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 آمریکا به تعهداتش عمل نکند
 پاسخ متقابل می دهیم

رییس مجلس گفت: آمریکا اگر به تعهداتش پایبند نباشد ما متقابال پاسخ 
خواهیم داد؛ البته این ناگوار است که آمریکا به این کاردست بزند؛  زیرا به 
دنیا ثابت خواهد شد که نمی توان به ایاالت متحده اعتماد کرد. به گزارش 
مهر علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسللالمی در سفر به نیویورک 
برای شرکت در نشست بین المجالس سازمان ملل در مسیر بازگشت در 
گفتگو با »روزنامه فرانکفورتر آلمان« در شهر فرانکفورت به بیان نکاتی در 

2ارتباط با مسائل منطقه و ...
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سللقوط جرثقیل و کشللته شللدن تعدادی از زائران 
 حللج امسللال، کام بسللیاری از خانللواده هللا راکه 

می توانست با حالوت زیارت خانه خدا ...

در شرایطی که صادرات فله ای طی پنج ماهه نخست 
امسال افزایش چشمگیری داشللته و از سوی دیگر 

صادرات این محصول در ...

یکللی از اولین مسللایلی که بعللد از توافللق اولیه در 
مذاکرات هسته ای مطرح شد،ورود سرمایه گذاران 

خارجی برای حضور در پروژه های عمرانی ...

سقوط جرثقیل وخالء حضور 
رسانه ها در مراسم حج امسال

خراب�کاری دالالن زعفران در 
کوچه پس کوچه های چین و دبی

 همه نگرانی های دولت برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام

شهردار اصفهان؛

مسووالن سازمان سینمایی کشور صداقت ندارند
2

12

بالفاصللله پللس از انتشللار خبللر شکسللت مخالفان 
برجللام درکنگللره تحللت کنتللرل جمهوریخواهللان 
آمریکایی،اکثر رسللانه های این کشللور ایللن خبر را 
 پیللروزی میللراث سللازی بللرای اوبامللا و شکسللتی 
بی سللابقه برای جمهوریخواهان دانستند. به گزارش 
ایرنا، درحالللی که هر دو بخش کنگره آمریکا ) سللنا و 
مجلس نمایندگان( تحت کنترل اکثریت جمهوریخواه 
این کشور اسللت، قانونگذاران جمهوریخواه به منظور 
اجرای تهدیدهای گذشللته خود مبنللی بر جلوگیری 
از اجللرای هرگونه توافقی بر سللر مسللاله هسللته ای 
ایران دسللت انللدرکار تنظیللم الیحه ای شللدند که 
 تصویللب آن بللا رای قاطع از سللوی مخالفللان برجام

 می توانسللت به جلوگیللری از اجرای ایللن توافقنامه 
درآمریللکا منتهللی شود.سللناتورهای دموکللرات 
آمریکایللی حامللی برجللام، برای نللاکام کللردن این 
 الیحلله دو راه پیللش رو داشللتند. اول اینکلله بللا

به  دسللت آوردن حداقل 34 رای امکان جلوگیری از 
وتوی رییس جمهور این کشللور را درصورت تصویب 
الیحلله مذکور بگیرنللد و دومیللن راه، اینکلله با بیش 
 از 40 رای بللرای اسللتفاده از »حق وقت کشللی« و یا 
»فیلی باسللتر« برای نللاکام کردن این الیحه دسللت 
پیدا کنند.سللناتورهای دموکللرات آمریکایی که طی 
هفته گذشته با به دست آوردن 34 رای، به مرحله اول 
پیروزی خود دسللت یافته بودند و این روند افزایشللی 

همچنان ادامه داشت، سه شنبه گذشته با ...

به نقل از اداره کل روابط عمومی اسللتانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در مراسم افتتاح چندین پروژه عمرانی 
در شهرسللتان شاهین شللهر و میمه، اظهار داشللت: 
شاهین شللهر مهد علللم و دانش،  فرهنللگ و تالش و 
کوشللش اسللت.وی با بیان اینکه این پروژه ها باید در 
هفته دولت به بهره برداری می رسللید، افزود: به دلیل 
ترافیک دیپلماتیک و سفر هیات های خارجی در چند 
هفته گذشللته افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها به 
امروز موکول شد.اسللتاندار اصفهان از برگزاری جلسه 
ویژه ای در دو هفته آینده برای بررسللی مشکالت این 
شهرسللتان خبر داد و بیان کرد: این جلسلله با حضور 
مسووالن استانی و شهرستانی تشللکیل می شود.وی 
به دسللتاوردهای دولت تدبیر و امید در طول دو سال 
خدمت اشاره و تصریح کرد: رییس جمهور در طول این 
مدت به شعارها و وعده های انتخاباتی خود پایبند بوده 
و تا جایی که امکان داشت به وعده های خود عمل کرد.

زرگرپور کاهش نرخ تورم از ...

بازتاب گسترده شکست مخالفان 
برجام، در رسانه های آمریکا

هم�ه روس�تاهای اصفه�ان 
گازرسانی می شوند

اللهیاری  درجمع مدیران هواپیمایی فالی دبی؛

دولت توانایی پرداخت هزینه های  گردشگری را ندارد



رییس مجلس گفت: آمریکا اگر به تعهداتش پایبند نباشد ما متقابال 
 پاس��خ خواهیم داد؛ البته این ناگوار اس��ت که آمریکا ب��ه این کار

 دست بزند؛  زیرا به دنیا ثابت خواهد شد که نمی توان به ایاالت متحده 
اعتماد کرد. به گزارش مهر علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای 
اسالمی در سفر به نیویورک برای شرکت در نشست بین المجالس 
سازمان ملل در مس��یر بازگش��ت در گفتگو با »روزنامه فرانکفورتر 
آلمان« در شهر فرانکفورت به بیان نکاتی در ارتباط با مسائل منطقه و 

توافق هسته ای پرداخت. متن این گفتگو به شرح زیر است:
آقای الریجانی، شما در راه بازگشت از نیویورک توقفی 
در فرانکفورت دارید.آیا کنگره آمریکا معاهده اتمی با ایران 

را تصویب می کند؟
تا آنجا که من می دانم در کنگره آراء کافی برای اطمینان از تصویب 
معاهده وجود دارد. اما اظهار نظرها، به خصوص از جانب نامزدهای 
 ریاست جمهوری نشان می دهندکه آن ها موضوع ایران را به وضوح 
در نیافته اند. م��ا نمی دانیم اظهار نظ��ر آنها را چگونه باید تفس��یر 
کنیم. عالوه بر این آن ه��ا مواضع خود را نیز تغیی��ر می دهند.یک 
روز می گویند، می خواهن��د از این معاهده به عن��وان مبنایی برای 
امور دیگری که در آینده می خواهند مشترکا با ایران داشته باشند، 

استفاده کنند. بعد روز دیگر حرف دیگری می زنند.
چه خواهد ش�د اگر یک جمهوریخ�واه رییس جمهور 

آمریکا شود و معاهده را لغو کند؟
ما متقابال بدان پاسخ خواهیم داد. ما اقدامات معینی را در نظر داریم، 
اما تا وقتی کار به آنجا نکشیده حرفی نمی زنیم. این ناگوار است که 
ایاالت متحده به این کار دست بزند. آن وقت به دنیا ثابت خواهد شد 
که به تصمیمات دولت آمریکا نمی توان اعتماد کرد. به وجهه و اعتبار 

دولت آمریکا لطمه وارد خواهد شد.
آقای الریجانی، شما از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ خودتان مسوول 
 مذاک�رات اتم�ی بودی�د. ب�رای ای�ن مذاک�رات )اخی�ر(

 چه می کردید؟
به گمان من معاهده وین روی هم رفته قابل قبول است. دولت آمریکا 
در مدت برگزاری مذاکرات هرگز از کارشکنی علیه ما دست نکشید. 
آنها چیزهایی را در این معاهده به ما تحمیل کردند،که از عقالنیت 
منطقی، فنی و قانونی برخوردار نیس��تند. جمهوری اسالمی ایران 
با وجود این به برخی از هدف های خود دس��ت یافته است. معاهده 
 نقاط ضعف و ایراداتی دارد. افرادی در ایران هس��تند که معاهده را 
رد می کنند و با آن مشکالت جدی دارند. در پارلمان ایران هم کسانی 

از زمره آنها پیدا می شوند.
معاهده،  راه را برای هم�کاری در خارج از پرونده اتمی 

هموار می کند؛  این امور کدامند؟
بس��یاری از مش��کالت منطقه ای را می توان از طریق دیپلماسی و 
سیاسی حل کرد. برای بحران سوریه همیشه راه حل سیاسی وجود 

داشته است؛ همین طور برای یمن.
چرا در سوریه هنوز پس از پنج سال جنگ، پایانی برای 

پایان تراژدی متصور نیست؟
ما در آغاز بحران س��وریه به دوس��تان اروپایی خود گفته بودیم که 
یک راه حل سیاس��ی وجود دارد. دو چیز به این نظریه ضربه زد: اول 
 اینکه قدرت های منطقه ای می خواس��تند بح��ران را به روش خود

 به طریق نظامی حل کنند. در منطقه کشورهایی هستند که قصد 
دارند امپراطوری های خود را احیا کنند و کشورهایی هم هستند که 
می خواهند عقاید افراطی و تندروی خود را بگس��ترند. آن ها چهار 
سال و نیم پیش به سراغ ما آمدند و گفتند ظرف دو هفته دمشق را 
اشغال خواهند کرد. ما عواقب تلخ اعمال شان را به آنها گوشزد کردیم 
و به آن ها گفتیم که در سوریه گروه های تروریستی جدیدی ایجاد 
خواهند شد. من این را به سیاستمداران اروپایی هم گفتم، اما آن ها 
به حرف من گوش ندادند. تنها کسی که به این اظهارات توجه کرد، 

آقای اشتاین مایر بود.
وزیر خارجه اشتاین مایر در اواسط اکتبر از ایران دیدن 

خواهد کرد؟
بله، وزیر خارجه اش��تاین مایر به ایران س��فر می کند. من چند روز 
پیش تلفنی با ایشان صحبت کردم. من در گذشته درباره موضوعات 
گوناگون دیگری هم با ایشان به گفت وگو پرداخته ام. آلمان در منطقه 

نقش مثبتی را ایفا می کند.
از ایران برای پایان دادن به تراژدی سوریه چه کاری بر 

می آید؟
ما پیشنهادهای خود را به چند دولت عرضه کرده ایم و با آنها به بحث 
پرداخته ایم. روس ها و آن هایی که با ما حرف می زنند با آن ها آشنایی 
دارند. ما باید این نکات را با دولت س��وریه هم مطرح کنیم. تنها راه، 

راه حل سیاسی است.
 آیا اصوال می توان جلوی از هم پاشی سوریه را گرفت؟

از هم پاشی به معنای آنس��ت که به تروریس��ت ها پاداش بدهیم و 
بگوییم: ما با از هم پاشی سوریه، کشوری را روی سینی نقره ای برای 

شما تحفه آورده ایم.

چه اشتباهی شد که کار به اینجا کشید؟
تجربه می  آموزد که طی ده سال اخیر در هر کجا که جنگ و اشغال 
رخ داده ی��ک گروه تروریس��تی جدید ایجاد ش��ده اس��ت؛ چه در 
افغانستان، چه در عراق و یا در سوریه. به گمان من اکنون در یمن هم 
همین اتفاق خواهد افتاد. من دیروز شنیدم که وزیر خارجه آمریکا، 
کری گفته است که برای مبارزه در سوریه یک گروه تشکیل می شود. 
این ها راه حل های ساده انگارانه هس��تند. می توان با اطمینان گفت 

که این گروه هم به تشکیل یک گروه تروریستی منجر خواهد شد.
یک راه حل سیاسی به چه شکل می تواند باشد؟

باید حاوی چهار نکته باش��د: اول این باید دموکراتیک باشد. یعنی 
متکی بر رای مردم. اما افرادی هس��تند که در اتاقی نشس��ته اند و 
 می گویند، این آدم باید س��ر ق��درت بیاید و آن یک��ی نیاید. این ها

 راه حل های اش��رافی هس��تند که دوامی ندارند. دوم این که همه 
جناح ها باید بخشی از دولت باشند، به عبارت دیگر ما به یک دولت 
وحدت ملی احتیاج داریم. هیچ گروهی نباید این احساس را داشته 
باشد که از شرکت محروم شده است. سوم این که باید حقوق اقلیت ها 

حفظ شود و چهارم این که باید با افراطیون مبارزه کرد.
چه خواهد ش�د اگر مبارزه با گروه های تروریس�تی با 

جدیت صورت نگیرد؟
کش��ورهایی که گمان می کنن��د می توانند به خاط��ر منافع خود 
تروریس��ت ها را در منطقه حفظ کنند، دو مش��کل ایجاد می کنند. 
اول اینکه یک چنین گروه های تروریس��تی هر دولت دموکراتیک 
را نابود می کنند. دوم این که تروریسم در منطقه رشد می کند. اگر 
به تروریسم فرصت بیشتری بدهیم، آن وقت رهایی از آن دشوارتر 

می شود.

ایران در مبارزه با تروریسم چه می تواند بکند؟
ایران، تنها کشوری است که به نحوری موثر و ملموس علیه تروریسم 
عمل می کند. بدون ایران بغداد و سایر شهرهای عراق اکنون به دست 
تروریست ها افتاده بودند.گروهی از کشورها در رسانه ها می گویند با 
تروریسم مبارزه می کنند؛ در حالیکه در حقیقت آن ها را مورد حمایت 
قرار می دهند. این سالح ها از کجا آمده اند؟ از آسمان که نیفتاده اند. و 
وضع به همین منوال ادامه می یابد. داعش از فروش نفت پول به دست 
می آورد. آمریکا و سایرین می گویند همه چیز را تحت نظر دارند. پس 
چطور نمی توانند مسیر باری های نفتکش داعش را تعقیب کنند؟ ما 
مدارکی در دست داریم حاکی از این که برخی از کشورها از طریق 

رابط های خود پول به این تروریست ها می رسانند.
ائتالفی که یک س�ال پیش علیه داعش تشکیل شد، 

چقدر موفقیت داشته است؟
آنها به جایی نرسیده اند.حتی به نفع تروریست ها هم بوده اند. داعش 
به خاطر عدم موفقیت آنها اکنون جری تر شده است. به داعش این 
احساس دس��ت داده اس��ت که ۴۰ کش��ور هم در مقابله با او عاجز 

مانده اند.
آیا این امکان وجود دارد که رقابت بین ایران و عربستان 

سعودی بر سر برتری در منطقه از شدت بیفتد؟
ما احس��اس نمی کنیم که رقابتی وجود دارد. سعودی ها مثل برادر 
هستند اما مرتکب اشتباهاتی شده اند و نباید انتظار داشته باشند که 

در این موارد حمایت شان کنیم.
 مثال؟

مثال در یمن و بحرین تصور کنیم که آنها در این کشور منافعی دارند 
و نگرانی  آنها وارد است. اما آیا این به آنها حق می دهد به این کشور 
حمله ور ش��وند، مردمش را به قتل برس��انند و زیر ساخت هایش را 
منهدم کنند؟ آنها می توانستند با طرف مقابل بر سر یک میز بنشینند 

و مشکل را از طریق سیاسی حل کنند.
 آیا ممکن است یک معماری امنیتی منطقه ای جدید در 

خلیج فارس به وجود آید؟
ما به همکاری مش��ترک در امور منطقه ای اعتقاد داریم. رقابت کار 
جنون آمیزی است. دنیا پر از فرصت های گوناگون است و ما می توانیم 
برای کسب پیشرفت، خیلی کارها بکنیم. پس چرا باید وقت خود را 
با رقابت به هدر دهیم؟ این تصور که بتوان در منطقه یک امپراطوری 
جدید تشکیل داد، به قرون گذش��ته تعلق دارد. ما امروز شاهد آن 
هستیم که مردم بیدار شده اند و نسل جوان به لحاظ سیاسی از آگاهی 

بیشتری برخوردار است.
هدف ایران چیست؟

هدف ما همزیستی مس��المت آمیز در منطقه اس��ت و نیز برقراری 
یک امنیت پایدار. اما دو چیز ایجاد مشکل می کند: جنگ هایی که 
قدرت های بزرگ به منطقه تحمیل کرده اند و نیز این جنبش های 
افراطی و تروریستی. ما می توانیم اختالف عقیده داشته باشیم. این 
امری طبیعی است و چیزی نیست که نتوانیم آن را از طریق مذاکره 

حل کنیم.
آیا برقراری مناسبات شریکانه با ایاالت متحده ممکن 

است؟
این بس��تگی به آمریکا و اعمالش دارد. رهبر عالیق��در ما خامنه ای 

فرموده که معاهده اتمی برای آن یک آزمون است.
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حل غیرقضایی 
پرونده پدیده شاندیز

 سومین کارت زرد من
 در راه است

علم الهدی: 
خراسان قبه االسالم است

تا 4۰ سال دیگر اسالم، دین 
اصلی اروپا خواهد شد

شنیده ها 

»حجت االس��الم و المس��لمین علی مظفری« رییس کل 
دادگس��تری خراس��ان رضوی در گفت وگو با خبرگزاری 
میزان در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده ش��اندیز 
گفت: ستاد تدبیر مس��تقر در استانداری خراسان رضوی 
مصوبات��ی را در خص��وص این پرونده مورد بررس��ی قرار 
 داده اس��ت که احتیاج به تایید ش��ورای عالی امنیت ملی

 دارد.
 وی با بیان اینکه این مصوبات به دبیرخانه ش��ورای عالی 
امنیت ملی ارسال شده است، افزود: هنوز این مصوبات به 
ستاد ارجاع نشده است و منتظر هستیم به تأیید برسد. 

ریی��س کل دادگس��تری اس��تان خراس��ان رض��وی از 
ح��ل و فصل غیرقضای��ی این پرونده خب��ر داد و تصریح 
ک��رد: تدبی��ر ش��ده اس��ت ت��ا ب��ه ش��کل غی��ر قضایی 
پرون��ده ح��ل و فص��ل ش��ود و ماهی��ت مصوب��ات این 
س��تاد نیز ب��ر ح��ل غیرقضایی پرون��ده پدیده ش��اندیز 
 تاکی��د دارد و در غی��ر ای��ن صورت با روی��ه قضایی حل 

می شود. 

 جنتی پیرامون» فیلم قصه ها« گفت: ش��ما اطالع دارید 
ک��ه من تا ب��ه حال دو ت��ا کارت زرد گرفتم و س��ومین 
 کارت زرد هم در راه اس��ت. اینها هم فقط به خاطر فیلم

 قصه ها است. فیلم قصه ها،  را به علت اینکه خیلی روی 
آن جنجال ش��د،خودم ش��خصا دیدم و متوجه شدم که 
هیچ مشکلی ندارد. وقتی هم مشکل ندارد اجازه اکران به 
آن داده ش��د و پای این تصمیم هم ایستاده ایم. توجهی 
نم��ی کنیم که کس��ی انتقاد کند و ی��ا در مجلس باعت 

سوال و یا استیضاح می شود.

آیت اهلل عل��م الهدی گفت: پیامبر و ائمه معصومین 
پی��ش بینی م��ی کردندکه آینده اس��الم در مدینه 
متمرکز نخواه��د ماند و از این ش��هر خارج خواهد 
ش��د و مدینه کانون حزب دشمن اسالم قرار خواهد 
گرفت؛ امروزه نیز ش��اهد هستیم وهابیت ملعون در 
آنج��ا حکومت ک��رده و این همان چیزی اس��ت که 

پیامبر پیش بینی کردند.
عض��و مجلس خب��رگان رهبری اضافه کرد: اس��الم 
 دین جدی و با اس��تدالل است؛ صرف اینکه به دلیل

 دور ب��ودن یک امام از وطن و تحریک احساس��ات 
بخواهد امری را واجب کند اصال در دین اسالم وجود 
 ندارد.امام جمعه مش��هد افزود: پیامبر اس��الم)ص(

 می دانستند که استکبار روزی بر حرمین شریفین 
مس��لط خواهد ش��د اما سرزمین خراس��ان و کشور 
 ای��ران ب��ه دلیل ش��جاعت و ایم��ان مردم��ان آن، 
 سکوی پرش و توسعه اسالم در همه کره زمین خواهد

بود.
آیت اهلل علم الهدی ابراز داش��ت: ما س��رباز هستیم 
تا این مکان را قبه االس��الم حف��ظ کرده و نگذاریم 
تا دس��ت اس��تکبار به این نقطه مهم در نظر پیامبر 

برسد.

 نماین��ده جامعه المصطف��ی  العالمی��ه در جمهوری 
دموکراتی��ک کنگو گفت: طب��ق پیش بینی هایی که 
ام��روزه در دنیا مطرح می ش��ود، تا ۴۰ س��ال آینده 
اس��الم دی��ن اصلی و مس��حیت دی��ن دوم در اروپا 
خواه��د شد.حجت االس��الم س��یدمحمد ذوالفقاری 
در گفت وگو با ایس��نااظهار ک��رد: آمار گروندگان به 
اس��الم چه از مس��یحیت و چه از ادی��ان دیگر آمار 
بس��یار باالیی اس��ت. این آمار به گونه ای اس��ت که 
مصادر اع��الم آمارکه معموال دس��تگاه های امنیتی 
کش��ورها هس��تند، درخصوص آن احساس ترس و 
وحشت می کنند و آمار درس��تی را ارائه نمی دهند؛ 
از این رو دائما با اعالم آمارهای ضد و نقیض س��عی 
در کتمان آمارهای حقیقی و واقعی دارند.ذوالفقاری 
تصری��ح کرد: در اروپا تا 2۰ درصد از جوامع اروپایی 
ش��وق به تغییر مذه��ب دارند و ای��ن تغییر مذهب 
در آنها واقع ش��ده اس��ت.این مبلغ مذهبی در کنگو 
خاطرنش��ان کرد: در سال 2۰۰۰ پاپ اعالم کرد که 
تا سال 2۰15 قاره آفریقا را کامال به قاره ای مسیحی 
تبدی��ل خواهیم کرد. آنها به واقع چنین همتی را به 
خرج دادند به گونه ای که در حال حاضر بیش��ترین 
آمار اع��زام مبلغان در جهان از طری��ق کاتولیک ها 
و کلیس��اهای کاتولیک صورت می گیرد. وی افزود: 
مبلغان مس��یحیت ب��ا تخصص ه��ا و درجات علمی 
ب��اال، در دورافتاده ترین روس��تاهای آفریقا یعنی در 
مناطق کامال بدوی و اولیه زندگی و تبلیغ می کنند 
و همانجا نیز از دنیا می روند.ذوالفقاری گفت: مناطق 
فراوانی در آفریقا وجود دارند که مقبره افراد قدیس 
نامیده می ش��وند. این قدیس��ان در آنج��ا زندگی و 
تبلیغ کرده و از دنیا رفته و در همانجا دفن ش��ده اند 
ام��ا با وجود همه این تالش ها ب��ه اعتراف خود آنها 
اسالم پرجاذبه ترین دین در آفریقا محسوب می شود.

بالفاصله پس از انتش��ار خبر شکس��ت مخالف��ان برجام 
درکنگره تح��ت کنترل جمهوریخواه��ان آمریکایی،اکثر 
رس��انه های این کش��ور این خبر را پیروزی میراث سازی 
برای اوباما و شکس��تی بی س��ابقه برای جمهوریخواهان 
دانس��تند. به گ��زارش ایرنا، درحال��ی که ه��ر دو بخش 
کنگره آمریکا ) س��نا و مجلس نماین��دگان( تحت کنترل 
اکثری��ت جمهوریخ��واه این کش��ور اس��ت، قانونگذاران 
جمهوریخواه ب��ه منظور اجرای تهدیدهای گذش��ته خود 
مبنی بر جلوگیری از اجرای هرگونه توافقی بر س��ر مساله 
هس��ته ای ایران دس��ت اندرکار تنظیم الیحه ای ش��دند 
 که تصوی��ب آن ب��ا رای قاطع از س��وی مخالف��ان برجام

 می توانس��ت ب��ه جلوگی��ری از اج��رای ای��ن توافقنامه 
دموک��رات  شود.س��ناتورهای  منته��ی  درآمری��کا 
آمریکای��ی حام��ی برج��ام، ب��رای ن��اکام ک��ردن ای��ن 
 الیح��ه دو راه پی��ش رو داش��تند. اول اینک��ه ب��ا ب��ه 
 دس��ت آوردن حداقل 3۴ رای ام��کان جلوگیری از وتوی 
رییس جمهور این کشور را درصورت تصویب الیحه مذکور 
بگیرند و دومین راه، اینکه با بیش از ۴۰ رای برای استفاده 
از »حق وقت کش��ی« و یا »فیلی باستر« برای ناکام کردن 
این الیحه دست پیدا کنند.سناتورهای دموکرات آمریکایی 
که طی هفته گذشته با به دست آوردن 3۴ رای، به مرحله 
اول پیروزی خود دس��ت یافته بودند و این روند افزایشی 
همچنان ادامه داشت، سه شنبه گذشته با اعالم هم زمان 
حمایت 3 س��ناتور دموک��رات دیگر از توافق هس��ته ای و 
رس��یدن مجموع حامیان برجام به ۴1 نفر، حامیان توافق 
حق استفاده از فیلی باستر را نیز در اختیار گرفتند.سرانجام 
در رای گیری روز پنجشنبه بر سر الیحه مخالفت با برجام، 
دموکرات های آمریکایی ب��ا ۴2 رای مخالف درمقابل 58 
رای موافق توانس��تند جلو تصویب الیحه مذکور و ارسال 
آن به میز اوباما را بگیرند.رس��انه های آمریکایی بالفاصله 
پس از انتشار این خبر، شکست الیحه سنا را یک »پیروزی 

تاریخ س��از« برای اوباما و یک »ناکامی بی س��ابقه« برای 
جمهویخواهان این کشور خواندند.نشریه لس آنجلس تایمز 
در این رابطه نوش��ت: جمهوریخواهان آمریکایی که هیچ 
راهبرد دیگری برای جلوگیری از ای��ن توافق برخوردار از 
حمایت بین المللی در دست ندارند، در نهایت تنها به دادن 
رای های نمادین برای ثبت مخالفت خود متوس��ل شدند.

