازی،س��ازهای بادی و اجرای ش��ش گروه مناطق زاگرس نش��ین 
از برنامه های روز نخس��ت این جش��نواره بود.مدیرکل فرهنگ وارش��اد اسالمی 
 چهارمحال وبختی��اری گفت:در این دوره از جش��نواره 12 گروه موس��یقی و 27 
تک نواز به مدت س��ه روز با هم رقابت می کنند.جواد کارگران دهکردی ،در گفت 
وگو با ایرنا افزود:این تعداد اثر از بین 200 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره موسیقی 
مناطق زاگرس نش��ین ایران به بخش رقابتی راه یافته اس��ت.وی گفت:جشنواره 
موسیقی زاگرس نش��ینان با هدف معرفی ظرفیت های موسیقایی مناطق و اقوام 
ایرانی به مدت 9 سال اس��ت در این شهرس��تان در حال برگزاری است.کارگران 
اظهار داشت: برگزیدگان با موافقت معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی به 
جشنواره های بین المللی راه می یابند.وی گفت: این جشنواره در سه بخش مقام 
خوانی، تک نوازی و گروه نوازی برگزار می شود و مالک پذیرش آثار موسیقی مقامی 

مناطق زاگرس نشین بوده است.
وی اظهار داشت: آثار بخش گروه نوازی متناس��ب با موسیقی محلی هر منطقه و 

مناطق زاگرس نشین و بخش تک نوازی جشنواره موسیقی مناطق زاگرس شامل، 
سازهای کوبه ای ، سازهای کششی، سازهای مضرابی و بادی است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری مدت زمان اجرای برنامه 
در بخش گروه نوازی را 20 دقیقه در بخش تک نوازی و مقام خوانی را چهار دقیقه 

عنوان کرد.
کارگ��ران افزود: جش��نواره موس��یقی مقامی س��نتی و محلی مناط��ق زاگرس 
نش��ین با حضور اس��تان های آذربایج��ان ش��رقی، آذربایجان غرب��ی، اصفهان، 
ایالم، بوش��هر، چهارمحال وبختیاری، خوزستان، فارس، کردس��تان، کرمانشاه، 
کهگیلوی��ه وبویراحمد، لرس��تان،همدان و هرم��زگان به مدت س��ه روز در حال 
برگزاری است.هشت دوره جش��نواره موس��یقی مناطق زاگرس نشین با حضور 
 هنرمندان موس��یقی منطقه غ��رب ایران ب��ه میزبان��ی شهرس��تان بروجن در

 چهارمحال وبختیاری به صورت منطقه ای برگزار شد.
بروج��ن در 60کیلومت��ری مرک��ز چهارمح��ال و بختی��اری ق��رار دارد و 
 یک��ی از شهرس��تان های ب��ا قدم��ت فرهنگ��ی هنری این اس��تان محس��وب 

می شود.
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10برنامه در روز نخست 
جشنواره موسیقی مناطق 

زاگرس نشین اجرا شد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در اج��رای قانون، داش��تن وحدت رویه 
را ض��روری دانس��ت و گفت: مس��ووالن دس��تگاه های اجرای��ی و مدیران 
 عام��ل بانک ه��ا، بای��د ب��رای رون��ق در تولی��د، اقدام��ات الزم را انج��ام 

دهند.
»قاسم سلیمانی دشتکی« در ش��ورای هماهنگی بانک های استان با اشاره 

به اهمیت حمایت از بخش تولید در راس��تای توسعه استان، افزود: بانک ها 
برای ارائه تسهیالت به متقاضیان، ضمانت ها و وثیقه ها را به اندازه دریافت و 

از گرفتن هرگونه وثیقه اضافه، خودداری کنند.
وی اظه��ار ک��رد: مس��ووالن دس��تگاه های اجرای��ی و مدی��ران 
 عام��ل بانک ه��ا، بای��د ب��رای رون��ق در تولی��د، اقدام��ات الزم را انج��ام

 دهند.
سلیمانی با اشاره به مش��کالت بخش تولید، تصریح کرد: به منظور برطرف 
کردن مش��کالت تولید، کمیته ای با هدف شناسایی مشکالت این بخش و 

ارائه راهکارهای الزم برای رفع آن، تشکیل و فعال می شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق دستور معاون اول رییس جمهور، کمیته ی وصول 

مطالبات بانکی در استان ها نیز به زودی تشکیل و فعال می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مسووالن و بانک ها،زمینه رونق تولید 
را فراهم کنند
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ش��رکت کنندگان در میزگرد تخصصی با عن��وان » نگاهی به 
وضعیت علمی کشور« افزایش ثبت اختراعات بین المللی ایران 
که بیش از نیمی از آنها در حوزه نانوست، افزایش کیفیت و ارجاع 
به تولیدات علمی ایران در عرصه های بین المللی، تولید 270 
محصول نانویی در داخل و فعالیت شرکت های دانش بنیان را 
به عنوان برخی شاخص های امیدوارکننده آینده وضعیت علمی 
کشور در داخل و عرصه های بین المللی توصیف کردند و تقویت 
همکاری های صاحبان صنعت و نخبگان دانشگاه ها را بسترساز 

رفع چالش های رشد علمی کشور دانستند.
سعید سرکار دبیرستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی 
وفناوری ریاست جمهوری و سعید سهراب پور قائم مقام بنیاد 
ملی نخبگان حضور یافته و دیدگاه های خود در زمینه دستاوردها 
و چالش های موجود در رابطه به وضعیت علمی کش��ور را بیان 
کردند. سعید سرکار با اشاره به بخشی از تاریخچه شکل گیری 
این علم در ایران و توجه به آن افزود: ستاد فناوری نانو به ریاست 
معاون اول رییس جمهوری در سال 1382 شکل گرفت و بعد از 
آن شورای عالی ستاد نانو با عضویت شش وزیر و پنج نفر از افراد 
حقیقی که در رابطه با سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه 
فناوری تجربه داشتند تشکیل شد و مامور شدند برنامه راهبردی 
علم نانو را مشخص کنند، در س��ال 1384 برنامه راهبردی نانو 
شکل گرفت و مصوبه دولت را دریافت کرد و بعد از آن در شورای 

عالی انقالب فرهنگی نیز مصوب شد.
سرکار گفت: این یک برنامه 10 ساله بود که چشم انداز توسعه 
فناوری نانو در تمام بخش ها از ترویج فناوری تا تولید علم و رسوخ 
آن در صنعت و بازارهای داخلی و جهانی دیده شد و بر این اساس 

برنامه تمام حلقه ها مشخص شد.
وی افزود: در همان زمان ش��ورای هماهنگی با حضور معاونان 
وزارتخانه های ذیربط تشکیل و قرار شد نقش وزارتخانه ها برای 

توسعه فناوری نانو مشخص شود.

سرکار با بیان اینکه بعد از آن کارها آغاز شد گفت: در آن زمان 
ابتدا برنامه ستاد فناوری نانو بر ترویج این علم متمرکز شد و اینکه 
مسووالن تصمیم گیر کشور در حد کالن و نمایندگان مجلس 
با این علم آشنا و متوجه این مساله شوند که کشور نباید در این 
زمینه عقب بماند. دبیرستاد ویژه توسعه فناوری نانو افزود: در 
بحث ترویج علم نان��و از آن به عنوان یک فن��اوری تاثیرگذار و 
متحول در تمام ابعاد زندگی مردم و توسعه یک کشور یاد و آن به 

عنوان یک فناوری تحول ساز نگاه شد. 
در زمین��ه ترویج این عل��م در میان مردم نیز س��رمایه گذاری 
هنگفتی صورت گرفت زیرا تا زمانی که م��ردم با ابعاد مختلف 
 یک فناوری و تاثیر آن در زندگی خود مطلع نشوند آن فناوری 

آن طور که باید پیشرفت نمی کند.
سرکار با بیان اینکه سند راهبردی 10 ساله فناوری نانو به پایان 
خود نزدیک می شود افزود: اکنون به دستاوردهای خوبی در این 
زمینه دست یافته ایم و از هفت س��ال گذشته ترویج در بخش 

دانش آموزی را نیز آغاز کرده ایم که با جدیت دنبال می شود.
وی اظهار کرد: در این سند چش��م اندازی را ترسیم کردیم که 
ایران باید در پای��ان آن ) 1384 تا 1394 ( در بین 15 کش��ور 
برتر دنیا باش��د که اکنون در رتبه هفتم جه��ان و رتبه اول بین 
کشورهای اسالمی را دارا هستیم، این در حالی است که در سال 
2001 میالدی ایران با 10 مقاله در سال رتبه 57 جهان و رتبه 

پنج دربین کشورهای اسالمی را داشت.
به گفته وی کشورهای آمریکا، چین، هند، کره جنوبی، آلمان، 
ژاپن، ایران، فرانسه، انگلستان و اسپانیا به ترتیب رتبه دار فناوری 
نانو در جهان هستند. تا ایران، ژاپن را پشت سر گذارد امیدواریم 
در آینده نزدیک شاهد این اتفاق باشیم. دبیر ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو افزود: با استناد به سرانه جمعیت، ایران از کشورهای 
ژاپن، امریکا، هند و چین باالتر اس��ت البته از کشورهایی مانند 

سنگاپور و سوئد با احتساب جمعیتی پایین تر قرار داریم.

وی با اش��اره به اعالم وضعیت تولید عل��م در فناوری نانوگفت: 
تولید علم ایران 4/9درصد اس��ت در حالی که هدف ما در سند 
دو درصد بود بنابراین با این حساب 2/5برابر از آن هدف گذاری 
جلوتر هس��تیم به عبارتی پنج برابر سهم جمعیت کشور تولید 
علم داشته ایم یعنی ایران به تنهایی معادل کشورهای عربستان، 
ترکیه، مالزی و مصر تولید علم داشته و بیش از 42 درصد تولید 

علم جهان اسالم در زمینه فناوری نانو در ایران بوده است. 
نیمی از اختراعات ثبت شده بین المللی ایران در حوزه نانو است 
رییس س��تاد توس��عه فناوری نانو درخصوص اقدامات صورت 
گرفته در زمینه توسعه این فناوری نیز گفت: نیمی از اختراعات 
ثبت شده بین المللی ایران در حوزه نانو است،کشور در این حوزه 
بسیار پیشرفت داشته است به گونه ای که اکنون با فعالیت 160 
شرکت در حوزه نانو حدود 270 محصول در حوزه های مختلف 
این علم در کشور تولید می شود که 47 مورد آن مربوط به دارو 
اس��ت.  وی با ابراز تاس��ف از اینکه توجه به تولید و چاپ مقاله، 
اس��تادان و دانش��جویان ما را از ثبت پتنت و اختراع دور کرده 
اس��ت، گفت: اینکه نیمی از ثبت پتنت های بین المللی ایران 
مربوط به حوزه نانو است برای ما باعث خجالت و تاسف است زیرا 
نشان می دهد که دیگر رش��ته ها به ثبت اختراع و پتنت توجه 

درخوری ندارند. 
 س��رکاروضعیت و رتب��ه جهانی ای��ران به لحاظ ثب��ت پتنت 
بین المللی را نامطلوب توصیف کرد و گفت: دراین حوزه حتی در 
سطح جهان اسالم هم وضعیت خوبی نداریم و با 39 ثبت پتنت 
در میان کش��ورهای اسالمی، رتبه پنجم هس��تیم درحالی که 
کشورهای عربستان با 700 پتنت و ترکیه با بیش از 200 پتنت 
رتبه اول و دوم را دراختیار دارند و رتبه سوم و چهارم نیز در دست 

مالزی و امارات متحده عربی است. 
 وی ی��ادآور ش��د و گف��ت: در همی��ن راس��تا کان��ون ه��ای

 پتنت در 20 دانشگاه کشور راه اندازی ش��ده و معاونت علمی 

ریاست جمهوری، 90 درصد هزینه های ثبت پتنت بین المللی 
در تمامی حوزه ها را متقبل شده است و عالوه بر این، جوایزی 
برای ش��رکت های دانش بنیان که ثبت اختراع داش��ته باشند 
درنظر گرفته شده است و دانشگاه ها به ازای ثبت هر پتنت، مبلغ 

10 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
رسوخ فناوری نانو در صنعت 

س��رکار درخصوص ارتباط دانش و صنعت در ح��وزه فناوری 
نانو نیز گفت: درح��ال حاضر هرآنچه در ح��وزه تکنولوژی نانو 
 استفاده می کنیم بومی اس��ت و در این زمینه روی پاهای خود

ایس��تاده ایم و حتی به خارج کش��ور نیز صادرات داریم و بعضا 
شرکت های مشترک با طرف های خارجی تاسیس کرده ایم. 

س��رکار با بیان اینکه امروز با فعالیت 160 شرکت در حوزه نانو 
حدود 270 محصول در حوزه های مختلف نانو تولید می شود 
که 47 مورد آن مربوط به دارو اس��ت،گفت: حتی برخی از این 
 ش��رکت ها محصوالت خود را به کش��ورهایی مانند استرالیا، 
کره جنوبی، ژاپن و پاکس��تان صادر می کنند و در برخی از این 

کشورها نیز نمایندگی دارند.
برگزاری  اولین المپیاد دانش�جویی نانو س�ال آینده به 

میزبانی ایران 
وی همچنین از اقدامات ستاد توسعه فناوری نانو برای برگزاری 
المپیاد بین المللی دانش��جویی نانو و درخواس��ت شش کشور 
برای حض��وردر ای��ن رقابت علمی خب��ر داد وگف��ت: تاکنون 
کش��ورهای تایوان، تایلند، کره جنوبی، مالزی، روسیه و چین 
 برای حضور در این رقابت اعالم آمادگی کرده اند. سرکار افزود: با

 برنامه ریزی های صورت گرفت��ه، در نظر داریم اولین دوره این 
المپیاد را در س��ال میالدی آینده )2016( با حضور حداقل 10 
کشور به میزبانی ایران برگزار کنیم و دبیرخانه این المپیاد نیز 

در ایران مستقر شود. 
 شکل گرفتن ش�رکت های دانش بنیان و مفهوم تجاری 

سازی فناوری 
وی با اشاره به اینکه ش��رکت های دانش بنیان و تجاری سازی 
محصوالت آنها مفاهیم جدیدی هس��تند که در پنج ساله اخیر 
درحال شکل گیری و رشد است، بیان کرد: تولید از طریق ایده 
بسیار مهم است و اکنون درکش��ور این امر از طریق راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان آغاز شده و روز به روز در حال رشد است. 
وی بیان کرد: اکنون در جهت ارتباط دانش��گاه با بازار و تبدیل 
ایده به محصول و تولید، در تمام دانشگاه های کشور مراکز رشد 
تشکیل شده است؛ ش��رکت های دانش بنیان نوپا به مدت سه 
سال درمراکز رشد تحت پوشش و حمایت دانشگاه ها هستند 
تا محصوالت خود را به ثمر برسانند، البته این مدت تا چهارسال 

نیز قابل تمدید است.
 سهراب پور یادآور شد:بعد از این مدت این شرکت ها می توانند 
در پارک های علم و فناوری مس��تقر ش��وند، ب��رای حمایت از 
این شرکت ها اکنون از س��وی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری حمایت هایی در نظر گرفته شده است که در صورت 
تایید دانش بنیان بودن این شرکت ها به آن ها تعلق می گیرد. 
وی گفت:حمایت مالی از ش��رکت های دانش بنیان مستقر در 
پارک های علم و فناوری از طریق ارایه تسهیالت از سوی صندوق 
نوآوری و شکوفایی انجام می شود، عالوه بر آن شرکت های دانش 
بنیان مستقر در پارک علم و فناوری از معافیت مالیاتی و گمرکی 

بهره مند می شوند.

ایران سرآمد علم نانو در منطقه و جهان؛ 

کاهش درکمیت 

تولید مقاالت علمی 

اما افزایش در 

کیفیت

خبر 

 وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با اش��اره به رفع تحریم ه��ا از آذر ماه 
 س��ال جاری، گفت: همان طور ک��ه رییس جمهوری تاکید کرده اس��ت

 برنامه های پساتحریم برپایه اقتصاد مقاومتی تدوین خواهند شد.
محمود واعظی در همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند 
کشور، اظهار داش��ت: در حوزه فناوری اطالعات کارهای خوبی در کشور 
انجام ش��ده اما باید بدانیم که هنوز در این زمینه نسبت به دیگران عقب 
هستیم. وی خاطرنشان کرد: اگر نسبت به گذشته مقایسه کنیم قدم هایی 
برداشته شده و مقداری پیش رفته ایم اما اگر خود را با کشورهای اروپایی 
و برخی کشورهای آسیایی مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که هنوز 
خیلی عقب هستیم.  واعظی با اشاره به وجود جوانان با استعداد در کشور، 
افزود به هر میزان که در حوزه فناوری اطالعات کار کنیم تقاضا برای آن در 
کشور وجود دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اگرچه دولت در 
این حوزه نقش محوری دارد و باید از نظر فنی و مالی کمک کند اما کافی 

نیست و بخش خصوصی و جوانان نیز باید فعال باشند.
واعظی به اشاره به حکم رهبر معظم انقالب در خصوص شورای عالی فضای 
مجازی، گفت: توجه و اهتمامی که در دهه گذش��ته بر موضوع هسته ای 

گذاشته شده باید در آینده بر توسعه فناوری اطالعات گذاشته شود.
 واعظی خاطرنش��ان کرد: شبیه س��ازی وضعیتITC کش��ور با موضوع 

هسته ای نشان دهنده نگاه آگاهانه و هوشمندانه کلیت نظام است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب همچنین تاکید فرمودند که برای جبران 
عقب ماندگی های گذشته و کند کردن ش��کاف دیجیتالی، شورای عالی 

فضای مجازی جلساتش را به صورت مرتب برگزار کند.
وی با اش��اره به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم، افزود: 
توصیه ما به بخش خصوص��ی و اپراتورها این اس��ت خریدهای مربوط به 

فناوری اطالعات را از ساخت داخل فراهم کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با بیان آنکه ایجاد دیتاسنترها 
باید اقتصادی شده و صرفه داشته باشد، گفت: شبکه پهن باند فعلی قابل 
قبول نیست و نباید پس از اتصال به ش��بکه رایانش ابری همانند گذشته 
مشکل قطعی وجود داشته باشد بنابراین شبکه پهن باند کشور باید اصالح 

شده و توسعه یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

برنامه های پساتحریم بر پایه اقتصاد 
مقاومتی تدوین خواهد شد

 از تول��د فن��اوری Ultra High Definition )ی��ا هم��ان 
تلویزیون های 4K( چندسالی می گذرد. هنوز بسیاری از خریداران 
بالقوه در این اندیشه اند که خرید این محصول جدید یک الزام است 
یا خیر و حتی اگر قصد خرید داشته باشند، تا چه حد فراوانی و تنوع 

در این حوزه از بازار وجود دارد.
همچنین از س��ی نت در نمایش��گاه جهانی محصوالت الکترونیکی 
خانگی که به تازگی در برلین برگزار ش��د، تعداد زیادی از این دست 
محصوالت به نمایش گذاشته شد. ولی نحوه تبلیغات سازندگان به 
جای آنکه بر فراهم آوردن شفافیت بیشتر متمرکز شود، بیشتر فروش 
ماشین لباسشویی را به ذهن متبادر می کرد تا هر وسیله الکترونیک 
دیگر! عرضه رنگ های روشن تر... به طوری که سفیدها سفیدتر دیده 

شوند و سیاه ها سیاه تر! اما علت چیست؟
ارتقا و آپگرید بعدی اس��تاندارد UHD به نام HDR خواهد بود؛ 
مخفف عبارت رنج دینامیک باال. احتماال این اصطالح را در دوربین 
گوش��ی های خود دیده اید. قابلیتی که به ش��ما گرفتن یک عکس 
 از مثال غروب خورش��ید را ب��ا باالترین حد جزیی��ات و رنگ ممکن

 می دهد. در خصوص تلویزیون ها موض��وع HDR اندکی متفاوت 

است. اما نتیجه یکی اس��ت: رنگ هایی زنده که هرچه بیشتر به رنج 
رنگ های قابل تشخیص برای چشم انس��ان نزدیک خواهد بود. اگر 
دقت کنید بی��ن عکس ه��ای معمول��ی و ورژن HDR آنها تفاوت 
آش��کاری وجود دارد. گویی یک الیه مه آلود از روی تصویر برداشته 
شده است. اما در خصوص UHD این مقدار از جزییات دست یافتنی 
نیس��ت؛ چون همان طور که از نامش هم برمی آید )4K( رزولوشن 
افقی آن 4000 پیکس��ل اس��ت؛ در حالی که نمی توان در صفحات 

نمایش کوچک تر به چنین وضوح تصویری دست یافت. 
از همین رو به م��رور کمپانی های مختلف تح��ت عناوین تبلیغاتی 
گوناگون به س��مت تلویزیون ه��ای HDR می روند. سامس��ونگ 
اسم آن را SUHD TV گذاشته اس��ت. در نمایشگاه IFA سونی، 
پاناسونیک، ال جی و فیلیپس همان نام HDR را برای این رده جدید 
تلویزیون های فوق پیشرفته شان انتخاب کردند. هفته پیش نیز در 
 HDR نمایشگاه برلین از ایجاد تفاهم نامه ایجاد استاندارد تصویری

رسما خبر داده شد.
تلفیق دو فناوری گذشته و آینده

اما این تنها بهبود ارائه ش��ده در فناوری 4K نیس��ت. در نمایشگاه 

برلین سامسونگ از آنچه به گفته خودش اولین بلو-ری پلیری خواهد 
بود که از استانداردهای UHD و HDR پش��تیبانی خواهد کرد، 
 UHD رونمایی کرد. پاناسونیک هم اعالم کرد در حال ساخت یک
Blu-ray player است که البته تا یک سال دیگر نمی توان انتظار 

ورودش به بازار را داشت.
بازار آینده

با این وجود همچنان پرسش این باقی اس��ت که این تلویزیون های 
جدید ب��ه رغم امکان��ات پرزرق و برق و مس��حور کنن��ده و کیفیت 
تصویری باالتر، آیا با وج��ود تلویزیون های ف��ول اچ دی موجود در 
اغلب خانه ها اقبال و بازاری خواهند داشت یا نه؟ موسسه تحقیقاتی 
CEA در آمریکا پیش بینی کرده فقط در این کش��ور 4/4 میلیون 
 Fannon به فروش برود. مرکز تحقیقاتی UHD دستگاه تلویزیون
این رقم را حت��ی باالتر در حد هفت میلیون ب��رآورد می کند. با این 
حال اغلب آگاه��ان بر این باورند که مطمئنا ت��ا مدتی پس از عرضه 
انبوه، خری��داران صبر خواهند ک��رد تا ببینند تلویزی��ون جدید در 
 برابر مبلغ هنگفتی که باید بپردازند، چه ارمغان خاصی برای ش��ان 

خواهند داشت.

پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری محققان کشور اسپانیا و دانشگاه گرگان موفق به 
ساخت نمونه  آزمایشگاهی حسگرهایی از جنس نانوکاغذ های سلولزی باکتریایی شدند. این حسگرها 
زیست تخریب پذیر، کم هزینه و دارای خواص مطلوب نوری و مکانیکی هستند. در صورت دستیابی به 
تولید انبوه، از این حسگرها می توان در تشخیص های پزشکی و بالینی برای اندازه گیری و تشخیص 

عوامل بیماری زا و همچنین اندازه گیری های شیمیایی و بیولوژیکی بهره گرفت.
نانوکاغذ صفحه ای متشکل از از نانوالیاف سلولزی متراکم است. نانوکاغذهای سلولز باکتریایی )BC( از 
ویژگی های منحصر به فرد متعددی از جمله سازگاری زیستی، زیست تخریب پذیری، شفافیت نوری 
و پایداری حرارتی و مکانیکی برخوردارند. به همین دلیل در فناوری های نوین پزش��کی، تجهیزات 
الکترونیکی، سلول های خورشیدی، غشاها، نانوکامپوزیت ها، صنایع غذایی، دارویی، بسته بندی و … 
کاربرد دارند. به گفته  حامد گل  محمدی قانع، هدف از انجام این پژوهش، معرفی نانوکاغذ س��لولزی 

باکتریایی به عنوان یک بستر زیستی جهت ساخت نانوحسگرهای شفاف نوری بوده است.
گل محمدی دلیل اس��تفاده از نانوکاغذ باکتریایی را بدین ش��رح بیان کرد: »اغلب بسترهای شفاف 
استفاده شده در ساخت حسگرهای نوری، گران، سمی و زیس��ت تخریب ناپذیر هستند، حال آنکه 
نانوکاغذ باکتریایی ترکیبی زیستی، ارزان، زیست تخریب پذیر و منعطف با خواص نوری و مکانیکی 
مطلوب است. این ویژگی ها منجر به کاهش قابل مالحظه ای در هزینه  اقتصادی ساخت حسگرها و 

اندازه گیری های نمونه ها می شود.«
این قبیل نانوحسگرها ضمن ارزانی، انعطاف پذیر و دوستدار محیط زیست بوده و دارای کاربردهای 
بالقوه ای جهت ساخت نسل جدیدی از نانوحسگرهای شیمیایی و زیستی و جایگزینی آن با وسایل و 

تجهیزات متداول در اندازه گیری های اسپکتروفتومتری و فلوریمتری خواهند بود.
به گفته  این محقق، نانوحس��گرهای بر پایه نانوکاغذ های س��لولزی می توانند برای تولید کیت های 
تشخیصی کلینیکی، پاتولوژیکی و پزشکی با هدف تعیین و اندازه گیری انواع پارامترهای کلینیکی و 

عوامل بیماری زا به کار گرفته شوند.
گل محمدی قانع در ادامه به نحوه  س��اخت و بررس��ی این حس��گرها اش��اره کرد و افزود: »در ابتدا 
صفحات حسگر نوری بر پایه ی نانوکاغذ تولید شد. س��پس انواع مختلفی از نانوذرات دارای خاصیت 
فوتولومینسانسی و رزونانس پالسمون سطحی به روش های مختلف در بستر نانوکاغذ تثبیت و سنتز 

شدند.

پژوهشگران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی موفق به ساخت دستگاه نمک زدایی از آب شور با 
استفاده از فناوری اسمز مستقیم شدند که مصرف انرژی را 30 تا 40 درصد کاهش می دهد.

 عبدالرضا صمیمی، مجری طرح گفت: در فناوری نمک زدایی از آب شور با استفاده از اسمز مستقیم 
مواد شور موجود در آب با استفاده از محلول کشنده جدا می شود و آب شیرین خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمک زدایی از آب با فناوری اسمز مستقیم جزء فناوری های مورد توجه در کشورهای 
پیشرفته است، تاکید کرد: دستگاه نمک زدایی از آب با روش اسمز مستقیم میزان مصرف انرژی برای 

استحصال آب را 30 تا 40 درصد کاهش می دهد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: دستگاه های فعلی نمک زدایی از آب با روش اسمز معکوس و براساس 
ایجاد فشار از طریق پمپ اقدام به نمک زادیی می کنند اما در فناوری اسمز مستقیم محلول کشنده 
این فرآیند را انجام می دهد بنابراین میزان انرژی مصرفی در این روش نس��بت به روش های معمول 

بسیار پایین می آید.
صمیمی با اش��اره به کاربردهای فراوان دس��تگاه نمک زدایی از آب با روش اسمز مستقیم گفت: این 

فناوری در صنایع نظامی، فضانوردی، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: این دستگاه به صورت پایلوت و در ابعاد کوچک در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
طراحی و ساخته شده است و در صورت حمایت مالی و معنوی آمادگی داریم این دستگاه را در مقیاس 

بزرگ تر و صنعتی تولید کنیم.
این پژوهشگر با اشاره به کاهش حجم آب های کشور طی سال های اخیر بیان داشت: برای رفع مشکل 
کم آبی باید به فکر تولید آب شیرین از منابع غیر متعارف از جمله آب دریا و چاه های لب شور باشیم 

که این دستگاه امکان استفاده از این منابع را فراهم کنیم.
صمیمی تاکید کرد: این طرح پژوهش��ی را به س��تاد خشکس��الی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری، شورای عالی عتف و شرکت آب و فاضالب ارائه کرده ایم.
وی با اشاره به دیگر مزیت های این طرح پژوهشی گفت: براس��اس این فناوری می توان پساب های 

صنعتی، آالینده ها و فلزات سنگین را از آب جدا کرد و آب به چرخه مصرف باز خواهد گشت.
این پژوهشگر عنوان کرد: سازمان ملل به دنبال استفاده از این فناوری برای ساخت مخازن آب کوچک 
است تا مردم در نواحی دارای آب آلوده بتوانند به راحتی آب را تصفیه و از آن استفاده کنند و باتوجه به 

اینکه این فناوری قابل کوچک سازی است در مصارف نظامی و فضانوردی بسیار قابل استفاده است.

 محققان آمریکایی دانش��گاه بین المللی فلوریدا ب��ا تزریق برخی نان��وذرات خاص به مغز
 موش ها، موفق شدند نوعی ارتباط مستقیم با نورون های شبکه عصبی به منظور انتقال دارو 

به مغز برای درمان بیماری ها برقرار کنند.
اعمال یک میدان مغناطیس��ی خارجی، س��بب تولید ی��ک میدان الکتریک��ی موضعی از 
طریق این نانوذرات می ش��ود که قادر اس��ت به صورت مس��تقیم با میدان الکتریکی مغز 
ارتباط برقرار   کند.بش��ر درحال حاضر قادر به برقراری ارتباط مستقیم با مغز خود نیست، 
 زیرا زبان مش��ترکی بین آنها وجود ندارد، مغز انس��ان اطالعات را با اس��تفاده از تکانه ها و
  میدان های الکتریکی پیچیده، در س��طح اتمی انتقال می دهد و انس��ان قادر اس��ت این

 میدان ها را با استفاده از ایمپلنت ها و سیم ها، ثبت و دستکاری کند، اما این روش برای این 
کار چندان هوشمندانه و مناسب نیست.

این تیم تحقیقاتی پزش��کی روش��ی دیگر برای این منظور یافته اند؛ این محققان، با هدف 
ایجاد نوعی ارتباط مس��تقیم و بی س��یم با نورون ها، 20 بیلیون نانوذره را به مغز موش ها 

تزریق کردند.
این نانوذرات الکتریکی مغناطیسی تزریق شده، از چندین ویژگی خاص برخوردارند؛ ابعاد 
آنها به اندازه ای کوچک است که قادرند به طور نامحسوس به شبکه عصبی نزدیک شوند و 
این نانوذرات را می توان با اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی تحریک کرد، این تحریک 
سبب می شود که نانوذرات در صورت مجاورت با نورون های خاص، یک میدان الکتریکی 

تولید کنند.
به گفته محققان، این میدان الکتریکی قادر است به صورت مستقیم با میدان الکتریکی مغز  
ارتباط برقرار کند.از این نانوذرات می توان برای انتقال دارو به قس��مت های خاصی از مغز 
 نیز استفاده کرد، در واقع، این تیم تحقیقاتی اکنون نش��ان داده اند که داروهای ضد ایدز و 

ضد سرطان را می توان با این روش منتقل کرد.
همچنین با وارونه ک��ردن این فرایند، می ت��وان رابطی میان مغز و ی��ک رایانه ایجاد کرد، 
 نانوذرات در پاس��خ به میدان های الکتریک��ی مغز، برخی از میدان های مغناطیس��ی قابل 
صاندازه گیری تولید می کنند که با برقراری یک مدار بس��ته در این سیستم، در واقع یک 

مکالمه با مغز برقرار می شود.

ساخت حسگرهای نوری با نانوکاغذهای سلولزی 
توسط محققان ایرانی

نمک زدایی از آب با یک 
فناوری جدید در ایران محقق شد

برقراری ارتباط مستقیم با مغز از طریق
تزریق نانوذرات

 4K پیشتازی تلویزیون
در بازار جهانی فناوری های 

الکترونیکی خانگی
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خبر خبر 

امام جمعه زرین ش��هر گفت: تش��ویق مردم برای حضور در صحنه برای تشکیل 
تعاونی ها بس��یار حائز اهمیت اس��ت تا بتوانیم در تقویت روحی��ه کار جمعی و 

گسترش فرهنگ تعاون موفق عمل کنیم.
حجت االسالم قاسم باقریان در آیین تجلیل از پیشکسوتان تعاون شهرستان لنجان 
اظهار کرد: تعاون همکاری افراد در فعالیت های مش��ترک و تلفیق امکانات برای 
رسیدن به اهداف انسان بوده، که در این راس��تا بهره بردن از آموزه های اسالمی 
ش��رایط بهتری را در این زمینه فراهم می کند چرا که مکتب اس��الم دارای نظام 
اقتصادی خاص خود اس��ت و بر همین مبنا بر تعاون و هم��کاری متقابل تاکید 

فراوان دارد.
وی در ادامه افزود: اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون طرح ریزی 
ش��ده و راه نجات اقتصادی، توسعه فرهنگ تعاون اس��ت و موجب کاهش فقر و 

نابرابری در جامعه خواهد شد.
امام جمعه زرین ش��هر همدلی و هم زبانی را در به ثمر نشستن اهداف عالی نظام 
بس��یار حائز اهمیت دانس��ت و تصریح کرد: نقش تعاونی ها در شکوفایی و رونق 
اقتصادی کشور بسیار مشهود است اما انتظار می رود تعاونی ها خود را ارزیابی کرده 
و ضعف های عملکردی خود را شناسایی و برای رفع آن تالش کنند و مسووالن نیز 

آنها را تحت حمایت خود قرار دهند.
وی در ادامه اضافه کرد: بخ��ش خصوصی موفق ترین بخش اقتصادی به ش��مار 
می آید اما مش��کالت متعددی را در کنار خود به همراه دارد که در برخی مواقع 
ویرانگر هستند بنابراین باید به حوزه تعاون نگاه ویژه ای داشت و باید با هم فکری 
تعاونی ها و برای کمک به بهبود عملکرد و ارتقا سطح خدمات رسانی آنها اقدامات 

الزم را انجام دهیم.
باقریان تصریح کرد: با توجه به مسائل بخش خصوصی و دولتی باید به بخش تعاون 
که یکی از بخش های مهم در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کش��ور به 

شمار می آید توجه شود تا بتواند جایگاه ارزشمند خود را به دست آورد.
وی عنوان کرد: توجه به اش��تغال زایی برای آحاد مردم به خصوص نس��ل جوان 
آسیب های اجتماعی را به ش��دت کاهش می دهد که این امر خود رفاه اجتماعی 
افراد را به دنبال دارد و برای دخیل کردن افراد بیش��تر برای اش��تغال زایی تنها 

تشکیل تعاونی چاره ساز است تا به موفقیت دست پیدا کنیم.
امام جمعه زرین ش��هر تقویت روحیه کار جمعی در کش��ور را بس��یار مهم تلقی 
 کرد و بیان کرد: تشویق مردم برای حضور در صحنه برای تشکیل تعاونی ها باید

 مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در گسترش فرهنگ تعاون موفق عمل کنیم و مردم نیز 
بتوانند فرهنگ کار جمعی را باور کنند و در این صورت است که همچون مسائل 
دیگر مردم خود پای به میدان عمل می گذارند و البته مسووالن نیز باید معضالت 

پیش  روی این افراد را مرتفع سازند.
این مقام مس��وول در پایان افزود: تنها راه تشکیل تعاون تالش دولت و مسووالن 
برای فرهنگ سازی برای حرکت جامعه به سوی توسعه بومی، همه جانبه و پایدار 
است و در این راستا ایجاد زیرس��اخت های الزم نیز حائز اهمیت بوده تا در حوزه 
فرهنگ تشکیل تعاونی شاهد تحول عظیم رهایی از فردگرایی و توجه به منافع 

جمعی باشیم.

دوره ضیافت اندیشه اساتید، باموضوعات معرفت شناس��ی واخالق کاربردی در 
دانشکده ریاضی خوانسار برگزار شد.

 حجت االس��الم محمد رض��ا غالمی صب��ح ام��روز در گفتگو از برگ��زاری طرح 
 ضیاف��ت اندیش��ه اس��اتید در دانش��کده ریاض��ی و کامپیوت��ر خوانس��ار

 خبر داد.
 وی اف��زود: ای��ن ط��رح ط��ی دو روز ب��ا حض��ور ۵۰ نف��ر از اس��اتید

 دانش��گاه های غ��رب اس��تان از ش��هرهای فری��دن، فریدونش��هر، گلپایگان، 
 خوانس��ار و بوئین با عناوین دروس معرف��ت افزایی و اخالق کارب��ردی در حال 

برگزاری است.
وی خاطر نش��ان کرد: نهاد نمایندگی رهب��ری به تازگی با محوریت دانش��کده 
ریاضی خوانس��ار فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت و برگزاری این طرح به عنوان 
 اولین اقدام فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشکده ریاضی خوانسار به شمار 

می رود.
حجت االس��الم غالمی ضمن قدردانی از مس��ووالن نهاد نمایندگ��ی رهبری در 

دانشگاه های استان و مسووالن شهرستان در اجرای این طرح گفت: 
 طرح ضیاف��ت اندیش��ه س��ابق ب��ر ای��ن در دانش��گاه ه��ای مراکز اس��تان ها 
برگ��زار می ش��د اما ب��رای اولی��ن ب��ار ای��ن دوره در یک��ی از ش��هرهای غرب 
 اس��تان و با میزبان��ی دانش��کده ریاض��ی و کامپیوتر خوانس��ار به اج��را درآمده

 است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه نطنز گفت: از برکات اردوهای جهادی؛ فرهنگ 
سازی و پاالیش درونی اعضای اردو است.

س��رهنگ دوم پاسدار حس��ین آقادوس��تی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه 
نطنز ضمن دیدار با دانشجویان بس��یجی حاضر در اردوی جهادی اظهار 
 داشت: از برکات اردوهای جهادی فرهنگ س��ازی و پاالیش اعضای اردو

 است.
وي اهداف برگ��زاری ای��ن اردوها را  عالوه ب��ر یاری به افراد مس��تضعف 
 و نقاط مح��روم و دوردس��ت، غنی س��ازی اوق��ات فراغت بس��یجیان و 
رش��د مادی و معنوی و افزایش بصیرت دینی و سیاس��ی دانست و گفت: 
 این دوره ها بهتری��ن موقعیت برای خودس��ازی و تهذیب نفس انس��ان

 است.
سرهنگ پاسدار آقادوستی افزود: این اردو در عرصه های آموزشی، بهداشت 
و درمان، تربیت بدنی، فرهنگی کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، عمران آبادانی 

در حال فعالیت است  که تماما این افراد دانشجوی بسیجی می باشند.
 این اردو با نام ش��هید آوینی توس��ط ب��رادران به تع��داد ۲۰ نف��ر و با نام

 شهید علم الهدی توس��ط خواهران به تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان بسیج 
انجام شده است.

سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: مساحت کلی گلخانه های 
شهرستان دهاقان تا شش ماه نخست امسال به یکصد و 3۰ هکتار رسید.

امیر صفرپور با بیان این مطلب افزود: این گلخانه ها شامل تولید سبزی و صیفی و 
گل های شاخه بریده می باشد.

 وی با اشاره به اینکه یک هزار و 4۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی با آبیاری نوین 
تحت فشار آبیاری می شود، اظهار داشت: 7۰4 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 

تجهیز و نوسازی شده است.
سرپرس��ت اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان دهاقان با توجه به مرمت و بازسازی 

یکص��د و ۱۰ رش��ته قنات 
در دهاق��ان اذعان داش��ت: 
7۰۵ واح��د پ��رورش طیور 
صنعتی و دام های س��بک 
و س��نگین در شهرس��تان 
دهاقان فعالی��ت می کنند. 
صفرپور خاطرنش��ان کرد: 
سالیانه دو هزار و ۵۰۰ هکتار 
از محص��والت کش��ارزی با 
استفاده از کشت مکانیزه و 
اس��تفاده از بذر اصالح شده 

انجام می شود.

امام جمعه زرین شهر تاکید کرد:

لزوم تقویت روحیه کار جمعی 
و تشکیل تعاونی در کشور

مسوول نهاد نمایندگی رهبری در دانشکده ریاضی 
خوانسار خبر داد:

برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه نطنز:

اردوهای جهادی، بهترین موقعیت برای 
خودسازی و تهذیب نفس انسان است

سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان:

مساحت گلخانه های شهرستان دهاقان 
به 130 هکتار رسید

اث��ر تاریخ��ی ه��زار س��اله قلعه 
»قصرچم« نی��از به شناس��نامه زاینده رود

تاریخی دارد و این در حالی است 
که برای این اثر در میراث فرهنگی و گردش��گری سهمی 
دیده نشده است.قد و قامت بلندش را می توان از کیلومترها 
دورتر دید.  نام قدیمی اش قلعه »شاه باد« بوده و امروز هم نام 
روس��تایی که در اط��راف آن ش��کل گرفته به ن��ام قلعه 

»قصرچم« معروف است.
قلعه »قصرچم« هنوز نفس می کش��د و اثری از زندگی در 
آن دیده می شود و علی قادری که هنوز در کنار خانواده اش 
در یک��ی از خانه های این اثر تاریخ��ی زندگی می کند، در 
خصوص دلیل ادامه زندگی اش در این اثر تاریخی با وجود 
همه ناامنی هایی که دارد می گوید: اگر ما این قلعه را ترک 
کنیم این مکان به مخروبه ای تبدیل خواهد شد که کسی 
به آن توجه نمی کند و این در حالی است که ما تاکنون به 
اندازه توان خود از این بنای تاریخی حراست کرده ایم. وی 
اضافه می کند: این قلعه تاریخی کاربری مسکونی داشته و 
از این رو محلی برای زندگی اجتماعی بوده است که در حال 
حاضر بسیاری از خانواده های ساکن در قلعه »قصرچم« آن 

را ترک کرده و به جاهای دیگر سفر کرده اند.
قلعه »قصرچم« آبستن حوادث است

اما محسن گالبی، فرماندار شهرضا که معتقد است در حال 
حاضر قلعه »قصرچم« آبس��تن حوادث است به خبرنگار 
مهر می گوید: این در حالی است که طی چند سال گذشته 
میراث فرهنگی هیچ اعتباری را برای ساماندهی این قلعه 

اختصاص نداده است.
وی ادام��ه می ده��د: باید توجه داش��ته باش��یم که آنچه 
اعتبار برای میراث فرهنگی شهرستان شهرضا اختصاص 

 می یابد بیش��تر در خص��وص مرمت جزیی ب��وده و برای 
ساماندهی کامل بناها بودجه ای اختصاص نمی یابد.

فرماندار شهرضا در ادامه با اش��اره به اینکه ثبت ملی قلعه 
تاریخی »قصرچم« را در دس��تور کار داریم، می گوید: در 
خصوص زمان ساخت این قلعه تاریخی سندی در دست 
نیست اما بنا بر تاریخ ش��فاهی قدمت این بنا به هزاره اول 
قبل از میالد بر می گردد و پیدا شدن کوزه گلی مربوط به 
این دوران در این قلعه مصداق این مدعاست.وی با اشاره به 
اینکه بنای قلعه »قصرچم« خشتی است، اضافه می کند: در 
قلعه تاریخی »قصرچم« طایفه ای از ایل »خمسه« و »ساری 
قمیش« در بازه زمانی خاص زندگی می کرده اند و پس از آن 

به منطقه جنوب کشور کوچ می کرده اند.
قلعه »قصرچم« نیازمند شناسنامه تاریخی است

محمد حس��ین ش��عبانی، رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهرضا نیز با تاکید 
بر اینکه قلعه »قصرچم« نیازمند شناسنامه تاریخی است، 
به خبرنگار مهر اظهار می کند: در حال حاضر مستنداتی از 
قدمت سنجی این بنای تاریخی در دست نیست و با توجه به 
تاریخ شفاهی در دسترس مستند سازی برای این بنا انجام 
خواهد شد. وی در خصوص تخصیص بودجه برای بازسازی 
و مرمت بنای تاریخی قلعه »قصرچم« نیز می افزاید: در حال 
حاضر اولویت ما برای تخصیص اعتبار با بناهایی است که 
ثبت شده اند و از این رو فعال نمی توان بودجه ای برای این 

قلعه اختصاص داد.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
شهرس��تان ش��هرضا به ناکام��ی قلعه ه��ای تاریخی این 
شهرستان از اعتبارات و توجه اش��اره می کند و می گوید: 
شهرضا آثار تاریخی زیادی دارد و از این رو هنوز بخت با این 

قلعه ها یار نبوده است.
وی اضافه می کند: مهم ترین قلعه های تاریخی شهرستان 
 ش��هرضا »قصرچم«، »مهیار«، »ولندان«، »مس��ینه« و

 »رک��ن آباد« اس��ت ک��ه همگی ب��ا وج��ود کاربری ها و 
جایگاه های امنیتی که در گذش��ته داشته اند امروزه به باد 

فراموشی سپرده شده اند.
تغییر کاربری راه نجات قلعه »قصرچم«

اما فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان تملکات مشایی قلعه های تاریخی 
ش��هرضا را از دالیل مستعمله ش��دن این بناها می داند و 
می گوید: بر این اس��اس بناهای خشتی قلعه ها نیز آسیب 
جدی دیده و عموما مخروبه شده اند. وی که از محدودیت 
اعتبارات برای تعمیر و ساماندهی بناهای تاریخی سخن 
به میان می آورد، ادامه می دهد: در حال حاضر ساماندهی 
کاروانسراهای شهرضا در دس��تور کار است که از تخریب 

آنها جلوگیری شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
استان اصفهان که بازدید از بنای تاریخی قلعه »قصرچم« 
را در برنامه  کاری هفته آینده خ��ود دارد، اضافه می کند: 
در بازدی��د از ای��ن بن��ا تصمیم گیری در خص��وص نحوه 
 حراست و نگهداری از آن با همکاری دهیاری انجام خواهد 
شد. وی که محوریت تخصیص اعتبار برای قلعه »قصرچم« 
را منوط به پرداخت اعتبارات مصوبه میراث فرهنگی استان 
در سفر رییس جمهور به اصفهان می داند، ادامه می دهد: 
در این راستا باید توجه داش��ته باشیم که اهالی روستا نیز 
باید با تغییر کاربری مناسب این فضا قطب گردشگری را 
ایجاد کنند و بهره برداری الزم در خصوص جذب گردشگر 

را داشته باشند.

از گوشه وکنار استان

ریی��س اداره تعاون شهرس��تان نجف آباد گفت: در ح��ال حاضر از 830 
شرکت تعاونی ثبت شده شهرس��تان نجف آباد، تنها 640 تعاونی فعال و 

نیمه فعال هستند.
 محمد مغزی ، با اش��اره به سیاس��ت وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
مبنی بر شناس��ایی تعاونی های غیرفعال و انحالل آن ها اظهار داش��ت: 
در این راستا کمیته شناس��ایی تعاونی های فعال در شهرستان نجف آباد 
تشکیل و پس از بازدیدهای مکرر و بررسی وضعیت تعاونی های ثبت شده 
مشخص شد از 830 شرکت تعاونی به ثبت رسیده شهرستان، 640 تعاونی 
فعال و نیمه فعال هس��تند.وی افزود: در این ارزیابی ها و بنا به سیاست و 
بخشنامه های وزارت کار، تعاونی های آموزشگاهی نیز از ردیف تعاونی های 
فعال و نیمه فعال خارج ش��دند.رییس اداره تعاون، کار و امور اجتماعی 
شهرستان نجف آباد با اشاره به اعضای تحت پوشش شرکت های تعاونی 
تولیدی و خدماتی شهرس��تان نجف آباد تصریح کرد: این ش��رکت های 

تعاونی بیش از 180 هزار نفر عضو دارند.
وی افزود: از هفته تعاون پارسال تاکنون 5 شرکت تعاونی ثبت شده و دو 
شرکت نیز در مراحل پایانی ثبت هستند که این شرکت ها توانسته اند با 
جذب 101 نفر عضو برای 65 نفر اش��تغال ایجاد کنند. مغزی یادآور شد 
که نجف آباد تنها شهرس��تان استان اس��ت که تعاون های مصرف محلی 

قدیم در آن فعالیت دارند.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ تعاون و تش��ویق مردم در این زمینه اظهار 
داشت: در گذشته هر شخصی تصمیم به ثبت و تاسیس تعاونی می گرفت، 
به راحتی موافقت می شد و بدون کار کارشناسی تعاونی ثبت می کرد، اما 
در سال های اخیر کارشناسان این اداره با مش��اوره، راهنمایی و بررسی 

دقیق طرح ش��رکت تعاونی را ارزیابی می کنند تا طرح از ش��رایط الزم و 
توجیه اقتصادی کامل برخوردار باش��د و در مرحله بع��د تعاونی را ثبت 

می کنند.
رییس اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهرس��تان نجف آباد با اشاره به 
برنامه ریزی این اداره برای بسترس��ازی صادرات محصوالت تعاونی های 
شهرستان افزود: در این زمینه دو شرکت تعاونی شهرستان که در بخش 
محصوالت لبنی و پرده های عمودی فعالیت می کنند، موفق به حضور در 
بازار کشورهای عربی ش��دند که ماحصل آن صادرات 7 میلیارد تومانی 

محصوالت این دو تعاونی در سال گذشته بود.
رییس اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهرس��تان نجف آباد اش��اره ای 
هم به وضعیت تعاونی های مسکن مهر کرد و اظهار داشت: از 10 تعاونی 
تشکیل  شده مسکن مهر شهرستان نجف آباد هشت تعاونی به طور کامل 
واحدهای خود را تحویل اعض��ا داده و دو تعاونی باقیمانده نیز 70 درصد 
کارشان انجام شده و تا پایان سال به طور کامل واحدها را واگذار می کنند.

وی در پایان به جش��نواره تجلیل از تعاونی های برتر استان اشاره کرد و 
گفت: شرکت تعاونی آرد بهش��ت نجف آباد با رعایت اصول تولید و دیگر 
مواد موردنظر بازرسان توانست باالترین امتیاز را به دست آورد و به عنوان 

تعاونی برتر استانی انتخاب شود.
مغزی افزود: سال گذشته نیز یکی از واحدهای تعاونی شهرستان به عنوان 
تعاونی برتر کش��وری انتخاب ش��د که با این وضعیت رک��ود اقتصادی و 
تحریم های فعلی باید به مردم ش��ریف نجف آباد تبری��ک گفت و از این 
شرکت های تعاونی و سایر واحدهای تولیدی که توانسته اند روی پای خود 

بایستند حمایت کرد.

رییس اداره تعاون نجف آباد:
دو سوم تعاونی های نجف آباد، فعال هستند

رییس اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه:

هزارمعتاد بهبودیافته درشاهین شهر از تسهیالت خوداشتغالی بهره بردند
رییس اداره اوقاف خمینی شهر:

جشن ازدواج رایگان برای جوانان خمینی شهر برگزار می شود 

رییس اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه گفت: یک 
هزار معتاد بهبودیافته در شهرستان شاهین شهر و 

میمه از تسهیالت خوداشتغالی استفاده کرده اند.
امین عس��گری اظه��ار داش��ت: اداره بهزیس��تی 
شاهین ش��هر و میمه ۵3 فعالیت تخصصی و ۱۱4 
فعالیت ریز تخصصی انج��ام می دهد؛ یعنی از قبل 
تولد تا بع��د از مرگ یک انس��ان این س��ازمان به 

شکل های مختلفی خدمات ارائه می کند.
وی ادامه داد: به  عنوان نمونه سه هزار معلول تحت 
پوش��ش و حمایت اداره بهزیس��تی شاهین شهر و 
میمه هستند که به شکل های مختلف از این سازمان 

خدمات دریافت می کنند.
رییس اداره بهزیستی شاهین ش��هر و میمه گفت: 
در حوزه اجتماعی )زن های سرپرست خانوار( ۶۰۰ 
خانواده که ش��امل دو هزار نفر می شوند نیز تحت 
پوشش اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه هستند.

عس��گری با بیان اینکه نزدیک به ی��ک هزار معتاد 

بهبودیافت��ه در ای��ن شهرس��تان از تس��هیالت 
خوداش��تغالی اس��تفاده کرده ان��د، تصری��ح کرد: 
بهزیس��تی شاهین ش��هر و میم��ه هرس��اله طرح 
غربال گری بینایی اطفال را برای کودکان زیر ۶ سال 
انجام می دهد که سالیانه نزدیک به ۱۵ هزار کودک 

به این شکل موردسنجش قرار می گیرند.
وی افزود: هر نوزادی که در شهرستان شاهین شهر 
و میمه به دنی��ا می آیید مورد غربالگری ش��نوایی 
قرار می گیرد به همین دلیل هرساله 4 هزار کودک 
شاهین ش��هری و میمه ای مورد غربالگری شنوایی 

قرار می گیرند.
رییس اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه با اشاره 
به خدمات آموزشی این سازمان در پیش از دبستان 
)مهدکودک(، دانش آموزی، دانشجویی و زوج های 
جوان، یادآور شد: س��الیانه نزدیک به ۱۰ هزار نفر 
نیز به دین صورت از نهاد بهزیستی خدمات دریافت 

می کنند.

وی با بیان اینک��ه ۵۰ مهدکودک در شهرس��تان 
شاهین شهر و میمه فعالیت می کند که چهار هزار 
کودک در این مهدکودک ها از خدمات بهزیس��تی 
استفاده می کند، گفت: بهزیس��تی شاهین شهر و 
میمه پنج  مرکز توان بخشی دارد که سه مرکز ویژه 
معلوالن ذهنی به  صورت روزانه و دو  مرکز دیگر نیز 
ویژه س��المندان و بیماران اعصاب و روان است که 

به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند.
عسکری با بیان این مطلب که تقریبا در طول سال 
۱۰ هزار نفر از خدمات مشاوره ای مراکز بهزیستی در 
سطح شهرستان استفاده می کنند، اظهار کرد: این 
مراکز خدماتی سالیانه از ۲۰۰ طالق در شاهین شهر 

پیشگیری می کنند.
وی گفت: در سال گذشته 4۰۰ فرصت شغلی برای 
افراد تحت پوش��ش این س��ازمان ایجاد کرده ایم و 
نزدیک به سه  میلیارد تومان تسهیالت خوداشتغالی 

و مشاغل خانگی پرداخت کرده ایم.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان 
خمینی ش��هر گفت: جش��ن ازدواج رایگان 
جوانان شهرس��تان خمینی شهر با محوریت 
امامزاده س��ید محمد)ع( خمینی ش��هر در 

شهرستان برگزار می شود.
حجت االسالم و المس��لمین مهدی قربانی، 
با اش��اره ب��ه اهمی��ت توج��ه ب��ه موضوع 
ازدواج در مکتب اس��المی اظهار داشت: به 
مناس��بت روز ازدواج که همزمان با سالروز 
 ازدواج حض��رت امیر المومنی��ن علی)ع( با 
سه ش��نبه  روز  فاطم��ه)س(  حض��رت 
۲4شهریور، اداره اوقاف و امور خیریه خمینی 

شهر امکانات امامزاده سید محمد)ع( خمینی شهر 
 را در اختی��ار زوج هایی جوان به ص��ورت رایگان

 قرار می دهد که قصد برگزاری مراسم ازدواج خود 
را در آن روز در جوار آن حرم مطهر داشته باشند.

وی تصریح کرد: اف��رادی که می خواهن��د از این 

امکانات بهره مند ش��وند،  از روز ۲4 شهریور ماه به 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر 

مراجعه و ثبت نام کنند.
ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیریه شهرس��تان 
خمینی شهر افزود: این امکانات شامل اتاق عقد با 
امکانات کامل سفره عقد  مشرف به حرم مطهر این 

امامزاده واجب التعظیم و نیز سالن  برگزاری 
مراسم جش��ن ازدواج با ظرفیت 3۰۰ نفر با 
امکانات کامل و همچنین در این روز هزینه 
 عاقد و ثب��ت ازدواج زوجین  رایگان اس��ت . 
وی بیان کرد: این برنامه با هدف گس��ترش 
ازدواج آس��ان به سبک اس��المی و  کمک به 
جوانان در راس��تای برگزاری مراسم ازدواج 
آسان و دور از تجمل گرایی و صرفه جویی در 
هزینه ها و با نیت تسریع ازدواج جوانان برگزار 
می شود. قربانی بیان کرد: امیدوار هستیم که 
جوانان در این روز میمون و فرخنده جوانان با 
استعانت از زندگی حضرت علی)ع( و حضرت 
فاطم��ه)س( الگو گرفت��ه و زندگی ش��اد و برپایه 
تعالیم اس��المی را آغاز کنند. وی گفت: همچنین 
در همان روز نیز جش��ن پیوند آس��مانی در جوار 
امامزاده سید محمد)ع( خمینی شهر برای عموم 

مردم برگزار می شود.