نشریه سیاسی »پولیتیکوس یواس ای« با مقاله ای تحت 
عنوان »اوباما جمهوریخواهان را نابود کرد...« نوشته است: 
جمهوریخواهان آمریکایی هر اسمی که روی این شکست 
بگذارن��د، این حقیقت که نتوانس��تند الیحه م��ورد تایید 
خود را درکنگره ای که تحت کنترل آن هاست به تصویب 
 برس��انند. یک شکس��ت ویران کننده برای آنها به حساب

 می آید.نش��ریه هاوایی نیوز، شکست جمهوریخواهان در 
به ثمر رس��اندن الیحه مخالفت با برج��ام را یک پیروزی 
میراث ساز در اولویت های سیاست خارجی اوباما توصیف 
کرد.آسوش��یتد پرس نیز نوش��ت: گرچه جمهوریخواهان 
 مجلس نمایندگان آمریکا با دنبال کردن اس��تراتژی های 
»دقیقه 9۰« خود س��عی در ایجاد انح��راف در این توافق 
بین الملل��ی کردند؛ اما نتیجه رای گیری در مجلس س��نا 
نشان داد که این الیحه حتی به پای میز اوباما نیز نخواهد 
رسید.نشریه نیویورک تایمز به نقل از چاک شومر یکی از 
۴ سناتور دموکراتی که به قافله مخالفان برجام پیوسته بود 
نوشته است: هر احساس��ی هم که در مورد این توافقنامه 
داش��ته باش��یم، هر آمریکایی منصفی باید این توافقنامه 
 را یک دس��تاورد بزرگ برای رییس جمهور آمریکا بداند.

شکبه خبری س��ی ان ان نیز در نهایت به نقل از میچ مک 
کانل رهبر اکثریت جمهوریخواهان س��نای آمریکا نوشته 
اس��ت که این قانونگذار آمریکایی پی��ش از رای گیری در 
مورد الیحه مذک��ور، اینگونه القا کرده ب��ود که در صورت 
شکست الیحه به ابزارهای خاص سیاسی برای رای گیری 

دوباره در مورد آن متوسل خواهد شد.

وزیر ان��رژی آمریکا در اظهاراتی با اش��اره به اینکه اصطالح 
»توافق های جانبی س��ری« توصیف کامال غلطی از واقعیت 
اس��ت تاکید کرد اگر آمریکا توافق هسته ای را اجرایی نکند، 

وحدت بین المللی را از دست خواهد داد.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ارنست مونیز در گفتگو 
با ان بی س��ی تاکید کرد اگر آمریکا از توافقنامه هس��ته ای 
کنار بکش��د، رژیم تحریم ها علیه ایران فرومی پاشد.مجری 
ان ب��ی س��ی در گفتگو با وزی��ر انرژی آمریکا از او پرس��ید: 
دونالد ترامپ،پیشتاز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 
حزب جمهوریخ��واه و دیگر منتقدان می گویند این بدترین 
مذاکراتی است که با ایران انجام شده است و آمریکا را افرادی 
بسیار احمق اداره می کنند. پاسخ شما چیست؟مونیز گفت: 
شاید الزم باشد آنها نامه بیست و نه دانشمند برجسته کشور 
را بخوانن��د که به رییس جمهور نوش��تند و در آن توافقنامه 
هسته ای با ایران را نوآورترین و سخت گیرانه ترین توافقنامه 
منع اش��اعه توصی��ف کردند که تا کنون درب��اره آن مذاکره 
شده است.مجری پرسید هیالری کلینتون در حالیکه از این 
توافقنامه حمایت کرد و به نوعی تاکید کرد در مذاکرات سری 
پیش از آن نقش داشته است گفت: در مرحله اجرا الزم است 
سختگیری بیشتری شود وگفت که هم نباید به ایران اعتماد 
کرد و هم باید راس��تی آزمایی کرد. نظر شما چیست؟مونیز 
گفت: ما معتقدیم هر چه یک فرد این توافقنامه را با ذهن باز 
و بدون تعصب مطالعه و آن را تجزیه و تحلیل کند، حمایت 
او از آن بیش��تر می ش��ود. در واقع توافق ه��ای بی بدیل و 
 بس��یار طوالنی مدت راستی آزمایی که ما درباره آن مذاکره

کرده ای��م روی دیگری نیز دارد؛ یعنی اینک��ه ما باید آماده 
باش��یم با جدیت و قاطعیت آن را برای مدتی بسیار طوالنی 
اجرا کنیم ت��ا تضمین کنیم ایران فق��ط فعالیت های صلح 
 آمی��ز هس��ته ای خواهد داش��ت.وی در ادامه مدعی ش��د: 
»این توافقنامه به هیچ وجه ما را از اینکه علیه بسیاری دیگر 
 از فعالیت های ایران در منطقه بس��یار تالش کنیم، بی نیاز

 نم��ی کند. فعالیت هایی که ما با آنها به ش��دت مخالفیم از 
جمله حمایت این کشور از تروریسم که حمایت از تروریسم 
 مه��م ترین نمونه آن اس��ت. آنها همچنین عامل بخش��ی از

 بی ثباتی ها در منطقه هس��تند.« مونی��ز درباره انتقادها از 
فراهم نشدن توافقنامه های جانبی سری میان ایران و آژانس 
ب��رای مطالعه کنگ��ره و تهدید به اقدام حقوق��ی علیه اوباما 
گفت ب��ه نظر من حرف هایی ک��ه در این خصوص زده می 
 ش��ود اصال صادقانه نیس��ت. اول از همه باید بگویم اصطالح

»توافق های جانبی س��ری« توصیف کامال غلطی از واقعیت 
اس��ت. مطمئنا کنگره همه آن چه را که ما در اختیار داریم، 
در دس��ترس خود دارد.دوم اینکه، حتی فراتر از این اس��ناد، 
آنها با جزییات زیادی درباره آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، 
اطالع��ات گرفته ان��د؛ بنابراین آنها هم��ه اطالعاتی را که ما 
داریم، در اختیار دارند.مجری پرسید اگر جان بینر و گروهی 
ک��ه در داخل جمهوریخواهان به او فش��ار می آورند، بتوانند 
مهلت بحث ها و رای گیری در کنگره را از هفدهم سپتامبر 
فرات��ر ببرند و اجازه اج��رای آن را ندهند، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؛زیرا در آن صورت آمریکا تنها کشور امضا کننده توافق 
خواهد بود ک��ه آن را اجرا نمی کند؟مونیز گفت اول از همه 
بگویم من بعید می دانم این مهلت از هفدهم سپتامبر بگذرد. 
پیش بینی من این اس��ت که ما در روز تصویب که در واقع 
9۰ روز پ��س از امض��ای توافقنامه اس��ت، یعنی حدود نیمه 
اکتبر، بتوانیم اجرای آن را ش��روع کنی��م. وی گفت: انتظار 
من این اس��ت که این توافقنامه اجرا شود، اما اگر این اتفاق 
نیفت��د، خواهم گفت اگر ما از این توافقنامه کنار بکش��یم و 
تنهایی کنار برویم، احتماال در ش��رایطی قرار خواهیم گرفت 
ک��ه با بدترین احتماالت ممکن طرف خواهیم ش��د، وحدت 
 بی��ن المللی را از دس��ت خواهی��م داد، از بین رفتن وحدت

 بی��ن المللی مطمئنا دس��ت ک��م رژیم تحریم ه��ا را از هم 
فروخواهد پاشید و ایران از همکاری ها و سرمایه گذاری های 

اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد شد.

توافق های جانبی سری،توصیف غلط از واقعیت استبازتاب گسترده شکست مخالفان برجام، در رسانه های آمریکا

س��قوط جرثقیل و کش��ته ش��دن تع��دادی از زائران 
 ح��ج امس��ال، کام بس��یاری از خان��واده ه��ا راک��ه 
 می توانست با حالوت زیارت خانه خدا شیرین شود ،تلخ 

کرد.
به گ��زارش جام جم آنالین، مراس��م ح��ج ابراهیمی 

امس��ال نیز به رس��م هر س��ال آغاز ش��د و هر س��اله 
مس��ووالن و دس��ت اندرکاران فرهنگی حج با دعوت 
از رس��انه ها از آنها می خواستند تا خبرنگاری را برای 
مراسم حج تمتع معرفی کنندکه این خبرنگار وظیفه 
اش پوش��ش اخبار حج به دور از مالحظات سیاسی و 

در قالب فعالیت های حرفه ای بود.
 اما امس��ال نهادهای مسوول اعزام خبرنگاران، دعوت 
 از نماین��دگان رس��انه ه��ا را در اولوی��ت کاری خود 
ق��رار ندادن��د و ب��ه بهانه ظاه��را صرفه جوی��ی ارزی 
از ای��ن اقدام س��ر باز زدند.گرچه ای��ن رویکرد درنگاه 
اول به نظر مثبت می رس��ید؛ اما ب��ا اتفاقی که دیروز 
 رخ داد کامال خالء ناش��ی از عدم حضور رس��انه های 
 حرفه ای، مستقل و در عین حال بی طرف احساس شد.

روز گذش��ته سقوط یک جرثقیل که مربوط به توسعه 
مس��جدالحرام بود سبب کشته ش��دن تعداد بسیاری 
از زائ��ران ح��ج ابراهیمی در حرم امن الهی ش��د.این 
 خبر امروز جایگاه ویژه ای در س��رتیتر مهم خبرهای 

رسانه های داخلی و خارجی دارد.
برای گرفت اخبار و تصاویر دست اول، به رسم معمول 
به یکی از سایت هایی مرجع وابسته به متولیان مراسم 
حج مراجعه کردیم که معموال هر س��ال نماینده هایی 

را در مکه و مدینه دارند. 
اما با کمال تعجب مش��اهده کردیم که این س��ایت نه 
تنه��ا خبری از این رویداد را در صفحه نخس��ت خود 
قرار نداده اند؛ بلکه این س��ایت به صورت ظریف حتی 
بدون اش��اره علنی به کشته شدن یک ایرانی و سقوط 

جرثقیل، با تیتر»21 زائر ایرانی در طوفان مکه زخمی 
شدند« این غائله را خاتمه داده است.

 در عی��ن ح��ال اگ��ر ش��ما کلی��د واژه »جرثقیل« را
 در موتور جس��تجوی این س��ایت قرار دهید با کمال 
 تعجب اخباری را مش��اهد خواهیدک��رد که مربوط به

  م��اه ه��ای گذش��ته و آن ه��م نص��ب و اس��تقرار 
جرثقیل ه��ای غول پیک��ر برای به اصطالح توس��عه 
مس��جدالحرام است که با آب و تاب تمام پوشش داده 
شده است.به نظر می رسد که مصلحت و توصیه ها در 
 این باره در رابطه با عدم پوشش این اخبار،که به بهانه

 تنش زدایی در مراس��م حج ص��ورت می گیرد،کامال 
مؤثر بوده و خالء عدم حضور رس��انه های در مراس��م 

کامال محسوس است.

 سقوط جرثقیل
  و خالء حضور رسانه ها
 در مراسم حج امسال

الریجانی در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر:

 آمریکا به تعهداتش عمل نکند
 پاسخ متقابل می دهیم



خبر خبر 
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در شرایطی که صادرات فله ای طی پنج ماهه نخست امسال افزایش چشمگیری 
داشته و از سوی دیگر صادرات این محصول در بسته بندی های خرد نیز کاهش 
یافته اس��ت، عضو ش��ورای ملی زعفران معتقد اس��ت: وضعیت کنونی ناشی از 

خرابکاری دالالن زعفران و افزایش قیمت طالی سرخ است.
آمارهای موجود از صادرات زعفران نشان می دهد که صادرات 3/3 میلیون دالری 
طالی سرخ در بس��ته بندی  کمتر از 10 گرم چیزی کمتر از پنج درصد صادرات 
70 میلیون دالری این محصول در بسته بندی های 10 تا 30 گرم و بیشتر از 30 
گرم است و البته این وضعیت نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با تغییر 

چشمگیری مواجه شده است.
طی پنج ماهه نخست امسال صادرات زعفران در بسته بندی 10 تا 30 گرم حدود 
27 درصد از نظر وزنی و ارزشی کاهش یافته و صادرات این محصول در بسته بندی  
بیش��تر از 30 گرم بالغ بر 97 درصد از نظر وزنی و بیش��تر از 124 درصد از نظر 

ارزشی نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش یافته است.
علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در این زمینه گفت: قیمت زعفران نسبت 
به سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش یافته و به حدود کیلویی شش تا هفت 
میلیون تومان و 1800 تا بی��ش از 2300 دالر در بازارهای بین المللی رس��یده 
است. به گفته وی این آشفتگی در بازار زعفران و افزایش صادرات فله ای حاصل 
خرابکاری دالالن طالی سرخ در کوچه پس کوچه های چین و دبی است که باعث 

چنین برهم ریختگی در بازار زعفران شده است.
لطف برخی کشورها در نخریدن زعفران است!

حسینی ادامه داد: برخی از کشورهای اگر زعفران را از ایران نخرند لطف بزرگی 
در حق ایران کرده ان��د، چرا که آن ها با خرید زعفران فل��ه ای و بی کیفیت و هم 
دست شدن با برخی دالالن سودجو تنها زعفران ایرانی را بد نام می کنند و بازار 
این محصول استراتژیک ایرانی را برهم می زنند اما برخی دیگر در این میان مانند 
عربستان و کشورهای اروپایی مش��تری واقعی زعفران به شمار می روند، چراکه 

عمدتا مشتری زعفران در بسته بندی های خرد محسوب می شوند.
عضو ش��واری ملی زعفران معتقد اس��ت برای بهبود بازار زعفران و دور شدن از 
صادرات فله ای زعفران که مغایر با سیاست های کالن کشور است باید عزم ملی 
در همه دستگاه های دولتی و تش��کل های بخش خصوصی به وجود آید و همه 
برای از میان برداشتن دالالنی که تنها سود مقطعی و چند شبه خود را می بینند 

به میدان بیایند.

مدیر کل استاندارد استان تهران از کشف خط تولید یخچال و فریزر خانگی 
با برند سامسونگ که اقدام به جعل نشان + A می کردند خبر داد.

محسن بیات با اشاره به بازرسی های این سازمان از مراکز تولید و نگهداری 
کاالهای مشمول استاندارد گفت: در جریان این بازرسی با همراهی نماینده 
سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 500 
دستگاه یخچال و فریزر شناسایی شده است که به صورت مونتاژ در ایران و 

بدون مجوز استاندارد تولید می شده است.
به گفته وی این یخچال و فریزرها که به عنوان اصل و ساخت کشور کره 
جنوبی در نمایندگی های سامس��ونگ عرضه می ش��ود مجوز استاندارد 
برای مونتاژ در ایران را ن��دارد و تاکنون از ای��ن اداره کل هیچ مجوزی بر 

استاندارد بودن و گرید انرژی دریافت نکرده است.
مدیر کل استاندارد استان تهران با بیان این که قطعات کاالیی از خارج از 
کشور وارد می شدند، ادامه داد: این قطعات در کارخانه ای در جاده ی قدیم 
کرج ترکیب بندی و مونتاژ می شدند که تولیدات این واحد متخلف توسط 
بازرسان کل استاندارد توقیف، خط تولید آن پملپ و متخلفین به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
بیات در این زمینه گفت: تولید، توزیع و تمرکز کاالهای مشمول استاندارد 
اجباری نیازمند دریافت پروانه اس��تاندارد است که برند سامسونگ برای 

عرضه در ایران این استاندارد را دریافت نکرده است.
وی با تاکید بر این که این یخچ��ال فریزرها مرتبط به همان برند معروفی 
اس��ت که در حال حاضر در تهران در حال توزیع هس��تند، اظهار کرد: بر 
طبق ماده 9 س��ازمان ملی استاندارد این ش��رکت مکلف بوده از سازمان 
ملی استاندارد پروانه بهره برداری دریافت کند که این کار را نکرده است. 
از سوی دیگر برچس��ب گرید انرژی نیز نیاز به اخذ مجوز استاندارد دارد 
 که این شرکت بدون اصل مجوز ادعا کرده که گرید انرژی این محصوالت

 + A است.
به گفته وی مس��ووالن 
شرکت مذکور با مراجعه 
به سازمان استاندارد از 
این که این کاال مشمول 
استاندارد اجباری بوده 
و بای��د در ای��ن زمینه 
مجوز می گرفتند، اظهار 
بی اطالعی کرده و اعالم 
کردند مدیر عامل سابق 
ما از این موضوع اطالعی 
نداش��ته و م��ا در حال 
حاضر در حال پیگیری 
برای حل این مش��کل 

هستیم.

خرابکاری دالالن زعفران 
در کوچه پس کوچه های چین و دبی

خط تولید یخچال فریزرهای 
سامسونگ تقلبی پلمب شد

یکی از اولین مس��ایلی که بع��د از تواف��ق اولیه در 
مذاکرات هسته ای مطرح شد،ورود سرمایه گذاران 
خارجی برای حضور در پروژه های عمرانی کشور بود.

بدهی 650 هزار میلیاردتومان��ی دولت به بانک ها، 
بانک مرکزی و پیمانکاران رقم کوچکی نیست؛در 
کنار این عدد باید تعهد ماهانه پرداخت یارانه به 75 
میلیون نفر را در نظر بگیرید که گله های دولتمردان 

را بارها در پی داشته است.
همچنی��ن در کنار حج��م بدهی ه��ای دولت که 
عدد آن حدودا 650 ه��زار میلیارد توم��ان برآورد 
می ش��ود، حدود دو هزار و 900 ط��رح ناتمام هم 
بای��د اضاف��ه ک��رد. هرچند دول��ت گ��زارش داده 
که  س��ال گذش��ته 248 ط��رح ناتمام را ب��ه اتمام 
رس��انده و وع��ده داده که امس��ال 240 طرح نیمه 
 تمام دیگ��ر ه��م امس��ال از دور خارج م��ی کند،

  اما حتی اگ��ر در خوش��بینانه تری��ن حالت جمع 
 طرح های تکمیل ش��ده به 900 طرح برسد،هنوز 
 دو هزار طرح ناتمام باقی است  که برای آنها پول الزم 

است.
پولی که ح��اال دولت م��ی گوید با وج��ود کاهش 
بهای نفت و سختی مالیات س��تانی به دلیل رکود 
اقتصادی،تامین آن کار س��ختی است.کارشناسان 
 س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ری��زی کش��ور هم 
می گویند،تعطیل کردن دو ه��زار پروژه نیمه تمام 
 هم امکان پذیر نیس��ت؛ مگر اینکه ادامه آنها آنقدر 
 زیان بخش باش��د که ارزش تعطیل ش��دن داشته

باشد.
قیمت ط��رح های نیم��ه تمام ب��رای تکمیل 400 
میلیارد توم��ان برآورد ش��ده؛ که اگ��ر در بهترین 
شرایط ساالنه  32 هزار میلیارد تومان برای تکمیل 
طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص یابد و طرح 
جدیدی هم شروع نشود، 12 سال طول می کشور 

که این طرح ها به اتمام برسد.
سرمایه گذاری خارجی به کمک می آید؟

یکی از اولین مس��ایلی که بع��د از تواف��ق اولیه در 
مذاکرات هسته ای مطرح شد،ورود سرمایه گذاران 
خارجی برای حضور در پروژه های عمرانی کش��ور 
بود.اگرچه از حرف تا عمل فاصله بسیار است و تا این 

سرمایه گذاران بخواهند،شرایط ورود به پروژه ها را  
بررسی و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند،زمان 
 از دست می رود،اما کارشناس��ان می گویند دولت 
می تواند از پتانسیل آنها برای سال های برنامه ششم 

توسعه بهره بگیرد.
اما فوری ترین اقدام ب��رای تکمیل پروژه های روی 
دست مانده و تالش درجهت خروج از رکود اقتصاد 
در شرایط کنونی چیست؟ش��اید اولین سئوال این 
باشد که پس از تحریم ها چه منابعی در اختیار کشور 
قرار می گیرد. طبق گزارش بانک مرکزی منابع آزاد 
ش��ده که مربوط به بانک مرکزی اس��ت حدود 23 
میلیارد دالر برآورد ش��ده؛ بانک مرکزی به عنوان 
حس��ابدار و خزانه دار ارزی دولت می گوید حدود 
شش میلیارد دالر از منابعی که آزاد شده ، جز رقم 23 
میلیارد دالر، مربوط به دولت  حاصل از فروش نفت 
است. طبق گزارش بانک مرکزی حدود 22 میلیارد 
و 400 میلیون دالر وثیقه ای است که در چین برای 
تامین مالی پروژه ها و فاینانس انجام ش��ده اس��ت. 
آنها همچنان به  24/5 میلیارد دالر سپرده گذاری 
در شرکت های زیرمجموعه نفت که از سوی بانک 

مرکزی صورت گرفته  اش��اره می کنند و همچنین 
س��پرده نزد بانک های ایرانی نیز حدود 10 میلیارد 

دالر برآورد شده است.
بانک مرک��زی گ��زارش داده که اوراق قرضه س��ه 
میلیارد و 700 میلیون دالر است.در مجموع منابعی 
که به عنوان منابع ارزی می توانیم داش��ته باش��یم 
طبق آمار بانک مرکزی ح��دود 89 میلیارد و 600 
 میلیون دالر اعالم شده است.البته برخی گزارش ها

 این عدد را بیشتر هم گزارش می کنند؛ مثال گزارش 
 دیوان محاس��بات می گوی��د حداق��ل 50 درصد

 وثیقه ای که به چین دادیم می تواند آزاد ش��ود یا 
درباره ش��رکت های زیرمجموعه نفت مثل شرکت 
نیکو حدود دو میلی��ارد دالر از این رقم می تواند در 

اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.
 بنابراین ای��ن عددها در فوری تری��ن حالت ممکن 
می تواند برای اقتصاد گرفتار رکود، به مثابه مسکنی 
عمل کند که تب را کوتاه مدت قطع می کند.شاید از 
همین رو است که کارشناسان توصیه می کنند دولت 
باید سریع تر تکلیف خود را با پرداخت ماهانه یارانه 
روشن کند،تا با این منابع طرحی نیمه تمام تکمیل 
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مش��اور وزي��ر و مدي��رکل 
رواب��ط عموم��ي وزارت 
نيرو اعالم ک��رد: تأمين آب 
مورد نياز بخ��ش صنعت از 
پساب فاضالب از رويکردها 
و برنامه ه��اي ج��دي اي��ن 
وزارتخانه است، اين درحالي 
اس��ت ک��ه 90 درص��د آب 
کش��ور در حوزه کشاورزي 

مصرف مي شود.
 مجيد رجبي معمار و جمعي 
از مدي��ران رواب��ط عمومي 
اين وزارتخانه در نشستي با 

رييس، خبرنگاران و کارشناسان استان اصفهان افزود: اين برنامه باتوجه به مشکل 
کمبود آب و در قال��ب مديريت بر منابع و مصرف اين مايه حياتي به اجرا گذاش��ته 

شده است. 
وي با اشاره به اينکه در اين راستا در استان اصفهان قرار است نيروگاه شهيد محمد 
منتظري، فوالد زواره و فوالد مبارکه، آب مورد نياز خود را از طريق پساب فاضالب 
تأمين کنند، تصريح کرد: اصفهان در بين استان هاي کشور براي اجراي اين برنامه 

پيشتاز است .

قیمت نفت 
ممکن است به 20 دالر سقوط کند

مصرف90 درصد آب کشور 
در حوزه کشاورزي 

 در حالی که قيمت های
جهان��ی نف��ت در چند 
م��اه گذش��ته رون��د 
نزولی داش��ته اس��ت، 
ش��رک��ت خ��دم��ات 
مال����ی و بان��کداری 
گلدم����ن س��اک��س 
می گ��وي��د اح�تمال 
ه��ا قيم��ت   س��قوط 

 به 20 دالر در هر بشکه 
افزايش يافته است.