»قصر چم« نیازمند شناسنامه  تاریخی؛

 بنایی که سهمی در گردشگری ندارد
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نکته ها

طبق تحقیقات اخیر دانش��مندان، قرص های روغن ماهی که به امگا ۳ 
معروف هستند، می توانند مضرات فراوانی برای بدن داشته و بهتر است 

که از مصرف آنها خودداری شود.
 بس��یاری از افراد متخصص و پزش��کان از مزایای مصرف روغن ماهی و 
امگا ۳ برای بدن انس��ان س��خن می گویند و عمال در ای��ن زمینه هیچ 
تردیدی وجود ندارد؛ ولی دریافت این م��اده از طریق قرص های موجود 

می تواند برای بدن مضر باشد. 
دانشمندان دریافته اند که اسیدهای چرب موجود در این قرص ها عامل 
اصلی بروز عوارض جانبی مش��هودی مانند خون ریزی بینی و اس��هال 

محسوب می شوند.
 در تحقیقاتی ویژه وضعی��ت مصرف قرص های ماه��ی در افراد مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته است. دانش��مندان برای انجام این آزمایش ها از 

یک گروه ۴ هزار نفره استفاده کردند. 
آنها این گروه را به سه دسته مختلف تقس��یم کرده و برای هر یک رژیم 

مصرف دارو و یا مواد غذایی خاصی را در نظر گرفتند.
دسته نخست از قرص های ماهی )امگا ۳( استفاده می کردند؛دسته دوم 
 افرادی بودند که برای آنها رژیم غذایی سرش��ار از ویتامین و سبزیجات 
 در نظ��ر گرفته ش��ده بود؛ و به دس��ته س��وم نیز ق��رص ه��ای دارونما 

که اثر خاصی بر بدن نداشتند، داده شد.
دانشمندان پس از بررسی شرایط این سه گروه دریافتند در گروه دوم که 
از امگا ۳ طبیعی موجود در غذاها بهره گرفته بودند، نشانه های افزایش 
 سالمتی در چش��مان، مغز و قلب پدیدار ش��د. گروه اول که قرص های 
امگا ۳ دار را مصرف می کردند عمال هیچ یک از این نش��انه ها را از خود 

بروز نداده بودند.
مقایسه آثار گروه اول و سوم با یکدیگر نیز عمال نشان می داد افرادی که 
قرص امگا ۳ مصرف کرده بودند، هیچ نشانه سالمت زایی بیشتر از افرادی 

که قرص های دارونما مصرف کرده بودند از خود نشان ندادند.

اس��تراحت کوت��اه بع��د از غ��ذا, ورزش کاف��ی, نداش��تن اس��ترس و 
 آرام��ش روانی وخ��واب کاف��ی ب��رای رف��ع ریزش م��و بس��یار مفید

 است.
لیال شیربیگی متخصص طب سنتی گفت: افراد تا نیم ساعت بعد از غذا 

استراحت کنند.
وی افزود: من نمیگویم افراد استراحت شان را زیاد کنند، ولی حداقل بعد 
از غذا، نیم ساعت همان جا پشت میز یا هر جایی که کار می کنند، فکرشان 
 را آزاد کنند بگذارند و یک اس��تراحت کوچک در حد نیم ساعت داشته 

باشند.
 اس��تراحت کوت��اه بع��د از غذاخ��وردن موجب هض��م غذا می ش��ود؛ 
این متخصص طب س��نتی افزود: اس��تراحت کوتاه بع��د از غذاخوردن 
 موجب می ش��ود ک��ه هضم بهت��ر ص��ورت گرفت��ه و از غذا اف��راد بهره 

ببرند.
در ادام��ه نی��ز، سیس��تم گ��وارش بتوان��د غ��ذا را ب��ه آن چی��زی که 
 شایس��تگی دارد، تبدیل کن��د؛ پس اس��تراحت کوتاه از نظ��ر ما قبول 

است.
 ش��یربیگی عنوان کرد: ورزش نیز یکی از راه های رفع ریزش مو اس��ت؛ 
چرا که ورزش حرارت غری��زی بدن را افزای��ش داده و گوارش را تقویت 

می کند.
 در نتیجه،خ��واب کاف��ی و ب��ا کیفی��ت نی��ز از ری��زش م��و جلوگیری 

می کند.
وی اف��زود: اف��راد س��عی کنن��د، بی��ن س��اعت ده ال��ی ی��ازده 
ل��ی س��ه صب��ح خ��واب خ��وب داش��ته   ش��ب ت��ا س��اعت دو ا

باشند.
این متخصص طب س��نتی بیان داش��ت: خواب در چنی��ن زمانی باعث 
 می ش��ود که انرژی منفی اف��راد تخلیه ش��ود و اف��راد از آن خواب لذت 

ببرند.
وی در ادام��ه گف��ت: توصی��ه نمیکن��م ک��ه اف��راد زی��اد بخوابن��د؛ 
بی��دار  خ��واب  از  حتم��ا  خورش��ید  طل��وع  بایدموق��ع   بلک��ه 

شوند. 
 ش��یربیگی گف��ت: روحی��ه افراد بس��یار مه��م اس��ت، ما م��ی گوییم 
اعراض نفس��انی یا حاالت روحی و روان��ی زودتر از غ��ذا روی بدن افراد 

تاثیرگذار است.
 وی گف��ت: خیلی صریح می گویم که وقتی ناراحت می ش��ویم، اش��تها 
ازبین می رود؛ پس مسائل روحی و روانی و استرسی بسیار مهم و ضروری 

است.
مصرف رنده س��یب با گالب قبل از خواب به خواب ب��ا کیفیت و آرامش 

افراد کمک می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: ح��اال ما بای��د به اف��راد کمک کنیم ک��ه چگونه 
استرس ش��ان را کمت��ر کنن��د؛ همانط��ور ک��ه گفتم خوردن س��یب 
مفی��د اس��ت؛ مث��ال ش��ب س��یب را رن��ده کنن��د، دوقاش��ق گالب 
اضاف��ه کنن��د، بخورن��د؛ ای��ن کار کم��ک زی��ادی ب��ه خ��واب خوب 
 می کن��د و درکن��ار آن آرام��ش اعص��اب را ب��رای  اف��راد ب��ه ارمغان 

می آورد.

مضرات قرص روغن ماهی

 استراحت بعداز غذا خوردن 
مفیـدیـا مضـر؟

خیلی ها به محض آن که با درد اس��تخوان و ضعف رفتن 
دست و پا مواجه می ش��وند آن را نش��انه کمبود کلسیم 
می دانند و تنها راه حل را هم در خوردن قرص های کلسیم 
می بینند. خستگی و احساس ضعف بدن هم از نظر عده ای 
فقط نش��انه کمبود ویتامین های گروه B و رنگ پریدگی 
 پوس��ت ب��ه معن��ای کم خون��ی و کمب��ود آهن اس��ت. 
این در حالی است که متخصصان تغذیه چنین تفکری را 
صحیح نمی دانند و می گوین��د خوددرمانی در این موارد 

کار درستی نیست.
 دکتر میت��را زراتی، متخص��ص تغذیه در ضم��ن تاکید 
بر این موضوع می افزاید: تشخیص کمبود مواد مغذی در 
 بدن فقط به عهده کارش��ناس یا متخصص تغذیه است و 
به همین دلیل بهتر اس��ت خانواده ها به جای رفتارهای 
 فاقد معیار علمی، با یک کارشناس تغذیه در تماس باشند

تا در ص��ورت روبه رو ش��دن با کمب��ود م��واد مغذی در 
دوره های مختلف زندگی از او مشورت بخواهند.

وی ادام��ه می دهد: بس��یاری از این کمبوده��ا می تواند 
 زمینه س��از ابتال ب��ه بیماری های مزمن و جدی باش��د و 

به همین دلیل باید به آنها اهمیت بدهیم.
ویتامین D و کلسیم

تا صحبت از ویتامین D می ش��ود، به فکر اس��تخوان ها 
و دندان ه��ا می افتیم، و به اش��تباه تص��ور می کنیم این 
ماده مغذی فقط برای حفظ س��المت اس��تخوان ها مورد 
نیاز اس��ت. در صورتی که به گفته دکتر زراتی، ویتامین 
D نقش ه��ای متف��اوت و بس��یار مهم��ی در ب��دن ایفا 
 می کند و کمبود آن می تواند ب��ه تولید رادیکال های آزاد 
)ترکیبات مضری که به س��لول ها آس��یب وارد می کند( 

منجر شود.
این عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی ایران ادامه 
می دهد: کمبود ویتامین D به بروز عوارضی در بدن منجر 
می ش��ود، و به ویژه در بیماران مبتال ب��ه دیابت، افزایش 
نوس��انات قند خون را به همراه خواهد داش��ت؛ بنابراین 
اگر این بیماران، س��طح ویتامین D خون شان را کنترل 
نکنند، ممکن اس��ت عملکرد داروهایی که برای کنترل 
 قند خون ش��ان تجویز ش��ده نیز با مش��کل روبه رو شود.

این متخصص تغذیه یادآور می شود: کمبود این ویتامین 
در کس��انی که ک��م کاری تیروئی��د دارند یا ب��ه بیماری 
خودایمنی تیروئید )هاش��یموتو( مبتال هستند می تواند 
باعث نوسانات هورمون و در نتیجه بروز اختالل شود. عالوه 
بر این، تمام کسانی که به بیماری های خود ایمنی ازجمله 
لوپوس، پس��وریازیس، دیابت نوع یک و...، مبتال هستند 
نیز باید میزان ویتامین D خون شان را کنترل کنند، چون 

کمبود این ویتامین می تواند مشکل ساز شود.
وی می افزای��د: افرادی که به س��رطان مبتال هس��تند و 
بیماری ش��ان درمان ش��ده نیز باید هرچن��د وقت یکبار 
ویتامین D خون شان را اندازه بگیرند. میزان این ویتامین 
در افراد چاق نیز کاهش پیدا می کند و به همین دلیل الزم 

اس��ت به این موضوع توجه ش��ود، چون کمبود ویتامین 
D در افراد چاق هم زمینه بروز مش��کالتی مانند فش��ار 
خون باال و س��کته های قلب��ی را افزای��ش می دهد. این 
 D متخصص تغذیه با بیان این مطلب که کمبود ویتامین 
هیچ نشانه ای ندارد، توصیه می کند افراد در هر سن و سال 
و شرایطی، سالی یکبار سطح این ویتامین را در خون شان 
بررس��ی کنند. عالوه بر ویتامین D، کلسیم هم ماده ای 
است که کمبود آن می تواند افراد را درگیر مشکالتی کند. 
خوب است بدانید کمبود این ماده هم نشانه خاصی ندارد. 
به گفته دکتر زراتی، برای دریافت کلسیم مورد نیاز بدن 
مصرف لبنیات کم چرب توصیه می ش��ود و س��بزیجاتی 
 مانن��د خانواده کل��م  نیز منب��ع خیلی خوبی از کلس��یم 

به حساب می آید.
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر این که مصرف 
مکمل کلسیم زمانی مناسب است که ویتامین D به اندازه 
کافی در بدن وجود داشته باشد، یادآور می شود: افرادی 
که مش��کل قلبی � عروقی یا س��ابقه لخته شدن خون در 
عروق ش��ان داش��ته اند، نباید خودس��رانه از مکمل های 

کلسیم استفاده کنند.
از کمبود آهن تا خستگی و نداشتن تمرکز

کمبود آهن مشکلی شایع و بسیار مهم است که متاسفانه 
خیلی از افراد به آن مبتال هستند، اما کمتر به درمان آن 

فکر می کنن��د. از طرف دیگر، خیلی ها نی��ز بدون این که 
واقعا دچار کمبود آهن باشند، به مصرف مکمل های حاوی 

آهن روی می آورند.
دکت��ر زراتی با تاکی��د بر ای��ن موضوع که ه��ر دو روش 
اشتباه اس��ت خاطرنش��ان می کند: کمبود آهن می تواند 
 زمینه ساز اختالالت سیستم ایمنی و بروز عفونت شود و 
به همین دلی��ل کودکان یا بزرگس��االنی ک��ه دچار این 
مشکل هستند، بیشتر به اس��هال یا عفونت های تنفسی 

مبتال می شوند.
وی می افزاید: افرادی که کارهای سنگین ذهنی و فکری 
 انجام می دهن��د باید آهن خون ش��ان را کنت��رل کنند؛ 
چون کمبود آهن موجب کاهش تمرکز، سردرد، سرگیجه 
و حالت تهوع خواهد ش��د. به گفته این متخصص تغذیه 
مصرف خودسرانه آهن هم می تواند مضراتی دربرداشته 
باشد و به ویژه افراد باالی 50 سال باید توجه بیشتری به 
این موضوع داشته باش��ند و به هیچ عنوان خودسرانه از 

مکمل های حاوی آهن استفاده نکنند.
مصرف روی در دوران بارداری ممنوع

دکتر زراتی در ادام��ه به عوارض کمبود روی هم اش��اره 
می کند و می گوید: اگر کمبود روی درمان نشود می تواند 
مش��کالت متعددی مانند کوتاه قدی را به همراه داش��ته 
باش��د؛ بنابراین مصرف منابع روی مانند گوش��ت قرمز، 

آجیل و جوانه ها، از دوران کودک��ی باید در برنامه غذایی 
قرار گیرد. کس��انی که با مشکل ریزش مو روبه رو هستند 
نیز معموال مکمل های حاوی روی مصرف می کنند؛ اما باید 
به این نکته هم توجه داشت که مصرف خودسرانه مکمل 

روی می تواند به کم خونی و فقر آهن منجر شود.
 وی در ادام��ه توضی��ح می ده��د: خانم ه��ای ب��اردار 
در طول دوران بارداری به هی��چ عنوان نباید مکمل روی 
مصرف کنند؛ چون مصرف روی در ای��ن دوران می تواند 

مشکل ساز شود.
C خونریزی های لثه و کمبود ویتامین

افرادی که به مقدار کافی میوه و سبزی مصرف نمی کنند 
با کمبود ویتامین C روبه رو خواهند شد.

دکتر زراتی در این باره چنین توضیح می دهد: بهتر است 
ویتامینC مورد نیاز بدن را با مصرف میوه ها تامین کنیم، 
چون سبزیجات حاوی این ویتامین مانند سبزی خوردن، 
کاهو و... در مسیری که طی می کنند تا به دست ما برسند، 
ویتامین شان را از دست می دهند. کمبود این ویتامین نیز 
به گفته دکتر زراتی می تواند عوارضی مانند خونریزی لثه 

یا کبودی های خود به خودی در بدن ایجاد کند.
وی می افزاید: اگر دچ��ار بیماری کلی��وی و به خصوص 
 C س��نگ کلیه هس��تید به هیچ عنوان مکمل ویتامین 

را خودسرانه مصرف نکنید.

طب سنتی

 یک��ي از معمول ترین واکن��ش ها در برابر خارش چش��م، 
 ماساژ چشم ها با انگش��تان اس��ت؛ زیرا احساس تسکین 
 لحظ��ه اي را ب��ه هم��راه دارد. ام��ا متخصص��ان توصیه 
مي کنند که از این اقدم خودداري ش��ود، زی��را خارش را 
 تشدید مي کند. براي تسکین این خارش هاي آزاردهنده 
روش هاي طبیعي وجود دارد که مي تواند تحریکات ناشي 

از حساسیت را تسکین دهد.
کمپرس سرد

 یکي از اولین اقدامات در هنگام بروز حساس��یت، گذاشتن 
تکه اي پارچه آغشته به کمي آب سرد روي چشم هاست. 
این کار ناراحتي را موقتا تسکین مي دهد. پس از شستوي 
چش��م ها مي توانید چند تکه ی��خ را در پارچه نخي تمیز 

بپیچید و روي پلک هاي بسته بگذارید.
حلقه هاي خیار

 ای��ن توصیه ن��ه تنه��ا التهابات زیر چش��م ه��ا را کاهش 
مي دهد، بلکه یک واکنش آرام بخش براي تسکین تحریکات 
و حساسیت هاس��ت. این دو عامل مهم ترین علل خارش 
چشم ها محسوب مي شوند. براي این منظور، دو حلقه خیار 
را به مدت 10 دقیقه در یک لیوان آب یخ بگذارید و زماني 
که کامال خنک شد، آنها را روي پلک هاي بسته به مدت 5 

دقیقه بگذارید.
کمپرس چاي

 مقدار باالي فالونوئیده��اي موجود در چاي ب��ه مقابله با 
عفونت هاي ویروسي و باکتریایي چشم ها که باعث التهاب 
ملتحمه چش��م مي ش��ود کمک مي کند. کمپرس چاي 
عملکرد ضدالتهابي دارد که در کاهش التهابات چشم ها و 

همچنین ورم و کبودي زیر چشم موثر است.
 اگر قصد دارید این راه��کار را امتحان کنید، کافي اس��ت 
کیس��ه اي کوچک و مرطوب از چاي س��یاه یا سبز را روي 
چشم ها بگذارید و اجازه دهید تا تاثیر خود را داشته باشد. 
اگر چشم خیلي متورم اس��ت، این درمان را تا ۴ بار در روز 
تکرار کنید و بگذارید کیسه چاي تا هنگام سرد شدن روي 

چشم ها بماند.
قاشق سرد

زماني که قاش��ق فلزي خیلي سرد ش��ود، مي تواند باعث 
انقباض عروق خوني ش��ود ک��ه در این ص��ورت به کاهش 
التهاب و قرمزي اطراف چشم ها کمک مي کند. هنگامي که 
ناراحتي را در چشم ها احساس کردید، دو قاشق را در یک 
لیوان آب یخ به مدت چند دقیقه بگذارید و سپس مستقیما 
روي چشم ها بگذارید. هر زمان که س��رماي قاشق ها کم 
 شد، قاشق هاي س��رد دیگر را جایگزین کنید. این روش را 

به مدت 10 دقیقه تکرار کنید.
 آب آلوئه ورا

روش هاي متعددي براي بهره من��دي از خواص این گیاه 

وجود دارد. آلوئه ورا به عنوان یک راهکار طبیعي براي کاهش 
التهاب عمل مي کند و دیگر ناراحتي هاي چشم را نیز بهبود 
مي بخش��د. در این صورت، ژل  آلوئه ورا را خارج کنید و تا 
زمان سرد ش��دن کامل در فریزر بگذارید. زماني که حالت 
یخ زده پیدا کرد، آن را ب��ا آب خنک مخلوط کرده، تکه اي 
پنبه را به آن آغشته کنید و روي پلک هاي بسته قرار دهید.

روغن کرچك
 روغن کرچک م��اده اي با خ��واص ضدالتهابي اس��ت که 
به کاهش تورم و تحریکات چش��م ها کمک مي کند. این 
روغن همچنین خارش را نیز تسکین مي دهد. اگر خارش 
شما را کالفه کرده است، یک قطره از  روغن کامال خالص را 

با قطره چکان استریل در چشم بریزید.
سیب زمیني شیرین

این م��اده خ��واص منقبض کنن��ده و ضدالتهاب��ي دارد و 
 باعث خنک ش��دن چش��م و رفع کامل التهابات مي شود. 
سیب زمیني شیرین ر ا پوس��ت بگیرید و حلقه هاي آن را 

روي چشم به مدت چند دقیقه بگذارید.
زردچوبه

خواص ضد باکتریایي و  ضد التهابي زردچوبه باعث شده تا 
این ماده براي کاهش التهابات چشمي به خصوص در نتیجه 
عفونت ایده آل باش��د. یک قاش��ق پودر زردچوبه را در دو 

فنجان آب بریزید و چند قطره را در چشم بچکانید.

طب سنتی

بیشتر بدانیم

بیشتر گیاهان خاصیت درمانی و حاوی ماده های موثر 
در خود می باشند و از آنها به عنوان گیاهان دارویی نام 
می برند؛ همچنین اکثر همین گیاهان دارای خواص 
 دارویی موثر بر موج��ودات زنده ب��وده و در باغ هایی 
به منظور اس��تفاده از ماده موثری که با خود به همراه 

دارند، این گیاهان را می کارند .
 دمنوش ها و جوش��انده های گیاهی ه��م از گیاهان 
دارویی درست می شود و به دلیل خاصیت های فراوان 
برای امراض به صورت گسترده حتی توسط پزشکان 

توصیه می شود.
در این بخش خواص هفت دمنوش گیاهی را آورده ایم 
 تا شما هم با خاصیت ها ، طرز تهیه و موارد استفاده این 

دمنوش ها آشنا شوید.
دم کرده گل گاوزبان و سنبل الطیب

آرام بخش، خواب آور، ضد اسپاسم و گرفتگی عضالت، 
از بین برنده س��نگ کلی��ه، افزاین��ده ادرار، کاهنده 

فشارخون.
 دو قاش��ق غذاخ��وری گل گاوزب��ان را با یک قاش��ق 
 س��نبل الطیب در ق��وری چین��ی ریخت��ه، دو لیوان 
آب جوش به آن بیفزایید، کمی نبات خرد شده اضافه 

کرده، بگذارید نیم ساعت دم بکش��د تا رنگ آلبالویی 
بگیرد.

جوشانده به لیمو و زیرفون
تب بر، ضد میگرن و سردرد، ضد آسم و سرماخوردگی، 

رافع اسهال و تشنج، کاهنده فشارخون، خواب آور.
یک قاش��ق چای خوری ب��ه لیم��و را با یک قاش��ق 
 غذاخ��وری زیرف��ون و اندک��ی نبات مخل��وط کرده، 
ب��ا دو لی��وان آب س��رد در ق��وری فل��زی بریزی��د. 
پ��س از ی��ک س��اعت جوش��یدن آب، ق��وری را 
 روی بخ��ار س��ماور بگذاری��د ت��ا محتوی��ات آن دم 

بکشد.
دم کرده زعفران

 مفرح، نش��اط آور، ادرارآور، افزاینده توان جنس��ی و 
رفع سرد مزاجی.

مقداری خیلی کم از آن را در چهار ت��ا پنج لیوان آب 
جوش درون قوری چینی بریزید و تا زمانی که رنگ آن 

کامال زرد شود و دم بکشد، صبر کنید.

به یاد داشته باشید مصرف زیاد زعفران خطرناک است.
جوشانده بادرنجبویه

آرام بخش، خواب آور، ضد تشنج و اسپاسم، رافع بوی 
بد دهان و خون ساز.

 یک قاش��ق چای خ��وری بادرنجبویه را ب��ا دو لیوان 
آب سرد در قوری فلزی ریخته، هنگامی که آب جوش 
آمد، آن را روی بخار س��ماور گذاش��ته، دقایقی صبر 

کنید تا دم بکشد.
زنان باردار از خوردن دارچین و به خصوص جوشانده 

آن منع شده اند.
دم کرده زنجبیل

 خون س��از، افزاینده فش��ار خون، ضد ضعف عصبی، 
مفید برای مفاصل، ضد سرفه و تهوع.

دو لیوان آب ج��وش را روی یک قاش��ق چای خوری 
زنجبیل کوبیده ش��ده بریزید و ده تا 15 دقیقه آن را 
روی بخار سماور بگذارید. برای بهتر کردن طعم چای 
زنجبیل می توانید مقداری عس��ل نیز به آن بیفزایید، 

 اما یادتان باش��د مصرف زیاد این چ��ای عوض فایده، 
ضرر خواهد رساند.

جوشانده دارچین
تب ب��ر س��ریع، مق��وی س��ینه و حنج��ره، افزاینده 
 فش��ارخون، راف��ع دله��ره، ض��د س��رماخوردگی و 

بوی دهان.
دو لیوان آب را روی چند تکه چوب آس��یاب نش��ده 
دارچین درون قوری فلزی بریزید. پس از جوش��اندن 
محتویات، آن را دو تا سه ساعت روی سماور بگذارید 
 تا با بخار دم بکش��د. زنان باردار از خوردن دارچین و 

به خصوص جوشانده آن منع شده اند.
دم کرده نعناع

افزاینده هورم��ون های زنانه، کاهن��ده هورمون های 
مردانه، ضد پرمویی، نشاط آور.

 مقداری برگ نعن��اع تازه را در ق��وری چینی ریخته، 
آب ج��وش ب��ه آن بیفزایی��د و بگذاری��د روی بخار 
س��ماور دم بکش��د. م��ی ت��وان از مخل��وط پن��ج 
گرم نعن��اع خش��ک و نی��م لیت��ر آب نیز اس��تفاده 
 ک��رد. زیاده روی و مصرف پش��ت س��ر ه��م آن مضر 

است.

راهکارهاي طبیعي 
در بهبود خارش چشم

دردسرهای 
کـم و زیـاد 
مـواد مغذی

خـواص هفـت دمنـوش گیـاهی
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گردشگری دريچه

 یک��ی از زیباترین و قدیم��ی ترین قلعه ه��ای ایران که ب��ا نام های قلعه 
ته ده و یا قلعه پایین شهر شناخته می شوند قلعه تاریخی بیرجند است. 
این قلع��ه یکی از نقاط گردش��گری ش��هر بیرجند در خراس��ان جنوبی 
 ب��ر ف��راز بلندتری��ن نقط��ه غرب��ی تپ��ه ماهور ه��ای ای��ن ش��هر قرار

 دارد.
 وس��عت این قلعه ح��دود ۳۰۰۰ مت��ر مرب��ع و س��اخته دوره صفویه و 
هس��ته اولی��ه ش��هر بیرجن��د محس��وب می ش��ود. برخی نی��ز بنای 
این قلع��ه را به قبل از ای��ن دوره نس��بت می دهند. این قلعه از خش��ت 
و گل س��اخته ش��ده و م��ردم دوره صفوی��ه ت��ا قاجاری��ه را از حمل��ه 
 مهاجم��ان ب��ه وی��ژه ترکمن ه��ا و ازبک ه��ا در ام��ان نگه می داش��ته 

است.
 قلعه بیرجند در دوره قاجاریه به طور کامل بازس��ازی و مورد اس��تفاده 
 قرار گرفت. با توجه به ش��واهد موجود به وس��یله نقب ه��ای زیرزمینی 
به نقاط مهم شهر مثل ارگ بهارس��تان، ارگ کاله فرنگی و قنات قصبه 

مرتبط بوده است.
این قلعه دارای 7 برج بوده که شش برج از آن باقی مانده است. 

در روزگاران گذشته در بیرجند دو قلعه معتبر و چندین ارگ و ساختمان 
بزرگ وجود داشته که در آغاز سده چهاردهم خورشیدی آثاری از آن دو 

قلعه و نیز تعدادی ارگ و ساختمان بزرگ باقی است.
قلعه عظیم و قدیمی پایین شهر بیرجند یک قلعه کوهستانی از نوع نظامی 
می باشد. این قلعه نه جای سکونت بلکه مکانی برای انجام وظیفه نگهبانان 
بوده و ساکنان این قلعه نگهبانانی بودند که وظیفه آن ها رساندن اخبار، 

تامین امنیت و حفاظت بود.
بن��ای قلع��ه را برج های��ی دو طبق��ه در چه��ار ط��رف با حص��ار اصلی 
در می��ان گرفته بر ف��راز ای��ن برج ها که به ش��کل اس��توانه هس��تند، 
روزنه هایی ایجاد ش��ده که کارب��رد آن دیدبان��ی برای دف��اع از قلعه و 
س��اکنان ش��هر می باش��د و محل امنی برای تیراندازی و ضربه زدن به 
دش��من محس��وب می ش��ده، دی��وار بنا ب��ا ف��رم آم��ده آن همچنین 
 ضخام��ت آن ام��کان دیدبان��ی بهت��ر ب��ر ف��راز حص��ار را ب��ه نگهبان 

می دهد.
این قلعه دارای دو در ورودی است که یکی از آنها در ضلع شمالی و دیگری 

در ضلع غربی قرار دارد.

آیت اهلل سیداسداهلل مدني در سال 1292 ش )1۳2۳ق( در روستایي در آذرشهر 
آذربایجان شرقي چش��م به جهان گشود و در س��نین جواني براي تحصیل علوم 
 دیني به قم عزیمت کرد. وي پس از گذراندن دروس مقدماتي و سطح، در حدود 
چهار س��ال به تحصیل دروس فقه و اصول در محضر حضرت ام��ام خمیني)ره( 
مشغول شد. س��پس راهي نجف اشرف ش��د و در جلس��ات درس حضرات آیات: 
سیدابوالحس��ن اصفهاني، سید عبدالهادي شیرازي، س��ید محسن حکیم و سید 
ابوالقاسم خویي شرکت کرد. آیت اهلل مدني، سال ها پیش از ورود به عرصه مبارزات 
سیاسي، در مقابل افکار ضددیني کسروي مقابله کرده بود و با شهید نواب صفوي 

همکاري داشت. 
با آغاز قیام مردمي ایران به رهبري حضرت امام خمیني)ره( و تبعید آن حضرت 
به نجف اش��رف، آیت اهلل مدني در کنار اس��تاد و رهبر خود قرار گرف��ت و در ایام 
سفر به ایران، ضمن نام بردن از حضرت امام، رس��الت و وظایف مردم مسلمان را 
 در برابر رژیم پهلوي بی��ان مي کرد. آیت اهلل مدني در س��ال 1۳5۰ به فرمان امام 

جهت تدریس علوم دیني به خرم آباد رفت و در آنجا حوزه علمیه تاسیس کرد. 
 چندي بعد بر اثر فعالیت هایي که علیه رژیم ستم ش��اهي داشت به مدت بیش از 
سه سال به شهرهاي مختلف تبعید ش��د و با اوج گیري انقالب اسالمي، از تبعید 
به قم بازگشت. این روحاني مبارز، پس از پیروزي انقالب به دعوت مردم همدان، 
راهي این شهر شد و از طرف مردم این اس��تان به مجلس خبرگان قانون اساسي 
راه یافت. آیت اهلل مدني پس از ش��هادت آیت اهلل قاضي طباطبایي، نخستین امام 
جمعه تبریز، از س��وي امام خمیني)ره( به عنوان نماینده ولي فقیه و امام جمعه 
تبریز انتخاب ش��د و در این سنگر به پاس��داري و حراس��ت از آرمان هاي انقالب 
اسالمي همت گماشت. این مجاهد نستوه سرانجام در بیستم شهریور 1۳6۰ ش، 
در 68 سالگي در همین سنگر پس از اقامه نماز در محراب نماز جمعه تبریز توسط 
 منافقین به شهادت رسید؛ وی پس از تشییعي با شکوه در تبریز و قم، در حرم مطهر 

حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شد.

قلعـه تاريخـی بیرجنـد شهادت آيت  اهلل »سیداسداهلل مدني« 
 دومین شهید محراب در تبريز 

)1360 ش(
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دريچه

لیودمی��ا پاولچنک��و« ک��ه در تاری��خ جن��گ جهان��ی دوم از  «
او ب��ا القاب��ی چ��ون بان��وی م��رگ و زیب��ای مخ��وف ی��اد می ش��ود، 
 یک��ی از 5 ت��ک تیران��داز تای��خ معاص��ر و برتری��ن زن ت��ک تیرانداز 

بود. 
او که در شهر »بیا تس��رکفا« در اوکراین متولد شده بود به خاطر عاقه 
به تیراندازی از نوجوانی در یک باشگاه تیراندازی ثبت نام کرد و در آنجا 

مشغول به تمرین شد.
 در س��ال 1941 پ��س از حمل��ه آلمان ب��ه ش��وروی او که 24 س��ال 
 س��ن داش��ت و دانش��جوی رش��ته تاری��خ در دانش��گاه»کیف« ب��ود، 
به طور داوطلبانه به ارتش پیوس��ت و ب��ه یکی از 2000 ت��ک تیرانداز 
زنی تبدیل ش��د که در ارتش س��رخ خدمت م��ی کردن��د. لیودمیا از 
 مع��دود زنانی ه��م بود ک��ه توانس��ت زن��ده بمان��د و پای��ان جنگ را 

ببیند.
 در تاری��خ نق��ل ش��ده اس��ت ک��ه بان��وی م��رگ در نخس��تین 
درگی��ری خ��ود در جری��ان نب��رد »اودس��ا« ط��ی دو م��اه و نی��م 
 187 س��رباز آلمانی را کش��ت و خیل��ی زود نامش در جبه��ه متفقین 

پیچید. 
او تا پایان جنگ این رقم را به 309 نفر رساند. 

 زیبای مخوف در آن زمان مانند بیش��تر تک تیران��دازان، از یک تفنگ 
نیم��ه اتوماتی��ک »اس وی ت��ی 40« اس��تفاده می ک��رد وآنق��در در 
 تیراندازی ماه��ر بود که تنه��ا 30 تک تیران��داز را با گلول��ه هدف قرار 

داد. 
 پاولچنک��و پ��س از آنک��ه در س��ال 1942 ب��ه خاطر برخ��ورد ترکش 
 خمپ��اره زخم��ی ش��د از جن��گ بازگش��ت و دیگ��ر هرگز ب��ه جبهه 

نرفت. 
 او بعدها دس��تیار فرماندهی کل نیروی دریایی اتحاد ش��وروی ش��د و 
نش��ان س��تاره طای��ی را نی��ز ب��ه دس��ت آورد. وی پ��س از پای��ان 
 جن��گ ب��ه ادام��ه تحصی��ل در رش��ته تاری��خ پرداخ��ت و م��ورخ 

شد.
 از پاولیچنکو ش��ماری عکس در جبه��ه جنگ و نیز پ��س از آن وجود 
دارد که ش��هرت او در طول جنگ جهانی را نش��ان می دهد؛ تعدادی از 
 همین عکس های اخیرا ب��ا فن آوری های نوین رنگی و منتش��ر ش��ده 

است.

بانوی مرگ

در تاری��خ 11 س��پتامبر 2001م براب��ر با 20 ش��هریور 
1380ش، پس از ربوده شدن چند هواپیما از فرودگاه هاي 
نیویورك، بوستون و واشینگتن، در ابتدا یکي از هواپیماها 
 به هم��راه سرنش��ینان آن به ب��رج ص��د و ده طبقه اي 
تجارت جهاني برخورد ک��رده و دقایقي بع��د برج دیگر 
این مجموعه نیز با حمله مشابهي مواجه شد. هم چنین 
هواپیمایي دیگر به ساختمان وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، 

برخورد کرد. 
این حادثه منجر ب��ه فرو ریختن کامل س��اختمان هاي 
تجارت جهان��ي و ویراني مق��داري از وزارت دفاع امریکا 
شد. در این مجموعه عملیات، تمامي مسافران هواپیما، 
هواپیم��ا ربایان و ه��زاران نف��ر از کارمن��دان برج هاي 
دوقلوي مرک��ز تجارت جهاني و س��اختمان هاي اطراف 
آن کشته شدند و عاوه بر برج هاي دوقلوي فوق، چندین 
 ساختمان کوچک تر نیز که در مجاورت آن ها قرار داشت 
به طور کامل منهدم شدند. پس از این حادثه تروریستي، 
جورج دبلیو بوش )بوش پسر( رییس جمهور وقت امریکا و 
دیگر دولت مردان این کشور، برخي از گروه هاي تروریستي 
از جمله شبکه القاعده به رهبري اسامه بن الدن ناراضي 
عربستان سعودي ساکن در افغانستان را مسبب اصلي این 
حمات تروریستي دانسته و با تبلیغات شدید و گسترده 
رسانه هاي گروهي، خود را براي به اصطاح مقابله و مبارزه 

با تروریسم و شبکه هاي تروریستي آماده کردند. 
 در همی��ن راس��تا ج��ورج ب��وش ب��دون مراجع��ه به 
سازمان ملل متحد و هماهنگي با این سازمان، در اقدامي 
خودخواهانه و خودس��رانه، امریکا را س��ردمدار مبارزه با 
تروریس��م معرفي و اعام کرد هر کس با ما نباشد، پس 

با تروریست هاس��ت و باید منتظر حمله و مقابله به مثل 
 ما باش��د. پیرو این اعام جنگ وقیحانه، ابتدا افغانستان 
در پایی��ز 2001م و ع��راق در زمس��تان 2003م مورد 
حمل��ه نیروهاي متحد امری��کا و انگلیس ق��رار گرفت و 
فجایع بي شماري به وقوع پیوس��ت. حادثه 11 سپتامبر 
براي امریکا زمینه ساز برنامه اي جهاني بود تا به تحکیم 
نظام تک قطبي و تضعیف رقب��اي اروپایي خود بپردازد 
 و بسیاري از طرح هاي توس��عه طلبانه خود را عملي کند. 
اما در ای��ن میان، نباید مس��اله مقابله با اس��ام گرایي و 
سرکوب احساسات اسامي در کش��ورهاي خاورمیانه را 

از نظر دور داشت.
معرفي اسام به عنوان مظهر خش��ونت و متضاد با سایر 
ادیان اله��ي و نیز تش��دید بدبین��ي افکارعمومي غرب 
نسبت به مسلمانان، از دیگر اهدافي بود که در پي حادثه 
11 س��پتامبر، امریکا آن را دنبال مي کرد. بدون تردید، 
تروریس��ت خواندن تمامي گروه هاي اسامي موجود در 
 کش��ورهاي خاورمیانه در این راس��تا قابل تفسیراست. 
حمله به افغانستان، اشغال عراق، فشارهاي امریکا به ایران 
در مورد فعالیت هاي هسته اي، تحریم اقتصادي سوریه و 
اصرار بر لزوم اصاحات در کش��ورهاي عربي نمونه هایي 
از عملکرد امریکا پس از این حادثه است. ضمن آنکه این 
رویداد، اگر به صورت یک واقعه طبیعي و نه س��اختگي 
مورد توجه قرار گیرد، نش��ان دهنده ناتوان��ي امریکا در 
تامین امنیت این کشور مي باشد. با این حال، بیشتر قرائن 
 بیانگر اطاع مقامات امریکا از وقوع این حادثه بوده است. 
امریکا با اس��تفاده از این مساله توانس��ت در ابتدا با ارایه 
چهره یک کشور تهدید ش��ده، به مظلوم نمایي بپردازد؛ 

در مرحله دوم به تفکر برتري جویي و استیاطلبي خود 
 اس��تمرار بخش��د و در انتها، براي رس��یدن به اهداف و 
دس��ت یابي به منافع خود در عرصه بین الملل، حمایت 

کشورهاي مختلف جهان را به دست آورد. 
 در نتیجه چنین اقدامی، امریکا موفق شد در کوتاه مدت 
 به نتایجي دس��ت یابد؛ از جمل��ه با اس��تفاده از فرصت 
به دس��ت آمده، حکومت هایي را که براي امریکا و رژیم 
صهیونیستي به هر دلیل خطرس��از بودند، مورد تهاجم 
و تهدید خود قرار داد؛ رژیم صهیونیس��تي را در استفاده 
از س��رمایه ها، منافع و بازارخاورمیانه س��هیم ساخت و 
با تقویت رهبران وابس��ته به خود درمنطق��ه، در جهت 
 سرکوب مخالفت هاي ضد امریکایي و ضد اسرائیلي تاش 

کرد.
 البته امری��کا در جریان اقدام��ات خود، نش��ان داد که 
مقوالتي چون دموکراسي، حقوق بشر، آزادي، مشارکت 
مردم و... ش��عارهایي اس��ت که صرفا ب��راي فریب افکار 
عمومي جهان مورد اس��تفاده قرار مي گی��رد و هر جا که 
منافع امریکا در میان باش��د از ایجاد اختناق و سرکوبي 
 و پایم��ال ک��ردن حق��وق اولیه انس��ان ها، اب��ا نخواهد 
 کرد. به طور خاصه مي توان گفت رویداد 11 س��پتامبر 
به هر صورت و با هر انگیزه اي که به وقوع پیوسته باشد، از 
سوي سردمداران کاخ سفید به نوعي از جنگ هاي صلیبي 

علیه جوامع اسامي تبدیل شد. 
تحت فشار گذاشتن کشورهاي اسامي همگي نشانه هایي 
گویا ازتاش س��لطه گران غربي و این ب��ار تحت عنوان 
حمایت از حقوق بشر و دموکراسي، ولي در واقع حفاظت 

از صهیونیسم جهاني است.

در چنین روزی 

 حادثـــه 
 یازدهـم سپتامبـر 

 از دریچـه ی 
 تـــاریخ

 درگذشت آيت اهلل 
»سید محمود طالقاني«

 )1358 ش(

 استقرار اولین دولت مكتبي 
 به رياست شهید  محمدعلي رجايي

)1359ش(

انتقال» محمدعلي میرزا«
  بـه روسیـــه 

)1288 ش(
آیت اهلل سیدمحمود طالقاني در سال 1289 شمسي در طالقان دیده به جهان گشود. 
وي پس از فراگیري دروس مقدماتي در زادگاه خود، راهي قم ش��د. مبارزات ایشان از 
 زمان ورود به حوزه علمیه قم شروع شد. در سال 1۳18، براي اولین بار، خشم خویش

 ب��ه رژی��م را ب��ا ص��دور ی��ک اطالعی��ه در رابطه ب��ا کش��ف حج��اب ابراز ک��رد و 
در پي آن دس��تگیر و زنداني ش��د. پس از ش��هریور 1۳2۰، مبارزه را به طور رسمي 
 آغاز کرد. وی ب��ا پیروي از امام خمیني)ره( در س��ال 1۳42 وارد مبارزه با رژیم ش��د 
که در این راه چندین بار محکوم به زندان شد. این عالم مجاهد، پس از آزادي از زندان 
در سال 1۳57، نقش مهمي در برپایي راهپیمایي عظیم و پرشور تاسوعا و عاشوراي آن 
سال داشت. آیت اهلل طالقاني، پس از پیروزي انقالب، به ریاست شوراي انقالب برگزیده 
شد و در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي، به نمایندگي مردم تهران انتخاب شد. 
این مبارز نس��توه، در اوایل مرداد 1۳58، از سوي امام خمیني، به امامت جمعه مردم 
تهران منصوب شد و آخرین نماز جمعه ایشان در سالگرد کشتار خونین 17 شهریور، 

در بهشت زهرا برگزار شد.
سرانجام این عالم بزرگ و مبارز انقالبي در 19 شهریور 1۳58 در 69 سالگي دار فاني را 

وداع گفت و پس از تشییعي باشکوه در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

پس از اس��تعفاي دولت موقت به ریاس��ت مهندس بازرگان، اولین انتخابات ریاست 
 جمهوري برگزار شد و ابوالحسن بني صدر توانست با تزویر و عوام فریبي و نشان دادن 
خ��ود به عن��وان پی��رو انق��الب و ام��ام به ای��ن مقام دس��ت یاب��د. بر س��ر انتخاب 
نخس��ت وزیر و مس��وول انتخاب کابینه ت��ا مدت ها بح��ث و اختالف وجود داش��ت 
تا ای��ن که ب��ا نظر مثب��ت حض��رت ام��ام و راي اعتماد مجلس ش��وراي اس��المي، 
ش��هید رجای��ي ب��ه نخس��ت وزی��ري رس��ید و مام��ور تش��کیل کابین��ه ش��د. 
 بني ص��در ب��ه ناچار ب��ا ای��ن انتخ��اب موافق��ت کرد. ام��ا در ه��ر فرص��ت ممکن، 
از تضعیف ش��خصیت ش��هید رجایي در افکار عمومي خودداري نمي ک��رد. در برابر 
 جس��ارت ها و اهانت هاي بني صدر به عن��وان رییس جمهور، ش��هید رجایي با توجه 
به حساس��یت جو موجود، تمامي این تلخي ها و اهانت ها را در کمال صبر و بردباري و 
متانت تحمل کرد و در مواقع لزوم، با ارایه اس��تدالل هاي محکم و منطقي، به ایرادات 
مکرر بني صدر پاسخ مي داد. در نهایت، کار را به جایي رسانید که به بنابه توصیه امام، 
مجلس شوراي اسالمي مساله عدم کفایت سیاسي او را به بحث گذاشت و با راي مثبت 
به آن، بني صدر از ریاست جمهوري عزل ش��د. پس از آن، انتخابات دوره دوم ریاست 

جمهوري برگزار شد که به انتخاب شهید محمدعلي رجایي به این مقام انجامید.

پس از شکست قواي محمدعلي ش��اه قاجار از مش��روطه طلبان و فتح تهران توسط 
آزادي خواهان، محمدعلي شاه قاجار به س��فارت روس پناهنده شد. پس از مذاکرات 
مفصل بین محمدعلي ش��اه قاجار پادش��اه مخلوع و هیات مدیره کمیس��یون عالي، 
متشکل از نمایندگان مجلس و...، قرار بر این شد که شاه قاجار به همراه خانواده خود و 
همراهان، سفارت روس را به مقصد اروپا ترك کنند. از 25 تیرماه 1288 که محمدعلي 
شاه به سفارت روس پناهنده ش��د تا این روز در حدود پنجاه و هفت روز طول کشید، 
سرانجام شاه قاجار به همراه 12۰ قزاق ایراني، به خواري از ایران رانده شد. او به روسیه 
رفت و در بندر اُدسا در کنار دریاي سیاه، مسکن گزید. طبق توافق و پیمان، قرار شد که 
دولت ایران، سالیانه، یکصد هزار تومان به محمدعلي میرزا و خانواده وي پرداخت کند 
 و در عوض او هم امالکش را به دولت واگذار کرده، جواهرات س��لطنتي را پس بدهد. 
با عزل محمدعلي شاه قاجار، احمد میرزا به پادشاهي قاجار رسید؛ به دلیل این که شاه 
جدید دوازده ساله بود، تا سالیاني، قدرت در دست نایب السلطنه قرار داشت و اوضاع 
مملکت روز به روز بدتر مي شد. دو سال پس از تبعید محمدعلي شاه، وي در سر، سوداي 
 س��لطنت کرد و با تعدادي از هوادارانش وارد ایران شد. ولي این عمل، تحقق نیافت و 

از آن پس، مقرري او نیز قطع شد.

 س��قاخانه در معم��اری س��نتی ایران��ی، فضاه��ای کوچک��ی 
در معابر عمومی است که اهالی و کسبه برای آب دادن به رهگذران 
تشنه، آن را درس��ت می کردند. س��قاخانه معموال ظروف سنگی 
بزرگی بود ک��ه آب آش��امیدنی را در آنها ریخته م��ی ریختند و 
پیاله هایی را با زنجیر به آنها می بس��تند. بانیان سقاخانه به قصد 
ثواب بردن و سیراب کردن تشنگان، اقدام به ساخت و نگهداری 
آنها می کردند. برخی س��قاخانه ها دائمی بودند و برخی دیگر در 
زمان های خاص به وی��ژه در ایام عزاداری محرم برپا می ش��دند. 
 برای اینکه رهگذران در ش��ب بدانند که س��قاخانه کجاس��ت تا 
 رفع تش��نگی کنن��د، در اط��راف آن نیز ش��مع هایی را روش��ن 
می کردند. در تهران رسم بود، کسانی که نذر و نیازی داشتند هر 
 شب جمعه، شمع هایی را در سقاخانه ها روشن می کردند. از میان 
 س��قاخانه هایی ک��ه وج��ود دارد، س��قاخانه اس��ماعیل طالی 
 حرم مطهر از معروف ترین هاس��ت. س��قاخانه اس��ماعیل طال، 
جا گرفته در مرکز صحن عتیق روبروی پنجره فوالد، س��ابقه ای 
طوالنی دارد و از قدیمی ترین س��قاخانه هاست. سنگ بنای این 

سقاخانه را نادرشاه افش��ار نهاد و یکی از فرماندهان فتحعلی شاه، بهای 
روکش طالی آن را پرداخت.

ماجرا از این قرار اس��ت که بین س��ال های 1144 تا 1145ق به دستور 
نادرشاه افشار، س��نگابی یکپارچه از س��نگ مرمر که از جنگ هرات به 

غنیمت گرفته ش��ده بود، در کنار جوی آبی که آن زمان از وسط صحن 
عتیق عبور می کرده نصب شد؛ تا  مردم برای رفع تشنگی از آب درون این 

سنگ که سه کر گنجایش داشته، استفاده کنند.
چند س��ال بعد، یکی از س��رداران فتحعلی ش��اه، جان وی را از خطری 

احتمال��ی نج��ات می ده��د. آن زم��ان از ط��رف یک��ی از دول 
خارجه، بس��ته ای به عنوان هدیه به دربار می رس��د و شاه قصد 
 گش��ودن آن را می کند؛ اما اس��ماعیل خان که بسته را مشکوك 
م��ی بین��د درخواس��ت دارد ای��ن کار در محوط��ه ی کاخ ب��ه 
وس��یله ی خدمتگذاران انجام ش��ود ت��ا احتمال س��وء قصد از 
 ش��اه دور بمان��د. اتفاق��ا هن��گام بازک��ردن، بس��ته منفج��ر 

می شود. 
شاه به رسم پاداش از دور اندیش��ی وی، هم وزن اسماعیل خان 
به او طال اهدا می کند. او این طالها را صرف س��اختن جایگاه آن 
س��نگاب می کند تا گنبد و پایه های س��قاخانه با روکشی از طال 
 مزین شود. از آن زمان س��قا خانه را »سقاخانه اسماعیل طالئی« 
نام می گذارند. بر فراز س��نگاب پوششی هش��ت ضلعی و سقفی 
گنبدی شکل بنا و آن را طال کاری می کند. سقف گنبدی شکل 
سقاخانه بر روی پایه هایی از سنگ مرمر کنده کاری شده و کاشی 
قرار دارد و س��طح آن از باالی کاشی پایه ها، با خشت های مطال و 

پیرامون آن با اسماء ا... تزیین شده است.
 در گذش��ته آب س��قاخانه اس��ماعیل طالی��ی از طری��ق چش��مه ای 
به نام چشمه گیالس در فاصله 48 کیلومتری مشهد امروز تامین می شد. 
بسیاری از زائران با آوردن قمقمه ها، آب را برای تبرك و تیمن و بردن آن 

به شهر خود برمی دارند.

ماجـرای سقاخانـه اسمـال طال 



خبر 

رییس انجمن صنایع همگن سنگ استان اصفهان از رفع مشکل مالیات بر 
ارزش افزوده سنگبری های کشور و آغاز به کار آنها خبر داد.

رضا احمدی در این باره، بیان داش��ت: در نشس��تی که با حضور مدیرکل 
مالیاتی کش��ور و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار ش��د، به توافقی در 
خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده سنگبری ها دست یافتیم.وی 
تصریح کرد: توافق قبلی که با وزیر امور اقتصاد و دارایی بسته شده بود در 
سازمان های مالیاتی مورد اجرا قرار نمی گرفت و گفته می شد که مالحظات 
قانونی در آن رعایت نشده است و نمی توان آن را اجرا کرد.رییس انجمن 
صنایع همگن سنگ استان اصفهان با بیان اینکه در مدت تعطیلی، سنگبری 
ها و کارگرانشان ضرر زیادی دیدند، افزود: ریشه بیشتر  این مشکالت رکود 
است، از طرفی در بازار  سنگ همچنان تحریم ها رفع نشده و از سوی دیگر 
کاهش بودجه های عمرانی کشور، صنعت سنگ را با رکود شدیدی مواجه 
 کرده اس��ت.وی ادامه داد: در این ش��رایط واردات س��نگ از چین و هند، 
تولید کننده داخلی را تحت فشار قرار می دهد و از مسووالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می خواهیم که برای این مش��کالت چاره ای بیاندیشند.

احمدی با بیان اینکه تولید یک سال گذشته سنگبری ها در انبارها ذخیره 
شده است، گفت: در این وضعیت، سنگبری ها باید ارزش افزوده هم پرداخت 

کنند و تقاضا داریم مسووالن در اجرای توافق یاری کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: طرح پیاده راه سازی 
سی وسه پل تا میدان امام علی )ع( تا دو سال آینده به اجرا گذاشته می شود.

علیرضا صلواتی اظهار داش��ت: در صورتی که طرح مترو تا دو سال دیگر در 
محدوده دروازه دولت به اتمام برس��د، طرح پیاده راه از سی و سه پل تا هتل 
پل، میدان انقالب، چهار باغ عباسی، میدان امام حسین )ع(، خیابان سپه، 

حافظ، کوچه کرمانی و میدان امام علی )ع( انجام می شود.
وی بیان داشت: طرح  مطالعاتی در خصوص پیاده راه کردن برخی از محالت 
قدیمی اصفهان از جمله محالت قدیمی رهنان در حال انجام است که تا دو 

سال آینده به صورت کامل به اجرا گذاشته می شود.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: با پیاده راه شدن 
مسیر سی وسه پل تا میدان امام علی )ع( درصدد به کارگیری ماشین، موتور 
برقی و اتوبوس های برقی در سیستم حمل و نقل این محدوده هستیم تا با 
این اقدام یک مسیر گردشگری برای حمل و نقل بازدیدکنندگان و عابران 
ایجاد ش��ود.وی با اش��اره به محدودیت ترافیکی در میدان  امام حسین )ع( 
به دلیل راه اندازی ایس��تگاه اول و دوم مترو گفت: به دلیل راه اندازی مترو، 
محدوده میدان امام حس��ین )ع( بسته اس��ت که تا پایان ماه جاری مسیر 
خیابان طالقانی، چهارباغ عباسی، چهارباغ پائین و باغ گلدسته آزاد شده و 
سبب روان شدن بار ترافیک در این محدوده می شود.صلواتی اعالم کرد: به 
دنبال اعمال محدوده طرح ترافیک هستیم که با اجرای این طرح باید یک 

هسته مرکزی پیاده محور و مسیرهای گردشگری جایگزین شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی استان اصفهان 
گفت: درب ورودی پشت بام پل تاریخی سی و سه پل مسدود شد.

فریدون اللهیاری در پاس��خ به س��والی در خصوص چرایی باز شدن در 
ورودی پشت بام سی و سه پل و تردد شهروندان بر روی پشت بام این پل 
اظهار داش��ت: این در چوبی بوده و به دلیل برخی از رفتارهای نادرست 

عابران شکسته شده است.
وی که معتقد است طی چند سال گذش��ته چندین بار این در شکسته 
شده اس��ت، افزود: در دفعات قبل تصمیم بر فلزی کردن این در داشتیم 
که به دلیل عدم تناسب با بنا این طرح رد شد و مجددا از در چوبی برای 

این محل استفاده شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی استان اصفهان با 
اش��اره به اینکه در حال حاضر با حضور ماموران میراث فرهنگی استان 
در این پل مسدود شده است، ادامه داد: تصمیم گیری در خصوص نصب 

مجدد در این ورودی پشت بام طی امروز و فردا انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: شهروندان و گردش��گران اصفهان باید توجه داشته باشند 
که هر گونه آسیب وارد س��اختن به این در و بناهای تاریخی دیگر شهر 
در واقع خدشه وارد ساختن به چهره و مبلمان شهری است و باید از این 

اقدام پرهیز شود.

رییس پلیس مرکز استان اصفهان از اعمال قانون 15 دستگاه خودروي 
متخلف در جریان اجراي طرح مقابله با دور دور کردن خودروهاي مدل 

باال در سطح شهر خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستي گفت: در راستاي اجراي منویات مقام معظم 
رهبري  در خصوص برخورد با رانندگان سرمست غرور که امنیت رواني 
ش��هر را بر هم مي زنند، مرحله دیگري از طرح مقابله ب��ا دور دور کردن 

خودرو هاي متخلف در سه روز گذشته در اصفهان به اجرا گذاشته شد.
وي افزود: ماموران پلیس در مدت مذکور تعداد 15 دس��تگاه خودروي 

مدل باال را مورد اعمال قانون قرار دادند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: پلیس شهرستان 
اصفهان اجراي اینگونه طرح ها را در جه��ت ارتقاي امنیت اجتماعي در 
دستور قرار داده و با کس��اني که بخواهند با هنجار شکني از شهروندان 

سلب آسایش کنند برخورد قاطعانه و قانوني خواهد کرد.

رییس انجمن صنایع همگن سنگ استان اصفهان خبر داد:

حل مشکل مالیاتی سنگبری های 
اصفهان

تا دو سال آینده این طرح اجرایی خواهد شد؛
پیاده راه؛

از سی وسه پل تا میدان امام علی)ع(

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اصفهان:
درب ورودی پشت بام سی و سه پل مسدود 

شد

رییس پلیس مرکز استان اصفهان خبر داد:
 پایان دور دور کردن 
15 خودروي مدل باال
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رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفت: 
مخابرات هنوز نتوانس��ته اعضای شورا و شهرداری را 
مجاب کند که س��ایت های مخابرات برای سالمتی 
مردم بی ضرر است.عبدالرس��ول جان نث��اری اظهار 
داشت: جلس��ات متعددی را با مس��ووالن مخابرات 
اس��تان داش��تیم اما تاکنون نتوانس��ته اند ما را قانع 
کنند که س��ایت های مخابرات ضرری برای سالمتی 
جسمی افراد ندارد.وی با بیان اینکه نصب سایت های 
مخابرات در فضاهای سبز قابل تامل است، ادامه داد: 
از مسووالن مخابرات خواس��تیم که در حاشیه شهر 
سایت ها را راه اندازی کنند اما به دلیل اذعان مخابرات 
به اینکه این اقدام پوش��ش دهی را مختل می کند، 
این طرح نیز رد شده است.رییس کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
در پاسخ به اینکه اگر نصب س��ایت های مخابرات بر 
پش��ت بام منازل ضرر دارد پس در فضاهای سبز نیز 
این خطر وج��ود دارد، ادامه داد: بای��د در این زمینه 
بررس��ی بیش��تری صورت گیرد و ای��ن موضوع که 

نصب این س��ایت ها در فضای س��بز یا مرکز شهر آیا 
باعث بروز مش��کل خواهد ش��د یا نه نیاز به واکاوی 
از س��وی متخصصان امر دارد.وی در پاس��خ به این 
پرسش که آیا اختالف شورا و مخابرات در این زمینه 
تنها به مس��اله س��المتی مردم مربوط است یا بحث 
پرداخت هزینه به شهرداری نیز در این میان مطرح 
است، تصریح داشت: مساله پرداخت هزینه از سوی 
 مخابرات به شهرداری نیز در این جریان مطرح است.

جان نثاری ب��ا بیان اینک��ه اینکه نصب س��ایت های 
مخاب��رات آیا س��اخت و س��از ش��هری محس��وب 
می ش��ود، اعالم کرد: تخلفات س��اختمانی دو یا سه 
ش��رط دارد، در وهله اول از نظر اصول شهرسازی و 
ایمنی باید نصب س��ایت ها مورد بررس��ی قرار گیرد 
و چون آنتن های مخابرات ب��ه دلیل ارتفاع زیاد روی 
ساختمان های دیگر سایه اندازی می کند این مساله 
قابل بررس��ی اس��ت.وی در همین زمینه ادامه داد: 
 از جنبه س��المتی و تاثیر تشعش��عات نیز باید نصب 

سایت های مخابرات بررسی شود.