 اين شرکت آمريکايی و 
چند مليتی اعالم کرده 

است اين بدترين سناريوی احتمالی برای کش��ورهای توليدکننده نفت 
است اما اگر عرضه فراوان نفت به بازار تا پايان سال 2016 ادامه يابد تحقق 
آن محتمل است. گلدمن ساکس پيش بينی کرده است ميانگين قيمت 
نفت در سال آينده 45 دالر در هر بشکه خواهد بود. اين در حالی است که 
 اين ش��رکت از قبل اين رقم را 57 دالر پيش بينی کرده بود. تحليلگران 
می گويند عرضه مازاد بيشتر از چيزی است که پيش بينی می شد و قيمت 

جهانی نفت مدت طوالنی تری در سطح پايين خواهد ماند.

سازمان خصوصی سازی 
تعطیل نمی شود

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: هر چند س��ال 94 س��ال پايايی اجرای 
سياس��ت خصوصی سازی در کشور اس��ت اما خصوصی س��ازی در کشور 
تعطيل نمی شود و احتماال اين سازمان عهده دار رسالتی جديد خواهد شد.

 علی طيب نيا در مجمع سازمان خصوصی سازی با اشاره به اين که شرايط 
نامساعد بورس در سال 93 موجب کاهش واگذاری های سازمان خصوصی 
سازی ش��د گفت: اميدواريم در س��ال 94 ش��رکت های باقی مانده دولتی 

واگذار شوند.
وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: هر چند س��ال 94 س��ال پايايی اجرای 
سياس��ت خصوصی سازی در کشور اس��ت اما خصوصی س��ازی در کشور 
تعطيل نمی شود و احتماال اين سازمان عهده دار رسالتی جديد خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اس��اس آمار در حال حاضر ح��دود 4800 ميليارد تومان 
پروژه نيمه تمام در کش��ور وجود دارد که فعال در حال بررسی اين موضوع 
هستيم که پس از پايان واگذاری های دولت، کار واگذاری پروژه های نيمه 
تمام به بخش خصوصی برای تکميل به عنوان رسالتی جديد توسط سازمان 
خصوصی سازی واگذار شود.طيب نيا افزود: البته اين موضوع در حال حاضر 
در حد ايده است که فکر می کنيم اين پتانس��يل وجود داشته باشد که در 
آينده اين رسالت به سازمان خصوصی س��ازی محول شود و بر اين اساس 
بايد متناسب با وظايف جديد، در ماموريت ها و اهداف و اساسنامه سازمان 

خصوصی سازی تغيير ايجاد  شود.

آمارهای واردات نشان می دهد که واردات قهوه طی پنج ماهه امسال 
به بيش از 1000 تن رسيده که اين ميزان ارزشی بيشتر از سه ميليون 
دالر داشته است.ايران در پنج  ماهه نخست سال جاری قهوه خام را به 
دو صورت حجم عمده و در بسته بندی های مخصوص خرده فروشی 

وارد کرده است که حجم مجموع اين واردات به 1360 تن می رسد.
همچنين فهرست آماری تعرفه واردات و کشورهايی طرف معامله ايران 
نشان می دهد که امارات، ويتنام، اندونزی و هند به ترتيب بيشترين 

صادرات قهوه را در حجم عمده به ايران داشته اند.
ارزش 1360 تن قهوه وارد شده به کشور از فروردين تا مرداد ماه به يک 
ميليون و 200 هزار دالر يعنی کمتر از 10 ميليارد تومان می رسد، به 
اين ترتيب ارزش هر کيلوگرم قهوه خام وارداتی از اين کشورها نزديک 

به 2/3 دالر يعنی حدود 6800 تومان است.
در بين کش��ورهای صادرکننده قهوه خام به اي��ران، امارات نيمی از 
بازار قهوه وارداتی به ايران را در دس��ت دارد، اين کش��ور طی مدت 
مذکور بيش از 800 تن قهوه با ارزش��ی حدود پنج ميليارد تومان به 
ايران فروخته است. ايران عالوه بر واردات قهوه خام به صورت عمده 
به واردات اين محصول در بس��ته بندی های آماده خرده فروش��ی نيز 
اقدام می کند، کشورهای ايتاليا و ترکيه در کنار امارات از جمله صادر 
کنندگان قهوه در بسته بندی های آماده خرده فروشی به ايران هستند.

واردات قهوه
 از هزار تن گذشت

فوالد مبارکه مجوز افزايش سرمايه دو هزارو 500 ميليارد توماني از دو محل را 
دريافت کرد تا ضمن رکورد شکني به بزرگ ترين شرکت بورس تبديل شود.

شرکت فوالد مبارکه که با عرضه اوليه سهام در 21 بهمن 85، دومين شرکت 
مش��مول اصل 44 حاضر در بورس به ش��مار م��ي رود، تا مدت ه��ا عنوان دار 
بزرگ ترين شرکت از لحاظ سرمايه اسمي و ارزش روز بازار بود اما با حضور ساير 
شرکت هاي بزرگ، اين عنوان به ديگران رس��يد. اما بعد از مدت ها، شرايط باز 
پس گيري اين عنوان فراهم شده است تا ضمن ثبت رکوردي جديد ، »فوالد« 

به بزرگ ترين بنگاه بازار سهام ايران تبديل شود.
همچنين اين شرکت هم اکنون با سرمايه اسمي پنج هزار ميليارد توماني بعد از 
دو بانک صادرات و پاسارگاد، سومين شرکت از نظر سرمايه اسمي و با ارزش روز 
بازار 6/9 هزار ميليارد توماني، رتبه 15 بزرگ ترين از لحاظ ارزش روز را دارد. 
در اين ميان سازمان بورس مجوز افزايش سرمايه دو هزار و 500 ميليارد توماني 
فوالد مبارکه را صادر کرد تا بعد از برگزاري مجمع فوق العاده، اين ش��رکت با 
سرمايه اسمي 7/5هزار ميليارد توماني، در رتبه اول شرکت هاي بورسي از لحاظ 
سرمايه اسمي قرار گيرد. تاکنون حداکثر سرمايه اسمي شرکت هاي حاضر در 
بازار 5/7 هزار ميليارد تومان و مربوط به بانک صادرات است که با نهايي شدن 
افزايش سرمايه »فوالد« رکورد تازهاي در ميزان سرمايه اسمي بنگاه ها ثبت 

مي شود.به هرحال اين تأمين مالي سنگين از دو محل مطالبات و آورده نقدي 
دو هزار ميليارد توماني سهامداران و سود انباشته 500 ميليارد توماني انجام 
و صرف اجرا و تکميل طرح توسعه کنسانتره و گندله سازي سنگان، مشارکت 

در افزايش سرمايه گل گهر و جبران مخارج سرماي هاي انجام شده، مي شود.

وزير نيرو گفت: مهم ترين چالش در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی وزارت 
نيرو تأمين مالی پروژه های تعريف شده است که با وجود اقتصاد معيوب آب 
و برق کش��ور بايد برای تأمين به موقع منابع مالی طرح ها مديريت شده و با 
تدبير عمل کنيم.  حميد چيت چيان اظهار داش��ت: پس از آنکه مقام معظم 
رهبری سياست های کالن اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند، در وزارت نيرو 
انطباق برنامه های توس��عه ای و سياس��ت های اين وزارتخانه در آب و برق با 

سياست های کالن اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در همين راس��تا، 47 برنامه عملياتی و هش��ت سياس��ت وزارت 
نيرو برای تحقق اقتص��اد مقاومت��ی در آب و برق تدوين و ابالغ ش��د. وزير 
نيرو با بيان »ظرفيت های بس��ياری در صنايع آب و برق داريم که جای کار 
بيش��تر برای افزايش بهره وری و درآمدزايی ملی دارند«، گفت: به طور قطع 
می توانم بگويم که اجرای سياست های کالن اقتصاد مقاومتی هم اکنون در 
بخش های مختلف دو صنعت آب و برق در حال پيگيری اس��ت و برنامه های 
مجموعه وزارت نيرو با سياست های کالن اقتصاد مقاومتی منطبق شده است. 
چيت چيان گفت: مهم تري��ن چالش در اين بخش، تأمي��ن مالی پروژه های 
تعريف ش��ده اس��ت که با وجود اقتصاد معيوب آب و برق کش��ور، بايد برای 
تأمين به موقع منابع مالی طرح ها، مديريت ش��ده و با تدبير عمل کنيم.وی 

افزود: خوشبختانه در دولت، يک پارچگی و تعامل خوبی برای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی شکل گرفته و در جلسات مختلف هيات دولت، شورای عالی 
اقتصاد و شورای عالی آب، برای تأمين مالی طرح های اولويت دار آب و برق، 

راهکارهايی انديشيده می شود.

فوالد مبارکه، بزرگ ترین شرکت بورس مي شود تأمین مالی، مهم ترین چالش تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو

وضع مالی دولت چطور است؟ 

 همه نگرانی های دولت برای تکمیل
 پروژه های نیمه تمام
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ن��ات و س��ایر  مناط��ق زندگ��ی تم��ام گیاه��ان، حیوا
 موجودات با ش��رایط طبیع��ی محیط در ی��ک منطقه ویژه  
به نام زیس��ت بوم شناخته ش��ده است. یک زیس��ت بوم با 
 انواع حیات گیاهی  مش��خصی با توجه به موقعیت ، شرایط 

آب وهوایی ، عرض جغرافیایی و ارتفاع  تعیین می شود . 
  ب��رای مث��ال  در قس��مت ه��ای ش��مال آمری��کا و آس��یا  
 جن��گل ه��ای مخروط��ی و جن��ب قطب��ی وج��ود دارند

ک��ه دارای ش��رایط طاق��ت فرس��ایی ب��وده و فصل رش��د 
 درخت��ان در آن کوت��اه اس��ت . ب��ه ج��ای درخت��ان، 
 گی��اه کوت��اه ق��د تون��درا در ای��ن مناط��ق رش��دو نم��و 
 می کند. با افزایش ارتف��اع، پدیده مش��ابهی اتفاق می افتد  
به طوری که درختان جای خود را در مناطق بلند کوهستانی 

به گیاهان کوتاه قد می دهند . 
ی��ک زیس��ت ب��وم  از اکوسیس��تم ه��ای زی��ادی ب��ا 
 جمعی��ت اندک��ی از گیاهان و جان��وران  به همراه ش��رایط  
محی��ط زندگ��ی ش��ان ) قس��مت ه��ای طبیع��ی موث��ر 
 در آنها(  س��اخته ش��ده اس��ت. در حالی ک��ه مرزهای یک 
 زیست بوم به وسیله آب وهوا تعیین شده مرزهای  جمعیتی 
 ی��ک اکوسیس��تم ب��ا ویژگ��ی ه��ای طبیع��ی مانن��د: 
رش��ته کوه ها یا دی��واره باالیی رودخانه ه��ا از همدیگر جدا 
هستند. یک اکوسیستم با زیست بوم ویژه به داشتن اشکال 
رش��د  همانند گیاهان و حیوان��ات با عادت غذایی مش��ابه 

گرایش دارد.
ش��امل:  زمی��ن  ک��ره  اصل��ی  ه��ای  ب��وم   زیس��ت 
جن��گل ه��ای باران��ی اس��توائی جن��گل ه��ای مخروطی 
 ش��مال، توندرا، بیابان، مراتع س��اوان و بلوط کوتاه قد است. 
 اگر چ��ه بعض��ی اوق��ات ب��ه ص��ورت اختی��اری اصطالح 
 زیس��ت ب��وم در م��ورد محی��ط ه��ای وابس��ته ب��ه دری��ا 
ب��ه کارب��رده ش��ده ک��ه بیانگ��ر مناط��ق زیس����ت 
 دریای��ی  مانن��د منط������ق��ه س��اح��لی وآب کم عمق، 
 منطق��ه آب ه��ای آزاد اقیان����وس ه��ای ب��از ومنطق��ه 

عمیق کف اقیانوسی است .  
 جن��گل ه��ای باران ه��ای اس��توائی پیچی��ده تری��ن 
زیس��ت ب��وم  ه��ای جه��ان اس��ت .  این زیس��ت ب��وم در 
 ارتفاع��ات پایی��ن  منطق��ه اس��توائی پی��دا م��ی ش��ود، 
 جای��ی ک��ه همیش��ه گ��رم ومرط��وب اس��ت . درخت��ان 
جنگل های بارانی توسط سایه شاخ و برگ متراکم  باالیی و 
 در هم تنیدگی درختان جنگلی متمایز می شوند.  ارتفاع این 
 س��ایبان ه��ا ممک��ن اس��ت ب��ه بی��ش از 50 متر برس��د .

 س��ایبان های ضخیم به نور آفت��اب و باران به ن��درت اجازه 
می دهند که به کف جنگل که پوشش کم تراکمی دارند  نفوذ 
کنند . خاک آن ها مواد غذایی ناچی���زی دارد و بس���یاری 
از گیاهان قادر هست���ند اندک مواد غ���ذایی موج���ود را 

جذب و ذخیره کنند . 
جنگل ه��ای مخروطی ش��مالی را ب��ه نام تایگای روس��یه 
می شناس��یم ، ن��واری در امتداد  آالس��کا ، کاندا ، روس��یه 
 و چی��ن یاف��ت ش��ده ودر جاهای��ی ک��ه زمس��تان هایی 

 با دوره س��رمای طوالنی هس��تند. مخروطی��ان عبارتند از : 
 صنوبر ،کاج س��یاه ، ش��اه درخ��ت و گیاه��ان  غالب حتی 
 گل س��نگ ها و همچنی��ن خزه ه��ای  زیادی  ک��ه در تمام 

مانداب ها و باتالق های تمام مناطق رشد می کنند .
تون��درای مناطق جلگ��ه ای فاقد درخت اس��ت ودر نیمکره 
 ش��مالی در قس��مت ش��مال جن��گل ه��ای مخروط��ی و 
 در نیمکره جنوبی در پنینس��والی  قطب جن��وب قرار دارد. 
در این زیست بوم درختان به دلیل  برودت ، یخبندان دائمی 
و وجود یک الیه یخ زده  در زیر خاک نمی توانند  جان سالم 

به در ببرند .
 زیس��ت گیاه��ی تمای��ل اندک��ی ب��ه رش��د ونم��و در 
س��طح زمین دارد . در تابس��تان تعداد زی��ادی از پرندگان 
به تون��درا مهاج��رت می کنن��د  ت��ا از حش��رات آن تغذیه 
 کنند. جان��وران  دیگر یافت ش��ده در این  منطقه ش��امل : 
 گوزن ش��مالی، گ��رگ ، روب��اه  و م��وش های آبی اس��ت. 
یک زیست بوم مشابهی به نام زیست بوم کوهستانی  نامیده 
می ش��ود که در مناطق بلند کوهس��تانی در نق��اط مختلف  
جهان یافت ش��ده است.  گیاه به علت ش��رایط طاقت فرسا،  

دارای رشد پایینی در علفزارهای مناطق کوهستانی است .
زیس��ت بوم کوی��ر  ب��ا ب��ارش 254 میلیمت��ر  در س��ال  و 
درجه حرارت ب��اال  تعری��ف ش��ده اس��ت.گیاهان  بیابانی 
 ب��رای مقابل��ه ب��ا کمب��ود رطوب��ت و حف��ظ آب  دارای 
 ویژگ��ی ه��ای از قبی��ل  ب��رگ ه��ای کوچ��ک ، ضخیم  و 
 یا موم��ی هس��تند.  اغلب حیوانات��ی که در بیاب��ان  زندگی 
می کنند  به همراه محیط شان دارای رنگ روشنی هستند؛ 
و به دلیل حرارت باالی روز معموال در شب  فعال تر هستند . 
 زیس��ت ب��وم ه��ای مرات��ع در ه��ر ق��اره ای ب��ه ج��ز در 
قط��ب جنوب یافت می ش��وند و ی��ک چهارم س��طح زمین 

را پوش��انده اند. معم��وال مرات��ع در زمی��ن های مس��طح و 
در ح��ال لغزش یاف��ت می ش��ود  و تمایل دارن��د  در داخل 
قاره ها جای��ی که مق��دار بارش کمتر اس��ت رش��د  کنند.

 خشکس��الی ه��ای  زی��اد دوره ای در مرات��ع اتف��اق 
 می افتد  ک��ه در پی آن حرارت س��وزان گیاه��ان زیادی را 
از بین می برد. مراتع به وس��یله گندمیان، جگن ها  وس��ایر 
گیاه��ان کوچک و پای��دار پوش��انده شده اند.خشکس��الی، 
ن��ی  را آت��ش س��وزی،چرای  آنه��ا  توس��ط گیاهخوا
 مانن��د گ��وزن و گاومی��ش ه��ای کوه��ان دار امری��کای،

رشد درختان را  محدود می س��ازد. هم اکنون مراتع زیادی 
به طور  وسیع به زیر کشت برده ش��ده و در آنجا محصوالتی 

مانند گندم ، ذرت  و سایر غالت  کاشته شده است .   
س��اوان های مناطق اس��توائی به وس��یله مراتع و درختان 
منفرد،قابل گس��ترش هس��تند. بزرگ ترین و مشهور ترین 
ساوان های جهان  ساوان افریقا است؛ که قسمت جنوبی قاره 
تا بیابان را پوشانده اس��ت. در ساوان های  افریقا  گله هایی از 
حیوانات در چمن های آن  به چرا مش��غول ب��وده  وزرافه ها  
هم از باالی درختان تغذیه می کنند .  ساوان هایی استوائی 
 دیگری در امری��کای جنوبی و هند و اس��ترالیا یافت ش��ده 

است .  
 زیس��ت ب��وم بل��وط ه��ای کوت��اه قد ب��ا بیش��ه های��ی از  
برگ ه��ای کوچ��ک،  بوته ه��ای همیش��ه س��بز را احاطه 
 کرده اس��ت. ویژگی های آن تابس��تان های گرم و خشک و 
زمس��تان ه��ای خن��ک و مرط��وب دارد.  این زیس��ت بوم 
در ارتفاع��ات پای کوه��ی کالیفرنیا  و مناط��ق آب وهوایی 
مدیترانه ای یافت می ش��ود.گیاهان بلوط با آتش سوزهای 
فراوان ناش��ی از رعد وبرق  و شرایط خش��ک  سازگاری پیدا 

کرده اند.

خبردر حال انقراض خبردر حال انقراض

بعد از زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری حاال نوبت »کویرخواری« 
رسیده است.

 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیس��ت اصفهان ب��ه نقل از پام، 
حدود س��ه کیلومت��ری روس��تای »مص��ر« در کویر مرک��زی،  آبادی 
 کوچکی قرار دارد که میان ماس��ه بادی ها و رمل ها محصور ش��ده است. 
»فرحزاد« آخرین محل مسکونی کویر در بخش خور و بیابانک اصفهان 
است که زمانی تنها دو خانوار در آن س��اکن بودند و بعد یک هتل به آن 
اضافه شد و حاال هم بخشی از زمین های آن، مدعی جدید پیدا کرده است.

اوایل اسفندماه س��ال گذشته یکی از اهالی بومی نس��بت به سد معبر و 
کشیدن دیواری در محوطه آبادی فرحزاد اقدام کرد و مدعی چند صد متر 
زمین شد. دادستان، فرماندار و مسووالن شهرستان خور و بیابانک بعد از 
پیگری های زیاد معدود ساکنان بومی، به فرحزاد آمدند و به این فرد که از 
ساکنان فرحزاد است، تذکر شفاهی دادند و محوطه ی بلوک بندی شده را 
نیز پلمب کردند.حسین طباطبایی که یکی از اهالی فرحزاد است و همراه 
 خانواده اش یک اقامتگاه بوم گردی  را در این آبادی کوچک اداره می کند، 
 می گوید: این ش��خص بعد از رفتن مس��ووالن، کار را بی وقفه ادامه داد.

 حاال ش��ش ماه از آن اخطارهای ش��فاهی می گذرد، ولی در مقابل این 
نقض قانون، عکس العمل جدی ای نش��ان داده نشده و بلوک ها به دیوار 
سیمانی تبدیل شده است. مدعی این اراضی کویری، بلوک های سیمانی 
را که اصال هیچ سنخیتی با ساختار بومی منطقه ندارد، دقیقا از زیر تیرهای 
برق عبور داده،  به همین دلیل تنها ش��اکی آن، اداره برق بوده که ظاهرا 

آن هم اعالم کرده اگر تیرها را جابه جا کند، شکایتش را پس می گیرد! 
همچنین قرار بوده مدعی زمین، مسیر لوله های آب را تغییر دهد تا رای 
اداره ثبت اس��ناد خور و بیابانک را بگیرد. این توضیحات را اهالی بومی 
آبادی فرحزاد داده اند.ش��اکیان محلی این کویرخواری که س��بب سد 
معبر در ورودی روستا شده است، می گویند: دادس��تان خور و بیابانک 
گفته این پرونده، ش��اکی خصوصی ن��دارد و تنها ش��اکی آن، اداره برق 
بوده که ظاهرا آن هم فعال رضایت داده اس��ت و اگر ش��خصی ش��کایت 
دارد باید مدرکی در اثبات مالکیت این اراضی بدهد؛ در غیر این صورت 
 شورای بخش مرکزی شهرستان باید پیگیر حقوق عمومی روستا باشد 
که تا به حال اقدامی نش��ده اس��ت. اکنون خبر رس��یده ک��ه اداره ثبت 
 اس��ناد خور و بیابانک، درخواست س��ند زمین عمومی را به نفع مدعی، 
روزنامه و اعالم کرده که اگر شکایتی وجود نداشته باشد، سند زمین به نام 

این شخص صادر می شود.
فرحزاد هنوز یک دهه نیست که روستای گردشگری و پاتوق کویرنوردها 
شده؛ اما در این مدت، جریان گردشگری، روستایی را که زمانی 12 خانه  
 ویران و تنها دو خانوار ساکن داش��ت، با مهاجرت معکوس روبه رو کرده؛ 
به طوری که حتی صاحب یک هتل هم شده که البته ساختاری نامتعارف 

با بوم منطقه دارد. 
همین گرایش ها و البته ادعاهای جدید برای مالکیت زمین های کویری و 
خانه های ویران رهاشده در چند سال اخیر آن هم در شرایطی که روستا، 
محل گذر گردشگران خارجی ش��ده، می طلبد نظارت جدی تری روی 
ساخت و سازهای این منطقه صورت گیرد تا در آینده این کویرخواری ها و 

ساختارشکنی ها به پرونده های سنگین بی جواب تبدیل نشود.

تحقیقی جدید نشان می دهد که ۹۰ درصد پرنده های دریایی مواد 
پالستیکی تولید انس��ان ها را بلعیده اند و احتماال تا سال 2۰۵۰ در 
جسد هر پرنده ای می توان تکه ای از زباله های پالستیکی را پیدا کرد.

سال هاس��ت که محققان درباره تولید زباله های پالستیکی توسط 
مردم جهان هش��دار می دهند و خیلی ها تالش می کنند که دنیا را 
از این وضعیت نش��ان دهند. تحقیقی جدید اما نشان داده که حاال 
انس��ان ها با این زباله ها تبدیل به قاتل پرنده ها و موجودات دریایی 
دیگر شده اند.براساس یک تحقیق تازه تخمین زده شده که حدود 
۹۰ درصد پرندگان دریایی مواد پالستیکی بلعیده اند، به طوری که 
احتماال حداقل بخشی از آن در بدن این حیوانات باقی مانده است. 

در کنار پرن��دگان دریایی موج��ودات دیگری ک��ه در دریا زندگی 
می کنند از جمله نهنگ ها،الک پشت ها و ماهی ها هم از این مشکل 

در امان نیستند. 
اری��ک ون س��بیل از مس��ووالن ای��ن تحقی��ق ک��ه نتای��ج آن 
در نش��ریه پ��ی ان ای اس چ��اپ ش��ده می گوی��د: اگ��ر وضعیت 
 تولید زباله های پالس��تیکی ب��ه همین ص��ورت ادامه پی��دا کند 
در سال 2۰۵۰ در جسد هر پرنده ای می توان یک قطعه پالستیکی 

را پیدا کرد.
جزیره های زباله در اقیانوس ها، حاال تبدیل به یک مش��کل جهانی 
شده اند و حجم روزافزون تولید زباله های پالستیکی که با جریان باد 
یا آب به دریاها می ریزد زیس��تگاه آبزیان را در معرض خطر جدی 

قرار داده است. 
برای پرنده های دریایی که دنبال غذا می گردند، هر ش��یء براق در 
دریا مانند بطری های پالس��تیکی می تواند با ماهی اش��تباه گرفته 
شود. بلعیدن این زباله های پالس��تیکی مرگ پرنده ها و موجودات 
دیگر را به دنبال دارد. ساالنه حدود ۸ میلیون تن زباله به دریاها وارد 
می ش��ود. در دهه 1۹۶۰ در بدن کمتر از ۵ درصد پرندگان قطعات 
پالستیکی پیدا می شد. محققان می گویند اگر بتوان جلوی جریان 
زباله پالس��تیکی به اقیانوس ها را گرفت، پرندگان دریایی ظرفیت 

بهبودی سریع را دارند.