معاون رییس جمه��ور و رییس بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران گف��ت: انقالب و نظام مق��دس جمهوری 
اس��المی ایران، به ایثارگ��ران و از آن جمله آزادگان 

خود می بالد.
حجت االس��الم س��ید محم��د عل��ی ش��هید در 
پیام��ی به همای��ش گرامیداش��ت بی��ش از 1700 
آزاده سراس��ر کش��ور در اصفه��ان، اظهار داش��ت: 
انق��الب و نظ��ام مق��دس جمه��وری اس��المی 
 ای��ران، ب��ه ایثارگ��ران و از آن جمل��ه آزادگان خود 

می بالد.
وی افزود: کس��انی ک��ه از دل و ج��ان و مال خویش 
گذشتند و صبر و استقامت پیشه نمودند تا دشمنان 
این مرز و بوم، نتوانند به افکار پلید و شیطانی خویش 
جامه عمل بپوشانند و اس��تقالل، بزرگی و عظمت را 
با مجاهدت خوی��ش برای ایران اس��المی به ارمغان 

آوردند.
معاون رییس جمه��ور و رییس بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران بیان کرد: این اسطوره ها و انسان های بزرگ 

و وارسته، شایس��ته تجلیل و تقدیر بسیارند و دارای 
جایگاهی رفیع در ن��زد پروردگار خویش��ند چراکه 

مجاهدت در راه دین و عقیده قابل ستایش است.
وی با اش��اره به یکی از آی��ات قرآن درب��اره اهمیت 
 توجه به موضوع جهاد در راه خدا، خاطرنش��ان کرد:

 خداوند در قرآن می فرماید و آنان که ایمان آوردند و از 
وطن خود مهاجرت کردند، در راه خدا جهاد نمودند، 
آنان امیدوار و منتظر رحمت خدا باش��ند که خدا بر 

آنها بخشاینده و مهربان است.
حجت االسالم شهیدی خاطرنشان کرد: ضمن ادای 
احترام به مق��ام و منزلت تمام��ی آزادگان گرانقدر، 
از جمل��ه آزادگان عملیات خیب��ر و تقدیر از صالبت 
و بردب��اری وصف ناپذیرش��ان، از درگاه پ��روردگار 
 متعال، برای تمامی عزیزان آرزوی سالمتی و توفیق 

دارم.
سومین همایش کشوری تجلیل از آزادگان اردوگاه 
موصل 2، عصر امروز و با حضور 1700 آزاده عملیات 

خیبر در اصفهان آغاز به کار کرد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر:

 بی ضرربودن سایت های مخابراتی برای مردم 
تنها ادعای مخابرات است

معاون رییس جمهور:

ایران اسالمی به ایثارگران خود می بالد
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زاینده 
رود

وزیر صنعت ، انرژی و گردشگری اس��پانیا با اشاره به 
توسعه روابط ایران و اسپانیا گفت: پیشنهاد می کنم 
که هیات از ش��هر اصفهان برای بازدید از جاذبه ها و 
قابلیت های اسپانیا در زمینه گردشگری به این کشور 

سفر کنند.
به گزارش زاینده رود، به نقل از اداره کل روابط عمومی 
اس��تانداری اصفهان، خوزه مانوئل سوریا در دیدار با 
اس��تاندار اصفهان اظهار داش��ت: بخش گردشگری 
در ایران قابلیت و مزیت های بس��یار قوی دارد و این 
ظرفیت ها به دلیل فرهنگ، هنر، معماری و تاریخی 

غنی این سرزمین است.
وی با بیان اینکه در ایران، اصفهان ش��هری است که 
بیشترین جاذبه گردشگری را دارد، افزود: جاذبه های 
این شهر به دلیل ویژگی های خاص آن از جمله تاریخ 

فوق العاده اصفهان است.
وزی��ر صنع��ت ، ان��رژی و گردش��گری اس��پانیا به 
زیبایی های مس��اجد اصفهان اش��اره و بی��ان کرد: 
مس��اجد تاریخی اصفهان برای هر بیننده ای بس��یار 
جذاب و دوست داشتنی اس��ت و همچنین در مدت 

اقامت بسیار کوتاه   متوجه شدم که ساکنان این شهر 
بسیار مهربان و مهمان نواز هستند.وی به عالقه مندی 
استاندار اصفهان برای توس��عه گردشگری اصفهان 
و سرمایه گذاری در این زمینه اش��اره و تصریح کرد: 
پیش��نهاد می کنم که هیئتی از ش��هر اصفهان برای 
بازدید از جاذبه ه��ا و قابلیت های اس��پانیا در زمینه 
گردشگری به این کش��ور سفر کنند.س��وریا با بیان 
اینکه اصفه��ان و اس��پانیا می توانن��د در زمینه های 
مختلف گردش��گری همکاری داش��ته باشند، گفت: 
دو ط��رف می توانن��د از قابلیت ه��ا و توانمندی های 
موجود در بخش خصوصی برای همکاری و توس��عه 
گردش��گری و تمام م��واردی که مربوط به توس��عه 

گردشگری دیجیتال است، استفاده کنند.
وی با تاکید بر توسعه گردشگری دیجیتال خاطرنشان 
کرد: تلفن های هوشمند بیش از گذشته مورد استفاده 
مردم قرار می گیرد که باید از ظرفیت های آن ها برای 
توسعه گردشگری اس��تفاده کنیم، چرا که تلفن های 
دیجیتال بخش مهم��ی را در زندگی افراد تش��کیل 

می دهند.

س�رمایه گذاری در گردش�گری، محوره�ای 
مراودات بین اصفهان و اسپانیا باشد

استاندار اصفهان در این دیدار اظهار داشت: اصفهان با 
دارابودن 20 هزار اثر تاریخی و جاذبه های گردشگری 
که از این تعداد ی��ک هزار و 720 اثر ب��ه ثبت ملی و 
5 اثر به ثبت جهانی رس��یده، ظرفیت های باالئی در 
زمینه گردش��گری دارد.رس��ول زرگرپور با اشاره به 
انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی 
در یونسکو افزود: در س��ال 2017 اصفهان به عنوان 

پایتخت گردشگر جهان اسالم برگزیده می شود.
وی با اشاره به افزایش 3 برابری گردشگران خارجی 
در 2 س��ال گذش��ته به اصفهان بیان کرد: توس��عه 
گردش��کری یکی از اصلی ترین محورهای توسعه در 
استان اصفهان است.اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: 
س��رمایه گذاری در تب��ادل اطالعات و گردش��گری 
می توان��د به عن��وان محورهای افزای��ش مبادالت و 
مراودات بین اصفهان و اسپانیا باشد و حضور وزرای 
اس��پانیا در اصفهان فرصت مغتنمی ب��رای افزایش 

مناسبات بین دو طرف است.

خوزه مانوئل سوریا گفت برای 
بازدید از جاذبه های کشور ما؛ 

شما هم به اسپانیا سفر کنید

اسـتقبال خـوب بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتـاب
گ�رانی کت�اب داد بازدیدکنندگان را درآورد

نوزدهمی��ن نمایش��گاه ب��زرگ کت��اب 
اصفه��ان در حالی به کار خ��ود پایان داد 
که به دلیل ارائه  نشدن کتاب های شاخص 
نتوانست پاسخ شایسته ای به اس��تقبال خوب بازدیدکنندگان 
 بدهد.نمایش��گاه بزرگ اصفهان در طول س��ال های برگزاری با 
فراز و فرودهای مختلفی روبه رو بوده اس��ت که همواره مکان و 
زمان نمایشگاه و حضور نداش��تن ناشران بزرگ کشوری در این 
نمایشگاه از مهم ترین نقیصه ها بوده است.از سال گذشته زمان 
نمایش��گاه بزرگ اصفهان به جای اواخر اس��فند به شهریورماه 
منتقل شده است اما به نظر می رس��د بازهم مسووالن اصفهانی 
زمان مناسبی را برای این نمایش��گاه انتخاب نکرده اند، چراکه 
در این برهه از زمان از سویی دانشجویان و دانش آموزان لیست 
کتاب های معرفی شده توسط معلم یا اس��تاد خود را در دست 
ندارند و از سوی دیگر، مردم بیشتر مشغول تدارک برای استقبال 

از اول مهرماه هستند.
  توقع باال از نمایش�گاه کتاب پایتخ�ت فرهنگی جهان 

اسالم
رضا مرادی مسوول غرفه انتشارات امیرکبیر در این ارتباط اظهار 
داشت: به یقین توقع از نمایشگاه کالن شهری که نماد فرهنگ 
و تمدن ایرانی است بس��یار باالتر از آن چیزی است که مشاهده 
کردیم.وی با بیان اینکه زمان نمایشگاه کتابی که باید شایسته 
نام پایتخت فرهنگی جهان اسالم باشد تنها۶ روز است، افزود: از 
سویی تبلیغات و اطالع رسانی برای این نمایشگاه در سطح شهر 
و رادیو تلویزیون بسیار اندک و شایسته این شهر بزرگ نیست.

مسوول غرفه انتشارات امیرکبیر خطاب به مسووالن اصفهانی 
تاکید کرد: قبول کنید که این ش��هر نگین کشور ایران است اما 
چندین سال است که با رفع نشدن مشکالت این نمایشگاه، در 
حق مردم آن ظلم می شود.وی با اشاره به اینکه آخر شهریورماه 
زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه نیس��ت و بهتر است در 
ماه های دیگر برگزار شود، تصریح کرد: اصفهان از نظر وجود مراکز 
آموزشی و پژوهشی و علمی به نوعی قطب کشور ایران است؛ آیا 
زمان آن نرسیده تا کاری کنیم که هزینه ای که برای این نمایشگاه 
می شود حق مردم اصفهان را ادا کند و تنها یک ادای دین صرف 
برای برگزاری سالیانه این نمایشگاه نباشد.مرادی تصریح کرد: 
ما به دنبال معجزه ای برای افزایش کتابخوانی  در کشور هستیم 
درحالیکه کلید رفع این مشکل در دستان ما و رساندن امانتی به 

نام فرهنگ کتابخوانی به نسل بعد وظیفه ماست.
 تغییر زمان برگزاری نمایشگاه در سال آینده

البته مسووالن اصفهانی قول داده اند که با چاره اندیشی صحیح 
از سال آینده زمان این نمایشگاه را عوض کنند که در این ارتباط 
رسول زرگرپور اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: در جلسه ای که 
با حضور ش��هردار اصفهان و مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
استان داشتیم تصمیمات جدیدتری برای سال های آینده اتخاذ 
شد تا زمان و مکان نمایشگاه متناس��ب با این نمایشگاه بزرگ 
باش��د.انتظار مخاطبان نمایش کتاب های برجس��ته از ناشران 
بزرگ و مطرح کشوری در نمایشگاه امس��ال بود، موضوعی که 
در س��خنان مدیرکل ارش��اد اصفهان نیز به آن اشاره شده بود و 
حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی در این زمینه اظهار داش��ت: 
جلس��ات متعدد با مس��ووالن کش��وری برای دعوت ار ناشران 
قدیمی و فع��ال عرصه کتاب برگزار کردی��م.وی ادامه داد: تمام 

سعی ما این بود که نمایشگاه تنها مکانی برای عرضه کتاب های 
فروش نرفته برخی ناشران نباشد بلکه انتشارات مطرح کشوری 
نیز در یازدهمین نمایشگاه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

اما نکته اینجاست که به نظر می رسد این موضوع امسال محقق 
نشده است و این مس��ئله نقطه ضعفی نسبت به نمایشگاه سال 
گذشته به شمار می رود.س��میرا زاهدی یکی از بازدیدکنندگان 
از نمایش��گاه کتاب در این ارتباط گفت:با توج��ه به وعده های 
مس��ووالن انتظار خرید کتاب های خوبی از نمایشگاه امسال را 
داشتم اما با وجود خریداری بن 50 هزار تومانی و با اینکه ناشران 
معروفی در این نمایشگاه حضور داشتند تا لحظه آخر نتوانستم 
کتاب های موردنظرم را در این نمایشگاه پیدا کنم.وی ادامه داد: 
این در حالی است که سال گذشته تصور من این بود که ناشران، 
بیشتر کتاب های ته انباری خود که فروش نرفته را به نمایشگاه 
آورده اند و بن 20 هزارتومانی خریدم اما خیلی سریع کتاب هایی 
که مدنظر داشتم را پیدا کرده و مجبور به خرید دوباره بن شدم.

زاهدی افزود: اما امسال زمانی که از ناشری درباره کتاب مدنظرم 
 س��وال می کردم تنها پاس��خی که دریافت می کردم این بود که

 »این کتاب در نمایشگاه موجود نیست«؛ حتی از مسوول غرفه 
درباره آدرس و نمایندگی اصفهان این انتش��ارات سوال کردم تا 
پس از نمایش��گاه برای خرید کتاب موردنظرم مراجعه کنم اما 

اطالعی نداشت.
  نمایشگاه کتاب تهی از انتشاراتی های معروف

به نظر می رسد برخالف نظر مدیرکل ارشاد اصفهان امسال حتی 
برخی انتش��اراتی های مطرح نیز کتاب های قوی و غنی خود را 
به نمایشگاه کتاب نیاورده بودند؛ گرچه این ضعف بیشتر از کم 
لطفی ناشران نسبت به نمایشگاه بزرگ پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم ناشی می شود اما به نظر می رسد این مساله نیازمند بررسی 
دقیق تری توسط مسووالن برای برگزاری نمایشگاه در سال های 
آینده است.در همین ارتباط برخی انتشارات معروف مانند کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان برخالف سال های گذشته غرفه 
بسیار کوچکی داشتند و به نظر می رسد امسال ترجیح داده بودند 
بیشتر کتاب های کودکان را به نمایش بگذارند و اندک کتاب های 

نوجوانان نیز دور از دید بازدیدکنندگان قرار داشت، موضوعی که 
در غرفه انتشارات قدیانی نیز دیده می شد.مسوول غرفه انتشارات 
کانون در پاس��خ به خبرنگارما در ارتباط با کم بودن کتاب های 
نوجوانان در این غرفه تنها به این نکته بسنده کرد که در عوض 

کتاب های متنوع تری در غرفه امسال موجود است.
این در حالی است که کانون پرورش فکری نوجوان در سال های 
گذشته کتاب هایی از معروف ترین نویسندگان نوجوان را به چاپ 
رسانده است و با توجه به شناخت و استقبال خوب خانواده های 
ایرانی از چاپ کتاب های ویژه سنین مختلف توسط این انتشارات، 
هر ساله تجدید چاپ نیز می شود به گونه ای که عمر برخی از این 
کتاب های تجدید چاپ شده حتی به بیش از 20 سال می رسد؛ 
به نظر می آید حتی این انتشارات نیز ترجیح داده است که امسال 

کتاب های کمتر فروش خود را به معرض نمایش بگذارد.
  به نام حضور 1۰ ناش�ر خارجی، به کام عرضه کتاب های 

دست دوم
حضور 10 ناشر خارجی در نمایشگاه امسال از دیگر موضوعاتی 
بود که مسووالن بس��یاری بر آن تاکید داش��تند و این در حالی 
است که تنها س��ه یا چهار ناش��ر خارجی که مس��ووالن اغلب 
آنها در ایران نیز س��اکن بودند به طور مس��تقیم در نمایش��گاه 
حضور داش��تند.در واقع بیش��ترین فضای بخش بین الملل به 
یک ناش��ر تهرانی اختصاص داش��ت که به عرض��ه کتاب های 
دس��ت دوم خارجی می پرداخت ک��ه آنها را ب��ر روی میزهایی 
که نیم��ی از س��الن را فراگرفت��ه بودند به ش��کل ن��ه چندان 
منظم ق��رار داده بود.با وجود اس��تقبال مناس��ب از این بخش 
موضوعی که جل��ب توجه می کرد ای��ن بود که تنه��ا اندکی از 
بازدیدکنندگان واقعا به دنبال یک کتاب اصلی به زبان خارجی 
 در این بخ��ش بودند اما برخی نیز تنها ب��ه مصداق مثل معروف

 »مرغ همسایه غاز است« بدون اطالع درست از زبان های خارجی 
تنها به دنبال یک کتاب زیبا و ی��ا کتابی با عکس های گویا برای 

اموری مانند باغبانی و غیره بودند.
  استقبال متوسط از بخش بین الملل

مس��وول غرفه »تاک« که به  چاپ کتاب های شاعران و ندگان 

افغانی می پردازد در ارتباط با استقبال از بخش بین الملل میزان 
این استقبال را متوسط دانست و گفت: از دیدگاه من با قراردادن 
این بخش در سالن آخر اجحاف شده است چراکه اغلب مراجعان 
پس از رسیدن به این غرفه خسته هستند و سریع خارج می شوند.

از جمله مهم ترین کتاب های عرضه شده در این غرفه کتاب هایی 
از محمدکاظ��م کاظمی ش��اعر معروف افغانی، محمد ش��ریف 
سعیدی ش��اعر ش��عرهای س��پید و محمدحس��ین محمدی 
داستان نویس افغانی اس��ت و با توجه به اینکه کاظمی در میان 
ایرانی ها نیز طرفدار زیادی دارد کتاب شعر وی در روز پنجم این 

نمایشگاه به طور کامل فروش رفت.
 گرانی کتاب داد بازدیدکنندگان را درآورد

گرانی کتاب از دیگر م��واردی بود که اغلب بازیدکنندگان به آن 
معترض بودند که مس��ووالن دلیل آن را گران��ی کاغذ می دانند 
اما به گفته یکی از ناشران بس��یار از کتاب ها قیمت کاذب دارند 
که به دلیل تدوین نش��دن قانون مدون در این زمینه است؛ هر 
ناشری هر قیمتی که تمایل داشت بر کتاب می گذارد در نتیجه 
گاهی قیمت کتاب با اختالف نسبت به قیمت اصلی تمام شده 
به فروش می رس��د.از بخش ه��ای جالب این نمایش��گاه ابتکار 
کتابخانه ش��هرداری اصفهان در گرفتن تست خواندن کتاب از 

افراد عالقه مند بود.
از دیگر بخش های جالب نمایشگاه امسال و نقاط قوت آن حضور 
نمادهایی از دشمنان کتاب در دنیای امروز بود، بدین شکل که با 
اجرای نوعی نمایش خیابانی افرادی ربات مانند با پوشیدن لباس 
ویژه و گریم و رفتارهای خاص مانند به دنبال کشیدن سطلی پر 
از کتاب و رفتارهایی بر ضد کتاب خوانی توجه بسیار از کودکان 
و نوجوانان را به فض��ای مجازی به عنوان دش��من اصلی کتاب 
جلب می کردند.به گزارش زاین��ده رود، با وجود انتقادهای وارد 
به نمایشگاه بزرگ اصفهان نمی توان زحمات ارگان های مختلف 
درگیر را نادیده گرفت اما به نظر می رسد دالیلی که موجب شده 
تا با وجود استقبال خوب بازدیدکنندگان، این نمایشگاه نتواند 
انتظارات مردمی را برآورده کند نیازمند موش��کافی دقیق برای 

برنامه ریزی سال های آینده است.



بانوان  ووشوکار  اصفهانی 
عازم ایروان شدند

می توانستم نتیجه ی 
بهتری بگیرم

بانوان ووش��وکار اصفهان��ی از جمله 14 ورزش��کار موسس��ه   علی ابن ابیطاب              
)علیه الس��ام( برای حضور در تورنمنت بین المللی 2015 ارمنستان، اصفهان 
را به مقصد ایروان ترک کردند. 20 ووش��وکار از ایران در این دوره از مس��ابقات 
حضور دارند که از این تعداد، 18 نفر اصفهانی هستند و 14 نفر از این تعداد را نیز 
بانوان وشووکار موسسه  علی بن ابیطالب  )علیه السام(  تشکیل می دهند.همه 
این ورزشکاران، مقام آوری در رده های سنی مختلف مسابقات قهرمانی کشور را 
در کارنامه خود دارند.در این مسابقات که از روز جمعه 20 شهریورماه در ایروان 
آغاز می شود، تیم هایی از کشورهای گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، فرانسه 
و آمریکا نیز حضور خواهند داشت.یاس��من الماسی، س��اناز آذر، یگانه تاجمیر 
ریاحی، زهرا مصطفوی، س��ارا نگین تاج، زهرا نبی، فائزه س��لیمانی،    شهرزاد 
 اس��حاقی، ملیکا حیدری، متینا مرادمند، نرگس جان نثاری، ش��ادان مدرس،

 فاطمه نادری، مهگل امین پارس��ا 14 ووش��وکار موسس��ه علی اب��ن ابیطالب              
)علیه السام(  هستند که به مربی گری سهیا جالی عازم این مسابقات خواهند 

شد.

برنده مدال برنز جهان وزن 80 کیلوگرم جهان می گوید می توانسته نتیجه بهتری 
در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان بگیرد.

یوسف قادریان، جوان ترین کشتی گیر تیم  ملی فرنگی، پس از کسب مدال برنز 
جهان در وزن 80 کیلوگرم اظها ر کرد: در مس��ابقه رده بندی، کشتی سنگینی 
داش��تم و تمام توانم را برای شکس��ت دادن این رقیب و رس��یدن به این مدال 
گذاشتم. البته انتظار بیشتری از خودم داشتم و راحت می توانستم در اولین حضور 
در مسابقات جهانی، فینالیست شوم، اما به  هر  حال قسمتم این بود و به مدال برنز 
رسیدم.وی در مورد کشتی رده بندی اش گفت: مسابقه سختی بود و داوری هم بر 
علیه ما بود ، ولی خدا کمک کرد و توانستم پیروز شوم.ملی پوش وزن 80 کیلوگرم 
به شکستش در مسابقه نیمه نهایی مقابل حریف باروس در ثانیه های آخر اشاره 
کرد و گفت: می خواس��تند من را بازنده کنند. پنج دقیقه روی حریفم رفتم و پا 
عقب نگذاشتم، اما فقط می خواستند که اخطار دهند و مرا بازنده کنند. البته این 
حرف ها شاید همه اش بهانه باش��د، چون بهتر از این می توانستم نتیجه  بگیرم.

قادریان در مورد برنامه هایش برای حض��ور در المپیک گفت: وزن 80 کیلوگرم 
المپیکی نیست و برای سال بعد به یک وزن باالتر می روم.

 در حالی که خیلی ها نس��بت به حمایت مظلومی از ک��رار خرده می گیرند ، 
مظلومی نگران جدایی ریوالدوی ناراضی از اس��تقال است چون اگر کرار را 

کنار بگذارد و ریوالدو هم برود، عما استقال هافبک طراح مرکزی ندارد.
این روزها همه به پرویز مظلومی انتقاد دارند که چرا تا این حد از جاسم کرار 
مقابل هواداران و مسووالن استقال و بازیکنان هم تیمی و همکاران خودش 

دفاع می کند و همچنان کرار را نگه داشته است؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید تک تک س��لول های استقال را زیر نظر 
داشته باشید تا بدانید چه اتفاقاتی در استقال رخ می دهد. در واقع مظلومی 
خودش  هم از کرار خسته ش��ده ؛  اما او ،  راه طوالنی را تا پایان مسابقات در 

پیش دارد و به یک بازی ساز نیاز دارد.
تنها گزینه جانشینی کرار تا امروز برای مظلومی، ریوالدو بوده که اتفاقا او هم 
به خاطر نداشتن خانه »درست مثل کرار« درخواست جدایی و رضایت نامه 
کرده و می خواهد از ایران برود.  نکته اینجاست که اگر پرویز مظلومی با جدایی 
کرار موافقت کند کار استقال  گره می خورد چرا که دیگر هیچ بازیکنی در 
این تیم وجود ندارد که یک پلی میکر تخصصی باشد.  در واقع پرویز مظلومی 
با داشته های فعلی خود نمی تواند به سادگی از کرار بگذرد و ریوالدو را هم جدا 

شده ببیند که در این صورت تیمش مغز متفکر نخواهد داشت.
نکته در این میان اینجاست که یکی از مشاوران پرویز مظلومی در این رابطه 
به وی گفته که خسرو حیدری می تواند در آن پست بازی کند و استقال را 
جمع کند اما پرویز هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده و همچنان از کرار 

حمایت می کند.

8 غایب احتمالی استقالل برای جام حذفی
سرمربی اس��تقال از اینکه تمام بازیکنان تیمش را برای بازی با شهرداری 

سمنان در جام حذفی در اختیار ندارد، ناراحت است.
 محسن کریمی، روزبه چشمی، بهنام برزای و فرش��ید اسماعیلی به خاطر 
حضور در اردوی تیم امید ،حضورشان در بازی با شهرداری سمنان در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و خسرو حیدری و امید ابراهیمی هم به خاطر حضور در اردوی 
تیم ملی به احتمال زیاد شرایط بازی کردن در این بازی را ندارند، ضمن اینکه 
ریوالدو دیگر در اردوی استقال نیست و هرائر مگویان هم به دلیل شرکت در 
اردوی تیم ملی ارمنستان مدتی از تمرینات استقال دور بوده و معلوم نیست 

که پرویز مظلومی بتواند در بازی روز جمعه به او بازی بدهد یا نه. 
پرویز مظلومی در حالی از این موضوع شکایت دارد که با همین نفراتی که در 
اختیار دارد هم به راحتی می  تواند شهرداری سمنان را شکست دهد. استقال 
در فصل نقل و انتقاالت بازیکنانی را جذب کرده که به راحتی می توانند جای 
خالی بازیکنان غایب را پر کنند؛ بازیکنانی که خیلی از تیم ها آرزوی حضور 
آنها را دارند و به نظر می  رسد مظلومی بدون حضور ملی پوشانش هم به راحتی 
می  تواند شهرداری سمنان را شکست دهد. البته طبیعی است که سرمربی هر 

تیم بخواهد با ترکیب کامل به میدان برود. 
ترکیب احتمالی استقال برابر شهرداری سمنان به شرح زیر است: 

وحید طالب ل��و، حنیف عم��ران زاده، امین حاج محم��دی، میثم مجیدی،                       
میاد فخرالدینی، محمدرضا خرسندنیا، علیرضا رمضانی، یعقوب کریمی، 

جابر انصاری، آرش برهانی و سجاد شهباززاده.

قهرمانی جام حذفی را می خواهیم
مربی تیم فو تبا ل پر سپولیس می گوید سیاست کاری برانکو این است که کمتر 
از دستیارانش استفاده می کند. او تاکید کرد که از این موضوع دلخور نیست 

و با آن کنار آمده است.
مصطفی قنبرپور درباره آخرین وضعیت تیم فو تبا ل پر سپولیس، اظها رکرد: در 
تعطیاتی که پشت سر گذاشتیم تمرینات خوب و با نشاطی را انجام دادیم و 
سعی داشتیم میزان آمادگی بازیکنان مان را باال ببریم. البته با توجه به این که 
هفت بازیکن ملی پوش مان در کنارمان نبودند با نظر برانکو ایوانکوویچ تعدادی 
از بازیکنان تیم امید به جمع ما اضافه شدند تا در انجام کارهای تاکتیکی خللی 
ایجاد نشود. خو شبختا نه وضعیت خوبی در حال  حاضر داریم و خودمان را برای 

بازی شنبه مقابل پیکان در جام حذفی آماده می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پر سپولیس با قدرت در جام حذفی شرکت 
می کند یا خیر؟ گفت: طی صحبتی که با برانکو داشتیم سیاست کلی ما این 
اس��ت که در هر دو جام یعنی جام حذفی و لیگ با تمام قدرت شرکت کنیم 
و مطمئنا در جام حذفی نیز به دنبال کسب مقام قهرمانی هستیم. به همین 

دلیل ما با تمام توان به مصاف پیکان می رویم و با انجام یک بازی خوب ،
می خواهیم این تیم را شکس��ت دهیم.قنبرپور در پاسخ به این سوال که آیا 
درباره انتشار مبالغ قراردادها نظری دارد؟ ا دا مه  داد: من می گویم هر چه که 
قانون می گوید باید آن را اجرایی کرد.مربی تیم فو تبا ل پر سپولیس درباره نقش 
کم رنگ دس��تیاران ایرانی در تمرینات پر سپولیس هم، خاطر نشان کرد: در 
کل سیاست کاری آقای برانکو این است که کمتر در تمرینات از دستیارانش 
استفاده می کند. او خودش بیش��تر اوقات در میانه زمین است و نکات فنی و 
تاکتیکی را به بازیکنان گوش��زد می کند و هرجا که نیاز باشد از دستیارانش 

کمک می گیرد. 
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 تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خ��ود در جام جهانی به مصاف تونس 
رفت و این تیم را با حس��اب ۳ بر یک پشت سر گذاشت. ش��اگردان کواچ در       
ست دوم بازی حریف را دست کم گرفتند و یک ست را به این تیم اهدا کردند.

تیم ملی والیبال ایران از س��اعت ۱۰:۴۰ چهارش��نبه، دومین بازی خود در        

جام جهانی ژاپن را مقاب��ل تونس برگزار کرد و این تیم ن��ه چندان قدرتمند 
آفریقایی را با حساب ۳ بر یک شکس��ت داد تا بعد از باخت برابر آرژانتین به 

نخستین پیروزی خود در این تورنمنت دست یابد.
شاگردان کواچ که در طول بازی در دفاع روی تور ،حریف را کامال تحت فشار 
قرار داده بودند ست های اول، س��وم و چهارم را با امتیازات ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر 
۱۴ و ۲۵ بر ۲۰ برنده شدند و ست دوم را ۲۵ بر ۲۱ واگذار کردند. با توجه به 
پتانسیل دو تیم انتظار نمی رفت ایران یک ست را به حریف خود واگذار کند 
و امیدواریم در ادامه رقابت ها این ست از دست رفته در رده بندی کلی تیم ها 

برای کشورمان دردسر ساز نشود.
بازگشت میرزاجانپور و غفور به ترکیب 

تیم ایران در این دیدار دو تغییر در ارنج اصلی خود داشت. امیر غفور در پست 
پشت خط زن، جانشین شهرام محمودی شد که روز گذشته مصدوم شده بود 
و مجتبی میرزاجانپور هم به عنوان دریافت کننده جانشین فرهاد قائمی شد. 
سعید معروف، محمد موسوی، میالد عبادی پور، عادل غالمی و مهدی مرندی 

)لیبرو( دیگر بازیکنان کشورمان در شروع بازی بودند.
دو تیم در ابتدای بازی سعی داشتند بیشتر همدیگر را آنالیز کنند به همین 
خاطر پا به پای هم پی��ش رفتند. از امتیاز پنجم بود که تونس از اش��تباهات 
بازیکنان کشورمان اس��تفاده کرد و با کس��ب چند امتیاز توانست وقت اول 

استراحت فنی را ۸ بر ۶ به سود خود ثبت کند.
با تجزیه و تحلیلی که آنالیزورهای ایران در اختیار کواچ قرار داده بودند و نکاتی 
که سرمربی تیم ملی به بازیکنان منتقل کرد در ادامه کار تیم ایران حریف را 
تحت فشار قرار داد و در دفاع روی تور مهاجمان تونسی را کنترل کرد تا وقت 

دوم استراحت فنی،  این ست ۱۶ بر ۱۲ به سود ایران تغییر کند. تیم کشورمان 
که سرویس های خوبی را روانه زمین حریف می کرد فاصله را افزایش داد و در 

نهایت این ست را ۲۵ بر ۱۷ برنده شد.
دست کم گرفتن تونس کار دست ایران داد

تیم ایران ست دوم را نیز با س��رویس های خوب و دفاع منسجم روی تور آغاز 
کرد و ۴ بر یک پیش افتاد تا س��رمربی تونس خیل��ی زود تقاضای تایم اوت 
کند. در ادامه کار تونسی ها اندکی شرایط را بهبود بخشیدند اما وقت نخست 

استراحت فنی با برتری ۸ بر ۵ کشورمان همراه بود.

به نظر می رسید بازیکنان کشورمان حریف را دس��ت کم گرفته بودند که به 
راحتی تونس امتیازگیری می کرد و حتی دو پوئن سرویس از بازیکن تونس 
باعث شد این تیم در امتیاز یازده به ایران برسد. پس از آن دو تیم برابر پیش 
رفتند تا اینکه ایران در وقت دوم استراحت فنی ۱۶ بر ۱۵ برتری خفیف خود 
را روی تابلوی امتیازات ثبت کرد.دو تیم تا امتیاز ۱۹ برابر پیش رفتند تا اینکه 

یک دفاع از میرزاجانپور باعث ش��د ایران یک امتیاز پیش بیفتد اما دو امتیاز 
متوالی از تونس کفه ترازو را به سود این تیم بازگرداند و در برتری ۲۲ بر ۲۰ 
تونس بود که کواچ تقاضای وقت اس��تراحت کرد. رون��د دو تیم در امتیازات 

پایانی تغییری نکرد و تونس این ست را ۲۵ بر ۲۱ برنده شد.

بازگشت ایران به فرم عادی 
در شروع ست سوم، مهدوی جایگزین معروف شد و بازیکنان ایران این ست 
را با دو دفاع عالی و یک پوئن س��رویس آغاز کردند تا ۳ بر صفر پیش بیفتند 
اما تایم اوت س��رمربی تونس، بازیکنان این تیم را به بازی بازگرداند تا دو تیم 
در امتیاز ۳ برابر شوند. با این حال تیم کش��ورمان شرایط را خیلی زود تغییر 
داد و دفاع مستحکم روی تور وقت نخست اس��تراحت فنی را ۸ بر ۴ به سود 

خود رقم زد.
تونس که پش��ت دفاع روی تور ایران مانده بود نتوانست پا به پای ایران پیش 
بیاید و وقت دوم استراحت فنی هم برتری ۱۶ بر ۸ تیم کشورمان را به دنبال 
داشت. س��رمربی تیم تونس در ادامه با تغییرات خود تالش می کرد فاصله را 
کاهش دهد اما بازی خوب تیم ایران برتری ۲۵ بر ۱۴ کشورمان را در این ست 

در پی داشت تا ایران در پایان ست سوم ۲ بر یک پیش بیفتد.
ذخیره ها خودنمایی کردند

در ست چهارم معنوی نژاد ۲۰ ساله هم فرصت بازی پیدا کرد و از ابتدا به میدان 
رفت. تونس ابتدا ۶ بر ۳ پیش افتاد اما وقتی موسوی به خط سرویس رفت ایران 
شرایط را کامال برگرداند و با دفاع روی تور عالی در وقت اول استراحت فنی ۸ بر 
۶ از رقیب خود پیشی گرفت. با وجود اینکه تونس در امتیاز ۱۰ با ایران برابر شد 
اما دفاع روی تور خوب شاگردان کواچ وقت دوم استراحت فنی را هم با برتری 

۱۶ بر ۱۲ به سود کشورمان ثبت کرد.
تیم ایران در ادامه این ست سعی کرد فاصله امتیازی خود را حفظ کند و تالش 
تونس برای جبران این فاصله تاثیری نداشت تا در نهایت ست چهارم را شاگردان 
کواچ با حساب ۲۵ بر ۲۰ برنده شوند و بازی را ۳ بر یک به سود خود خاتمه دهند.

سرخابی ها

 فرناندو گابریل به لیگ عربس��تان رفته؛ اما هن��وز کری خوانی برای 
آبی ها را فراموش نکرده و به پرسپولیسی ها عاقه دارد. هافبک سابق 
سرخ پوشان یک روز پس از س��الگرد دربی 52 در توضیح پست زیر                     

نوشته: »من قرمز هستم.«

لنز دوربین

کری خوانی گابریل برای استقاللی ها!

سپاهان در دیدار روز جمعه برابر سفیر آبیک قزوین به 
دنبال آن اس��ت تا با برتری برابر میهمان دسته دومی 
خود به روند ناکامی های دو فصل اخیرش در                 جام 

حذفی پایان دهد.
 س��پاهان ک��ه در دو فصل گذش��ته در هم��ان اولین 
گام از رقابت های ج��ام حذفی کنار رفت، امس��ال به 
دنبال تغییر این روند است. شکستن این طلسم برای 
طایی پوش��ان اصفهانی نباید کار چندان دش��واری 
باش��د؛ زیرا اگر آنه��ا در دو دوره قبلی بی��رون از خانه 
مقابل رقبای لیگ یکی نفت آبادان و گل گهر سیرجان 
حذف ش��دند امس��ال این فرصت را دارند تا در خانه 
پذیرای سفیر آبیک قزوین باش��ند. هرچند گذشتن 
از س��د این حریف دس��ته دومی نباید چالش خیلی 
دشوار برای سپاهان باش��د اما تیم اصفهانی برای این 
مسابقه مشکل خاص خودش را دارد و آن بلندتر شدن 
 لیس��ت غایبان احتمالی این تیم برای این بازی است.

محرم نویدکیا، لوس��یانو پریرا و لئوناردو پادوانی که از 
ابتدای فصل تاکنون برای س��پاهان بازی نکرده اند در 

دیدار برابر سفیر آبیک هم غایب خواهند بود.
 میاد سرلک اواس��ط هفته در تمرینات تیم از ناحیه 
مچ پا مصدوم شد و سر از بیمارستان در آورد. هرچند 
مصدومیت هافب��ک 20 س��اله س��پاهان خیلی هم 
جدی نیس��ت اما او که بای��د چند روزی اس��تراحت 
کند به احتمال زیاد به این مس��ابقه نمی رسد. به غیر 
 از س��رلک، س��پاهان یک مصدوم دیگر هم دارد و آن                    
   وریا غفوری اس��ت که در اردوی تیم ملی با گرفتگی 
کمر مواجه ش��د و احتماال در این بازی غایب اس��ت. 
نفرات دیگ��ری هم هس��تند که حضورش��ان در این 

مس��ابقه در هاله ای از ابهام اس��ت. یکی از آنها مهدی 
شریفی اس��ت که امروز باید به همراه 7 بازیکن دیگر 
برای دریافت ویزای آمریکا از ایران به دوبی برود تا در 
صورتی که برای بازی با گوآم در لیست نهایی کارلوس 
کی روش قرار گرفت مش��کلی برای سفر به این کشور 
نداشته باشد. شریفی به همراه دو بازیکن دیگر سپاهان 
که در اردوی اخیر تیم ملی حضور داشتند یعنی وریا 
غفوری و علی کریمی تنها یک روز قبل از دیدار با سفیر 
آبیک به اصفهان می رس��د. اولین دیدار س��پاهان در 
چارچوب جام حذفی همچنین، اولین مسابقه رسمی 
به حساب می آید که در آن، سپاهان، احسان حاج صفی 
را در اختیار ندارد.جالب آنکه مثل سپاهاِن لیگ برتری 
برای سفیر آبیک دس��ته دومی هم مسابقه روز جمعه 
اولین دیدار در چارچ��وب این فصل از رقابت های جام 
حذفی به حساب می آید زیرا حریفان نماینده قزوین در 
مراحل اول و دوم که به ترتیب، تیم های خلخال اردبیل 
و مقاومت تهران بودند از دیدار با این تیم انصراف دادند 
تا س��فیر آبیک بدون دردس��ر و نیاز به حضور در هیچ 
مسابقه ای به یک ش��انزدهم نهایی جام حذفی صعود 
کرده و در این مرحله توفیق رویارویی با قهرمان لیگ 
برتر را پیدا کند.از آنجا که در همین روز ذوب آهن هم 
در ورزشگاه فوالدشهر میزبان بادران تهران است دیدار 
سپاهان با حریف قزوینی در مرحله سوم جام حذفی در 

ورزشگاه صفاییه مبارکه برگزار می شود.

ماموریت دش��وار ذوب آه��ن برای دف��اع از عنوان 
قهرمان��ی فصل پی��ش در جام حذف��ی روز جمعه 
از ورزشگاه فوالدش��هر و دیدار به ظاهر نه چندان  

چالش برانگیز برابر بادران تهران آغاز می شود.
 ذوب آهن از روز جمعه باید ماموریت خود مبنی بر 
دفاع از عنوان قهرمانی فصل پیش در رقابت های جام 
حذفی را آغاز نماید. سبزپوشان اصفهانی در اولین 
گام و دست کم در ظاهر کار خیلی سختی پیش رو 
ندارند و باید در ورزش��گاه فوالدش��هر پذیرای تیم 
دسته دومی بادران تهران باشند. با این حال،     یحیی 
گل محمدی برای این مس��ابقه اما مشکات خاص 
خودش را دارد.به غیر از قاسم حدادی فر که به تازگی 
نرم دوی را شروع کرده و به طور قطع در این مسابقه 
حاضر نخواهد بود بازیکنان دیگری هم هستند که 
برای رساندن خود به این مسابقه کار سختی دارند. 
احسان پهلوان، صائب محبی و     رضا شکاری همراه 
 با تیم ملی امید ب��ه هلند و بلژیک س��فر کرده اند.  
کاوه رضایی در روزهای منتهی به این مسابقه همراه 
تیم ملی بزرگس��االن بود و دیروز ه��م اولین بازی 
ملی خود را در بنگلور هن��د انجام داد.  علی حمام و 
ولید اسماعیل هم در این مدت در اردوی تیم ملی 
لبنان حضور داشتند. عاوه بر این نفرات ملی پوش، 
محمدرش��ید مظاهری و مهرداد قنبری هم امروز 
باید به همراه 6 بازیکن برای دریافت ویزای آمریکا 
از ایران به دوبی بروند تا در صورتی که نامشان برای 
بازی با گوآم در فهرس��ت نهایی کارلوس کی روش 
قرار گرفت مشکلی برای همراهی تیم ملی در سفر 
به این کشور نداش��ته باشند. مظاهری و قنبری که 

به همراه رضایی و سایر ملی پوش��ان فقط یک روز 
قبل از مس��ابقه به ای��ران بازمی گردن��د، تقریبا در 
آستانه مسابقه به اصفهان می رسند. به این ترتیب 
و با وجودی که ذوب آهن ب��ه غیر از حدادی فر فعا 
مصدوم دیگری ندارد اما حضور 8 بازیکن دیگر این 
تیم در بازی با بادران در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
شاید گل محمدی نتواند به شکلی 90 دقیقه ای از 

حضور آنها در این مسابقه استفاده کند.
بادران با گذشتن از س��د کوثر ایام، حریف مدافع 
عنوان قهرمانی در این مرحله شده است. این مسابقه 
از دور دوم جام حذفی جمعه هفته پیش در دانشگاه 
تهران برگزار شد.ذوب آهن که فصل گذشته با وجود 
یک ش��روع بد در نهایت در لیگ برتر چهارم شد و 
مجوز حضور در پلی آف لی��گ قهرمانان را گرفت با 
قهرمانی در جام حذفی هم س��همیه آسیایی خود 
را قطعی کرد و هم فصلی را ک��ه از میانه های آن با 
روندی فوق العاده برای این تیم ادامه پیدا کرده بود 
را به شکلی باشکوه به پایان رساند تا فصل 93-94 
پس از قهرمانی سپاهان در لیگ برتر و ذوب آهن در 
جام حذفی برای فوتبال اصفهان شیرین ترین پایان 
ممکن را داشته باشد. سبزپوش��ان اصفهانی از روز 
جمعه در ورزشگاه فوالدشهر استارت دفاع از عنوان 
مهمی را می زنند که فصل گذش��ته به مثابه پایانی 

خوش برای فصل خوب آنها بود.

یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی فوتبال کشور؛

پایان یک طلسم؟

ترسی که وجود سرمربی را گرفته است!
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یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی فوتبال کشور؛

قهرمان وارد می شود

رقابت های جام جهانی والیبال - ژاپن؛

پیـروزی
 ایـران برابر تـونس
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دانستنی هاسبک زندگی

هر کس کاری را بدون شناخت انجام دهد، تباه کاری او بیشتر است از آنچه سامان 
می دهد.

شاید خیلی به این موضوع توجه نداشته باشیم، ولی ما در روز تعداد زیادی مساله 
حل می کنیم. مس��ائل ریز و درش��تی که در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 
گریبان گیر مان هس��تند. در واقع زندگ��ی چیزی جز روند پیاپی مواجه ش��دن با 
مسایل و مشکالت و تالش برای حل و فصل آنها نیست. ما ناگزیر هستیم برای هر 
یک از مسائل و مشکالتی که در فعالیتهای مختلف زندگی اعم از تحصیلی، شغلی، 
اقتصادی و ... پیش می آید، راه حلی بیابیم. وقتی با موقعیتی روبرو می ش��وید که 
نمی توانید با اطالعات و مهارت هایی که درآن لحظه در اختیار دارید به آن موقعیت 
پاسخ دهید،در واقع شما با مساله روبرو شده اید. البته مشکالت انسان ها با هم فرق 
می کند، مثال مشکل یکی مستاجری، مشکل دیگری بیماری و گاهی هم مشکالتی 
چون فقر، اختالف خانوادگی، طالق و مرگ است. آنچه به شکل مشکل یا سختی 
زندگی تجربه می شود چهره واقعی و منطقی زندگی است و هنر زندگی در توانایی 

مقابله با مسائل و حل کردن یا کنار آمدن با مشکالت می باشد.
مهارت حل مساله رویکردی منظم و متوالی اس��ت که به فرد کمک می کند تا به 
طور موثری مس��ابل زندگی خود را حل کند.در واقع حل مساله یک مهارت است 
که میزان این مه��ارت در افراد مختلف، عامل مهم��ی در تعیین کیفیت زندگی و 
موفقیت آنها در جنبه های مختلف زندگی اعم از فردی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی 
اس��ت. مهم ترین فایده یادگیری مهارت حل مساله این اس��ت ،که به فرد کمک 
می کند تا هنگام رویارویی با مشکالت راه حل های متعددی را جستجو کرده آنها 
را بررس��ی نموده و پس از تجزیه و تحلیل بهترین راه  حل را انتخاب نماید. افرادی 
 هستند که در برخورد با مسائل احساس ناتوانی می کنند ،چنین افرادی بیشتر به
  ناتوانایی های خود آگاه��ی دارند تا به نقاط قوت ش��ان و باوره��ای آنان تعیین

 کننده ی رفتارشان خواهد بود . افرادی که هنگام مواجه شدن  با مشکالت دچار 
درماندگی می ش��وند، معموال تنها یک راه حل برای مشکالت دارند و هنگامی که 
این راه موثر نیست ، راه دیگری را امتحان نمی کنند.افرادی دیگر احساس می کنند 
قادر به حل مسائل خود هستند.نقاط قوت خود را باور دارند و مشکالت را به عنوان 

فرصتی برای یافتن توانمندی ها و برطرف نمودن ضعف های خود می دانند.
آموزش مهارت حل مساله، آموزش تفکر منطقی است به صورت منظم و گام به گام. 

این مهارت از چندین مرحله تشکیل شده است:
1- جهت گیری صحیح نسبت به مشکل و پذیرش مشکل:

بس��یاری از افراد هنگامی که با مشکل یا مس��اله ای روبه رو می ش��وند شروع به 
سرزنش خود می کنند معموال این افراد اعتقاد دارند که:

� انسان قوی در زندگی خود دچار مشکل نمی شود.
و یا مکررا  این سوال را در ذهن خود تکرار می کنند که چرا من؟؟؟

مشکالت یا بعضی از مش��کالت را نمی توان حل کرد.اما داشتن این قبیل  افکار و 
نگرش نسبت به مشکل نه تنها راه حلی پیش پایتان نخواهد گذاشت، بلکه بر عکس 
بیشتر انرژی و وقت شما را در این نقطه به هدر خواهد داد. و بدیهی است که با وجود 
استرس و نگرانی نمی توان انتظار برخورد مناسب با مشکالت را داشت. به همین 
دلیل این افراد معموال در مواجهه با مسائل حالت انفعالی دارند و حتی قادر به حل 
اصولی ساده ترین مسائل نیز نیس��تند و اغلب از حل مسائل شان طفره می روند و 

آنها را به تعویق میاندازند .
ادامه دارد...

س��تاره قطبی اکنون جایی حدود 1 درجه با قطب شمال سماوی یعنی 
نقطه ای که آسمان ش��مال در اطراف آن در حال چرخش است، فاصله 

دارد. اما ستاره قطبی همیشه آن جا قرار نداشته است.
محور چرخ��ش زمین در جای خ��ود لنگ می زند و جه��ت گیری های 
مختلفی پیدا می کند. این محور به طور معمول به سوی هیچ نقطه خاصی 
 واقع نمی ش��ود، اما در طول چند قرن گذش��ته رو به سوی ستاره قطبی 
بوده اس��ت. در واقع، این حرکت خاص محور زمین باعث ش��ده تا ستاره 
قطبی به قطب شمال سماوی نزدیک تر شود و این جریان تا سال 2102 
ادامه خواهد داشت و زمین به ندرت در چنین وضعیت مطلوبی نسبت به 

ستاره قطبی قرار گرفته است.
بسیاری از افرادی که ستاره شناس نیس��تند، به اشتباه فکر می کنند که 
ستاره قطبی درخش��ان ترین ستاره در آسمان اس��ت.را ستاره قطبی را 
همیش��ه در یک نقطه ثابت می بینیم؟زمین دور محوری می چرخد که 
 اگر این محور را به سمت ش��مال امتداد دهیم در فاصله بسیار دوری به

 ستاره قطبی خواهیم رسید. فاصله س��یاره قطبی از منظومه شمسی ما 
آنقدر زیاد اس��ت که مدار گردش زمین دور خورشید مانند چرخش یک 
نقطه بس��یار ریز می ماند. اگر فردی در قطب شمال زمین ایستاده باشد 
ستاره قطبی را درس��ت باالی س��ر خود خواهد دید. البته امتداد محور 
چرخش زمین در فضا ثابت نیس��ت و در یک دوره 26 هزار ساله دور یک 
دایره می چرخد. بطوریکه تا 2000 س��ال دیگر امت��داد محور چرخش 
زمین به ستاره دیگری به نام نس��ر واقع )وگا( ختم می شود و پس از یک 
دوره 26000 س��اله دوباره امتداد محور چرخش زمین با س��تاره قطبی 
فعلی منطبق می شود.بیشترین استفاده از این ستاره، یافتن جهت شمال 
 است. ستاره قطبی عرض جغرافیایی محل رصد را نیز نشان می دهد اگر

 س��تاره قطبی 30درجه باالتر از افق قرار داش��ته باش��د، شما در عرض 
جغرافیایی 30 درجه شمالی هستید اگر 60 درجه باالی افق باشد، شما 
در 60 درجه شمالی هستید و اگر ستاره قطبی درست در باالی سر شما 

باشد، شما در قطب شمال زمین قرار خواهید داشت.
ستاره ای تپنده

 ویژگی ه��ای س��تاره قطبی به همی��ن چند م��ورد ذکر ش��ده محدود
  نمی ش��ود. س��تاره قطب��ی متعلق ب��ه گروهی از س��تارگان اس��ت که 
داستان شان در سپتامبر 1784 هنگامی که ستاره شناس انگلیسی، ادوارد 
پیگات، متوجه نوسان نور ستاره زرد به نام اتا عقاب شد، آغاز گردید. یک 
ماه بعد، دوست وی به نام جان گودریک همین تغییرات را در یک ستاره 
زرد دیگر به نام دلتا قیفاووس و ستارگانی به نام قیفاووس مشاهده کرد. 
قیفاووس ها غول های زرد متعلق به گروه طیفی F یا G هستند که مانند 
قلب یک انسان می تپند قیفاووس ها ستارگان بسیار درخشانی هستند 
که ستاره شناس��ان آنها را در کهکشان های ما مش��اهده می کنند.این 
غول های تپنده بسیار قابل توجه هس��تند. اما در سال 1907 یک ستاره 
ش��ناس از هاروارد به نام هنرینا لیویت حیرت آورترین ویژگی این اجرام 
را کشف کرد. هر ضربانی که دارای زمان طوالنی تری باشد، نور بیشتری 
نیز به درون فضای می فرستد. بنابراین قیفاووس ها مقیاس های خوبی 
برای اندازه گیری فاصله تا کهکشان های دیگر هس��تند. اتاعقاب که به 
عنوان اولین قیفاووس کشف شده اس��ت، دارای دوره ضربانی معادل 7 
روز و 4 ساعت و 14 دقیقه و 34 ثانیه می باشد.شما به راحتی می توانید 
 با اندازه گی��ری دوره ضربان ی��ک قیفاووس به میزان درخش��ندگی آن 

پی ببرید. 

کالف سردرگم زندگی
)بخش اول(

همه چیز درباره ستاره قطبی
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کاریکاتور)بحران آب(

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 وسایط نقلیه (زنگ زبان

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

 Head  »با »سر
Have one's head in the clouds

توی عالم هپروت بودن، 
در ابرها سیر کردن

Keep one's head down
 سر کسی به کار خودش گرم بودن،

 آهسته آمدن و آهسته رفتن

Talk sb's head off
)با پرحرفی( سر کسی را بردن

ماهی از سرگنده گردد،  نی ِز ُدم 
هر موجودی رشد و گرایش وترقی اش در جهتی 
است،  هر انسانی با توجه به اس��تعداد و سلیقه و 
منش خود ب��ه چیزی می گرای��د،  یكی به طرف 
عرفان و معنویات دیگری در جهت مادیات،  یكی 
به سوی علم و كسب كمال و دیگری دنبال جمع 
كردن مال می رود،  كار مورد عالقه خود را توسعه 
و ترقی می دهد.  همچنان كه ماهی كه زندگیش 
در دریاست،  رشد ونموش به طرف سرمی گراید 
و سرش بزرگ می ش��ود. همچنین نی، این گیاه 
قل��م مانن��د » كاواك « دركنار دری��ا و رودخانه 

می روید و ازقس��مت پایین،  طرف ریشه كلفت و 
قوی می شود.  بعضی نویسندگان واژه » نی« را به 
معنی » نی كه معنی منفی می دهد « گرفته اند و 
درنتیجه این مص��راع حضرت موالنا را به صورتی 
دیگر نوش��ته اند.  عالوه بر آنچه مع��روض افتاد و 
مضافا بر این كه موالنا واژه» نی« را زیاد در اشعار 
و ابیات خود  آورده اس��ت.  وقتی موردی را مسلم 
و روشن گفته است لزومی  به تاكید بی مورد كه از 
فصاحت كالم كم شود نیست.  یعنی وقتی گفته 

شد راست نیازی نیست كه  در ادامه بگوییم نه. 

جواب معمای 1675 
جواب 600 متر در دقیقه صحیح اس��ت. 
زیرا یک ربع ساعت، یعنی 15 دقیقه را در 
60 ضرب می کنیم، طول مسیر 900 متر 
حاصل می گردد. چون ای��ن فاصله را در 
1/5 تقسیم می کنیم، پاسخ 600 متر در 

دقیقه به دست می آید.

معمای 1676
1- اگر تنها یک کبریت داشته باش��ید و وارد یک اتاق سرد و 
تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک 

شمع باشد اول کدامیک را روشن می کنید؟
 2- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب 
پنجره دارد خرس��ی بزرگ به این خانه نزدیک می ش��ود این 

خرس چه رنگی است؟
 3- اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟

 4- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟
 5-  اگر اتوبوس��ی را با 43 مس��افر از مش��هد به سمت تهران 
برانید و در نیشابور 5 مس��افر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید 
را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید 
و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برس��ید حاال نام راننده 

اتوبوس چیست؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

حكایت كرده اند كه مردی گنجشكی شكار كرد، در راه خانه، گنجشک به سخن آمد و مرد 
را گفت: در من فایده ای، برای تو نیس��ت. اگر مرا آزاد كنی، تو را س��ه پند می گویم كه هر 
یک، همچون گنجی است و اگر هر سه را به كار بگیری خوشبخت شوی كه هر سه ی این 
پندها راز خوشبختی انسان است. دو پند را وقتی در دست تو اسیرم می گویم و پند سوم را، 
 وقتی آزادم كردی و بر شاخ آن درخت نشستم، می گویم. مرد با خود اندیشید كه سه پند از 
پرنده ای كه همه جا را دیده و همه را از باال نگریسته اس��ت، به خوردن گوشت او می ارزد. 

پذیرفت و به گنجشک گفت كه پندهایت را بگو.
گنجشک گفت : پند اول آن اس��ت كه آنچه از دستت رفت بر آن افس��وس مخور؛ زیرا اگر 
آن نعمت، حقیقتا و دائما از آن تو بود، هیچ گاه زایل نمی شد. پند دوم آن كه سخن محال 
باور مكن و از آن درگذر .مرد، چون این دو پند و نصیحت را از گنجشک شنید طبق وعده، 
گنجشک را آزاد كرد. پرنده كوچک پركشید و بر درختی نشس��ت. چون خود را آزاد و رها 
 دید، خنده ای كرد.مرد گفت: پند و نصیحت س��وم را بگو! گنجش��ک گفت: ای مرد نادان،

 زیان كردی! در شكم من دو گوهر گرانبهاست كه هر یک بیست مثقال وزن دارد. تو را فریفتم 
تا از دستت رها شوم. اگر می دانس��تی كه چه گوهرهایی نزد من است، به هیچ قیمت، مرا 

رها نمی كردی.

مرد، از افسوس و حسرت، نمی دانست كه چه كند. دست بر دست می مالید و خود را ناسزا 
می گفت. به گنجش��ک گفت اگر پیش من برگردی تو را عزیز می دارم و دانه و آب فراوان 

به تو می دهم. 
گنجشک گفت من رفتم، منتظر پند سوم مباش!