و حاال کویرخواری ... زباله های پالستیکی در بدن ۹۰ 
درصد پرندگان دریایی

                 در یچه

 مدیرکل امور ایرانیان خارج از کش��ور وزارت امور خارجه گفت: 
متاسفانه طی سال های اخیر ورود پساب های صنعتی از کشور 
 ارمنس��تان به رودخان��ه ارس موج��ب ایجاد مش��کالت عدیده 
زیست محیطی ش��ده که برای بخش های مختلف کشاورزی و 

بهداشتی منطقه بسیار نگران کننده است.
کاظم سجادی چهارشنبه شب در نشس��ت بررسی راهکارهای 
 توس��عه همکاری های آذربایجان شرقی با ارمنس��تان ، بر رفع و 
حل و فصل مشکالت زیس��ت محیطی رودخانه مرزی ارس بین 

ایران و ارمنستان تاکید کرد.
 وی با بی��ان اینکه ادامه رون��د موجود در رودخانه ارس ش��رایط 
زیست محیطی سال های آینده را بسیار وخیم می کند، اظهار کرد: 
اگر برای جلوگیری از ورود پس��اب های صنعتی به این رودخانه 

کوتاهی شود به مردم منطقه و نسل های آینده خیانت کرده ایم.
سجادی اضافه کرد: باید با برگزاری جلسات مختلف با طرف های 
ارمنی و همچنین پیگیری های مستمر مسووالن آذربایجان شرقی 

این موضوع مهم در سریع ترین زمان ممکن حل و فصل شود.
وی با اشاره به اهمیت توس��عه همکاری های ایران با کشورهای 
همس��ایه به ویژه ارمنستان که با سه اس��تان آذربایجان شرقی، 
 آذربایجان غربی و اردبیل و از طریق مرز آس��تاراخان در گیالن 
مرز مشترک و فاصله بس��یار نزدیکی دارد، گفت: در حوزه های 
مختلف اقتصادی، تجاری و گردش��گری و س��المت می توان از 
ظرفیت های این استان ها برای توسعه روابط با ارمنستان بهره برد.

 س��جادی ، الزم��ه توس��عه و گس��ترش 
 همکاری ه��ای ته��ران- ای��روان را حمایت 
 دولت ه��ای متب��وع از بخ��ش خصوصی در 
حوزه های اقتصادی و تج��اری عنوان کرد و 
افزود: در این زمینه باید رایزنی ها با طرف های 

ارمنی بیشتر شود.
وی با اش��اره به درآمد س��رانه حدود سه هزار 
 و 4۰۰ دالری در ای��ن کش��ور، گفت: هرچند 
به لح��اظ پای��ه ه��ای اقتصادی ارمنس��تان 
 از موقعی��ت مناس��بی برخوردار نیس��ت، اما 
می توان در بخش هایی همچون گردشگری 
و توریس��م س��المت و تجارت همکاری های 

مناسبی را ایجاد کرد.
 س��جادی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه س��فارت 
جمهوری اس��المی در ایروان ب��ه طور کامل 

در خدمت مسووالن اس��تان های همجوار و 
فعاالن تجاری ایرانی است، یادآور شد: تالش 
خواهم کرد در مالقات های خود با مسووالن 
 این کش��ور ش��رایط کنونی را تغیی��ر دهیم؛ 
 چ��را ک��ه بای��د رواب��ط ته��ران - ای��روان 
روند رو به جلوی��ی در پیش بگی��رد و در این 
 مسیر کوچک ترین مسایل و موضوعات باید 
به طور جدی دنبال شود. در این نشست رییس 
دانشگاه تبریز، رییس دانشگاه علوم پزشکی، 
مدی��ران کل حفاظت از محیط زیس��ت، آب 
منطقه ای و میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردشگری آذربایجان ش��رقی در خصوص 
توس��عه و زمینه های همکاری های استان با 

ارمنستان گزارشاتی ارایه کردند.
ناظر گمرکات آذربایجان ش��رقی نیز در این 

نشست با اشاره به مشکالت مختلف این حوزه در مرز با ارمنستان، 
انحصارات تجاری در این کش��ور همس��ایه را از جمله مشکالت 
اقتصادی با ای��ران بیان کرد و گفت: در پاره ای موارد مس��ووالن 
گمرک ارمنستان به بهانه های واهی وسایل نقلیه سنگین ایرانی 

را در پشت مرز نگه می دارند.
ناصر نوروزی اظهار کرد: در این رابطه جدیدا تعداد 7۰ دس��تگاه 
تانکر حامل مواد سوختی ایران چندین روز در پشت مرز متوقف 
 ش��ده بودند که با ورود اس��تاندار آذربایجان ش��رقی به قضیه ، 

موضوع حل و فصل شد.
وی ، دوگانگی در مدیریت مرزها، ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد 
و گمرک، رعایت نشدن قوانین و توافقات مرزی، مسایل مربوط به 
اخذ رشوه و جعل اسناد و مدارک تجار ایرانی را از جمله مشکالت 
حوزه گمرکات ارمنستان بیان کرد. نوروزی ، مشکالت بیمه ای را 
از دیگر مشکالت چالش برانگیز ایرانی ها در ارمنستان برشمرد و 
اظهار کرد: با وجود اینکه ارقامی از بابت حق بیمه از وسایل نقلیه 
ایرانی اخذ می شود، اما در مواقع بروز حوادث هیچ گونه مساعدتی 
برای ایران��ی ها صورت نمی گی��رد که این امر باع��ث نارضایتی 
ایرانی ها شده است.جمهوری ارمنس��تان با حدود 3۰ کیلومتر 
مربع وسعت و بیش از سه میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهای 

کوچک جهان به شمار می رود.
جمهوری اسالمی ایران با ارمنس��تان 3۵ کیلومتر مرز مشترک 

دارد.

عکس روز 

مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه:

ورود پساب های صنعتی ارمنستان به رود ارس نگران کننده است

زیـست بـوم



روی خط خبر
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نماینده مجلس نه��م گفت:هر چقدر که ش��ما مرزها را محک��م ببندید و 
به فرض دس��تمال گردن و س��اپورت وارد نش��ود، از طرف��ی دیگر قاچاق 
 می ش��ود؛ در این ش��رایط قیمت ها گران تر خواهد ش��د و هزینه ها بیشتر 

می شود.
عباس قائد رحمت،  در واکنش به انتشار خبر واردات 202 تن ساپورت در 
دولت دهم در ایلنا و همچنین در پاسخ به این سوال که چرا به واردات این 
کاالهای غیر مورد نیاز نظارتی صورت نگرفته بود اظهار داش��ت: ما تکلیف 
داریم که حجاب را به درستی عنوان کنیم؛ آنطوری که شرع ما قبل از قانون 

می گوید حجاب باید رعایت شود.
وی با اش��اره به اینکه زمینه های اجرا ش��دن فرهنگ حجاب در کشور باید 
فراهم ش��ودگفت: در این موضوع یک��ی بحث عرضه لباس مطرح اس��ت و 
بحث دیگر هم این اس��ت که ما چط��ور خودمان باورهای مان را درس��ت 
کنی��م. در مس��ائل فرهنگی دس��تگاه های متول��ی امر باید ت��اش کنند؛ 
 از س��وی دیگر اگر ما هم نگذاریم لباس��ی وارد ش��ود، خود ف��رد لباس را

 به داخل کشور می آورد و این بحث به تدریج گسترش می یابد و به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود.

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس اضافه کرد: ما باید روی بحث اعتقادات 
و باورهای مان کاره��ای فرهنگ��ی و تقویتی کنیم؛چرا که م��ا نمی توانیم 
تا همیش��ه همه درها را محکم ببندیم و بگوییم نباید چیزی وارد کش��ور 
ش��ود. بحث دوم واردات اس��ت؛ قاعدتا اینکه 202 تن س��اپورت در دولت 
 گذش��ته وارد کش��ور ش��ده، بحث آن دولت و ای��ن دولت نیس��ت و همه

 دولت ها تکلیف دارند، مدیریت کنند و کاالهای ضروری وارد کش��ور شود 
و کاالهای لوکس و تشریفاتی و کاالهایی که مش��کاتی ایجاد کند بدانند 
که لزومی برای واردات آن وجود ندارد؛ هر چقدر که ش��ما مرزها را محکم 
ببندید و به فرض دس��تمال گردن و س��اپورت وارد نش��ود از طرفی دیگر 

قاچاق می شود.
قایی��د رحمت عن��وان ک��رد: در این ش��رایط قیمت ه��ا گران ت��ر خواهد 
ش��د و هزینه ها بیش��تر می ش��ود و ما باید کاری کنیم ک��ه جلوی قاچاق 
ه��م گرفته ش��ود. متاس��فانه کش��ور ما موف��ق نش��ده جلوی قاچ��اق را 
بگی��رد و در ح��ال حاضر در کش��ور قاچاق بی��داد می کند؛ قاچ��اق تولید 
را ناب��ود می کند و اج��ازه نمی ده��د تولید کنن��ده بداند چه چی��زی را به 
چه می��زان تولی��د کند و ب��ا دنیا رقاب��ت کن��د و از  فردای خ��ود اطاعی 
 ندارد؛ امروز تولی��د می کند و ف��ردا می بیند بازاری ب��رای تولیدش وجود

 ندارد.عض��و کمیس��یون اجتماعی مجلس در پاس��خ به این س��وال که در 
دولت گذش��ته چرا ای��ن واردات صورت گرفته اس��ت گف��ت: البته فرقی 
نمی کند هر دولتی ک��ه این کار را می کن��د، باید سیاس��ت های آن دولت 
اجرایی ش��ود و اگر سیاس��تش این بوده ک��ه این محصوالت وارد نش��ود؛ 
پس چرا وارد ش��ده و این را بای��د از متولیان امر آن دولت بپرس��ید. ما که 
در دولت گذش��ته مس��وولیت نداش��تیم و در مجلس بودیم و چنین آمار 
رسمی در آن زمان به اطاع ما نرس��ید؛ آنهایی که تصمیم گیرندگان دولت 
گذش��ته بودند در این رابطه باید اظهار نظر کنند که سیاس��ت ش��ان چه 
 بوده که واردات این محصوالت را آزاد گذاش��ته اند، توجی��ه این افراد مهم

 است.

واکنش یک نماینده اصولگرا به واردات 202 تن 
ساپورت در دولت گذشته؛

اگر وارد نمی شد،قیمتش باال می رفت

 ی��ک جامع��ه ش��ناس و تحلیلگ��ر اجتماع��ی گفت:
 در حال حاضر در ای��ران ۸2 درصد از خانواده هایی که 
 فرزندان باالی ۱۱ س��ال دارند درگیر مس��اله استفاده

 بی رویه فرزندان از فضای مجازی هستند.

غامرضا علیزاده، جامعه ش��ناس و تحلیلگر اجتماعی 
در گفتگ��و با مه��ر درب��اره هج��وم فض��ای مجازی 
به زندگ��ی ه��ای خانوادگ��ی و تأثی��ر آن در تربیت 
 کودکان گف��ت: در حال حاضر در ای��ران ۸2 درصد از

 خانواده هایی که فرزندان باالی ۱۱ سال دارند، درگیر 
این مساله هستند.

وی با اش��اره به اینکه خانواده ها از اینکه فرزندان شان 
وقت خود را صرف درس، رواب��ط خانوادگی و عاطفی 
نمی کنند، گله دارند بیان کرد: دنیای مجازی با شرایط 
دل انگیز بیشتر وقت فرزندان را به خود اختصاص داده 
است. به هر حال اغلب این کودکان بافضای مجازی در 
سنین کنجکاوری آشنا می شوند و این فضای مجازی 
موضوعات جنسی و بخشی از مسائلی را که ما به صورت 
 طبیع��ی در تربیت خود فرزن��دان مان را با آن آش��نا

 نمی کنیم در اختیار آنها قرار می دهد. علیزاده با تأکید 
بر این امرکه این موضوع پیامدهای بسیار بدی را برای 
 جامعه ایجاد کرده است افزود: بس��یاری از خانواده ها 
در این باره به روانپزشک و روانکاوها مراجعه می کنند 
و به هر ش��یوه ای متوسل می ش��وندتا راهکاری برای 
این مشکل به دس��ت آوردند. وی با بیان اینکه روابط 
 و پیون��د خانوادگی بی��ن اولیا و بچه ها ب��ه هم ریخته

است،گفت: می توان یکی از عوامل اساسی را وضعیت 

اقتصادی حاکم بر جامعه دانست .
 اف��رادی اکنون در جامع��ه وجود دارندک��ه به عنوان 
سرپرست خانواده ۱۶ تا ۱۷ ساعت در روزکار می کنند 
و همین امر باعث می ش��ود از محیط خانه فرزندان و 
همسر خود دور باش��ند.این جامعه شناس ادامه داد:از 
 س��وی دیگر فرزندان نیز ایزوله هس��تند و ارتباطات

 کم ش��ده اس��ت و به این ترتیب پناه آوردن به فضای 
مجازی بهترین راه حل است .

وی تصریح کرد: مساله اجتماعی دیگری که وجود دارد 
این است که فرزندان با مبانی اسامی آشنا نمی شوند.

نظام اقتصادی گریبانگیر خانواده ش��ده است و آنها را 
 از سنت های ایرانی و مناس��ک دینی دور کرده است. 
در حقیقت ارزش ه��ای خانواده س��نتی از بین رفته 
اس��ت و به این ترتیب به عنوان اولی��اء ، فرزندان خود 
 را نیز تحمل نمی کنیم .به گفته علی��زاده،  جامعه نیز

 فرهنگ پن��اه به دنیای مج��ازی را می پس��ندد و در 
حقیقت این امر تبدیل به مد شده است .

ارتباط با جن��س مخالف در این فض��ای مجازی برای 
دختران و پس��ران جوان به رقابت تبدیل شده و اینکه 
چه راه حلی بتوانیم برای این معضل پیدا کنیم بسیار 
مش��کل اس��ت. وی ادامه داد : ش��اید اگر به وضعیت 
اشتغال سامان ببخشیم و خانواده بتواند حداقل پایان 

هفته را به دور از مش��کات اقتصادی  دور هم باش��د، 
بتوانیم سرو سامانی به وضع موجود بدهیم . همچنین 
 باید در شبکه های تلویزیونی سرگرمی های دلچسب

 ایجاد کنیم. زمانی یک سریال س��لطان و شبان همه 
 خان��واده را گرد هم م��ی آورد؛ اما ام��روز اصا چنین 
برنامه هایی وجود ندارد و حتی اگر خانواده بخواهند به 
برنامه های تلویزیونی رجوع کنند دنبال س��ریال های 
ترک می روند. وی تصریح کرد: پیام��د همه این امور 
دوری فرزند از خانواده و نظام آموزش��ی است. روابط 
خانوادگی هم محدود شده است . فضاهای تفریحی نیز 
هزینه بر است و به این ترتیب همه شرایط برای استفاده 
از فضای مجازی فراهم است، تا جایی که عده ای حتی 

به مرحله اعتیاد در این باره رسیده اند.
علیزاده تأکی��د کرد : به هر حال باید هر چه س��ریع تر 

برای مهارکردن این معضل راه حلی بیاندیشیم .
وی دراین باره که در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر 
نیز درگیر چنین معضلی هستند و مساله تنها محدود 
به فرزند نیس��ت بیان کرد : به هر ح��ال در مورد افراد 
بزرگ تر بخش��ی از زمان اس��تفاده از دنی��ای مجازی 
مربوط به امور کاری اس��ت اما تقریبا هیچ فرزندی را 
 نداریم که در این دنیا به دنبال پژوهش و کس��ب علم

 باشد .
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یک محقق علوم رفتاری گفت: پرخاشگری و مشاهده پرخاشگری 
از عوامل ایج��اد ناکامی، ی��اس، ناامی��دی و افزایش خش��ونت در 
 س��طح اجتماع اس��ت.مصطفی فروتن در گفت وگو با ایلن��ا درباره

 علل و ریشه های بروز خشونت در جامعه گفت: زمانی که می خواهیم 
به انواع خش��ونت به ویژه خش��ونت اجتماعی بپردازیم،  دو دسته 
از عوامل مورد توج��ه قرار می گیرند؛ یک دس��ته عوام��ل فردی و 
دسته دیگر عوامل اجتماعی اس��ت که در حوزه عوامل فردی نحوه 
فرزندپروری و سبک زندگی را مدنظر است.فروتن با بیان اینکه ورود 
به عصر صنعتی با تغییراتی در بافت و بدنه اجتماع همراه است افزود: 
تنیدگی هایی که در سطح اجتماع ایجاد می شود، معموالً حاکی از 
آن است که هریک از ما دارای زندگی متفاوت تری نسبت به گذشته 

هستیم.
افزایش مهاجرت از عوامل بروز خشونت در جامعه

این روانش��ناس در توضیح ای��ن مطلب اف��زود: امروزه ب��ر میزان 
جمعی��ت افزوده ش��ده؛ چنانک��ه در فضایی ک��ه قبًا تنه��ا 5 نفر 
زندگی می کردند،ام��روزه 50 نفر زندگی می کنن��د و این افزایش 
جمعیت یک��ی از دس��تاوردهای زندگی جمعی اس��ت. همچنین 
 توده شدن منابع در یک شهر یا استان یا در جایی که شرایط کار یا
 روابط اجتماعی راحت تر قابل اجرا باشند، مهاجرت را به دنبال دارد.

وی خاطرنش��ان کرد: بعد از اتفاق افتادن مهاجرت ش��اهد تداخل 
فرهنگ ه��ا و خرده فرهنگ ها خواهی��م بود و زمانی ک��ه افرادی از 
گروه های مختلف با رویکردهای روانی – اجتماعی متفاوت درکنار 
یکدیگر قرار می گیرند، معموالً نمی توانند حرف یکدیگر را به خوبی 
 بفهمند و به همین دلیل ممکن است؛ نتوانند مسائل را حل کنند و

 در نتیجه به مشکل برمی خورند.
ب�روز رفتاره�ای پرخاش�گرانه ای بر اثر س�وءمصرف

 مواد مخدر
فروتن با بیان اینکه سوءمصرف مواد مخدر و محرک از دیگر عوامل 
ایجاد خشونت در جامعه است گفت: درگذش��ته صرفاً مواد مخدر 
وجود داشت و معتاد به فردی خمیده و ژولیده گفته می شد؛ اما این 
روزها با ورود مواد محرک صنعتی شاهد آن هستیم، افرادی که دارای 
سوءمصرف این مواد هستند رفتارهای پرخاشگرانه ای بروز می دهند 

که این مساله تاثیر به سزایی در افزایش خشونت در جامعه دارد.
نا امیدی  و خشونت در پی تبعیض و بی عدالتی

این محقق علوم رفتاری با اش��اره به اینکه نا امیدی های اجتماعی 
از دیگر عوامل اجتماعی بروز خش��ونت در جامعه است عنوان کرد: 
این مقوله را می توان در موقعیت های فردی و اجتماعی تعبیر کرد؛ 
به عبارت دیگ��ر وقتی فرد در اجتماع ب��ه تبعیض ها توجه می کند، 
ناخودآگاه حس بی عدالتی مزمن در وجودش ریشه می دواند که این 
مساله وی را به سمتی می برد که فکر می کند، فردای من نیز چنین 
اس��ت و هرچه تاش کنم به جایی نمی رسم. مصداق این قضیه آن 
است که در بحران های اجتماعی یا جشن های ملی برخی از افراد از 
چنین فضاهایی سوءاستفاده کرده تا بتوانند فشار روانی خود را تخلیه 

کنندکه این مساله نیز بر خشونت ها تاثیرگذار است.
بروز التهاب و اضطراب در افراد بر اثر کاهش منابع

وی ادامه داد: از طرف دیگر محدودیت مناب��ع که به دنبال افزایش 
جمعیت رخ می دهد، انسان را به یاد بازی موزیک و صندلی می اندازد 
که در این بازی 5 نفر با 4 صندلی وجود دارند که با پایان یافتن موزیک 
نواخته شده در طول بازی هریک از افراد باید بر صندلی بنشینند و 
در پایان یک نفر بدون صندلی باقی خواهد ماند. التهاب و اضطراب 
موجود در بازیکنان شما را متوجه می کند که محدودیت منابع چه 
تبعاتی به دنبال خواهد داشت.فروتن با تاکید بر اینکه امروزه با توجه 

به محدودیت منابع، بازی موزیک و صندلی در جامعه ایجاد ش��ده 
است اظهار کرد: غرب گرایی نیز از مهم ترین عواملی است که ترکیب 
جمعیت یا teamwork را از بین می برد و اگر نخواهیم در این موارد 
مداخله کنیم، غربگرایی ما را به جایی می کش��اند که هرکس فکر 
می کند تنها خودش مهم است و سایرین را تحت نگاهی اجتماعی 
نمی بیند.وی اضافه کرد: افراد فردگرا نمی توانند؛ زندگی شهروندی 
و زندگی در عصر صنعت��ی را تحمل کنن��د و در نتیجه نمی توانند 
مس��ئولیت های خود را بپذیرند که این موضوع باعث مداخله های 

هیجانی و ایجاد خشونت در جامعه می شود.
عامل اصلی خشونت در جوامع، تحقیر و ناکامی است

این روانش��ناس با بیان اینکه بس��یاری فقر و عوام��ل اقتصادی را 
زمینه ساز خشونت می دانند، تصریح کرد: چنین موضوعی حقیقت 
ندارد و اگر قرار باش��د؛ فقر را به عنوان عاملی برای تولید خش��ونت 
بدانیم لزوماً باید خشونت در کشورهای خیلی فقیر بسیار باال باشد، در 
حالی که کشوری مثل هندوستان که جمعیت زیاد و فقر زیادی دارد 
شاخص خشونت آن به اندازه سایر کشورها باال نیست.فروتن تاکید 
کرد: عامل اصلی خشونت در جوامع معموالً تحقیر و ناکامی است و 
زمانی که هر یک از ما احساس می کنیم به آنچه که باید نمی رسیم؛ 
خش��ونت رخ می دهد و معم��والً زمانی رفتار خش��ونت ب��ار انجام 
می دهیم که احس��اس ناکامی می کنیم. خشونت محصول ناکامی 
است و در زوایای مختلف اتفاق می افتد.وی با تاکید براینکه به لحاظ 
تیپ شناسی شخصیتی و رفتار اجتماعی چهار سبک شخصیتی داریم 

عنوان کرد: یک تیپ مربوط به شخص پرخاشگر مستقیم است.چنین 
فردی اگر احساس کند؛ حقی از وی ضایع یا ناکام شده است، فریاد 
می کشد و مبارزه و مجادله می کند. دسته دیگری از افراد به صورت 
 منفعل عمل می کنند؛ یعنی فکر می کنند که کاری از دس��ت شان

 بر نمی آید و تصمیم موقعیت شده و ظلم پذیر می شوند.
کم کاری و تخریب منابع؛ خشونت پنهان

فروتن اضافه کرد:گروه  دیگری از تیپ های ش��خصیتی پرخاش��گر 
 منفعل هس��تند؛ یعنی اف��رادی ک��ه نمی توانن��د از موقعیت خود

 دفاع کنند و به صورت غیرمس��تقیم خود را خالی می کنند؛ مانند 
کارمندی که در اداره خ��ود از نظام نابرابر حقوقی رن��ج می برد و با 
کم کاری، تمرد، تخریب منابع و... خش��ونت پنهان خود را نش��ان 
می دهد، اما تنها یک دسته از افراد هستند به صورت جرات مندانه و 
علمی با قضایا مواجه می شوند که متاسفانه تعدادشان بسیار کم است.

آلودگی های زیست محیطی از عوامل بروز خشونت
این محقق علوم رفت��اری در ادامه برنق��ش آلودگی های محیط در 
ترویج خشونت اشاره و اظهار کرد: با افزایش جمعیت و کاهش منابع، 
خشونت اتفاق می افتد. همچنین آلودگی های صوتی، زیست محیطی 
و آلودگی در هر زمینه ای می تواند عاملی برای تحریک باشد؛ یعنی 
آلودگی ها عاملی تحریک کننده و نه تعیین کننده در ایجاد خشونت 
هستند. وی با بیان اینکه عامل خشونت افراد هستند و این پدیده در 
فرد متبلور می شودگفت: بحثی در خصوص خشونت وجود دارد که 
 براس��اس آن هیچ کس نمی تواند، دیگری را وادار به خشونت کند. 

تا زمانی که خود فرد نخواهد خشونت رخ نمی دهد؛ یعنی مادامی که 
من نخواهم هیچ کس نمی تواند من را به بروز رفتارهای پرخاشگرانه 

وادار کند.
ایجاد باورهای خشونت محور ناشی از فرزندپروری غلط

فروتن، با تاکید بر نقش عوامل غربی در بروز خش��ونت خاطرنشان 
کرد:  افراد مهارت های ارتباط موثر را بلد نیستند و اصًا این موضوع 
را نیاموخته اند. از همین رو  برای آموزش این مهارت ها خانواده نقش 
به سزایی دارد و از طرفی فرزندپروری غلط و تعامل نامناسب اعضای 

خانواده با یکدیگر می تواند سبب ترویج باورهای غلط در افراد شود.
وی اضافه کرد: ایجاد باورهای خشونت محور در افراد باعث می شود 
که به عنوان مثال فرد فکرکند که حق گرفتنی است و هیچ کس حق 
او را نمی دهد؛ یا مثًا خشم، خشم می آورد و... چنین باورهای غلطی 
را ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگران آموزش می دهیم که 
ماحصل آن ایجاد خشونت است.وی عنوان کرد:  برای رفع خشونت 
در جامعه باید مهندسی معکوس ایجاد آن را در نظر گرفت و همانطور 
که در ایجاد خشونت عوامل فردی و عوامل اجتماعی نقش دارند، در 

خصوص راهکارها نیز باید به این مساله توجه کرد.
لزوم گس�ترش فضاه�ای اجتماعی مثب�ت و تعامالت 

سازنده
این محقق علوم رفت��اری در ادامه اف��زود: یک راه��کار وجود نگاه 
حاکمیتی به این معضل است که سیاستگذاران باید پاسخگوی آن 
بوده و با اقداماتی نظیر گسترش فضاهای اجتماعی مثبت و تعامات 

سازنده در این خصوص گام برداشته و در قالب برنامه های گروهی و 
اجتماعی چنین برنامه هایی از طرف ساختار سیاستگذاری تعریف 

شود.
خانواده ها به نقش کلیدی خانواده  توجه نمی کنند

فروتن با بیان اینکه در خصوص حوزه فردی آنچه باید انجام شوداین 
اس��ت که خانواده ها بیاموزند و بیاموزانندگفت: متاسفانه برخی از 
خانواده ها به نقش کلیدی خان��واده  توجه نمی کنند و فکر می کنند 
تمام مسوولیت متوجه دیگران بوده و تنها مسوولیت خود را زایش 
و تولید مثل می دانند که چنین تفکری اشتباه است.فروتن با اظهار 
تاس��ف از اینکه برخی خانواده ها فکر می کنند با ش��یوه آموزش��ی 
پرخاشگرانه یا شیوه آموزشی اس��تبدادی می توانند فرزندان خود 
را از خطر و بایا حفظ کنندگفت: این اش��تباهی بزرگ است که در 
خانواده ها اتفاق می افتد و ما آموزش مهارت های درست در خانواده ها 
را به عنوان هسته مرکزی جامعه ضروری می دانیم و درخواست ما از 
خانواده ها این است که شیوه های درست را آموخته و به فرزندان خود 
بیاموزانند.فروتن در خصوص اینکه چه اقداماتی برای کاهش خشونت 
در جامعه انجام شده است، گفت: سیاستگذاران در حال برنامه سازی 
دراین حوزه هستند و تولید برنامه های رسانه ای، برگزاری دوره های 
آموزش سازمانی و کاس های آموزش ش��هروندی نمونه ای از این 
سیاست ها است. وی ادامه داد: امروز شهرداری تهران نیز در این حوزه 
ورود پیدا کرده است و در حال انجام کارهای فنی از جمله برگزاری 
کاس های رایگان در این حوزه برای خانواده ها اس��ت. در مجموع 
دولت اقداماتی را در این راستا انجام داده و بی انصافی است اگر فکر 

کنیم؛ دولتمردان ما توجه یا تمایلی برای حل این معضل ندارند.
اقدامات کلیشه ای از سوی سیاستگذاران برای کنترل 

خشونت
این روانشناس با بیان اینکه موازی کاری در این حوزه ایجاد مشکل 
کرده است تاکید کرد: رفتارهای کلیشه ای باعث می شود که برخی 
اقدامات انجام ش��ده به نتیجه نرس��ند و اگرچه برگ��زاری کاس و 
مهارت ها اقدامی بسیار مثبت است؛  اما عدم برنامه سازی های مناسب 
از سوی سیاستگذاران می تواندکار را به جایی برساند که تاثیر همه 
آموزش ها از بین برود. فروتن تصری��ح کرد: عدم ورود جدی و قاطع 
به نظام نابرابری های اجتماعی از جمله مواردی اس��ت که می تواند 
نقش آموزش را کمرنگ کند؛ به بیان دیگر زمانی که به صورت شفاف 
ساختار سیاستگذار اعام کندکه با هرگونه تبعیض مقابله می کند و 
واقعاً هم این کار را انجام دهد، می تواند در ایجاد انگیزه و امید به آینده 
در افراد تاثیرگذار باشد.فروتن اظهار امیدواری کرد که خانواده ها و 
سیاستگذاران در اقدامی همس��و برای رفع معضل اجتماعی اقدام 
کنند؛ زیرا پرخاشگری و مشاهده پرخاشگری از عوامل ایجاد ناکامی، 

یاس و ناامیدی و حتی افزایش خشونت در سطح اجتماع است.
اقدامات باید منسجم  و کاربردی  باشد

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، سیاستگذاری الزم بوده 
و ضروری اس��ت؛ اقدامات در حال انجام را به صورت منس��جم تر و 

کاربردی تر به الیه های مختلف جامعه تزریق کنند.
این روانش��ناس با تاکی��د بر نقش آم��وزش در کاه��ش رفتارهای 
خش��ونت بارگفت: تا زمانی که آم��وزش صرفاً در حد کان باش��د، 
فایده ای نخواهد داشت وبرخاف وجود آموزش همچنان رفتارهای 
پرخاشگرانه را بروز می دهند؛ بنابراین ضروری است؛ این مساله در 
تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرند.گاهی فراموش می کنیم که روابط ما 
برگرفته از مهارت های کامی و غیرکامی است.گاهی ممکن است 
در کام خشونت نداشته باش��یم؛ اما در عمل خشونت نشان دهیم، 

بنابراین باید میان گفته ها و اعمال ما تناسب وجود داشته باشد.

 فضای مجازی؛
 رقیب خانواده ایرانی

یک محقق علوم رفتاری مطرح کرد؛

ناکـامی،  علت  اصلی  بروز خشـونت  
در جامعه

رتبه بن��دی معلم��ان مهم تری��ن موضوعی اس��ت که 
 این روزه��ا جامعه فرهنگیان به ش��دت چش��م انتظار

 منتشر شدن ابعاد بیشتری از آن هستند. موضوع دیگری 
که این روزها برای معلمان مبهم است،  وضعیت سوابق 
کاری آنها در طرح رتبه بندی اس��ت؛ آیا مبنای س��ابقه 
کار ۶ سال اس��ت یا 4 س��ال و اینکه فرهنگیانی که در 
نیمه نخست سال جاری بازنشس��ته می شوند،  در طرح 
 رتبه بندی جایگاه��ی دارند؟اگر چه عل��ی اصغر فانی،

 وزی��ر آموزش وپرورش طی هفته ه��ای اخیر از تصویب 
طرح رتبه بندی در شورای توس��عه مدیریت خبر داد و 
قرار است تا پایان شهریور احکام رتبه بندی صادر شود 
اما هنوز جزییاتی از این طرح اعام نش��ده است.دولت 
برای اجرای ط��رح رتبه بندی معلمان در س��ال جاری 
۱3/5 هزار میلی��ارد ریال اعتبار اختصاص داده اس��ت. 
علی اصغر فان��ی در تاریخ ۱۸ فروردی��ن 94 عنوان کرد 
که با اجرای طرح رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 

۱۶0 تا ۶00 هزار تومان افزایش خواهد یافت و۱4 درصد 
افزایش حقوق کارکنان در س��ال 94 نیز ب��ه آن اضافه 
می شود. براس��اس این طرح معلمان به رتبه های پایه 
 ارشد، خبره و عالی تقسیم می شوند و در صدد افزایش

 مهارت های حرفه ای خود برمی آیند.حجت االس��ام 
علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه جزییات نظام رتبه بندی 
مصوب در شورای توسعه مدیریت منتشر نشده و مبهم 
است اظهار داشت:  هنوز مسووالن آموزش و پرورش هیچ 
جزییاتی در رابطه با این طرح، شاخص ها و میزان افزایش 
حقوق فرهنگیان با توجه به رتبه های کسب شده، ارائه 

نکرده اند.
وی افزود: این در حالی است که طبق گفته های مسووالن 
آموزش وپ��رورش اح��کام فرهنگیان از مهر م��اه صادر 
می ش��ود؛ اما تاکنون جزیی��ات طرح رتب��ه بندی برای 
فرهنگیان مش��خص نش��ده است.س��لیمی بیان کرد:  
هنوز مش��خص نیس��ت افزایش حق��وق ۱۶0 تا ۶00 
هزار تومانی ب��ه طور دقیق چن��د درص��د از معلمان را 
ش��امل می ش��ود. کدام گروه و چه تع��داد از فرهنگیان 
ش��اهد افزایش حقوق ۶00 هزار تومان��ی خواهند بود 
 و اکث��ر فرهنگیان چه می��زان افزایش حق��وق خواهند

 داشت؟

رتبه بندی همچنان مبهم؛ 
ضوابط ترمیم حقوق معلمان

رییس سازمان غذا و دارو،  از بازنگری ضوابط بسته بندی 
آب های معدنی و توقف تولید ۱0 درصد از ش��رکت های 
تولید کننده آب معدنی خبر داد و گفت: آب های معدنی 
غیراستاندارد از بازارجمع آوری شده  و مردم بدون نگرانی 
می توانند از آب های معدنی موجود در سطح بازار استفاده 
کنند.به گزارش ایلنا، رسول دینارون��د با اشاره به دستور 
وزیر بهداشت مبني بر بررسي و آنالیز آب هاي معدني 
موجود د��ر سطح بازار، از بررسي و  آنالیز  بی��ش از 300 
برند آب معدنی از نظر آالینده های شیمیایی و میکروبی 
طي یک ماه اخیر خبر داد و گفت: از این تعداد برند آنالیز 
شده، کمی بیشتر از ۱0 درصد از آب معدنی های موجود 
دارای آالینده های شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، 
نیترات و نیتریت بودند که دس��تور جمع آوری این آب 
معدنی ها از سطح بازار داده شد.به گفته رییس سازمان 
غذا و دارو، شرکت های تولید کننده آب معدنی که توقف 
تولید دریافت کردند تا اصاح میزان آالینده ها و حذف 

آنها نمی توانند محصول خود را در سطح بازار عرضه کنند.
دیناروند افزود: برخی از این شرکت ها پس از رفع نواقص 
می توانند تحت نظارت مسوول فنی و مدیر کنترل کیفی 
خود وارد بازار شوند. به گفت��ه وی، چنانچه شرکتی پس 
از تذکرات داده شده ب��ه تخلفات خود ادام��ه دهد، در 
 این خصوص اط��اع رسانی الزم ص��ورت خواهد گرفت.

رییس سازمان غذا و دارو در ادامه ب��ا اشاره به اینکه آب 
معدنی آبی است که از یک سفره زیر زمینی و بدون هیچ 
گونه اصاحی بس��ته بندی می شود گفت: افزودن اوزن 
و یا کلر به منظور تصفیه آب معدنی،  آن را تبدیل به آب 
آشامیدنی می کند و باعث می شود تا مصرف کننده در 
مصرف آب معدنی طبیعی گمراه شود. به گفته دیناروند 
همچنین، حدود ۱0 درصد از شرکت های تولید کننده 
آب معدنی در برچس��ب زنی نواقصی داشتند که به آنها 
در جهت اصاح برچسب تذکر داده شد.رییس سازمان 
غذا و دارو ، از بازنگری ضوابط بسته بندی آب های معدنی 
خبر داد و گفت: وجود نواقص و اشتباه در برچسب های 
آب معدنی باع��ث گمراه شدن مص��رف کننده می شود 
که ضروری است تمام تولید کنندگان در برچس��ب های 

محصول خود، ضوابط را رعایت کنند.

جمع آوری آب های معدن�ی 
غیراس�تاندارد از بازار
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کارشناس سینما با اشاره به تحقیقات و آمار که اساس کار 
شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران را تشکیل 
می دهد گفت: وظایف و تکالیف س��ینما به درستی تبیین 
نشده؛ فقدان اتاق فکر مارا به ش��رایطی که امروز آن را می 

بینیم دچار کرده است.
در ش��رایطی ش��ورای راهب��ردی تحقی��ق و توس��عه 
س��ینمای ایران اعالم موجودی��ت کرد که مدت هاس��ت 
 اکث��ر هنرمندان و کارشناس��ان ب��ه بحران در س��ینما در

 صحبت های خود اش��اره دارند و به آن توجه می شود؛ اما 
نکته قابل اهمیت این اس��ت که راه حل برای گذر از بحران 
کجاست؟ هر یک از کارشناسان نظراتی را ارائه داده اند که 

بیشتر به غرزدن تعبیر شده است.
 این بار با گرد هم آمدن تعدادی از اهالی سینما تالش شده 
است تا مشکالت و موانع در سینما مورد ارزیابی قرار گیرد. 
در میان این گروه کارش��ناس و کارآمد با علی معلم درباره 
وضعیت این ش��ورا، مش��اوران مدیران فرهنگی، تش��کیل 
جلس��ه، نحوه حضور اساتید و وضعیت س��ینمای امروز به 

گفت و گونشستیم.
مسایل سینما گره های کور هستند

علی معلم ،کارش��ناس س��ینمای ای��ران و عضو ش��ورای  
راهبردی تحقیق و توس��عه س��ینمای ایران درب��اره نحوه 
عملکرد این شورا توضیح داد: تصور این گروه این است که 

مشکل بنیادین سینما ایران، نداشتن  یک افق فکر روشن 
اس��ت و  برنامه مدون اس��ت.  برنامه ای که در سینما 

 کامال اجرایی باشد.متاسفانه مسایل سینما مانند یک
 گره های کور در یکدیگر گره در گره ش��ده اس��ت. 
افرادی هم که به سیس��تم مدیریتی پیشنهاد می 
دهند به دلیل نداش��تن افق روش��ن غلط مکرر 
ایجاد می کندکه ناش��ی از عدم تفک��ر و تحقیق 
است.  فقدان تئوریک ش��اخصه های تحقیقی و 

سیاستگذاری در جای جای سینما به چشم 
می خورد که  باعث می شود راه 

های��ی را باره��ا طی 
و  کنی��م 

مسیر طی شده را دوباره بیازماییم و مکرراًدایره هایی را دور 
می زنیم که همه ناشی از آن است که  خواسته های سینما 
 را به درستی نمی دانیم و به همین جهت از  امکانات سینما

 نمی توانیم بهره شایسته ببریم. به عقیده این گروه  وظایف 
و تکالیف س��ینما به درستی تبیین نش��ده و  تئوری سازی 
ب��رای آن صورت نگرفته اس��ت؛ فق��دان اتاق فک��ر مارا به 

شرایطی که امروز آن را می بینیم دچار کرده است.
اساس کار در شورا آمار وتحقیقات است

 وی درباره نحوه مشورت و دس��تور برنامه های شورا گفت: 
تالش می ش��ود تمام فکرها و اندیش��ه ها براس��اس آمارو 
تحقیق��ات ارائه ش��ود  و نتایج سیاس��ت های گذش��ته را 

مورد بررس��ی قرار 
م��ی دهی��م و 

ب��ه نتیج��ه 
ب  مطل��و

س��ت  د
م��ی 

یابیم.افرد مجرب س��ینمابحث ها را پخت��ه می کنند تا اگر 
راه حلی به جامعه  ی��ا  مدیریت ها و سیاس��تگذاران کالن 
کشور ارائه می شود،  براساس  یک تفکر مشخص و حساب 

شده باشد.
مدیران افق روشنی برای سینما نداشته و ندارند

تهیه کننده باسابقه سینمای ایران ادامه داد: تصور می کنیم 
فقدان تئوری درست درباره سینما  ضربه بزرگی بر سینما 
وارد آورده اس��ت . هرمدیری آمده یک تاکتیکی را پیش��ه 
کرده که به افق روش��نی ختم نشده اس��ت و ضرر آن برای 
سینماست.در شرایط امروز صداهای مختلف می شنویم؛  اما  

راه ها  حل فردی است باید به دنبال راه حل جمعی باشیم.
مدیران به روزمرگی دچار شدند

وی در ادامه تاکید کرد: واقعیت این است، تصور این جمع 
که در ش��ورا حضور دارد  بر این است که متاسفانه به 
دلیل اینکه سینمای ایران افق مشخص ندارد، در 
حوزه کالن سیاستگذاری و اجرایی نیز به مسایل  
روزمره و جریان تولید دچار ش��دند و  از این 
جهت است که ش��اهد تضعیف نقش بخش 

خصوصی  هستیم.
 این زنگ خطر اس��ت و بحران بزرگی در 
راه است. س��ینما سپهر روش��نی ندارد و 
ش��اهد بحران کلی در مجموعه س��ینما 
هس��تیم. نح��وه ارتب��اط ب��ا مخاطب، 
رس��انه ه��ای دیجیتال ، ش��بکه های 
مختلف اجتماع��ی و... جریان روبه 
 روی م��ا س��ت ب��ه اضاف��ه  اینکه

 خواس��ته ه��ا و ناکارآمدی های 
گذش��ته نیز روی این مس��ایل 

تلنبار شده است.  
شوراها اغلب تشریفاتی 

است
معل��م ب��ا انتق��اد از ش��وراهای 
تش��ریفاتی در ارش��اد و دیگر 
مراکز گف��ت: در هر 
مدیریتی 

شاهد  شوراهای اغلب تش��ریفاتی هستیم  که به وجود می 
آید )من ه��م در یکی دو ش��ورا حض��ور دارم(؛ ام��ا از این 
ش��وراها چیزی بیرون نمی آید و گوه��ری از آن به و جود 
 نمی آید. مس��ووالن فرهنگ و مراکز نظارت بر فرهنگ در

 کوره راه های روزمره گیر کردند.
 مس��اله آنها یا  اک��ران فیلم اس��ت ی��ا برداش��تن آن  در 
مس��ایل جزی��ی و روزم��ره افت��اده ان��د. مجل��س  ه��م 
 ک��ه عه��ده دار نظ��ارت و قانونگ��ذار اس��ت دی��ده

 می ش��ود با فقدان تئوری مش��خص و افق معین در حوزه 
فرهنگ گام برمی دارد . 

هیچ کس نمی گوید برای این اوضاع  باید چه فکری کرد و 
راه حلی که ما را از مسیر بن بست خارج می کند  چیست؟

در این مدت ضعف ها و انحراف ها را دریافتیم
کارشناس و تهیه کننده سینما در پاسخ به این سوال که  به 
چه تصویری در طول این چند ماه از سینما رسیدید گفت: 
 در بازه زمانی کمتر از  ش��ش ماه یافته های��ی پیدا کردیم.

 ضعف ها و انح��راف ها را یافتی��م و در جلس��ات آینده به 
 تدریج بعضی از مسایل و یافته ها را اعالم عمومی خواهیم 

کرد.
جلس��اتی با بزرگان حوزه فرهنگ و نظام در حوزه مدیریت 
 فرهنگ  و مجلس خواهیم داش��ت و از هر گفت و گویی در

 این باره استقبال می کنیم . متاسفانه در طول این زمان تنها 
به حل مسایل جزیی بسنده شده و همه دستگاه ها به بحران 
مقطعی جوابگو بودند که  ناشی از باری به هر جهت و عدم 

فکر کالن بوده است. 
ما در این س��ال ها با سیس��تم آزمون و خطا پیش رفتیم . 
معموال  مشکالت در سپهر سیاس��ت بوده است. یک گروه 
با یک موض��وع موافق و دیگ��ری مخالف اس��ت. در حوزه 
صنعت هیچ یک از گروه ه��ا راه حلی ارائ��ه ندادند. به این 
مهم رس��یدیم که برای نگه داشتن دس��تاورد سینما،  بعد 
از انقالب، نیاز مند هم اندیش��ی با کارشناسان این حوزه و  
صاحبان تصمیم و مدیران  هستیم. یک تفکر و اندیشه غلط 
و عملکرد اشتباه  باعث می شود به کل سینما تسری یابد و 

این سقف روی سر همه ماست. 
از م��ردم ای��ران ک��ه س��ینمای مل��ی را دوس��ت دارند تا 
سینماگران که شغل ش��ان را  در معرض خطر و آسیب می 
بینند تا  نظام که جامعه نخبگان و اهالی هنر در آن می تواند 
افکار بزرگی را به مخاطب منتقل کنند. متاس��فانه در این 

شرایط  کوه ها موش می زایند.
افراد نزدیک به نهادهای قدرت مورد مش�ورت 

هستند   
وی با انتقاد به مشاوران مدیران فرهنگی در طول سال ها 
 گفت: افراد نزدیک به نهادهای قدرت مورد  مشورت قرار 
می گیرند و متاسفانه افکار شخصی و امتیازات شخصی 
ش��ان را پیش می برند؛ به جای آنکه به  منافع جمعی 
 فکر کنند، به منافع گروه خاص یا شخصی بدل شده

 است .

در این ش��ورا  قصد داریم ای��ن منافع و ران��ت را که در اثر 
سیاس��ت های غلط به وجود م��ی آید را بش��کنیم . ما باید 

سرچشمه های رانت را در سینما شناسایی کنیم.
سیاست های مانع خدمت رسانی سینما به مردم 

مرود است
معلم در پاسخ به این سوال که فکر می کنید برای شکستن 
فضای رانت در س��ینما چقدر موفق خواهی��د بود و چقدر 
مسایل کارشناس��ی مورد توجه مدیران قرار خواهد گرفت 
گفت:   چقدر این شورا در شکستن فضای رانت موفق خواهد 
بود نمی دانم. کارشناس��انی در این جمع هستند که نگران 
آینده حرفه  ش��ان و سینما هستند. از س��وی دیگر بیشتر 

نگران مخاطبان سینما هستند. 
سینمای ایران  مردم را از دست می دهد . با یک یا دو فیلم 
پرفروش نمی توان گفت س��ینما به موفقیت رسیده است. 
سینما باید به مردم خدمت رسانی کند؛  هرگونه سیاستی 
که مانع شود و خللی در راه خدمات سینما به مردم باشد به 

نظر ما باید نقد  و رد شود.
مدیران  به بن بست رسیدند

وی درباره اجرایی شدن این مسایل کارشناسی گفت: نیاز 
این نگاه کارشناس��ی را کامال احس��اس کردیم و تمایل در 
 مدیران به چشم می خورد که اجرایی شود همه مدیران به 

بن بست رسیدند و مسیر را  رومزه طی می کنند.
 این  در همه بخش ها به چش��م می خ��ورد حتی منتقدان  
سینما هم حرف های تکراری می زنند. دستگاه های اجرایی 
و تصمیم گیر نیاز به تئوری سازی دارند. پول ها رادر جای 
 مناسب هزینه نمی کنند و مسیر های انحرافی را دوباره طی

  می کنند که بای��د آن را  نقد کرد . ممکن اس��ت برخی از 
دغدغه ها اجرایی نش��ود؛  اما وظیف��ه تاریخی ما حکم می 

کندکه این کار را انجام دهیم .
به افرادی که دغدغه شان حفظ کیان سینماست 

خوشامدمی گوییم
تهیه کننده سینمای ایران در پاسخ به این سوال که ممکن 
است به گروه ش��ورا کارشناسان و اس��اتید دیگری در این 
حوزه اضافه شود گفت: ما گروه شورا را  بسته نگه نداشتیم 

در  مواردی از افراد مختلف بهره  می بریم.
 حیثیت این گروه حیثیت افرادعضو آن است. این شورا کامال 
خودجوش اس��ت و هیچ کس در آن  حق الجلسه  به کسی 
پرداخت نمی شود. هر فردی که مایل  باشد به حفظ کیان 
سینما کمک کند از نظر ما قابل قبول است و به او خوشامد 
 می گویی��م البته ب��رای حضور بای��د همه گ��روه  موافقت

کند.
 وی درباره تعداد جلسات تشکیل ش��ده نیز توضیح داد: از 
اردیبهش��ت ماه به صورت متوالی هر هفته جلسه داشتیم. 
هم��ه اعضاء حضور داش��تند مگ��ر در م��واردی خاص که 
دوس��تان بازیگر س��ر کار بودند یا کارگردانان مشغول کار 
بودند. در هفته آینده تالش م��ی کنیم برخی اطالعات این 

جلسه را رسانه ای خواهیم کرد.
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یکی از تهدیدها در حوزه ی ادبیات دفاع مقدس، جناج بندی های مضر و به اصطالح 
محفل گرایی هاس��ت. برخی از این سیاست ها باعث شده نویس��ندگانی به عنوان 
نویسنده برتر شناخته شوندکه واقعاً  در این مقام قرار ندارند.احمد شاکری، در اشاره 
به مشکالت و موانِع پیش روی ادبیات دفاع مقدس گفت: این مساله هم موانع و هم 
فرصت هایی پیش رو دارد. یکی از نکاتی که مانع جریان ادبیات دفاع مقدس شده 
است، بحث سیاه نمایی است. البته ادبیات ما با این مبحث بیگانه نیست و ریشه های 
فکری آن در جامعه دیده شده و نیز برخی از مبانی ا ش، مبانی مادی گرایانه ی غربی 
است و نویسندگان این آثار نیز تحت تأثیر همین مادی گرایی غربی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه ویژگی های سیاه نمایی این اس��ت که ادبیات و فرصت های ما 
را از ما می گیرد و جنبه ی قدس��ی ادبیات دفاع مقدس نادیده گرفته می شود ادامه 
داد: آثاری مثل ایثارگری ها، فرهنگ بسیجی و دینی و... در این آثار وجود ندارد. این 
یکی از تهدیدات جدی است که نسبت به آن باید هوشیار بود و شناخت دقیقی از این 
جریان و خصوصیات آن الزم است. همچنین باید با بصیرت و شجاعت در مبارزه با 
این سیاه نمایی پرداخت. مدیران و نویسندگان تشخیص می دهند که نوع ادبیات 
سیاه کدام است و باید نسبت به آن واکنش نشان دهند.شاکری معتقد است: فقدان 

برنامه ریزی و سیاست های کلی در این حوزه، یکی دیگری از مسائلی است که باعث 
افت ادبیات دفاع مقدس می شود.او در این باره افزود: برای رسیدن به یک افق بلند در 
وهله ی اول نیازمند به یک افق فکری هستیم. فرهنگ ما فاقد چنین برنامه ریزی در 
سطح ملی و کالن است. من در هیچ جایی ندیدم و نشنیدم که به صورت کالن با رصد 
جریان های موجود در جامعه، به آینده نگری بپردازند. تمام برنامه ها مقطعی است 
و به محدوده ی آثار کوچک ادبیات ختم می شود. در درجه ی اول متولیان فرهنگی 
در دولت باید برای این مس��اله برنامه ریزی کنند.این نویسنده اظهار داشت: یکی 
دیگر از تهدیدهایی که دراین حوزه وجود دارد جناج بندی های مضر و به اصطالح 
محفل گرایی هاست. محافل می تواند بسیار زایا و مفید باشد اما بعضی از سیاست های 
محفلی موجب شده برخی از آثاری که با نام آثار شاخص به بازار عرضه می شوند در 
واقع فاقد چنین کیفیتی باشند، یا نویسندگانی که نام آن ها در جرگه ی نویسندگان 
برتر ادبیات دفاع مقدس قرار می گیرد؛ در آن س��طح قرار ندارند.شاکری ادامه داد: 
خود دفاع مقدس ارزشمند است و در واقع ادبیات است که مدیون و وامدار این واقعه 
است. دفاع مقدس بدون حضور ادبیات هم می تواند در جامعه موج ایجاد کند. همین 
بازگشت شهدا در جامعه حرکت ایجاد می کند و ادبیات وابسته به دفاع مقدس است.