مرد رو به گنجشک كرد و گفت : تو وعده دادی و حاال آخرین پندت را بگو.
گنجشک گفت: تو دو پند قبلی مرا فراموش كردی! مرد ابله !با تو گفتم كه اگر نعمتی را از كف 

كه چرا مرا از دست داده ای. نیز گفتم كه سخن دادی، غم مخور؛ اما اینک تو غمگینی 
محال و ناممكن را نپذیر؛ اما 

تو هم این��ک پذیرفتی 
كه در ش��كم من 

ی��ی  ها هر گو
است كه چهل 
وزن  مثق��ال 

دارد. آخر من خود چند 
مثقالم كه چهل مثقال، 
گوهر با خود حمل كنم 
!؟ پ��س تو الی��ق آن دو 
نصیحت نبودی و پند سوم 

را نیز با تو نمی گویم كه قدر 
آن نخواهی دانست. این را گفت و 

در هوا ناپدید شد.

آفتی عجیب و ناشناخته به جان ذرت های دهکده ش��یوانا افتاده بود و محصوالت تعداد 
زیادی از کشاورزان را از بین برده بود. شیوانا شاگردان مدرسه را فراخواند و گفت: »دوست 
کشاورزی دارم در یکی از روستاهای دوردس��ت که حتما روش دفع این آفت را می داند. 
می خواستم یکی از شما را انتخاب کنم و همراه با نمونه محصوالت آفت زده نزد او بفرستم 
تا روش پیشنهادی او برای درست کردن س��م و دفع آفت از مزارع ذرت را یاد بگیرد. چه 

کسی پیشقدم می شود؟«
یکی از شاگردان شیوانا که حافظه ای بس��یار قوی داشت و در جمع شاگردان به زیرکی و 
زرنگی معروف بود قدم پیش گذاش��ت و گفت: »من آن قدر دانش و اطالعات دارم که به 
محض این که دوست شما اصول درست کردن س��م را یاد بدهد سریع یاد می گیرم. من 

می روم!«
شیوانا با تبس��م موافقت کرد و گفت: »اجازه بده یکی از ش��اگردان معمولی و تازه کار را 
هم همراه تو بفرستم تا تنها نباشی. فقط چون این ش��اگرد خیلی ساده است از زرنگی و 
هشیاری ات علیه او استفاده نکن!«همه به این جمله خندیدند و آن دو نفر صبح روز بعد 
راهی دهکده دوردست شدند. چند هفته بعد آنها برگشتند و همه با شوق و عالقه منتظر 
بودند تا روش دفع آفت را از زبان آنها بشنوند. شاگرد زرنگ با غرور گفت: »چند ماده ساده 
را اگر با هم مخلوط  کنیم می توانیم ضد آفت را بس��ازیم و در عرض یک هفته مرض را از 

محصوالت ذرت دور سازیم. اصال نیازی به این مسافرت نبود.«
او به سرعت مواد مورد نظر خودش را مخلوط کرد و روی بعضی از مزارع آفت زده پاشید. اما 

بعد از دو هفته هیچ تغییری حاصل نشد و اوضاع از قبل هم بدتر شد.
شیوانا شاگرد ساده و معمولی را احضار کرد و از او خواست هر چه را یاد گرفته برای بقیه 
نقل کند. آن شاگرد با جزییاتی وصف ناپذیر تک تک مراحل را از تمیز کردن ظروف سم تا 
میزان دقیق مواد ترکیبی و نحوه استفاده از سم و آب ندادن مزارع قبل از سمپاشی به مدت 

مشخص و سپس مخلوط کردن آب و سم با هم و استفاده از آن را توضیح داد. وقتی طبق 
دستورات شاگرد معمولی سم ساخته و استفاده شد بالفاصله در عرض کم ترین مدت قابل 

تصور آفت ها از مزارع محو شدند و همه چیز درست شد.«
شاگردان با تعجب نزد شیوانا رفتند و از او پرسیدند:»آن شاگرد زرنگ اطالعات بسیار زیادی 
داشت و هوش و حافظه او در بین جمع بی نظیر بود. در حالی که این همراه دوم یک شاگرد 
معمولی است. چگونه آن فرد زرنگ نتوانست جزییات دقیق را به خاطر بسپارد و یاد بگیرد 

و این شاگرد معمولی توانست به این خوبی همه چیز را یاد بگیرد.«
شیوانا پاسخ داد: »آن ش��اگرد زرنگ و باهوش فریب هوش و زرنگی خودش را خورد و به 
همین خاطر موقع یاد گرفتن درس ها از استاد، حواسش به خودش و غرور خودش و دانش 
خودش بود. برای همین دانش او تبدیل به پرده ای شد بین او و درسی که می گرفت و به 
همین خاطر به جای حرف ها و درس های اس��تاد فقط صدای دانش خود را می شنید. اما 
این شاگرد ساده و معمولی با ذهنی پاک و خالی و صاف و با فروتنی و تواضع یک جوینده 
واقعی دانش، درس ها را فرا گرفت و به همین خاطر همه جزییات را با دقتی وصف ناپذیر 
درک کرده بود. برای یاد گرفتن چیزهای جدید اغلب الزم است انسان دانش قبلی خود را 
برای مدتی به طور موقت فراموش کند تا بتواند در فضای یادگیری موضوع تازه قرار گیرد.

دوست زرنگ و باهوش شما با وجود زیرکی و هوشمندی باالیی که داشت اما هنر فراموش 
کردن خودش و کنار گذاشتن دانش قبلی و غرور دانستنش، موقع یادگیری دانش جدید 
را بلد نبود. اما این دوست معمولی شما چون در مقابل درسی که داده می شد مثل یک فرد 
تازه کار و مشتاق ظاهر شد توانست همه چیز را جذب کند. در حقیقت به همین دلیل است 
که در زندگی افراد معمولی بسیاری اوقات بسیار بهتر و قدرتمندتر از افراد باهوش ظاهر 
می شوند. یادگیری آنها در موضوع کاریشان عمیق و دقیق و جامع است. به همین خاطر 

موثر و کارآمد هستند. به همین سادگی.«

راز خوشبختی 
و پند سوم گنجشک

برای یاد گرفتن فراموش کن!

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

 

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

عوامل زمینه ساز اصلی 
 عدم تجهیز خودرو به لوازم ایمنی .
 ترک کردن خودرو با موتور روشن .

 رها کردن خودرو در معابر بدون رعایت اصول امنیتی. 
 سپردن سوئیچ به افراد غیر مطمئن .

 بی احتیاطی هنگام سوار کردن مسافر .
 توقف در مکان های ناامن هنگام استراحت .

از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 
خودرو را به لوازم ایمنی مجهز کنید. 

هنگام نصب دزدگیر، موارد ایمنی را رعایت کنید. 
هیچ گاه مدارک مالکیت خودرو را داخل آن نگذارید. 

هنگام ترک خودرویتان دقت کنید که درها و شیشه ها کامال بسته باشند. 
همیشه در زمان رانندگی درهای خودرو را قفل کنید. 

در زمان پارک ک��ردن  خودرو برای م��دت طوالنی ه��ر از چند گاهی به 
خودروی خود سر بزنید. 

تا حد امکان  از خرید خودرو از افراد غیر مطمئن و ناشناس خودداری کنید. 
از قرار دادن سوئیچ و دسته کلید در داخل خودرو خودداری کنید. 
خودروی خود را به تعمیر گاه های غیر معتبر و ناشناس نسپارید. 

از سپردن سوئیچ خودروی خود به اشخاص غیر مطمئن خودداری کنید. 
اجازه ندهید افراد ناشناس پشت فرمان بنشینند. 

اتومبیل خود را حتی برای لحظه ای کوتاه با موتور روشن ترک نکنید. 
کودکان خود را در اتومبیل تنها نگذارید. 

در هنگام مسافرت برای استراحت در هر جایی توقف نکنید. 
صدمات جانی بر خالف خسارات مالی، جبران ناپذیرند؛ در صورتی که  با 
صحنه سرقتت خودروی خود مواجه شدید، خونسردی خود را حفظ کنید و در 

درجه اول به فکر حفظ جان خود باشید. 
  خودروی خود را حتما در برابر سرقت بیمه کنید. 

نکات تکمیلی برای تاکسی ها، آ ژانس ها و خودروهای شخصی مسافربر 
هنگام سوار کردن مس��افر در آژانس های مس��افربری موارد احتیاطی را 

رعایت کنید. 
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اخبار کوتاه

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت فوریت های پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری گفت: واژگونی مینی بوس در شهرس��تان فارس��ان 13 مصدوم 

برجا گذاشت.
»فرامرز شاهین« منطقه  چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: واژگونی یک 
دستگاه مینی بوس در مسیر ارتباطی شهرکرد به فارسان 13 مصدوم برجا 
گذاشت.وی افزود: در پی تماس مردمی در 16 شهریورماه با مرکز اطالعات 
اورژانس 115 مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور ارتباطی 
شهرکرد به فارسان حوالی تنگ پردنجان، آمبوالنس های اورژانس 115 
به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدام��ات درمانی مصدومان حادثه را 
به بیمارستان سید الشهداء فارس��ان منتقل کردند.شاهین نقش بستن 
کمربند ایمنی در کاهش میزان تلفات سوانح رانندگی را مهم برشمرد و 
خاطرنشان کرد: تجمع مردم در صحنه تصادف، در عملکرد اورژانس برای 

خدمت رسانی مطلوب خلل ایجاد می کند.

زن خیانتکار که با همدس��تی مرد مورد عالقه اش، شوهر خود را به قتل 
رسانده بود، لب به اعتراف گشود.

 اواسط مرداد امسال ماموران از کشف جسد مردی در حاشیه شهر فاضل 
آباد باخبر شدند. آنها پس از حضور در محل مشاهده کردند مرد ناشناس 

بر اثر اصابت ضربات جسم سخت به سرش به قتل رسیده است.
در ادامه ماموران هویت مقتول را شناس��ایی کردند و خانواده وی برای 
تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل ش��دند. همس��ر مقتول در تحقیقات 
گفت: شوهرش شب هنگام برای انجام کاری بیرون رفته و قرار بوده زود 
برگردد که خبری از او نشده و در تماس پلیس و خانواده شوهرش متوجه 

مرگ او شده است.
کارآگاهان جنایی همچنان در جستجوی عامل یا عامالن جنایت بودند 
 که با کس��ب سرنخ هایی متوجه ش��دند همسر 33س��اله مقتول با مرد 
غریبه ای ارتباط دارد بنابراین دو روز پیش و با گذش��ت حدود یک ماه 
از وقوع جنایت، همسر مقتول بازداش��ت و به پلیس آگاهی منتقل شد. 
او پ��س از اظهارات متناقض، اعتراف کرد با همدس��تی م��رد غریبه ای 

شوهرش را کشته است.
وی در اظهاراتش گفت: مدتی پیش با مرد جوانی آش��نا شدم و ارتباط 
پنهانی مان شکل گرفت، اما این ارتباط فاش و شوهرم متوجه ماجرا شد. 
ما هم نقشه قتل او را طراحی کردیم. شب حادثه پس از این که شوهرم 
خوابید، مرد مورد عالقه ام به خانه مان آمد و شوهرم را با ضربه های چاقو 
و نیز ضربه میله آهنی به سرش، به قتل رس��اند و بعد جسد را در محلی 
خلوت رها کردیم.سرهنگ علی اکبر اژدری، فرمانده انتظامی شهرستان 
علی آباد در این باره گفت: با اعتراف این زن، همدست او نیز در شهرستان 

آزادشهر دستگیر شد.

واژگونی مینی بوس در فارسان 13 
مصدوم برجا گذاشت

اعتراف زن خیانتکار به قتل شوهر

قربانی آزار و اذیت در کودکی، پس از سال ها سکوت 
دختر هشت ساله را قربانی انتقام خود کرد. او پس 
از ربودن دختر هشت س��اله، او را در مدرسه روستا 

مورد آزار و اذیت قرار داد و خفه کرد.
 کریم پس از دیدن دختر هش��ت ساله وسوسه شد 
او را فریب دهد و همراه خود به مدرسه روستا برد. 
مرد جوان همراه دخترک از باالی دیوار وارد مدرسه 
شدند.دختر خردسال که به رفتار کریم شک کرده 
بود از او خواس��ت رهایش کند تا ب��ه خانه بازگردد 
اما دیگر دیر ش��ده بود وکریم تصمیم داشت نقشه 
ش��یطانی خود را اجرا کند. معصومه شروع به داد و 
فریاد کرد اما شال زردش دور گردنش گره خورد و 

صدای دخترک برای همیشه در گلو خفه شد.
جستجو برای یافتن دخترک

در آخرین روز مرداد امسال خانواده معصومه متوجه 
غیبت طوالنی او شده و جستجو برای یافتن دختر 
هشت ساله را آغاز کردند. هیچ اثری از دخترک نبود 
و کس��ی او را ندیده بود. معصومه مثل هر روز برای 
بازی از خانه خارج ش��ده بود اما دوستانش هم او را 
ندیده بودند. پس از س��اعتی جستجوی بی نتیجه 
خبر ناپدید شدن معصومه کوچولو در روستا پیچید 
و حدود 100 نفر از اهالی روستای چهل من سنگ 
جستجو را آغاز کردند. هر چه زمان می گذشت آنها 

نا امیدتر می شدند.
کشف جسد

حدود س��اعت 11 ش��ب، دو نفر از جوانان روستا با 
فریاد از کشف جس��د معصومه خبر دادند. اهالی و 
خانواده دخترک سراسیمه خود را به مدرسه روستا 
رساندند. جس��د دخترک در س��رویس بهداشتی 
مدرسه افتاده بود. یکی از اهالی موضوع را به پلیس 
گزارش داد و دقایقی بعد تیمی از ماموران خود را به 
روستا رسانده و با مشاهده جسد، سیدجواد حسینی 

بازپرس جنایی مشهد را در جریان قتل قرار دادند.
تیم جنای��ی س��اعتی بعد ب��ا حضور در مدرس��ه 
 تحقیقات برای کش��ف راز این قت��ل را آغاز کردند. 
بررس��ی های اولیه نش��ان داد معصومه پس از آزار 
و اذیت با شال زردش خفه شده اس��ت. با توجه به 
حساس��یت موضوع، ماموران به تحقیق از دو پسر 
جوانی که جسد را پیدا کرده بودند، پرداختند.یکی 
از آنها که از بستگان معصومه بود به قاضی حسینی 
گفت: امروز غروب از محل کارم به خانه برمی گشتم 
که در میان راه متوجه ش��دم معصومه ناپدید شده 
است. همراه اهالی به جستجو در منطقه پرداختیم 
اما اثری از دخترک به دست نیامد. هوا تاریک شده 
بود و از یافتن معصومه ناامید ش��ده بودیم. کریم از 
من خواست مدرسه روس��تا را هم بگردیم. مدرسه 
تعطیل و در آن قفل بود، پس معصومه نمی توانست 

وارد آنجا ش��ود. به همین دلیل مخالفت کردم اما 
اصرارهای کریم باعث شد قبول کنم. از باالی دیوار 
وارد مدرسه شدیم اما معصومه آنجا هم نبود. کریم 
به سمت سرویس بهداشتی رفت. در آن از بیرون با 
نخی بسته ش��ده بود. کریم نخ را باز کرد و با جسد 

معصومه در داخل آن رو به رو شدیم.
بازپرس سپس از ماموران خواست درباره ادعاهای 
مرد جوان تحقیق کنند که مش��خص شد او راست 

گفته و در زمان قتل در محل کارش بوده است.
دستگیری قاتل

در ادام��ه کریم به عن��وان مظنون اصل��ی جنایت 
دستگیر و در بازجویی منکر قتل شد و گفت: وقتی 
تمام روس��تا را گشتیم به فکرم رس��ید شاید برای 
بازی وارد مدرسه ش��ده و در آنجا حادثه ای برایش 
رخ داده اس��ت، به همین دلیل آنجا را هم گشتیم. 
بسته شدن در سرویس بهداش��تی با طناب، باعث 
شک من شد و پس از باز کردن آن با جسد معصومه 
رو به رو شدم. من هیچ انگیزه ای برای قتل نداشتم 
و از قتل دخترک ناراحت هس��تم.ماموران جنایی 
که به اظه��ارات کریم مش��کوک ش��ده بودند، به 
بازجویی از او ادامه دادند تا این که مرد جوان به آزار 
 و اذیت و قتل دختر جوان اعتراف کرد.کریم درباره

 انگی��زه اش از قتل گف��ت: روز حادثه با مش��اهده 
معصومه در کوچه، دچار وسوس��ه شیطانی شده و 
تصمیم گرفتم با ربودن دخت��رک او را مورد آزار و 
اذیت قرار دهم. به بهانه بازی او را به داخل مدرسه 
بردم. از باالی دیوار وارد مدرس��ه شدیم. معصومه 
وقتی متوجه ش��د دانش آموز دیگری در مدرس��ه 
نیس��ت، دچار وحشت شد و خواس��ت فرار کند. او 
را گرفته و به سرویس بهداشتی بردم. دختر هشت 
ساله ش��روع به داد و فریاد کرد که ش��الش را دور 

گردنش انداخت��ه و او را خفه کردم. بع��د از تجاوز 
و قتل، گوشواره های او را س��رقت و زیر فرش خانه 
مخفی کردم.پس از اعتراف مرد 21 ساله، ماموران 
راهی خانه او شده و طالی معصومه را کشف کردند.

قربانی هستم
پس از کشف راز جنایت،جسد به پزشکی قانونی و 
متهم به پلیس آگاهی منتقل شد.متهم به قتل در 
بازجویی خاطر نشان کرد؛ یکس��اله بودم که پدر و 
مادرم در حادثه ای جان باختند. مردی که نسبت 
دوری با پدر و مادرم داشت، سرپرستی ام را به عهده 
گرفت و مرا از زادگاهم به روستای چهل من سنگ 
آورد. در اینجا بزرگ شدم و اهالی به من کمک می 
کردند. در کودکی چند بار قربانی آزار و اذیت شدم 
اما به خاطر ترس موضوع را به کس��ی نگفتم تا این 
که یک سال قبل ازدواج کردم و همسرم چهار ماهه 
باردار اس��ت. همیش��ه حس حقارت داشتم و نمی 
دانم چرا دخترک را ربوده و م��ورد آزار و اذیت قرار 
دادم. شاید تاثیر همین آزار و اذیت ها باعث این کار 
شده باشد. از کار خود پشیمانم و شرمنده همسرم 

و خانواده معصومه هستم.
هشدار قضایی

قاضی حس��ینی، بازپ��رس پرونده گف��ت: متهم با 
قرار قانونی روانه زندان شد و بزودی صحنه قتل را 

بازسازی می کند.
وی هش��دار داد: والدین،ک��ودکان خ��ود را بدون 
نظارت کافی و در ساعات خلوت روز و شب در کوچه 
وخیابان رها نکنند. بی توجهی ش��هروندان به این 
نکته باعث جسارت سارقانی از این دست شده است. 
همچنین توجه داش��ته باش��ند همراه داشتن طال 
توسط کودکان، آنها را طعمه خوبی برای مجرمان 

خواهد کرد.

خبر

دختر 17 ساله هنگام فرار از اسارتگاه پس��ر جوان، دچار جراحات 
شدید شد. 

 سه شنبه هفته گذشته اهالی خیابان سی متری جی متوجه سقوط 
دختر جوانی از طبقه اول ساختمانی به خیابان شدند.

آنها در تماس ب��ا پلیس و اورژانس موضوع را گ��زارش دادند. دختر 
جوان که بر اثر شدت صدمات بیهوش ش��ده بود توسط امدادگران 
اورژانس به بیمارستان منتقل ش��د. پس از سه روز وقتی دختر 17 
ساله به نام تینا به هوش آمد به ماموران پلیس گفت: چند وقت پیش 
از خانه مان فرار کردم و در خیابان با پس��ر جوانی آشنا شدم. او مرا 
به خانه اش برد و مدعی ش��د می توانم با او زندگی کنم. سه روز در 
خانه پسر جوان بودم که او هر روز مرا مورد آزار و اذیت قرار می داد. 
روز سوم متوجه شدم جواد دوستانش را به خانه دعوت کرده و قصد 
دارند مرا مورد آزار و اذیت قرار دهند ک��ه از ترس خودم را از طبقه 

اول به خیابان پرت کردم.
در ادامه پزشکان در گزارش خود اعالم کردند، دختر جوان از ناحیه 

مهره گردن دچار آسیب شدید شده است.
با تشکیل پرونده، تحقیقات برای دستگیری پسر شیطان صفت آغاز 

شد تا این که او خودش را به پلیس آگاهی معرفی کرد.
همچنین با انتقال پسر 30 ساله به دادسرای امور جنایی، تحقیقات از 
او آغاز شد. جواد در بازجویی ها گفت: دختر جوان از خانه فرار کرده 
بود و پیش یکی از دوستانم بود. برادرم چهار روز به سفر رفته و خانه 
را به من سپرده بود من هم دختر جوان را سه روز به خانه او بردم. من 
اتهام آزار و اذیت را قبول ندارم و او را به زور به خانه نیاوردم. دختر 17 
ساله با بازرسی خانه توانسته بود پول های برادرم را پیدا کند و قصد 
سرقت پول را داشت که من متوجه موضوع شدم و او از ترس خودش 

را از طبقه اول به بیرون پرت کرد.
با اظهارات پسر شیطان صفت او برای تحقیقات بیشتر توسط محسن 
مدیرروستا بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی بازداشت شد.

سرنوشت شوم دختر فراری

آگهی ابالغ 
6/257 شماره ابالغیه: 9410100352902935 شماره پرونده: 9409980364600947 
شماره بایگانی شعبه: 940590  چون شاکی علی شریفی شکایتی علیه متهم محسن امینی 
فرزند سهراب به اتهام ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه  103 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان )103 جزایی 
سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9409980364600947 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/07/19 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهم و شکایت شاکی و به تجویز ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 16784منشی دادگاه کیفری شعبه 3 دادگاه دو 

شهر اصفهان)103 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/255 در خصوص پرونده کالس��ه 94-963 خواهان بانک قرض الحس��نه رسالت به 
مدیریت محمدحسین حسین زاده با وکالت رضا دانشور دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت ذبیح اله حیدری، محمود هارونی بردشاهی، فروزان هارونی ، بهمن عباسی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16758 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/256 در خصوص پرونده کالسه 94-1010 خواهان محمود صالحی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حیدر حمیدعلی )عراقی( تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/7/25 ساعت 8/15 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 

16763 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
تبادل لوایح

6/258 در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی علی امیری رامش��ه به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده حسین دورباشی به دادنامه ش��ماره 446-92/5/19 مطروحه در پرونده کالسه 
33-94 شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی خطاب به 
تجدید نظرخوانده حسین دورباشی جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده 
روز از تاریخ نش��ر آگهی اقدام فرمایید عدم حضور موفق مقررات اقدام می گردد. ضمنًا 
فیش به مبلغ 120/000 ریال در پرونده می باش��د. م الف 16754مسئول دفتر شعبه 18 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410460358100003 درخواس��ت:  ش��ماره   6 /259
9409980358100214 شماره بایگانی شعبه: 940241 نظر به اینکه آقای محمد شهبازی 
فرزند اصغر متهم به خیانت در امانت به ش��ماره پرونده 940241 شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��وند و در صورت عدم حضور، 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف 16785 بازپرس 

شعبه دوم دادسرای اصفهان 
ابالغ

6/260 احترامًا در خصوص پرونده شماره 345/94 ش3 در موضوع دعوی خانم فرشته 
نادری حس��ین آبادی فرزند محمد متولد 1354 تحصیالت تا پنج��م ابتدایی )طبق اظهار 

زوجه(، ساکن سجزی علیه همسرش آقای مهدی خدادادی منقاری فرزند غضنفر متولد 
1350 ش��غل کفاش، س��اکن فریدونکنار مازندران، تاریخ وقوع عقد 1368/8/1 دارای 2 
فرزند کبیر و در اجرای قرار کارشناسی مورخ 94/5/11 آن شورای محترم مبنی بر تعیین 
نفقه زوجه از تاریخ 94/2/17، اینجانب کارش��ناس منتخب با حضور در دفتر آن شعبه و 
مطالعه پرونده و مذاکره حضوری با زوجه و استماع اظهارات وی و نیز اسماع اظهارات 
تلفنی زوج از فریدونکنار و ضمن انجام بررس��یها و تحقیقات الزم و ب��ا در نظر گرفتن 
ش��ئونات زوجه و حداقل هزینه زندگی و مالحظه مندرجات پرونده و مستندات ابرازی 
طرفین دعوی و لحاظ جمیع جهات موثر در قضیه، بدینوسیله نفقه معوقه زوجه از تاریخ 
94/2/17 لغایت 94/5/31 بر طبق قرار کارشناسی آن شورای محترم به شرح ذیل برآورد 
و اعالم می گردد: نفقه معقوه زوجه: زوجه فرشته نادری حسین آبادی تاریخ برآورد نفقه 
94/2/17-94/5/31 نفقه روزانه به ریال 105/000 نفقه ماهیانه به ریال 3/150/000 نفقه 
معوقه به ریال 11/340/000 جمع کل نفقه معوقه زوجه از تاریخ 94/2/17 لغایت 94/5/31 
مبلغ یازده میلیون و سیصد و چهل هزار ریال 11/340/000 ضمنًا نفقه آتی زوجه از تاریخ 
94/6/1 در صورت استحقاق به ماخذ ماهیانه 3/150/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. 
بدیهی است چنانچه زوج در طی این مدت مبالغی بابت نفقه زوجه پرداخت یا هزینه نموده 
باشد که برای آن ش��ورای محترم اثبات گردد از جمع کل نفقه معقوه کسر  خواهد شد. م 
الف 16750دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ اجرائیه
6/261 شماره پرونده: 139404002003000228/1 شماره بایگانی شعبه: 9400468/1 
شماره ابالغیه: 139405102003002337 بدین وس��یله به آقای حسین طاهری فرزند 
بمانعلی شناسنامه شماره 2 و کدملی 1291311319 س��اکن اصفهان، انتهای 22 بهمن 
روبروی سه راه جنب میوه فروش��ی ابالغ می ش��ود که بانک قوامین شعبه کاوه جهت 
وصول مبلغ 150/000/000 ریال به استناد چک ش��ماره 493382-1391/10/10 عهده 
بانک ملی شعبه جی اصفهان علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9400468/1 در این اداره تشکیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1394/3/25 مامور پست، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننماید، عملیات اجرائی جریان خواهد یاف��ت. م الف 16633رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اجرائیه

6/262 شماره پرونده: 139404002145000009/2 شماره بایگانی شعبه: 9400899/2 
شماره ابالغیه: 139405102004002112 بدینوسیله به آقایان احمد مصطفائی و مهدی 
مصطفائی به نش��انی اصفهان خ عبدالرزاق اول کوچه حمام شیخ بهائی پ 26 بدهکاران 
پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ 
می گردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره 31589 مورخ 1389/3/30 تنظیمی در دفترخانه 
شماره 70 ش��هر کوهپایه استان اصفهان، بس��تانکار بانک کشاورزی ش��عبه کوهپایه 
مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 1/233/000/000 ریال 
بابت اصل بدهی و مبلغ 332/779/179 ریال بابت س��ود و مبلغ 53/555/836 ریال وجه 
التزام و روزانه مبلغ 857/961 ریال از تاریخ 1394/3/5 تا زمان تسویه بدهی اضافه می 
شود بدهکار می باشید لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج ومنتشر و پس از انتشار 
آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر 
در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مص��وب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس 
از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ یکبابخانه پالک 6/1377 اصلی واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری 
مزایده نس��بت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد ش��د و جز آگهی 
مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف 16630 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ
6/263 نظر به اینکه متهم علی ضامنی فرزند ابراهیم از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
921060 ب 22 به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع حسب شکایت آقای کوکب چعباوی 
زاده تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی، 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 

صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف 16789 بازپرس شعبه 22 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