او در پاسخ به این سوال که آیا بحث سفارشی نویسی موجب شده برخی نویسندگان 
به سراغ س��وژه های دفاع مقدس نروند؛ گفت: ما نیروهای جوان و خالق در کشور 
کم نداریم. کار با این نیروها می تواند اهمیت فوق العاده ای داشته باشد. به اعتقاد من 
این برداشت که شاید برخی نویسندگان به سراغ نوشتن از دفاع مقدس نمی روند 
چون برداشت سفارشی نویس��ی از آن صورت می گیرد درست نیست. قطعاً طیفی 
 که عالقه مند به انقالبند، چه عموم مردم و چه نویسندگان متعهد چنین تلقی در

 ذهن شان شکل نمی گیرد.

 در سال 1977 و پس از نمایش فیلم الرساله )محمد رسول اهلل( در سینماهای آمریکا 
امام موسی صدر با کارگردان این فیلم مصطفی عقاد مالقات کرد و در این مالقات 
امام موسی صدر نکاتی برای اصالح بخش هایی از فیلم پیش از اکران عمومی این 

فیلم در کشورهای مسلمان مطرح کرد.
امام صدر به چند صحنه از فیلم اشاره کرد و گفت که اگر این صحنه ها حذف شود، 
شاید اشکال ها و ایرادها هم برطرف ش��ود. از جملة این ایرادها، صحنة طبل زدن 
هنگام فتح مکه و شعار »اهلل اکبر کبیراً« اس��ت؛ چرا که فتوحات پیامبر، ساده و به 
دور از مظاهر مادی بود و طبل زدن از این س��ادگی می کاهد؛ حتی اگر جلوه های 
س��ینمایی، این صحنه را اقتضا کند. ایراد دوم مربوط به جایی است که ابوسفیان 
هنگام فتح مکه در حالیکه ش��عله های آتش در اطراف او زبانه می کشد می گوید: 
»قلمرو فرمانروایی محمد گسترده شده اس��ت.« و بالل، مؤذن پیامبر، در پاسخ او 
می گوید: » این قلمرو نبوت است؛ نه فرمانروایی.« ایراد سوم مربوط به پایان فیلم 
است که سازندگان فیلم از مقامات لیبی به سبب تالش در تولید این اثر سینمایی 
سپاس��گزاری می کنند. این صحنه را می توان هنگامی که فیلم به مش��رق زمین 

میرسد، اصالح کرد.
امام موسی صدر به مصطفی عقاد گفت: »وقتی شنیدم تماشاگران فیلم در آمریکا 
دربارة جزییات آن صحبت می کنند و می گویند پخش این فیلم، با اعالم موافقت 

کمیتة االزهر و مجلس اعالی شیعیان در لبنان آغاز می شود؛ احساس سربلندی 
کردم. نام مجلس همراه با این فیلم جاوید، جاودانه شد.«

به گزارش جام جم آنالین به نقل از روابط عمومی موسسه امام موسی صدر، مصطفی 
عقاد کارگردان فیلم به امام صدر گفت: »ما دس��ت اندرکاران سینمای جهانی در 
آمریکا، از اینکه نیروی مان در خدمت تجارت یا فساد یا صهیونیسم باشد، خسته 
شده ایم.«وی افزود: »ما جوانان عرب بر آن شده ایم که گناهان خود را جبران کنیم 
و با روش خودمان خدمت به اس��الم کنیم و فیلم محمد رسول اهلل راساخته ایم تا 

دوران کنونی را با سالح همین دوران به چالش بکشیم.
امام صدر به او گفت: »در مورد ش��خصیت پیامبر اعظم، حضرت محمد)ص(، چه 
کرده اید؟ آیا تصویر و صدای ایشان را پخش می کنید؟ تصور نمی کنید که به تصویر 
کشیدن شخصیت پیامبر که نماد رسالت و ابدیت است و به بی نهایت پیوسته است، 
 موجب محدود کردن این ش��خصیت می ش��ود و آن را از مفهوم ایمانی آن خارج

 می کند؟«کارگردان محمد رسول اهلل گفت: »خیال تان راحت باشد. ما متعهد شده 
ایم که چهرة پیامبر و امام علی بن ابی طالب و خلفای راشدین و اصحاب ده گان های 

را که پیامبر به آنان مژدة بهشت داده است، به تصویر نکشیم.« 
وی با خشم ادامه داد: »تا کی در غرب از گمراه کنندگان و گمراه شدگان بدگویی و 
افترا در مورد اسالم بشنویم؟«امام صدر دربارة نویسندة فیلمنامه پرسید. آقای عقاد 
گفت: »آقای السهار و الحکیم آن را نوشته اند.« امام از موضع علمای اسالم نیز پرسید. 
آقای عقاد برگة موافقت کمیتة مربوط در دانشگاه االزهر را به ریاست شیخ االزهر، 

دکتر محمد الفحام، به امام نشان داد.
این فیل��م در قاه��ره و در اک��ران خصوصی ب��رای امام موس��ی صدر و ن��ه نفر به 
نمایش درآمد، اما در یک س��وم اول فیلم، برق قطع ش��د و ام��ام و دیگر حاضران 
 در حالی که چش��مان ش��ان از گریه س��رخ ش��ده بود، از س��الن س��ینما بیرون

 آمدند.

احمد شاکری:
 محفل گرایی ، ادبیات دفاع مقدس

 را تهدید می کند

 دست اندرکاران سینمای آمریکا از
 خدمت به صهیونیسم خسته شده اند

میرجالل الدین کزاری،  درباره اش��تباه های زبانی هشدار داد و گفت: 
لغزش و بی راهگی می تواند زبان پارس��ی را از ش��کوه و سنجیدگی و 

زیبایی شگرف آن بی بهره بدارد.
این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره  اش��تباه های رایج زبانی گفت: 
لغزش ها را می ت��وان در چند گونه و گروه گنجانی��د و رده بندی کرد. 
پاره ای از لغزش ها، لغزش هایی است که به دبیره و خط بازمی گردد و 
از نگاهی فراخ برای اینگونه لغزش ها دو انگیزه می توان داشت: یکی آن 
است که نویسنده متن از دانش بایسته در نوش��تن واژگان برخوردار 

نیست، از این روی واژگان را به نادرست می نویسد. 
انگیزه و خاستگاه دیگر این لغزش آن است که نویسنده متن بیانگارد 
که به ریخت و گونه دیگر بنویس��د، خواندن آن آسان تر خواهد بود.او 
در ادامه افزود: آن چه این لغزش��گاه دوم را از لغزشگاه نخستین جدا 
می دارد، این است که لغزشگاه نخس��تین از بی دانشی نویسنده مایه 

می گیرد. 
لغزش��گاه دوم از دریافت نادرس��ت نویس��نده از زبان و دبیره یا خط 
آن. من نمونه ای بی��اورم از این لغزش دومی. در متن های رس��انه ای 
 چندی اس��ت می بینم که تنوین در وام واژه های تازی به جای آنکه با 
نشانه ویژه این هنجار زبانی نوشته شود،  با حرف »ن« در این متن ها 
به نگارش درمی آید. خواس��ت مان از تنوین در این نمونه همان است 
که آن را »تنوین نصب« می نامند.این ش��اهنامه پژوه ب��ا بیان مثالی 
تش��ریح کرد: برای نمونه »واقعا« که باید با الفی که دو خط بر باالی 
آن نهاده شده است، نوشته بش��ود با »ن« نوشته می شود. شایدکسی 
بگوید این ش��یوه ن��گارش خواندن واژه را آس��ان تر خواه��د کرد.  اما 
واژه هایی از اینگونه در زبان پارسی، واژه هایی هستند که چنان کاربرد 
گسترده ای یافته اند که بسیار دور می نمایدکسی با آن ها آشنا نباشد 
و در خواندن شان با دشواری روبه رو بشود. چاره کار دست یازیدن به 
این گونه نابهنجاری های دبیرگی )رس��م الخط( نیس��ت؛ چاره در آن 
است که به جای این گونه واژگان یا به جای هر واژه ای دیگر از واژه های 
 پارس��ی بهره ببریم. برای نمونه به ج��ای »واقعا« می توانی��م از واژه

 »به راستی« بهره بجوییم.کزازی با بیان اینکه لغزش دیگر که زیانی 
به زبان می رس��اند در رده باالتر از لغزش نخس��تین جای داردگفت: 
این لغ��زش درکاربرد واژگان پارس��ی اس��ت؛ به گونه ای نادرس��ت و 
نابهنجار. اگ��ر بخواهیم نمون��ه ای در پیوند با نمونه پیش��ین بیاوریم 
 می توان��م از واژه »گاهاً« ی��اد کنم ک��ه کاربردی گس��ترده در زبان

 یافته است. حتی می بینیم گاهی دانش آموختگان و دبیران هم آن را 
به کار می برند.»گاه« واژه پارسی است و روا نیست که ما آن را با تنوین 

که نشانه ای در زبان دیگر است بپیوندیم.
 به جای »گاها« که ترکیبی نابهنجار و دل آزار است به آسانی می توان 
»گاه«، »گاهی« یا »گه گاه« را به کار ببریم.او درباره  لغزش های نحوی 
در زبان نیز بیان کرد: سومین لغزش که زیانبارتر از گونه پیشین است، 
لغز ش های نحوی اس��ت. لغزش های نحوی لغزش هایی هس��تند که 
س��اختار درونی تر و نهادین تر زبان را آماج می گیرند؛ زیرا در هر زبان 
نحو است که ساختار جمله را پدید می آورد. لغزش در واژه به هر پایه 
زشت و زیانبار باشد، در تنگنای واژه می ماند. اما لغزش در جمله، که 
لغزش نحوی است، ساختار زبان را آسیب می تواند رسانید. اگر نمونه ای 
آوردم جای »را« که نشانه کاررفته رایی )مفعول بی واسطه( است در 
نحو زبان پارسی پس از کاررفته )مفعول( اس��ت. هر چه این نشانه از 
کاررفته خویش بیش جدا بیفتد، ساختار جمله سست تر و بی آیین تر 

خواهد شد.
کزازی، زبان پارسی را پارادوکس��یکال دانست و ادامه داد: به هر روی 
زبان پارس��ی زبانی است با س��اختاری ناس��ازورانه )پارادوکسیکال(. 
 این زبان هم زبانی است سخت جان، اس��توار از سویی؛ از سویی دیگر 
به پاس این استواری و سخت جانی زبانی است که لغزش ها، آسیب ها، 
نابهنجاری ها به آسانی در آن آشکار و پدیدار می شود و زبان را از ریخت 
می اندازد. مانند گوهری رخش��ان که کمترین خراش و گرد آش��کارا 
به چش��م می آید، از فروغ و زیبایی آن می کاهد. اما شکافی بزرگ در 
تخته سنگی سترگ چندان نمودی نمی توان داشت. پس هنگامی که 
ما ایرانیان، پارس��ی زبانان این زبان گرامی را به کار می بریم باید بسیار 
باریک بین و به پروا باشیم. زیرا لغزش و بی راهگی می تواند این زبان را 
از شکوه و سنجیدگی و زیبایی شگرف آن بی بهره بدارد.این نویسنده 
و مترجم در پاسخ به این پرس��ش که برای بهبود این لغزش ها کاری 
انجام شده است، گفت: تالش هایی انجام گرفته است، اگر این تالش ها 
آن چنان که می بایست انجام می گرفت این لغزش های آشکار و رسوا 
نه در زبان و نه در دبیره آن دیده نمی ش��د. این کاری نیست که تنها 
چند دانشمند بتوانند آن را به سامان برس��انند؛ کاری است که برای 
انجام گرفتن نیاز به خیزش��ی فراگیر دارد. می باید زبان پایه پارسی، 
زبانی که رس��انه ها به کار می گیرند زبانی باش��د به آیی��ن، به هنجار، 
درس��ت و س��نجیده؛ وگرنه لغزش ها به گوش رس��انه ها تا دورترین 
دهستان ها راه خواهد برد و به زبان مردم خواهد رسید.کزازی در پایان 
 اظهار کرد: کتاب هایی نوشته شده با نام »فارس��ی را پاس بداریم« و 
»غلط ننویس��یم« یا دیگر نام ها که در آیین نگارش درس��ت نگاشته 
شده اند، اما هنگامی تالش ها سودمند خواهد شد که از درون نگاشته 
دانشور به زبان فراگیر که زبان رسانه  است راه بجوید. هر متنی که در 
رسانه ها به کار گرفته می ش��ود با خرده س نجی، باریک بینی، پروای 
بسیار بررسی بش��ود تا از لغزش پیراسته باش��د. بدین سان زبان پایه 
پارس��ی زبانی خواهد شد بدان س��ان که هر ایرانی دلبس��ته به زبان 

نیاکانی آن را می پسندد، می جوید و به کار می گیرد.

هشدار 
درباره اشتباه های زبانی

دالیل تشکیل شورای غیر دولتی سینمایی در گفت وگو با علی معلم؛

مـدیران سینمایـی به بـن بست رسید ه انـد



خبر خبر 

 مؤل��ف و گردآورن��ده نخس��تین دای��ره المع��ارف صع��ود به ک��وه های
 چهارمح��ال و بختی��اری اظهار داش��ت: این دای��ره المع��ارف، در 423 
 صفحه تهیه، تدوین و چاپ ش��ده اس��ت.فرهاد رییس��ی دهکردی افزود: 
نخس��تین دایره المعارف صعود به ک��وه های چهارمح��ال و بختیاری، به 
ش��مارگان یک هزار و 100 نس��خه به چاپ رس��ید.وی افزود: قیمت هر 
جلد از این دای��ره المع��ارف، 55 هزار ریال تعیین ش��ده است.رییس��ی 
 دهکردی تصریح کرد: موقعیت جغرافیای��ی، جاذبه های طبیعی، مناطق 
حفاظت ش��ده، آثار مهم فرهنگی و تاریخی، کوهس��تان ه��ا و کوه های 
مهم مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری، در نخس��تین دایره المعارف 
 صعود به کوه های استان، معرفی شده است.مؤلف و گردآورنده نخستین

 دایره المع��ارف صعود به کوه ه��ای چهارمحال و بختیاری بیان داش��ت: 
امیدواریم مسووالن مربوطه، با حمایت از دس��ت اندرکاران این مجموعه 

همکاری الزم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: در آینده ای نزدیک، اقدامات الزم برای تهیه، تدوین و چاپ 
دومین جلد دایره المعارف صعود به کوه ه��ای چهارمحال و بختیاری، با 
اولویت معرفی دره ها، اشگفت ها و چشمه های استان و همچنین قللی که 

در جلد یک نیامده، انجام می شود.
رییسی دهکردی عنوان داشت: حمایت از چنین طرح هایی، نقش مهمی 
در معرفی هر چه بهتر و بیش��تر چهارمحال و بختیاری، به گردش��گران و 
کوهنوردان داخلی و خارجی و جذب س��رمایه گذاران بخش گردشگری 

دارد. 
وی اظهار کرد: معرفی اس��تان سرس��بز و زیبای چهارمحال و بختیاری، 
 با داش��تن قله ها و رس��ته کوه ه��ای مرتفع، آبش��ارهای اعج��اب انگیز، 
چش��مه س��ارهای بدیع و پرآب، یخچال ه��ای طویل و ش��گفت انگیز، 
غارهای عمیق و پی��چ در پیچ، مناطق حفاظت ش��ده بک��ر و جاذبه های 
توریستس��ی منحصر به فرد به همه طبیعت دوستان و کوهنوردان کشور 
و دنیا، مهمترین هدف از چاپ نخستین دایره المعارف صعود به کوه های 
چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.ژاله آزادگان، ویراستاری نخستین 
دایره المعارف صعود به کوه های چهارمحال و بختیاری را انجام داده است.
 چهارمحال و بختیاری در سلس��له کوه های زاگرس ق��رار دارد و بیش از

 20 قله در این استان وجود دارد.

دبیر اجرایی بنیاد غدیر چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین فراخوان تولید 
محتوا با موضوع »غدی��ر، تجلی والیت و امامت« در دهه امام��ت و والیت خبرداد.

علی گرجی، با اش��اره به اینکه غدیر، سرچش��مه جوش��انی از حیات برای بشریت 
در همه  اعصار است اظهار داش��ت: این فراخوان به منظور تبیین حقیقت غدیر در 
یازده محور برگزار می ش��ود.وی، غدیر محور وحدت امت اسالمی، غدیر مضمون 
تعالی بخش برای همه  بشریت، همدلی و هم زبانی حاکمیت و مردم در سیره علوی، 
والیت فقیه اس��تمرار غدیر در عصر غیبت را از مهم تری��ن محورهای این فراخوان 
عنوان کرد و افزود: انگیزه دشمنان اسالم از هجمه به جایگاه رفیع والیت  و رهبری، 
غدیر، والیت، بیداری اسالمی، سبک زندگی در مکتب تربیتی امیرمؤمنان علی)ع( 
 سطح آثار در س��ه س��طح دانش آموز، دانش��جو و آزاد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری غنای محتوا 
و جذابیت فنی ش��امل چینش مطالب و اس��الیدها، اس��تفاده از افکت های ویژه و 
درج فایل های صوتی و تصویری را از محورهای ارزیاب��ی این فراخوان اعالم و بیان 
کرد: ذکر دقیق منابع استفاده ش��ده برای داوری آثار رسیده به دبیرخانه فراخوان 
ضروری است.گرجی آخرین  مهلت ارس��ال آثار به دبیرخانه را 15 مهرماه، سالروز 
ورود تاریخی مق��ام معظم رهبری به اس��تان عن��وان و تصریح ک��رد: داوری آثار 
در دهه س��وم مهرماه انجام می ش��ود.وی گفت: ش��رکت کنندگان می توانند آثار 
خ��ود را از طری��ق رایانام��ه qadirshahrekord@yahoo.com یا در قالب 
لوح فشرده به آدرس پس��تی ش��هرکرد، دروازه س��امان، مجتمع ادارات، شورای 
هماهنگی تبلیغات اس��المی، دفتر بنیاد غدیراس��تان ارس��ال کنند.دبیر اجرایی 
بنیاد غدیر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ش��رکت کننده باید مشخصات کامل 
خود را شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، ش��ماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد 
در آخرین اس��الید پاورپوینت درج کند.وی افزود: عالقه من��دان می توانند جهت 
 کس��ب اطالعات بیش��تر با تلفن دبیرخانه فراخ��وان 32244010-038 تماس

 بگیرند.

 مدیرکل روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: وب سایت شخصی 
استاندار، با حضور معاونان و جمعی از مدیران کل استانداری، رونمایی شد.

س��ید قدیر مرتض��وی باباحی��دری،در آیی��ن رونمایی از وب س��ایت ش��خصی 
www. اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ای��ن وب س��ایت، به نش��انی

soleimanidashtaki.ir رونمای��ی ش��ده اس��ت. وی تأکی��د ک��رد: درب��اره 
ما،پیون��د با ما، تماس با ما، مناس��بت ها، گ��زارش تصویری،یادداش��ت و تحلیل، 
پربینن��ده ترین اخب��ار، مطبوع��ات، مصاحبه ها ،پی��ام ها و گ��زارش عملکرد، از 
مه��م ترین اب��زار تعریف ش��ده در وب س��ایت ش��خصی اس��تاندار چهارمحال و 
بختی��اری می باش��د. مرتضوی باباحی��دری اف��زود: متقاضیان برق��راری ارتباط 
 با اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری، می توانن��د از طریق این وب س��ایت، اقدام 

کنند.

 نخستین دایره المعارف صعود به
 کوه های چهارمحال و بختیاری منتشر شد

دبیر اجرایی بنیاد غدیر چهارمحال و بختیاری:
 نخستین فراخوان غدیر، تجلی والیت 

و امامت برگزار می شود

 وب سایت شخصی استاندار
 چهارمحال و بختیاری رونمایی شد

مسوول شرکت های دانش بنیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس 
 آمار رس��می مجموع اعتبار پژوهش ای��ران کمت��ر از یک میلی��ارد دالر و اعتبار پژوهش

 وزارت بهداشت ۸5 میلیون دالر است.به گزارش زاینده رود، به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد، محمود ابراهیمی در کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات مراکز رشد 
و شرکت های دانش بنیان استان اظهار داشت: سیاس��ت ها و طرح ساختارهای جدید در 
 راستای تسریع و تقویت فعالیت های پژوهش��ی و دانش بنیان درکشور اتخاذ می شود. وی

 با اشاره به ضرورت رونق اقتصادی در شرکت های دانش بنیان کشور افزود: ایجاد شرکت های 
دانش بنیان از راه های تحقق این امر است.مسوول شرکت های دانش بنیان وزارت بهداشت 
 با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری، ریاس��ت جمهوری و وزیر بهداشت و سایر مسووالن

 در رده های باالی س��ازمانی بر تقویت ش��رکت های دانش بنیان بیان کرد: ش��رکت های 
دانش بنیان به خوبی قادر به مدیریت اتفاقات حوزه صنعت، دانشگاه و تکنولوژی هستند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه 400 شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت در کشور فعال هستند، 
خاطرنشان کرد: یکی از بهترین و موثرترین مظاهر اقتصاد مقاومتی توسعه علم و فناوری 
اس��ت که فناوری عامل مزیت سازی اس��ت و نیازمند علم مدیریت فناوری است که نقش 

دانشگاه ها در این زمینه بارز و متمایز است.
وی گفت: مبتنی بودن محصوالت شرکت های دانش بنیان بر خالقیت و نوآوری، فراوانی 
 نیروی انس��انی تحصیلکرده و متخصص و افزای��ش تولیدات دانش بنیان در کش��ورهای

 توسعه یافته و قدرتمند از ضرورت های تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است.مسوول 
شرکت های دانش بنیان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در برنامه 

پنجم توسعه، دانشگاه ها مکلف شده اند نیم تا سه درصد بودجه خود را به پژوهش اختصاص 
دهند؛ این در حالی است که این بودجه به پنج دهم درصد رسیده است. ابراهیمی با اشاره 
به ضرورت دستیابی به فناوری سالمت ادامه داد: سالمت اولویت اول هر جامعه مدنی است 
و فناوری سالمت در جهان جایگاه دوم از مجموع فناوری های موجود را به خود اختصاص 
داده اس��ت. وی افزود: در ایران ارزش اقتصادی فناوری س��المت یک چه��ارم کل ارزش 
اقتصادی فناوری کشور است.مسوول ش��رکت های دانش بنیان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، نوآوری، تجاری سازی و تولید کاال و خدمات را از مولفه های مهم شرکت و 
موسسه های دانش بنیان برشمرد.سید کمال صولتی افزود: متأسفانه کشور در حوزه فناوری 
ضعیف عمل کرده و با تالش های صورت گرفته در سال های گذشته شاهد ایجاد مراکز رشد 
نوپایی هستیم که فعالیت و بقای آن ها نیازمند حمایت دولت است. وی با اشاره به اطالعات 
و آگاهی کم دانش��جویان فعال در زمینه پژوهش، اساتید و اعضای هیات علمی بر ضرورت 
افزایش سطح آگاهی این قشر فرهیخته تأکید کرد. صولتی، تربیت نیروی انسانی، تحقیق و 
پژوهش و ایده پروری و تولید محصول را از اهداف سه گانه فعالیت های فناوری برشمرد. وی با 
بیان اینکه، در چهارمحال و بختیاری شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت وجود ندارد افزود: 
در ماه های گذشته یک شرکت دانش بنیان در زمینه کاشت، داشت و تولیدگیاهان دارویی 
در استان فعالیت خود را شروع کرده است.صولتی از برگزاری کارگاه هفت گانه روش تحقیق 
ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشکده پرستاری همزمان با برگزاری این کارگاه خبر 
داد و افزود: فراهم  کردن زمینه استفاده از امکانات آموزشی و بروز کردن اطالعات اعضای 

هیات علمی و توجه به امر آموزش کارکنان از اولویت های این معاونت به شمار می رود.
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تولید مالت،  در نخستین کارخانه مالت سازی صنعتی کش��ور درw چهارمحال و 
بختیاری، از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 500 هزار دالر صرفه جویی ارزی 

کشور داشته است.
 مالت، دانه جو جوانه زده فراوری شده است که بر اثر حرارت، رست )برشته شده( و

 به رنگ تیره تبدیل می شود و از این محصول در تولید شیرینی، شکالت، ماء الشعیر 
و انواع نوشیدنی استفاده می شود.رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال 

 و بختیاری گفت: در این مدت یک هزار و 500 تن مالت در این کارخانه تولید شد.
سید نعیم امامی افزود:محصوالت تولید شده در این کارخانه شامل پودر مالت، عصاره 
مالت، مالت تیره، پودر عصاره مالت و پودر جوانه گندم و دم نوش است.وی تصریح 
کرد: صنایع بهداشتی، دارویی و مواد غذایی به ویژه کارخانه های نوشابه سازی کشور 
هر سال یکصد هزار تن دانه مالت از کشورهای اروپایی وارد می کنند. به گفته وی، 
محصوالت تولید شده در این کارخانه حدود 20 درصد نیاز بازارهای داخلی و خارجی 
را تامین می کند.نخس��تین کارخانه مالت سازی صنعتی کشور در شهر هفشجان،  
واقع در 15کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.به گزارش ایرنا، 
این کارخانه با سرمایه 30 میلیارد ریال بخش خصوصی در سال 89 راه اندازی شد و 

هم اکنون 400 نفر در آن مشغول به کارند.

 ارزآوری 1/5میلیون دالری
 تولید مالت

مسوول شرکت های دانش بنیان وزارت بهداشت در شهرکرد:

 ۸۵ میلیون دالر اعتبار به بخش پژوهش 
وزارت بهداشت اختصاص یافت

آگهی آرا  صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد 
سند رسمی

6/41 نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهر 
ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اس��ناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و 
مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بایستی  پس از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1-رای شماره 139460302031000133- 94/2/17 آقای محمد تقی اسمعیلی بالن فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی  168 فرعی از 4197 اصلی واقع در روستای نیستانک بخش 

3 ثبت نایین به مساحت  143/40 متر مربع خریداری عادی از فاطمه اسمعیلی بالن مالک رسمی
2-رای شماره 139460302031000371 – 94/5/15 آقای حسن شریف فرزندعلی آقا چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ زمین مزروعی به پالک ثبتی 2520 اصلی واقع در روستای پریکان بخش 3 ثبت 
نایین به مساحت ششدانگ 165 متر مربع خریداری عادی از وراث علی محمد و خانم نساء معینی 

مالکین رسمی
3-رای شماره 139460302031000372- 94/5/15 خانم اشرف بهشتی نیا فرزندعباس ششدانگ  
مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 497 اصلی واقع در روستای موسی آباد 
بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نایین به مس��احت  493/70 مت��ر مربع خریداری عادی مع 

الواسطه از محمد حسین ببران مالک رسمی
4-رای ش��ماره 139460302031000373- 94/5/15 خانم معصومه خارزنی فرزند حسینعلی 
شش��دانگ مفروزی قطعه زمینی که درآن احداث بناش��ده در پالک ثبتی قسمتی از3628  اصلی 
واقع در روستای دولت آباد بخش 3 ثبت نایین به مساحت 160/85  متر مربع خریداری عادی مع 

الواسطه ازمحمد علی فرجاد مالک رسمی
5-رای ش��ماره 139460302031000374- 94/5/15 خانم معصومه خارزنی فرزند حسینعلی 
ششدانگ خانه به پالک ثبتی 16 فرعی از 3628 اصلی واقع درروستای دولت آباد بخش 3 ثبت نایین 

بمساحت 299 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد علی فرجاد مالک رسمی 
6-رای ش��ماره 139460302031000375- 94/5/15 آقای عبدالحمی��د اباصلتی فرزند جواد 
شش��دانگ مفروزی خانه وباغچه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 3320 اصلی واقع درروستای 
خیرآباد ماندگی بخش 3 ثبت نایین بمساحت 493/44 مترمربع خریداری رسمی از خسرو پیرنیا 

نائینی و انقالب سعیدی
7-رای شماره 139460302031000376- 94/5/15 آقای مسعود اسدی اسد آباد فرزند اسمعیل 
ششدانگ یکدرب خانه وباغچه متصل بهم احداثی در پالک ثبتی 232 فرعی از یک مکرر از4129 
اصلی واقع درروستای اسد آباد بخش 3 ثبت نایین بمساحت 513/95 مترمربع خریداری عادی 

ازوراث اسمعیل اسدی اسد آباد مالک رسمی
8-رای شماره 139460302031000377- 94/5/17 خانم فاطمه عربیان بافران فرزند محمد رضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 445 فرعی از 
20816 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 202/45 مترمربع خریداری 

عادی از عباس پاکدل مالک رسمی
9-رای ش��ماره 139460302031000378- 94/5/17 آقای عباس پاکدل فرزند رضا سه دانگ 
مشاع از ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قس��متی از پالک ثبتی 445 فرعی از 20816 
اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 202/45 مترمربع خریداری رسمی 

از کبری پوربافرانی 
10-رای ش��ماره 139460302031000379- 94/5/17 آق��ای مصطفی یوس��ف پور محمدی 
فرزند یوسف ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 2356 اصلی واقع 

درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 171/40 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
11-رای شماره 139460302031000385- 94/5/17 خانم صغری داودی مزرعه شاهی فرزند 
کرمعلی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 10 فرعی از 19758 اصلی 

واقع درزندوان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 98 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
تاریخ انتشار نوبت اول : 94/6/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/6/22
م الف165 کفیل ثبت نایین -  رسول زمانی نایینی

حصر وراثت
6/289 آقای مهدی موسائی هاردنگی دارای شناسنامه شماره 100 به شرح دادخواست به کالسه 
133/94 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیراله 
موسائی هاردنگی به شناسنامه 20 در تاریخ 94/04/2 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه عابدی شورجه ش.ش 488همسر متوفی 
2- جمیله موسائی هاردنگی ش.ش9 همسر متوفی 3- امان اله موسائی هاردنگی ش.ش 27 فرزند 
متوفی 4- مهدی موسائی هاردنگی ش.ش 100 فرزند متوفی 5- منیره موسائی هاردنگی ش.ش 
116018682 فرزند متوفی. 6- نجف موسائی هاردنگی ش.ش 1160076820 فرزند متوفی 7- 

راهله موسائی هاردنگی ش.ش 1171366620 فرزند متوفی 8- طاهره موسائی هاردنگی ش.ش 
1171297361 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

687 رییس شعبه دوم شورای حل اختالف باغبهادران
فقدان سند مالکیت

6/280 شماره:1394/04/94638 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف 
دو رجلی در دشت میربر پالک ثبتی شماره 352 فرعی از 193 اصلی واقع در طرقرود جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 2867 در صفحه 255 دفتر امالک جلد 20 به نام محمد احمدی طرقی 
تحت شماره چاپی مسلسل 252466 ثبت و صادر و تس��لیم گردیده است، سپس به موجب سند 
انتقال ش��ماره 45526-1361/08/11 دفترخانه شماره 7 نطنز به حسینعلی احمدی طرقی فرزند 
محمد انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 94040952481912-

1394/05/31 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 60748 الی 
60750-1394/05/31 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به  ارائه کننده سند مسترد 
گردد: بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف169 

کفیل ثبت نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

6/279 شماره صادره: 1394/04/94899 چون تمامی ششدانگ قطعات زمین مزروعی معروف 
سوران پالک ش��ماره 1068 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام خانم عذرا میرزا زاده فرزند سید میرزا و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 1394/07/22 ساعت 
10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م/الف: 170 – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ وقت رسیدگی

6/281 شماره ابالغیه:9410100353102825 ش��ماره پرونده: 9309980365601682شماره 
بایگانی شعبه: 940647 شاکی: افسانه گوروی شکایتی به طرفیت متهم: سمیه نواصری به کیفر 
خواست توهین به اشخاص عادی و مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 339 ارجاع و به کالس��ه 9309980365601682 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/07/25 و س��اعت 08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / 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 رسیدگی حاضر گردد. 
م/الف: 16800 – متصدی امور دفتری شعبه 5 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق( 

ابالغ وقت رسیدگی
6/282 – در خصوص پرونده کالسه 604/94 ش/11 خواهان رضا جعفری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت سحر مهدوی تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/7/26 
ساعت 9 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خواند قبل از وت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م/الف: 16759- مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/283 در خصوص پرونده  کالسه 94-813 خواهان آقای روح اله محمدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت آقای حسن نصیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/28 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16746 مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/284 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-1018 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت به مدیریت 
حسین زاده با کالت آقای دانشور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد کیانی و طاهره 

تقی زاده اناری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/28 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف16761 مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/285 در خصوص پرونده  کالسه 94-876 خواهان حسنعلی ش��یرازی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال یک دستگاه سواری پیکان 636 د 67 در دفترخانه اسناد رسمی به طرفیت علیرضا 
کیوی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/29 ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، مراجعه و نسخه 
ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16769مدیر دفتر شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/286 در خصوص پرونده  کالسه 94-981 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت آقای 
دانشور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت منیرالس��ادات روحانی فرزند مهدی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/29 ساعت 9 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 نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16757 

مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/287 در خصوص پرونده  کالسه 94-982 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت آقای 
دانشور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت لیال شاه محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/7/29 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16756 مدیر دفتر 

شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

6/288 شماره ابالغیه: 9410100354003138 شماره پرونده: 9409980365800473 شماره 
بایگانی ش��عبه: 940646 خواهان/ شاکی سودابه اکبری دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم 
امید حسینی به خواسته تحصیل مال از طریق نامش��روع و ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
)114 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری 
اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه 9409980365800473 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی1394/7/29  آن ساعت10:30 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید. م 

الف 16787منشی شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق(
مزایده

6/267 اجرای احکام مدنی ش��عبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرائی کالسه 940147  ج ح/له حسین عکاشه و علیه سید محمد حسین عاشق 
آبادی مبنی بر مطالبه 613/758/166 ریال بابت بدهی و حق االجرا به منظور فروش وفق نظریه  
کارشناسی به نشانی خیابان امیر کبیر سراهی لیالند به طرف عاشق آباد جنب ترک اعتیاد کارگاه 
محمد جاللی با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از ترض طرفین واقع گردیده است در 
مورخ 94/7/14 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا )طبقه چهارم، ساختمان  اجرای احکام 
دادگستری، خ نکیبخت، جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل  از جلسه مزایده 
به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: اظهارات خوانده: آقای عکاشه 
اعالم نمود تعدادی سه هزار عدد نمایی رکاب سایپا دیزل از نوع پالستیک فشرده به رنگ سفید به 
ابعاد طولی 40 سانتی متر و عرض 10×10 سانتی متر و تعداد 4100 ذ بغل لپی کنار چراغ جلو سمت 
راست و چپ از نوع پالستیک فشرده با رنگ سفید به ابعاد طولی 85 سانتی متر که به عنوان امانت 
در اختیار آقای محمد جاللی به عنوان امین قرار داده شده بود ارائه و خواستار قیمت گذاری شد. 
اظهار نظر کارشناسی با توجه به بازدید فنی و بررسی های همه جانبه نظر به نوع جنس و تعداد 
زیاد آن شرح ذیل قیمت گذاری می گردد. 1- نمای رکاب اطاق قسمت راست و چپ:  تعداد سه هزار 
عدد به مبلغ  هر عدد هشت هزار تومان جمعًا به مبلغ بیست و چهار میلیون تومان قیمت گذاری می 

گردد. 2- ذ بغل اطاق کنار لپی قسمت راست و  چپ: تعداد 4100 عدد به مبلغ  هر عدد نه هزار تومان 
جمعا به مبلغ 36/900/000 تومان قیمت گذاری گردید. کل اموال قید ش��ده جمعًا 609/000/000 

ریال برآورد می گردد.  م الف 16793 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده

6/268 اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرائی شماره 930483ح28 له آقای علی ترابی و علیه حسین میری فرزند محمد سهم االرث محکوم 
علیه ازسه دانگ از ششدانگ یک باب منزل مس��کونی با پالک ثبتی 14915/10130 بخش 5 ثبت 
اصفهان به نشانی خ پروین اعتصامی- خ شیخ طوسی شرقی )24 متری دوم( کوچه صنعت پالک 
19 جلسه مزایده ای در تاریخ 94/7/12 س��اعت 9/5 الی 10 صبح در اجرای احکام شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 200 متر بعد از ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان مجتمع اجراهای احکام حقوقی طبقه چهارم برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده ازملک به آدرس صدالذکر بازدید نماید و کس��انی حق شرکت در مزایده را 
دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را نقداً همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف ملک بر اساس نظریه 
کارشناسی: ملک مذکور با عرصه به مساحت 287 متر مربع و اعیانی در دو طبقه مسکونی با سازه 
دیوارهای آجری بابر و ستونهای میانی و سقف تیرچه بلوک و قدمت حدود 25 سال ساخت و به 
مساحت حدود 360 متر مربع می باشد به طوری که در ضلع غربی ومجاور با معبر )کوچه صنعت( 
ساختمانی یک طبقه شامل دو اتاق 4×3 با سازه دیوارهای باربر و سقف طاق ضربی )آهن و آجر( 
قرار دارد که درب ورودی یکی از اتاقها از داخل حیاط بوده و به صورت انبار استفاده می شود و 
دیگری مغازه ای بالاستفاده است از سمت گذر مجاور درب فلزی کرکره ای دارد. در ضلع شرقی 
این ملک ساختمان مسکونی در طبقه تحتانی با کد ارتفاعی 60 سانتیمتر و با طرح یک خوابه و مشابه 
آن در طبقه فوقانی به انضمام یک اتاق خواب 4×3 بر روی پارکینگ قرار دارد. نمای ساختمان و 
دیوارهای پرامونی حیاط با سنگ چینی سفید، کف حیاط موزائیک، درب و پنجره های ساختمان از 
نوع آلومینیومی آشپزخانه به صورت بسته )سنتی( با پوشش کاشی و سرامیک و کابینتهای فلزی، 
دارای دو پارکینگ مسقف و دو انشعاب جداگانه برق و انشعابات مشترک آب و گاز می باشد. با 
عنایت به موارد فوق و موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیانی، نوع و کاربری و قدمت بنا، مشترکات 
متعلقات متصله و سایر عوامل موثر، قیمت پایه مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی پالک ثبتی 10130 
فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان که با سهم مالکیت مساوی و هرکدام معادل سه 
دانگ مشاع از ششدانگ در دفترچه مالکیت به شماره چاپی 287234 و شماره ثبت 44991 صفحه 
533 دفتر 225 از دفاتر بخش 5 اصفهان )شمال غرب( به نام آقای محمد میری فرزند عبدالحسین و 
خانم خدیجه رستگار فرزند عباس ثبت مالکیت شده است به مبلغ 11/000/000/000 ریال ارزیابی 
می گردد. بر این اس��اس با توجه به گواهی حصر وراثت ارائه شده قیمت پایه مزایده سهم االرث 
خوانده که معادل دو هفتم ازسه دانگ مشاع از ششدانگ است به مبلغ یک میلیارد و پانصد وهفتاد 
و یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار ریال معادل یکصد و پنجاه و هفت میلیون و یکصد و 
چهل و دو هزار و نهصد تومان ارزیابی گردیده است. و باتوجه به گواهی مامور ملک مورد مزایده 
در حال حاضر در تصرف خانم خدیجه رستگار )مادر محکوم علیه( و اصغر میری برادر محکوم 
علیه می باشد. با توجه به میزان محکوم به و حق االجرای دولتی سهم االرث محکوم علیه حسین 
میری از پالک مذکور با قیمت پایه کارشناسی 1/514/930/000 ریال به فروش خواهد رسید. م 

الف 16794 دادور اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده

6/266 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 552/94 
ش ج/ سوم له خانم زهره احمدی اصفهانی علیه حسین طاهری به آدرس خیابان جی، فلکه کردآباد، 
کوچه شهید عبدالکریم آبادی بن بست کوثر، سمت راست منزل آخر بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ 59/113/005 ریال اموال توقیفی به شرح یکدستگاه یخچال ایستاده و تزیینی ایران 
سرما 2 درب مستعمل به مبلغ 14/000/000 ریال 2- یکدستگاه کولر آبی 5500 امید مستعمل به 
مبلغ 3/300/000 ریال که با توجه به جمیع جهات به مبلغ 17/300/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
ضمن اینکه یخچال فوق الذکر فاقد 3 عدد چرخ محترک می باشد و در یک طرف آن نیز خش ایجاد 
شده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک 
از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/7/14 در ساعت 10 تا 9 صبح 
در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی، چهارراه وکال برگزار می گردد. طالبین 
شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد 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. م الف 16753 مدیر اجرای احکام شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

6/265 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 551/94 
ش ج/ س��وم له خانم زهره احمدی اصفهانی علیه حس��ین طاهری ب��ه آدرس خیابان جی- فلکه 
کردآباد، کوچه شهید عبدالکریم کردآبادی بن بست کوثر سمت راست منزل آخر، بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ 55/319/329 اموال توقیفی به ش��رح یکدستگاه باال بر ثابت برقی 
مستعمل به مبلغ 18/000/000 هیجده میلیون ریال که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
گردیده است، که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است، در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در مورخ 94/7/14 در ساعت 10 تا 9 در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی، 
چهارراه وکال برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصدی از مبلغ پایه 
به شماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام ازاموال بازدید 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف 16752 مدیر اجرای احکام 

شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان 
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پژوهشگران دانشگاه دامغان با استفاده از روشی کم هزینه و مواد اولیه در دسترس، 
نانوالیه های جاذب نور را در مقیاس آزمایشگاهی ساختند.

مهدی عادلی فرد مجری این طرح پژوهش��ی گفت: با توجه به نی��از روزافزون به 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر، در دهه های اخیر تحقیقات فراوانی بر روی الیه های 
جاذب نور در سلول های خورشیدی صورت گرفته، با این حال به دلیل کمیاب و 
گران قیمت بودن عناصر ایندیوم و گالیوم موجود در این ترکیبات، توجه محققان 
به سمت سنتز و بررسی الیه های جاذب نانوساختار جدید از عناصر فراوان و کم 

هزینه موجود در طبیعت با همان خواص فیزیکی مطلوب معطوف شده است.
وی افزود: در این طرح پژوهشی تالش ش��ده تا با بکارگیری عناصر روی و قلع که 
به وفور در طبیعت یافت می ش��وند و هزینه تامین آنها کم است، الیه های نازک 
نانوساختار CZTS تهیه شود، این الیه ها با اس��تفاده از روشی مقرون به صرفه 

تهیه شده است.
عادلی فرد اظهار کرد: خواص فیزیکی بهینه این الیه ها نویدبخش امکان جایگزینی 
آنها به عنوان نیم رسانای جاذب، در سلول های خورشیدی و جایگزینی با عناصر 

کمیاب و گران قیمت متداول ایندیوم و گالیوم است.
وی در مورد روش به کار رفته در س��اخت این الیه ه��ای جاذب گفت: روش های 
مختلفی برای الیه نشانی الیه های نازک CZTS از قبیل الیه نشانی لیزر پالسی 
)PLD(، الیه نشانی به روش کند و پاش، الیه نشانی بخار شیمیایی )CVD( و 

تبخیر در خال استفاده شده است.
عادلی فرد یادآور ش��د: با تکمیل فاز مطالعاتی این طرح، امیدواریم س��لول های 
 خورشیدی حاصل از الیه های نانوساختاری سنتز ش��ده در این طرح جایگزین

 سلول های خورشیدی سیلیکونی مرسوم و با هزینه ای مقرون به صرفه شود.

محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاهی لیزری شدند که به وسیله آن 
ضایعات سطحی پوست درمان می شوند.

 مرکز ملی علوم و فنون لیزر ای��ران به عنوان یک مرک��ز تحقیقاتی در 
 زمینه فناوری لیزر، با هدف توسعه دانش لیزر در کشور تاسیس شده که 
طرح های کالنی برای دستیابی به فناوری های ساخت انواع لیزر ها را در 

حوزه کاربردهای مختلف اجرایی کرده است.
محقق��ان این مرکز ب��ه دانش فنی س��اخت ان��واع لیزرهای پزش��کی 
با کاربرده��ای بالینی دس��ت یافته ان��د که ای��ن لیزرها ب��ا گذراندن 
استانداردهای الزم، موفق به اخذ پروانه س��اخت از اداره کل تجهیزات 

پزشکی شده اند.
ت��الش ه��ای ای��ن محقق��ان در مرک��ز عل��وم و فن��ون لی��زر منجر 

ب��ه س��اخت دس��تگاهی ب��ا عن��وان لی��زر co۲ زیبای��ی ش��د. ای��ن 
دس��تگاه دارای چه��ار روش کاری اس��ت ک��ه از آن ب��رای 
 درم��ان ضایع��ات س��طحی پوس��ت و ج��وان س��ازی اس��تفاده

 می شود. توان قابل تنظیم تا ۳۰ وات و امکان تنظیم پارامترهای مختلف 
از قبیل پهنای پالس و فرکانس، طیف وسیعی از درمان ها را توسط این 

دستگاه فراهم می سازد.
پرتوهای لیزر توس��ط یک بازوی متحرک به طول ۱۳۰ س��انتیمتر و با 

درجه آزادی باال منتقل می شوند.
در دستگاه لیزر co۲زیبایی س��طح درمان توسط دوربین و یک صفحه 
نمایش قابل رویت هستند که می توان در صورت نیاز عملیات درمان را 

مشاهده یا حتی ذخیره کرد.