مزایده
6/141 اجرای احکام ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالس��ه بایگانی 930405 له حس��ن طاهری با وکالت آقایان محمد اسماعیلی و 
مسعود مزروعی علیه آقای علی موحدنیا به نشانی: خوزس��تان، بندر امام خمینی )ره(، 
منطقه ویژه پتروش��یمی فجر 1، محکوم به پرداخت مبل��غ 539/025/882 ریال در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ 21/500/000 ریال باب��ت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت جلسه مزایده ای در تاریخ 94/7/8 س��اعت 9 تا 10 صبح در اجرای احکام شعبه 5 
حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت س��اختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان طبقه 
چهارم در خصوص یک دس��تگاه آپارتمان برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده از ملک به نشانی: اصفهان، شهرک شهید کشوری، آبشار اسپادانا، بوستان 
5، مجموعه مس��کونی Q-C ،3 طبقه اول، واح��د 3 بازدید و با واری��ز ده درصد از مبلغ 
کارشناسی به حساب سپرده دادگس��تری به ش��ماره 2171290210008 و ارائه فیش 
آن به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و فرد یا 
افرادی برنده مزایده می باش��ند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد دهند. نظریه 
کارشناسی: یک واحد از یک مجموعه 21 طبقه با اس��کلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و با 
پروانه ساخت 3-6/63867 مورخ 92/8/5 که واحد مسکونی مورد نظر به متراژ 100/50 
متر مربع است که فعاًل در حال ساخت است و با مراجعه به دفتر شرکت اسپادانا و استعالم 
از ایشان اعالم داش��تند پروژه حدود 20 ماه دیگر به بهره برداری می رسد و فعاًل امتیاز 
آن خرید و فروش می گردد و ضمنًا ممکن است که خریدار بدهی به شرکت داشته باشد و 
آپارتمان مورد نظر با توجه به مبلغ واریزی خریدار، ارزش امتیاز آن در حال حاضر به 
مبلغ 910/000/000 ریال )نهصد و ده میلیون ریال( برآورد می گردد. م الف 16210 مدیر 

اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده

6/21 اجرای اح��کام ش��عبه 5 دادگاه عمومی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای 
در خصوص پرونده کالس��ه 94/156 ج ح 5 له آق��ای کمال الدین عبدالله��ی علیه آقای 
محمدرضایی فرزند رضا، س��اکن اصفهان خیابان برازنده، کوی الهیه، بن بست شقایق، 
پالک 6 در مورد دو عدد ولو با مارک marvac انگلیس��ی در مورخ 94/7/5 ساعت 9 الی 
10 صبح در اجرای احکام حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام 
 marvac حقوقی اصفهان طبقه چهارم برگزار نماید. مشخصات فنی: دو عدد ولو با مارک
انگلیسی که دارای پالک غیر معتبر بوده و اصلی بودن آن مورد تردید است و به نظر می 
 pressure safety vaccum ، Type:Relief Values، :رسد کپی چینی از نوع اصلی باشند
 mbarg،)5 .7+(– )5 .2-( :h، Pressure/m3 578 :inches، Flow 6 :Size ، 2:Quantity
Body material: Aluminium ک��ه با توجه به قیمت روز بازار و متوس��ط نرخ تبدیل 
ارز در زمان تهیه گزارش، قیمت هر یک از ولوهای مذکور 96/900/000 ریال وقیمت دو 
دستگاه معادل 193/800/000 ریال برآورد می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از جلسه مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از مورد مزایده به نشانی فوق الذکر، قادر به 
بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290210008 نزد بانکی ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی 
به این اجرا در جلسه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف 15281مدیر اجرای احکام شعبه 5 

دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده

6/138 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4615/93 ش ج/ دوم له خانم زهرا صباغی علیه مهدی نصری نصرآبادی با وکالت علی 
بزرگ منش به آدرس خ رودکی نبش کوی امیر سلیمانی طبقه دوم بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلغ 3/501/986/104 ریال اموال توقیفی به شرح 1- یکدستگاه تلویزیون 
40 اینچ ، Xvision  ،    LCD  بانضمام میز زیر آن مس��تعمل به مبلغ 12/000/000 ریال 
2- یکدس��تگاه رادیو ضبط و پخش هفت تیکه با باندهای مربوطه با مارک سامس��ونگ 
مستعمل به مبلغ 1/000/000 ریال 3- یکدستگاه تلفن موبایلی پاناسونیک مستعمل به مبلغ 
100/000 ریال 4- یکدستگاه دوربین عکاسی کانون کوچک مستعمل به مبلغ 700/000 
ریال 5- یک تخته فرش ماشینی کرم رنگ12 متری مس��تعمل به مبلغ 8/000/000 ریال 
6- یک عدد قالیچه 1/50×1/20 ماشینی مس��تعمل به مبلغ 1/200/00 ریال که با توجه به 
عوامل موثر قیمت مبلغ بیست و س��ه میلیون ریال 23/000/000 ریال اعالم می دارد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده ایی در مورخ 

94/7/7 در س��اعت10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام واقع در خ ش��یخ صدوق شمالی، 
چهارراه وکال برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد از 
مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام 
از اموال بازدید نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود قابل ذکر 
است که مبلغ 23/000/000 ریال معادل سکه تمام بهارآزادی می باشد. م الف 16116 مدیر 

اجرای احکام شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

6/139 اجرای اح��کام مدنی ش��عبه دوم دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد جلس��ه 
 مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 930017 چ ح /له علی اکبر شمس سوالری و

 علیه محمدرضا محس��نی مبنی بر مطالبه مبلغ 420/028/530 ری��ال به منظور فروش 
 ش��ش دانگ پالک ثبتی 41495 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت به نش��انی: 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، کوی مهر، پالک 198، طبقه زیرزمین دوم با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعریض طرفین واقع گردیده اس��ت در مورخ 94/7/8 از ساعت9 
 ت��ا 9/30 صبح در محل این اج��را )طبقه چهارم، س��اختمان اجرای احکام دادگس��تری، 
خ نیکبخت، جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 
قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی 
به حساب سپرده دادگس��تری به ش��ماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
 اصفهان ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ 
کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مشخصات و 
موقعیت پالک: مکان مورد نظر شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان دو اتاق خواب واقع 
در طبقه زیر زمین دوم دارای پالک ثبتی )ملک( شماره 41495 فرعی از پالک 15190 اصلی 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان تحت یک برگ سند رسمی به شماره چاپی 796477 الف/90 
شماره ثبت 95150، دفتر 490، صفحه 42 یکصد و بیست و هشت متر و پنجاه و هفت صدم 
متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات و بنام آقای علی اکبر شمس سوالری 
مسبوق به ثبت می باشد. مشخصات ساختمانی: اسکلت بتنی پوشش سقف تیرچه بلوک، 
مصالح سطوح رویه: کف س��رامیک فرش دیوارها اندود گچ و نقاشی آشپزخانه کاشی 
 و س��رامیک با کابینت mdf درب های داخلی چوب��ی، پنجره ها پروفیل فلزی، سیس��تم 
گرمایشی پکیج و ش��وفاژ، دارای نمای آجری و انشعابات و مش��ترکات آب و فاضالب 
و گاز، برق و قدمت س��اخت 5 سال شمس��ی می باشد. نظریه کارشناس��ی: با عنایت به 
مطالب صدراالش��اره و متراژ عرصه و اعیان، موقعیت، امکانات، انشعابات و مشترکات 
و نوع کاربری )مس��کونی( و بررس��ی جمیع جهات موثر در قضیه )باالخص عرضه و 
تقاضا( و نداش��تن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال، ارزش نرخ پایه کل شش دانگ 
آپارتمان مذکور با مشخصات س��اختمانی و ثبتی فوق در زمان مباش��رت، جمعا مبلغ 
1/905/750/000 ریال معادل یکصد و نود میلیون و پانص��د و هفتاد و پنج هزار تومان 
تعیین و اعالم نظر می گردد. م الف16208 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
حصر وراثت

آقای قدرت اله قاسمی دارای شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 315 -94 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
قاسمی بشناسنامه 829 در تاریخ 1386/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  
ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: شش پسر به نامهای 1- ولی اله قاسمی به 
شماره شناسنامه 9 و 2-حجت اله قاسمی به شاره شناسنامه 4 و 3- قدرت اله قاسمی به 
شماره شناسنامه 29 و 4- روح اله قاسمی به ش��ماره شناسنامه 31 و 5- محمد قاسمی 
به شماره شناسنامه 35 و 6- ماشاءاله قاسمی به شماره شناسنامه 41 و یک دختر به نام 
طاهره قاسمی به شماره شناسنامه 17 و یک همسر دائمی به نام فاطمه قاسمی مرغاری 
به شماره شناسنامه 10 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورای حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف721 رئیس شعبه دوم دادگاه شورای حل اختالف اردستان 
آگهی فقدان مدرک تحصیلی)نوبت اول(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا مرادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 10 صادره 
از 3 لنجان در مقطع کاردانی رش��ته کاربرد کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی مبارکه 
گواهینامه موقت با شماره 82190428783-83/6/18 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه به 

نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه ارسال نماید.   

دختر
 هشت ساله 

قربانی
 انتقام سیاه



رسول اكرم صلى  اهلل  عليه  و  آله :
هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص 
كند چش��مه ه��اى حكم��ت از قل��ب وى بر 

زبانش جارى مى شود. 
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 توصیه م��ی کنیم اگه قصد س��فر به این 
9کشور را دارید حتما صبور و شکیبا باشید 
و اگه دیدید برای گرفتن ویزا زیر پاهای تان 

علف سبز شد اصال تعجب نکنید!
س��فر برای گش��ت و گذار می توان��د برای 
 همه ما خوش��ایند و جالب باش��د. س��فر به 
مکان ه��ای تفریحی، تاریخ��ی، مخصوصا 
سفر به خارج کشور. اما سفرهای خارجی به 

همین آسانی نیست. 
اولین و مهم ترین اقدام گرفتن ویزا است. 
آلبرت پودل جهانگردی است که به ۱9۶ 
کشور سفر کرده است! این در حالی است 
که سازمان ملل ۱9۳ کشور را به رسمیت 
می شناس��د ولی پودل ع��الوه بر این 
کشورها به تایوان، واتیکان و کوزوو 
هم س��فر کرده و حاال کشورهایی 
که سخت ترین ش��رایط را برای 
ص��دور ویزا در نظ��ر      گرفته 
 ان��د، را لیس��ت ک��رده

 است:
ن  بس�تا عر

سعودی
ن  بس��تا عر
س��عودی  

درراس کش��ورهایی ق��رار دارد که خیلی س��خت 
برای گردش��گران ویزا صادر می کند. شاید یکی از 
دالیلش این باشد که عربستان از ذخایر نفتی وسیعی 
برخوردار است و همین امر باعث شده که این کشور 
نیازی به دالرهای توریس��ت ها نداشته باشد. البته 
عربستان ساالنه میزبان ۲ میلیون زائر مسلمان است.

كریباتى
این کشور جزیره ای بسیار زیباست که در اقیانوس 
آرام مرکزی قرار دارد. اما گرفتن ویزا برای سفر به این 
جزیره خیلی سخت است و باید دردسر زیادی برای 

گرفتن ویزا تحمل کنید.
 جالب اس��ت بدانی��د که این کش��ور در دو س��وی 
خط بین المللی تاریخ قرار گرفته است یعنی در یک 
سوی این خط، تاریخ یک روز عقب تر از سوی دیگر 
است. به همین دلیل دولت این کشور در سال ۱99۵ 
خط را به سمت ش��رق حرکت داد تا همه کشور در 
یک روز قرار بگیرند. همین کار باعث شد تا روز اول 
ژانویه س��ال ۲۰۰۰ ،کریباتی اولین کش��ور بخش 
مسکونی زمین باش��د که وارد هزاره سوم میالدی 

می شود.
جمهوری چاد

چاد کش��وری ۱۲ میلیون نفری است در مرکز قاره 
آفریقا قرار دارد .برای گرفت��ن ویزا برای ورود به این 
منطقه اول باید از یک اسپانسر یا یک هتل در پایتخت 
این کشور نامه ای بیاورید که از شما دعوت کند و بعد 

برای گردش به این کشور سفر کنید!
ضمن اینکه در این نامه باید ارتباط دو طرف و هدف 
از سفر هم ذکر شود. در ضمن فقط چند هتل 
چنین نامه ای صادر م��ی کنند و برای 
گرفتن چنین نامه ای باید از قبل 
اتاق رزرو کنید و پول را 

واریز کنید.

نائورو
جزیره ای زیبا و خوش آب و هوا در قلب اقیانوس آرام، 
جمهوری نائورو نام دارد. این جزیره که حاوی منابع 
وسیع فسفات است، با آب سنگ های مرجانی احاطه 
شده است که هنگام مد از آب بیرون می زند و زیبایی 

خاصی در آب های آقیانوس آرام به وجود می آورد.
روسيه

روس��یه، پهناورترین کش��ور جهان، کشوری است 
با جاذبه های گردش��گری تاریخی و اکوتوریس��تی 
فراوان. برای ورود به این کش��ور ک��ه در رده پنجم 
سخت ترین کش��ورهایی ویزا دهنده قرار دارد، باید 
به لیس��تی از س��واالت جواب بدهید. نام ش��خص 
یا س��ازمانی که خرج س��فر را می دهد. ن��ام تمامی 
کشورهایی که شخص در ده س��ال گذشته به آنجا 
س��فر کرده اید. مکانی که ش��خص در حال حاضر 
در آنجا مش��غول به کار اس��ت و دو مکان اش��تغال 
قبلی. هر گونه موسس��ه آموزش��ی که ش��خص در 
آنجا ش��رکت کرده اس��ت. هر نوع موسسه خیریه 
ای که ش��خص در آن عضویت دارد. نام فامیل های 
شخص در روسیه جزییات هر نوع آموزشی در زمینه                                                                                                                           
سالح های انفجاری، هسته ای و ... و جزییات خدمت 
 سربازی ش��خص. شاید تایید بش��وید و به شما ویزا

 بدهند.
سومالى

این کش��ور آفریقایی که بدلیل جنگ و تروریس��م 
 طی ده��ه های اخیر تضعیف ش��ده اس��ت، به پول

 توریس��ت ها خیلی نیاز دارد، اما دولت این کش��ور 
دوس��ت ندارد تا توریست ها در این کش��ور ربوده و 
کشته بش��وند. این مساله ش��اید اصلی ترین دلیل 
باشد که این کش��ور خیلی س��خت به توریست ها 

ویزا می دهد.
سودان

گفته می ش��ود از آنجایی که این کشور در ماجرای 

کشته شدن توریست ها در سال ۲۰۰۳ متهم است 
و بعد از آن ر ییس جمهور این کشور مورد اتهام قرار 
گرفت؛  تمایل زیادی به ورود توریست های دوربین 

به دست به این کشور را ندارد!
یمن

یمن کشوری در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه 
جزیره عربستان واقع در خاورمیانه و عرب زبان است 
که آب و هوای بسیار گرمی هم دارد. به همین دلیل 

اصوال جای جذابی برای سفر نیست.
ذرت خوشه ای کشت اصلی کشور و انبه   مهم ترین 
میوه این کشور است. یکی از معضالت کشور، کشت 
گیاه مخدر »قات« اس��ت که جویدنش اثر محرک 
دارد. حدود ۴۰ درصد کل آب حوزه آب خیز صنعا 
به کشت این گیاه اختصاص پیدا می کند که موجب 
خشک ش��دن کش��ت زارها و باالرفتن قیمت مواد 
غذایی می شود. با این وجود این کشور از نظر آلبرت 
پودل یکی از سخت ترین کشورها برای صدور ویزا 

است.
آنگوال

سومین  کشوراقتصادی آفریقا، آنگوال است که خود را 
در قالب یک کشور نوظهور اقتصادی جهان می بیند. 
نص��ف جمعیت بزرگ س��ال در بخش کش��اورزی 
و عمدتا به تولی��د فرآورده های غذایی مش��غولند. 
فرآورده عمده صادراتی آن قهوه  است. بخش زیادی 
از جمعیت این کش��ور، در کار کش��ت ذرت و قهوه 
هستند. آنگوال دارای منابع زیر زمینی بسیار غنی، 
مثل نفت، الماس، آهن، منگنز، مس و طالس��ت و 
 بیش از نیمی از درآمد کشور، از فروش نفت بدست 
می آید.سیاست س��خت ویزا دادن این کشور باعث 
شده اس��ت تا این عقیده بین مردم آنگوال به وجود 
بیاید که هر گردشگری که می خواهد به آنگوال سفر 

کند قصد دارد الماس های آنگوال را بدزدد.

قرآن صاعد 

معرفى كتاب

کتاب حاض��ر از ۱۱ فصل با عناوین ارزش و ماهیت دعا در اس��الم ، 
مقایسه دعا با سایر اعمال از نظر معیارهاي ارزشي اهلل ، جایگاه دعا 
در مسیر خلقت ، داعیان ، فلسفه دعا و دالیل ارزش و اهمیت فراوان 
آن ، فواید دعا ، اجابت دعا ، دعا و قض��ا و قدر ، تاخیر اجابت با تاخیر 
عملي شدن مورد درخواست ، شرایط حقیقي بودن دعا و علل عدم 
استجابت برخي دعاها ، شرایط دیگري جز شرایط اصلي که رعایت 
آنها بازده و پاداش دعا را افزون مي کند ، اوقات و مکان هایي که در 
آنها امکان استجابت بیشتر و کیفیت پاس��خ خداوند برتر است ، راه 
دعا ، پیش از دعا  و همچنین وسع و اس��تطاعت در امر دعا تشکیل 

شده است .
مولف در ابت��داي کتاب بی��ان مي کند ک��ه دعا از جمل��ه مفاهیم 
 اس��المي اس��ت که عقیده مس��لمانان درب��اره آن بس��یار متفاوت

 اس��ت. گروهي آنچنان دعا در متن زندگي خود ق��رار داده اند که 
گویي در همه حاالت با دعا همراه هستند و گروه دیگر آنچنان بدان 
 بي اعتنا هس��تند که گویي ، دعا یک عمل س��فارش شده اسالمي

 نیست . 
نویسنده کتاب بیان مي کند که مباني بحث ها دراین نوشتار بر منابع 
دست اول اسالمي یعني قرآن و حدیث است و وي در نوشتار خود در 
پي اثبات حقانیت و اصالت خدا ، قرآن ، حدیث و یا متن ادعیه نبوده 
است زیرا در کتب مربوطه به خود بحث و اثبات شده اند بلکه روایاتي 
را که علماي اسالم انتس��اب آنها را به ش��ارع مقدس معتبر و بدون 

تردید دانسته اند تصدیق کرده و پایه بحث قرار داده است. 
علیرضا برازش مالک و معیار اصلي و حقیقي را خدا مي داند و کالم 
پیامبر و ائمه علیهم السالم نیز با تایید خداوند اعتبار پیدا مي کند. 
برازش ادامه مي دهد ک��ه از کالم غیرمعصوم ه��م آنچه با احادیث 
پیامبر وائمه علیهم السالم تایید ش��ود ، قابل اعتماد و تکیه خواهد 
بود ، وگرنه قابل اعتماد نخواهد بود . وي در پایان مقدمه خود یادآور 
مي شود که هرگز ادعا نکرده است که در این موضع حرف آخر را زده 
است بلکه امیدوار است که دانشمندان و علماي اسالم با تحقیقات 
عمیق تر و با قلم ش��یواتر » دعا «  را هرچه بهتر به تشنگان راستین 

بشناسانند. 
ق��رآن صاع��د/ پژوهش��ي پیرام��ون مس��اله دع��ا در فرهن��گ 
اس��المي ب��ه قل��م علیرض��ا ب��رازش در چ��اپ شش��م خ��ود 
ب��ا ش��مارگان ۱۰۰۰ نس��خه و ب��ا قمی��ت ۳۱۰۰ توم��ان 
 توس��ط موسس��ه انتش��ارات امیرکبی��ر ب��ه چ��اپ رس��یده

 است.

یکی از مهم ترین مالک هایی که هر گردشگر به آن اهمیت می دهد 
امنیت شهر یا کشوری است که به آن س��فر می کند.این درحالي 
  »Economist Intelligence Unit «اس��ت که س��ازمان
هرسال لیست امن ترین و قابل س��کونت ترین شهرهاي جهان را 
معرفي مي کند. به گفته این سازمان در امن ترین شهرهاي جهان 
زیرساخت هاي مناسبي براي زندگي کردن وجود دارد، سیستم 
مراقبت هاي بهداشتي استاندارد براي شهروندان وجود دارد و آمار 
خودکشي در این کشورها بسیار پایین اس��ت. طبق این گزارش 
شهر »ملبورن«  استرالیا  رتبه نخست امن ترین شهرهاي جهان را 
در میان ۱۴۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است. همچنین 
ش��هرهاي وین اتریش، ونکوور و  تورنتو کانادا، آدالید اس��ترالیا و 
کلگری کانادا به ترتیب در رتبه هاي بعدي قابل سکونت ترین شهرها 
جاي دارند. در این رده بندي، مقام ناامن ترین شهرهاي جهان به 
شهرهاي دمشق س��وریه، داکا بنگالدش، پاپوآ گینه نو، الگوس، 

نیجریه و  طرابلس لیبی اختصاص داده شده است.

برای نخس��تین بار یک میلیارد نفر تنها در یک روز از فیس بوک 
اس��تفاده کردند، تا این وب س��ایت را تبدیل به پراستفاده ترین 
محصول فن آوری موج��ود روی زمین کنند.م��ارک زاکربرگ 
اعالم کرد که برای نخستین بار یک میلیارد نفر تنها در یک روز از 
فیس بوک استفاده کرده اند، تا بدین ترتیب از هر هفت نفر روی 
کره زمین یک نفر از این ش��بکه اجتماعی استفاده کرده باشد. 
زاکربرگ در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: »ما موفق 
ش��دیم که از این مرحله مهم عبور کنیم. برای نخستین بار یک 

میلیارد نفر در یک روز از فیس بوک استفاده کردند.«
 این عدد نشان دهنده این است که فیس بوک پس از چین و هند، 

پرجمعیت ترین مکان روی کره زمین بوده است.
 زاکربرگ در ادامه نوش��ت: »جهانی که بازتر ب��وده و ارتباطات 
بیشتری داش��ته باش��د، جهان بهتری خواهد بود.« او گفت که 
فیس بوک جوامع را در سطح جهان به هم متصل می کند، و او به 

این موفقیت شرکت افتخار می کند.

اخی��را موضوع دس��تگاه شستش��وی اموات چینی در مش��هد                 
سر و صدای زیادی بر پا کرده است.

در حالی که اخیرا موضوع دس��تگاه شستشوی اموات چینی در 
مشهد س��ر و صدای زیادی بر پا کرده است، در گزارشی منتشر 
شده:  که دستگاه های شست وش��وی اتوماتیک اموات ساخت 
کشور چین نیس��ت بلکه به صورت پروژه ای در قالب یک طرح 

پژوهشی داخلی، پیش از این در مشهد رونمایی شده است.
 محمد پذیرا، معاون اجرایی س��ازمان فردوس های شهرداری 
مش��هد پیش از این اعالم کرده بود که: » این شهر پس از تهران 
از بیش ترین آمار مرگ و میر برخوردار اس��ت، به همین دلیل 
ساخت دستگاهی مناسب برای شستش��وی اموات از مدت ها 
قبل در دستور کار قرار گرفته بود؛ بر این اساس پس از کسب نظر 
مراجع این پروژه در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه فردوسی 

مشهد، مورد پیگیری قرار گرفت.

 یک مرد ۴۸ ساله چینی بدون داشتن دست، از مادر بیمارش 
به خوبی مراقبت می کند.

آقای »چن ش��ن ین« فقط ۷ سال داش��ت که در یک حادثه 
دلخراش برق گرفتگی، دستانش را از بازو از دست داد تا باقی 
زندگی را بدون دست بگذراند. اما او دست از تالش برنداشت و 
با این نقص عضو در مزرعه خانوادگی شان مشغول به کار شد. 
چن در سن ۲۰ سالگی پدرش را از دس��ت داد تا زندگی شان 
سخت تر و مادرش هر روز مریض تر شود. بعضی از همسایه ها 
و دوستان چن پیشنهاد می دادند که او برای رهایی از فقر و به 
دس��ت آوردن پول به گدایی رو بیاورد؛ اما او با عصبانیت پاسخ 
آنها را داده است.با اینکه چن دست هایش را از دست داده، اما 
یاد گرفته اس��ت غذا بپزد، مزرعه داری و سبد بافی کند. او هم 
اکنون تمام تالش��ش را می کند که از مادر 9۱ ساله اش نیز به 

خوبی مراقبت کند. 

مرده شور اتوماتيك!ركوردزني فيس بوكامن ترين شهرهاي جهان را بشناسيدمراقبت از مادر با دست های قطع شده

خانه داریآشپزی

کلوچه خرمایی یکی از شیرینی های مخصوص و محلی مردم سیستان 
)زابل( می باشد که از س��ال های قدیم تا به امروز در بین سیستانی ها 

پخت آن رواج داشته و دارد. 
م�واد الزم: آرد ۲ و نی��م لیوان،ش��کر۱/۲ لی��وان ،ش��یر ول��رم ۱/۳ 
 لیوان،   نمک ۱/۴قاش��ق چایخوری،پودر مخمر ۲ قاش��ق چایخوری ،

کره  چهارقاشق غذاخوری،خرما  مقدار الزم . 
طرز تهيه:  آرد ، ش��کر ، نمک و پودر مخمر را داخل کاسه ای بریزید و 
مخلوط کنید ، ش��یر ولرم را کم کم به مواد خشک اضافه کنید و پس از 

اینکه مواد مخلوط شدند، کره آب شده را اضافه کنید. 
سپس با دست ورز دهید تا خمیر لطیف و یکدستی بدست بیاید.خمیر 
را داخل کاس��ه ای که چرب کرده اید قرار دهید ، در ظرف را بپوشانید 
و خمیر را به مدت یک  س��اعت در جای گرمی استراحت دهید تا حجم 

آن دو  برابر شود .
پوس��ت و هس��ته خرماها را بگیرید و با پش��ت چنگال خرما را له کنید                            
) می توانید مقداری کنجد به خرما اضافه کنی��د( ؛ به نوبت خمیرها را 
کف دست تان پهن کنید و مقداری خرما در مرکز هر خمیر قرار دهید ، 

خمیر را از اطراف جمع کنید و به شکل گرد حالت دهید.
ته سینی فر کاغذ روغنی قرار دهید ، خمیرها را روی سینی بچینید ، می 
توانید خمیر را به شکل گرد شکل دهید یا اینکه با قیچی اطراف خمیر را 

برش بزنید و مرکز آن را با انگشت کمی گود کنید تا به شکل گل شود.
تخم مرغ را با چنگال بزنید س��پس روی خمیرها را ب��ا تخم مرغ برس 
بکشید و کمی کنجد روی کلوچه ها بپاش��ید ، سینی را داخل فری که 
از قبل با دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد روشن کرده اید و گرم شده است 
به مدت ۱۰ – ۱۵ دقیق��ه قرار دهید تا کلوچه ها طالیی ش��وند پس از 
 پخت روی کلوچه ها را با روغن یا کره آب شده برس بکشید سپس سرو 

کنید .

  گردگیری کار چندان جالبی نیست . گردگیری یکی از آن وظایف بی پایان 
و بی س��پاس اس��ت. یک روز همه جا را گردگیری می کنید و چند روز بعد 
می بینید ک��ه همه جا دوباره پوش��یده از گرد و غبار ش��ده اس��ت. اگر چه 
نمی توانید برای همیشه از گرد و غبار خانه راحت شوید اما مواردی وجود دارد 

که انجام آن ها ممکن است تالش های شما برای گردگیری را به هدر بدهد.
  ۱- اس��تفاده از گردگیر پَری: بدون هیچ شک و ش��بهه ای، این ابزار صرفا

 گرد و خاک را از یک سطح جارو کرده و به سطح دیگری پخش می کند. به 
جای این کار از یک گردگیر ریزبافت یا برقی استفاده کنید که گرد و خاک را 
گرفته و در خود نگه می دارند،  و برای اینکه مطمئن شوید که کارایی خود را 

حذف می کند،  پس از گردگیری آن را بشویید یا عوض کنید. 
 ۲- چشم پوش��ی از محفظه های بخاری و کولر: این دریچه های روی دیوار 
و س��قف، جذب کننده پنهان گرد و خاک هس��تند. اگر تمی��ز کردن آن ها 
 را فراموش کنید، دمیدن هوا از آن ها می تواند اتاق ش��ما را به س��رعت پر از 
گرد و خاک کنند. یک دقیقه زم��ان بگذارید و هنگام ج��ارو کردن اتاق با 
جاروبرقی، یا هر زمانی ک��ه می خواهید گردگیری کنید، با س��ر فرچه ای 

جاروبرقی  این کانال های هوا را تمیز کنید. 
 ۳- گردگیری خشک: وقتی گرد و خاک خشک است، به سادگی به هوا بلند 
می شود و س��خت تر می توان آن را پاک کرد. به پارچه یا گردگیر ریزبافت 
مقداری اس��پری گردگیری بزنید تا تمیز کردن گرد و خاک ساده تر شده و 

نتیجه بهتری دریافت کنید. 

 

۴- اسپری کردن مستقیم محلول جال دهنده به مبلمان: با این کار احتمال 
ایجاد لکه تار روی چوب وجود دارد که تمیز کردن آن  دشوار بوده و در نهایت 
غبار بیشتری نیز جذب می کند. به جای این کار بر روی پارچه آن را اسپری 

کنید و به آرامی پارچه را به سطح لوازم بکشید. 

بزرگترین اشتباهات زمان گردگيریكلوچه خرمایى خانگى 

دشوارترین 
کشورها برای 
سفر توریستی 

هستند؟
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