توسط پژوهشگران ایرانی؛

 نانوالیه های جاذب نور با هزینه پایین  ساخته شد
توسط محققان ایرانی ؛

لیزری برای درمان ضایعات پوستی ساخته شد

پژوهشگران دانش��گاه دامغان با اس��تفاده از روشی کم 
هزینه و نیز مواد اولیه  در دس��ترس، نانوالیه های جاذب 
نور را در مقیاس آزمایشگاهی ساختند. این نانوالیه ها که 
ضریب جذب نور باالیی دارند، می توانند برای س��اخت 

سلول های خورشیدی استفاده شوند.
با توجه به نیاز روزافزون به انرژی های پاک و تجدید پذیر، 
در دهه های اخی��ر تحقیقات فراوانی ب��ر روی الیه های 
جاذب نور در سلول های خورشیدی صورت گرفته است. 
با این حال به دلیل کمیاب و گ��ران قیمت بودن عناصر 
ایندیوم و گالیوم موجود در این ترکیبات، توجه محققان 
به سمت س��نتز و بررس��ی الیه های جاذب نانوساختار 
جدید از عناصر فراوان و کم هزینه  موجود در طبیعت با 

همان خواص فیزیکی مطلوب معطوف شده است.
مه��دی عادلی ف��رد، در این طرح تالش ش��ده ت��ا با به 
کارگیری عناصر روی و قلع که به وفور در طبیعت یافت 
می شوند و هزینه  تأمین آن ها نسبتاً کم است، الیه های 
نازک نانوساختار CZTS تهیه شود. این الیه ها با استفاده 
از روش��ی مقرون به صرفه تهیه ش��ده اس��ت. از طرفی 
خواص فیزیکی بهینه  آن ها نویدبخش امکان جایگزینی 
این الیه ها به عنوان نیمرس��انای جاذب، در سلول های 
خورشیدی و جایگزینی با عناصر کمیاب و گران قیمت 

متداول ایندیوم و گالیوم است.
عادلی فرد در خصوص روش به کار رفته در س��اخت این 
الیه های جاذب عنوان ک��رد: »روش های مختلفی برای 

الیه نش��انی الیه های نازک CZTS از قبیل الیه نشانی 
لیزر پالسی )PLD(، الیه نشانی به روش کند و پاش، الیه 
نشانی بخار شیمیایی)CVD( و تبخیر در خالء استفاده 
شده است. اما عالوه بر روش های ذکر شده، روش اسپری 
پایرولیزی��ز )Spray pyrolysis technique( نی��ز 
می تواند به خاطر سادگی و کم هزینه بودن و بدون نیاز به 
تجهیزات پیچیده، به عنوان روشی محتمل و نویدبخش 
در نظر گرفته ش��ود. در این گزارش فرایند آماده سازی 
نیمرسانای نانوساختاری با اس��تفاده از روش شیمیایی 

اسپری پایرولیزیز صورت گرفت.«
نتایج مشخصه یابی ها حاکی از تشکیل ساختار بسبلوری 
)Polycrystalline( با سطوح همگن پوشیده شده از 

نانوذرات کروی شکل بوده است. همچنین تمامی نمونه ها 
از ضریب جذب نور باالیی در ناحی��ه  مرئی و نیز خواص 

الکتریکی مطلوب برخوردار بودند.
ب��ه گفته  این محق��ق، افزون ب��ر کارایی روش اس��پری 
پایرولیزیز، از دیگر عوامل بررسی شده در این طرح، تأثیر 
نسبت مولی عنصر روی به قلع )Zn/Sn( بر روی خواص 

ساختاری، نوری و الکتریکی نمونه هاست.
عادلی فرد در پایان اب��راز امیدواری کرد ک��ه با تکمیل 
فاز مطالعات، بتوان س��لول های خورش��یدی حاصل از 
الیه های نانوساختاری سنتز شده در این طرح را جایگزین 
سلول های خورشیدی س��یلیکونی مرسوم و با هزینه ای 

مقرون به صرفه تر کرد.

 گروهی از دانشمندان ایرانی دانشگاه سیمون فریزر کانادا 
انقالبی در فن��اوری خودروهای بدون رانن��ده )خودکار( 

ایجاد می کنند.
از زمانی که »کارل بنز« نخستین خودروی مدرن تاریخ را 
در دهه ۱۸۸۰ میالدی به دنیا معرفی کرد، انسان همواره 

خودرو را در جاده ها هدایت می کرده است.
پروفس��ور احمد راد، اس��تاد ایرانی دانش��کده مهندسی 
سیستم های مکاترونیک دانشگاه سیمون فریزر می گوید: 

حاال نوبت تغییر در این روند است.
وی هدایت پروژه ای بزرگ را بر عه��ده دارد که در آن بر 
روی خودروهای بدون راننده و سیستم های کمک راننده 

تحقیق می شود.
راد می گوید: به تدریج مفهوم »خودرو« به معنای واقعی 
تغییر کرده و به چیزی تبدیل می شود که شاید بهتر باشد 

آن را روبات خودکار بنامیم.
 در این فرآیند آنچه ک��ه راننده در خودروه��ای فعلی به 
عنوان هدایت کننده انج��ام می دهد به یک نقش نظارتی 

تبدیل می شود.
پروفس��ور راد و مهران ش��یرازی دانش��جوی دکتری در 
 دانش��گاه س��یمون فریزر بر روی ش��بیه س��از رانندگی

 پیشرفته ای کار می کنند که به نظر می رسد زمینه ساز 
نسل آتی خودروهای بدون سرنشین خواهد بود.

خودروی بدون راننده

این شبیه ساز شامل صندلی خودرو و یک فرمان است که 
با داش��بورد و قطعه ای در نقش شیشه جلو که شامل سه 
نمایشگر می شود ترکیب مورد نظر پروفسور راد و مهران 
شیرازی را تشکیل می دهد. این نمایشگرها تصاویر کاملی 
از مسیر پیش رو را در اختیار کاربر شبیه ساز قرار می دهد. 

همچنین دو دوربین مادون قرمز که بر روی داشبورد نصب 
شده رو به راننده قرار دارد.

به گفته راد، این دوربین ها ش��امل یک ردیاب چش��می 
هس��تند که لحظه به لحظه مس��یر دید راننده را زیر نظر 
دارد. از کاربردهای این سیستم می توان به این نکته اشاره 
کرد که راننده در هر حال چه کاری انجام می دهد، در حال 
ارسال پیامک است و یا اینکه به هر دلیل همراه با احساس 

خواب آلودگی رانندگی می کند.
 فن��اوری جدیدی ک��ه این دانش��مندان ب��ر روی آن کار 
می کنن��د در آینده نزدیک ب��ر روی خودروه��ای بدون 
سرنشینی نصب خواهد شد که در صورت تشخیص ناپایدار 
بودن شرایط راننده از جمله مصرف مشروبات الکلی یا هر 
ماده ای که تمرکز را از او بگیرد، مانع از ادامه رانندگی شده 

و حتی خودرو را به خانه بازمی گرداند.

درمان بیماران مبتال به سالک با نانو داروی ایرانسوریه، مقصد صادرات نانوداروی ضدسرطان ایرانی

محققان کش��ور با تولید داروی ضدس��رطان 
»دوکسوروبیسین« در تالش برای عرضه این 

دارو به بازارهای جهانی هستند.
مهناز قمی، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
تولیدکننده ای��ن دارو و از محققان این طرح 
با بیان این که در این شرکت تاکنون سه دارو 
با اس��تفاده از فناوری نانو تولید ش��ده است، 
گفت: اولین داروی تولید شده در این شرکت،  
داروی فرموله ش��ده فرم لیپوزوم��ال داروی 
»دوکسوروبیسین« است که به صورت تزریقی 

عرضه شد.
وی این دارو را یک داروی ضد سرطان دانست 
و اظهار داش��ت: این دارو، جزو داروهای اصلی 
شیمی درمان بیماران مبتال به سرطان پستان 
و تخمدان به ش��مار می رود ضمن آن که این 
ترکیب ضد سرطان برای درمان سرطان مغز 
استخوان و بیماری کاپوسی سارکومای همراه 

در بیماران مبتال به ایدز موثر است.
قمی با اش��اره به ع��وارض داروهای ش��یمی 
درمانی، خاطر نشان کرد: بر اساس آمارها در 

هر دو خانواده یک بیمار سرطانی وجود دارد و 
ما در این مطالعات تالش کردیم تا با استفاده 
از فناوری نانو عوارض داروهای شیمی درمانی 

را کاهش دهیم.
این محقق با بیان این که ف��رم غیرنانویی این 
دارو اثرات سمیت قلبی و کبدی را در پی دارد، 
گفت: بس��یاری از بیماران سرطانی زمانی که 
تحت ش��یمی درمانی ق��رار می گیرند دچار 
ری��زش مو و کاه��ش قدرت سیس��تم ایمنی 

می شوند.
سینادوکس��وزوم،  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
نانولیپوزوم ه��ای حاوی داروی ضد س��رطان 
دوکسوروبیسین است که با مکانیسم افزایش 
نفوذ پذیری و مان��دگاری، بافت تومور را مورد 
هدف قرار داده و موجب افزایش تاثیر و کاهش 

عوارض جانبی دارو می شود.
قمی ب��ا بیان ای��ن ک��ه در حال حاض��ر این 
محصول با نام تجاری »س��ینا دوکس��وزوم« 
)SinaDoxosome( تولید ش��ده اس��ت، 
افزود: این دارو در سال 9۰ تولید و پس از طی 

مراحل مختلف در وزارت بهداش��ت، موفق به 
دریافت مجوزها و عرضه آن به بازار شدیم.

وی رها س��ازی هدفمن��د دارو را از مهم ترین 
مزایای این دارو عنوان ک��رد و گفت: افزایش 
اثر بخشی درمان،  کاهش سمیت دارو، کاهش 
غلظت دارو در سلول های سالم، کاهش اندازه 
تومورها و از بین برنده س��لول های سرطانی از 

دیگر مزایای این دارو است.
قمی با اش��اره به این که ایران پنجمین کشور 
صاحب دانش فنی این دارو در دنیاست، تصریح 
ک��رد: دارو هم اکنون در مرحله »همس��نگی 
زیستی« )تس��ت دارو با بررس��ی میزان تاثیر 
گذاری نسبت به نمونه خارجی( در بیمارستان 
فیروز گر تهران است که پس از پایان این مرحله 
و با توجه به صدور مجوز تولید این دارو از سوی 
وزارت بهداشت، نانو داروی ضد سرطان سینا 
دوکسوزوم به مرحله تولید صنعتی و ورود به 

بازارهای جهانی خواهد رسید.
قمی با تاکید بر این که کارآزمایی های بالینی 
ای��ن دارو ب��ر روی ۱7۰ بیمار اجرایی ش��ده 
اس��ت، توضیح داد: در این مطالعات یک دوز 
از برند خارجی ای��ن داروی به بیم��ار تزریق 
و پس از 7۲ س��اعت پالس��مای خ��ون بیمار 
اندازه گیری می ش��ود و در نوبت دیگر، داروی 
سینادوکسوزوم تزریق و پالسمای خون بیمار 

مورد آزمایش قرار می گیرد.
به گفت��ه وی تاکنون نتایج تس��ت های انجام 
شده نشان می دهد که غلظت این دارو در خون 
در هر دو نمونه ایران��ی و خارجی )آمریکایی( 

یکسان بوده است.
وی با بیان این که قیمت نمونه ایرانی این دارو 
7۰۰ هزار تومان بوده و دارای پوش��ش بیمه  
است، اظهار داشت: نمونه خارجی این دارو با 
قیمت های هزار و ۳۰۰ پوند، هزار و ۲۰۰ دالر 

و 7۰۰ دالر عرضه می شود.
این محقق ب��ا تاکید ب��ر این که ای��ن دارو به 
صورت دوره ای مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
خاطر نشان کرد: بیماران در هر دوره سه ویال 

استفاده می کنند.
قمی با اشاره به فروش این دارو در کشور، اظهار 
داش��ت: اولین بچ صنعتی ای��ن دارو به میزان 
۱5۰ ویال در س��ال 9۰، دومین بچ به میزان 
۲7۱5 ویال در سال 9۲ و سومین بچ به میزان 
97۸۰ دویال در سال 9۳ در بازار سالمت ایران 

به فروش رسیده است.

 مدیر عام��ل یک ش��رکت دان��ش بنیان از 
موفقیت آمیز بودن کارآزمایی بالینی داروی 
درمان سالک در مرکز جزام خبر داد و گفت: 
طی آزمایشات ما، بیش از 95 درصد بیماران 
مبتال به س��الک در طی س��ه هفت��ه درمان 

شدند.
مهناز قمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان 
نانو اکسیر سینا گفت: »سیناآمفولیش« یکی 
از داروهایی است که توسط این شرکت ثبت 
پتنت شده است و برای درمان بیماری سالک 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه »سیناآمفولیش« فرآورده  
دارویی موضعی اس��ت، عنوان کرد: سالک، 
شایع ترین نوع بیماری پوستی »لیشمانیاز« 
ک��ه از گ��زش جن��س م��اده نوعی پش��ه 
 خاکی به انس��ان منتقل می ش��ود. در واقع 
می توان گفت عدم رعایت بهداش��ت و فقر 
 عوامل اصل��ی بروز بیماری س��الک در افراد

 هستند.
وی افزود: این انگل در بدن می ماند و درمان 
قطعی هم ن��دارد از این رو در این ش��رکت 
توانستیم داروی درمان سالک را بسازیم و به 

صورت پتنت در بیاوریم.
وی با بیان اینکه ۱۲ میلی��ون نفر در دنیا به 
سالک مبتال هستند، اظهار داشت: در ایران 
۳۰ هزار نفر مبتال به این بیماری هس��تند و 

این تعداد هرساله رو به افزایش است.
قم��ی اظهار داش��ت: البته یک س��ری دارو 
ب��رای درم��ان س��الک وج��ود دارد که به 
شکل مس��تقیم وارد زخم می ش��ود تا انگل 
لیش��مانیاز را از بین ببرند اما ای��ن انگل به 
این دارو مقاوم ش��ده است. همچنین تزریق 
 این دارو دردناک اس��ت و عوارض شدیدی 

دارد.
وی با بیان اینکه س��ینا آمفولیش می تواند 
بعد از سه هفته  سالک را درمان کند، اظهار 
داش��ت: این دارو فاز حیوانی خود را پش��ت 
س��ر گذاش��ته و اکنون در فاز انسانی است. 
همچنی��ن فاز س��وم کارآزمای��ی بالینی در 
مرکز جزام با نظارت وزارت بهداشت در حال 

انجام است.

قم��ی تاکی��د داش��ت: ای��ن دارو در ف��رم 
نانولیپوزومی تولید ش��ده و از پوس��ت عبور 
می کن��د که از ای��ن طریق به قس��مت های 
عمقی پوس��ت می رس��د و منجر به درمان 
بیماری سالک می شود. داروی نانو لیپوزومی 
موضعی آمپوتریستین نوع B که برای درمان 
موضعی س��الک مورد استفاده قرار می گیرد 
دارای اثرات موثرت��ر و عوارض کمتری برای 
بیمار دارد.وی تاکید داشت: طبق آزمایشات 
مش��خص ش��ده بیش از 95درصد بیماران 
مبتال به س��الک در طی س��ه هفته با سینا 

آمفولیش درمان شدند.
مدیر عامل این ش��رکت دانش بنیان عنوان 
ک��رد: البته ب��ا س��ازمان بهداش��ت جهانی 
مکاتباتی داش��ته ایم و آنها مطلع هس��تند 
که چنین دارویی توسط یک شرکت دانش 
بنیان ایرانی در حال تولید است. پیش بینی 
می کنیم  تولید داروی سینا آمفولیش بازار 
جهانی خوبی داش��ته باش��د ول��ی باید این 

 دارو اول به ایرانیان و بعد به دنیا شناس��انده 
شود.وی افزود: یک هیات سوریه ای در مهر 
ماه برای خرید این دارو به ای��ران می آیند. 
البته به غیر از سوریه، عراق، برزیل، آفریقای 
جنوبی نیز می توانن��د متقاضیان اصلی این 

دارو باشند.
همچنی��ن ای��ن ش��رکت دان��ش بنی��ان 
موفق ب��ه تولید نان��و داروی ضد س��رطان 
سینادوکس��وزوم ش��ده اس��ت که برترین 

محصول نانو در کشور انتخاب شد. 
س��ینا دوکس��وزوم اکنون در مرحله تولید 
انبوه اس��ت و جایگزین ن��وع خارجی آن که 
تح��ت لیس��انس کمپانی آمریکای��ی تولید 
می ش��د با هزین��ه ای کمتر در ب��ازار عرضه 
می ش��ود. یکی دیگر از محصوالت تولیدی 
این شرکت که منشا گیاهی دارد ) به عبارتی 
م��اده موث��ره زردچوب��ه اس��ت( در درمان 
 س��رطان و پیش��گیری از این بیماری موثر

 است.

توسط محققان کشور؛

ساخت آزمایشگاهی الیه های 
نانوساختار جاذب نور به 

روشی کم هزینه 

انقالبی در خودروهای بدون راننده، با تالش دانشمندان ایرانی
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خبر 

محسن جاوری اظهار داشت: با توجه به س��بک و شیوه معماری، قدمت این بنا به 
اواخر دوره قاجار برمی گردد و نام آن مانند همه خانه های تاریخی کاشان برگرفته 

از مالک قبلی آن است.
 وی افزود: مرمت خانه تاریخی مازندرانی کاش��ان با اعتباری بالغ بر 250 میلیون 

ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.
رییس  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان خاطرنشان کرد: 
خانه تاریخی مازندرانی در زمینی به مس��احت 1330 متر مربع بنا ش��ده است و 
دارای جهت گیری دو طرفه در جهت ش��مالی و جنوبی است و بخش های اصلی 

خانه در همین دو جبهه احداث شده است
 جاوری اذعان داشت: در جبهه های شرقی و غربی نیز اتاق هایی است و در قسمت 
ش��مالی ایوان بزرگی وجود دارد که س��قف آن با یزدی بندی زیبایی تزئین یافته 
است و در پشت ایوان اتاق پنج دری قرار گرفته است.در دو طرف ایوان نیز اتاق های 

سه دری استقرار یافته است.
وی افزود: ضلع جنوبی در سه طبقه ساخته ش��ده و طبقه دوم که هم تراز کوچه، 
دارای یک اتاق پنج دری است و در دو طرف اتاق پنج دری اتاق های سه دری وجود 
دارد و همچنین در ضلع شمالی و جنوبی دو زیرزمین قرار داشته که سرستون های 
زیرزمین ضلع شمالی دارای گچبری های زیبایی است که متعلق به دوره پهلوی 

است.
 رییس اداره میراث فرهنگی کاشان خاطر نشان کرد: نماهای زیبا و باشکوه بخش 
جنوبی و شمالی و تنوع قوس های تزئینی در بنا از جمله ویژگی های این بنا است.

جاوری، مرمت و استحکام بخشی بام های ضلع جنوبی و اجرای اندود کاهگل روی 
آنها، سبک سازی و استحکام بخشی ضلع جنوبی به همراه  ایزوالسیون و کف فرش 
نهایی آن، اجرای سقف چوبی اتاق گوشواره ایوان ضلع جنوبی که قبال فرو ریخته 
بود به همراه شیب بندی و کاهگل روی آن را از جمله اقدامات مرمتی انجام شده 

در این خانه تاریخی برشمرد.
خانه تاریخی مازندرانی در تاریخ  24 آبان سال 1385با شماره 16319 در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

 خانه تاریخی مازندرانی کاشان
 مرمت شد

خیلی دور، خیلی نزدیک در پ��س پیچ و خم خیابان های ش��هر گنبدهای فیروزه ای، 
دهکده ای پنهان اس��ت که قدمتی دارد به درازای 3500 تا 7000 س��ال. دهکده ای 
 که سراسر بناها و عمارت های آن از خش��ت و ِگل ساخته شده است ؛ خشت و گلی که
  س��الیان س��ال،  زیر هجوم تازیانه باد و باران س��ر خم نموده ان��د و درد آن را به جان

 خریده اند و دم برنیاورده اند.
هنوز که هنوز است وقتی قطرات باران  نرم نرمک بر بلندای بام این عمارت ها می غلتند، 
بوی خوش خاک و کاه ِگل در البه الی کوچه پس کوچه ها و کوچه باغ های آن می پیچد 
و همه جا را پر می کند. »قارنه«. روس��تایی در دل پارک ملی کاله قاضی، یعنی درست 
 در 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اصفهان.  روستایی که شهره است به روستای

 خان نشین.  در کتاب اصفهان زادگاه جمال و کمال نوشته نعمت اهلل میر عظیمی آمده 
است: در شرق اصفهان دهی هست به نام »قارنه« که از آبادی های »قارن« عموی گودرز 

است.سپاهان به گودرز گشواد داد       به گرگین میالد هم الد داد
در این روستا ،چندین س��رای اربابی جای خوش کرده اند. سراهایی که همه پر است از 
تزیینات مقرنس، کاشی کاری هفت رنگ، گچ بری، آیینه کاری و نماسازی های آجری. 
هم چنین دارای چهار حیاط و هش��تی های مرتبط با آن است و هر حیاط به جز فضای 
سبز، دارای چاه های آب، حوض و فواره است. هس��ته ی مرکزی روستا که چند عمارت 
خان نشین ، منازل روس��تایی و رعیتی،  کوچه ها ، گذرها ، ساباط های متعدد، مسجدی 
شبس��تانی و بدون تزیین و حمامی کوچک اما کامل و خوش ترکیب و حسینیه ای که 
توسط بارویی بلند و برج هایی چهار گوش و سه طبقه احاطه شده، این گمان را به باوری 
دلنشین تبدیل می کند که این روستا در صورت رسیدگی، آینده ای زیباتر از گذشته اش 

را می تواند در پیش داشته باشد.  
برج و باروی روستا از جنس خشت و گل و پوشش کاهگل است و در بخش هایی از پی ها 
از الچینی سنگی برای استحکام بیشتر آن استفاده شده است. دیواره کنگره دار قلعه در 
بخش خان نشین مرتفع تر از منازل روستایی همجوار است و این ایده را به ذهن متبادر 
می کندکه توجه بیشتری از نظر امنیت در برابر هجوم راهزنان و سارقان به آن می شده 
است؛ حتی در ساخت دیواره و برای سبک سازی کاهش بار در باالدست از تکنیک های 

کمیاب و هنرمندانه ای در کار با خشت و گل استفاده شده است.
قارنه که متاسفانه پس از خشکسالی های سالیان گذشته و هجوم قاچاقچیان آثار تاریخی 
هم اکنون دارای جمعیتی کمتر از 100 نفر اس��ت، یک موزه یا دانشکده ی کمیاب ، اما 
فراموش شده برای معماری ایرانی اس��ت که بی تردید سزوار توجه ، رسیدگی و معرفی 
بیشتری است. یکی از اهالی روستای قارنه در مورد این روستا به خبرنگار ایمنا می گوید: 

روستای قارنه در گذش��ته های دور چندان مورد توجه نبوده و کمتر کسی از وجود آن 
 با خبر بوده است؛ اما پس از ساخت چندین فیلم در این روستا  اکنون حدود 10 سالی

 می ش��ودکه قارنه مورد توجه قرار گرفته اس��ت و اداره میراث ب��رای حفاظت و بهبود 
وضعیت آن اقداماتی همچون سنگفرش برخی از کوچه ها و ... انجام داده است.

مهدی شمس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جاذبه های گردشگری روستای 
قارنه تصریح می کند: آب و هوای بس��یار خوب، ش��ب های فوق العاده و نزدیکی شهر 
اصفهان با آثار تاریخی متعدد و نسیم مناسب دریاچه زیبای فصلی و بسیاری از امکانات 
جذاب و منحصر به فرد را در روستای قارنه می توان مشاهده کرد. شمس ادامه می دهد: 
خندقی در قارنه موجود است که در گذشته آب آن با بارش باران  از کوه سرازیر می شده 
و اکنون تنها در 13 روز اول عید که معموال گردشگران وارد این روستا می شوند، آب آن 

جاری می شود و قایق سواری در آن صورت می گیرد.
آب انبار بزرگ این روستا که بیشتر شبیه یک دریاچه مصنوعی است، در زمان قدیم در 
طول سال آب داشته و آب خود را از سیالب ها و قنات ها تامین می کرده است. طبق گفته 
اهالی آب این دریاچه در زمستان یخ می بس��ته و در بعضی موارد ضخامت آن به حدی 
بوده است که گله ایی گوسفند می توانسته از رو ی آن عبور کند ؛که البته به گفته شمس 
این آب انبار اکنون از بین رفته است. دریاچه قارنه، انبار آب، سمت راست و باال کاربرد 
یخچال در قدیم داش��ته این روس��تا در دهه 1340 دچار کم آبی می شود که علت آن 
استفاده نادرست از آب های زیر زمینی با حفر چاه های عمیق با دبی خروجی باال است. 
خشکسالی و ناامنی، علت اصلی کوچ اهالی به دهستان های اطراف و شهر اصفهان است. 
با وجود کم آبی، مردم این روستا هنوز هم به کشاورزی مشغول اند و چهره این روستای 
 تاریخی را زنده نگاه داش��ته اند. با عبور خط لوله انتقال آب از کوهرن��گ به یزد از کنار

 کوه قارنه، این روستا سهمیه آب شرب را به دس��ت آورد. در کنار روستا، کوه قارنه قرار 
گرفته که بلندترین کوه منطقه و جزوی از رش��ته کوه های کاله قاضی می باشد . نقل 
است که در دوران باستان ، یکی از لنگرگاه های دریای بزرگ میانی ایران بوده است که 

با استناد به گفته شمس این موضوع سندیتی ندارد.
مرمت ناصحیح خانه های موجود در قارنه

 در این میان اما با گذش��ت زمان حج��م بزرگی از ابنی��ه، در، دیوار  ، ب��رج و باروی ده و
 خانه های خانی در این روستا تا کنون از بین رفته اند و بخش های دیگر نیز به علت مرور 

زمان، رسیدگی نکردن و سرقت های متعدد درحال ویرانی و تخریب هستند. 
همچنین تخریب خانه های تاریخی توسط مالکان یکی دیگر از مشکالت بزرگ روستای 
قارنه است که دائما رخ می دهد و به شکل بسیار زشت و ناهمگون خانه های جدید به جای 

قدیمی ها نوسازی می شوند،  اقدامی که الزاما با بافت روستا هم خوانی ندارد.
این موضوعی است که شمس بر آن صحه می گذارد و با آن همسو می شود. آن طور که 
وی می گوید: خانه هایی که در قارنه وجود دارند  اغلب شخصی هستند و برخی از آنها 

دارای چندین ورثه هسند.
 این خانه ها معموال متعلق به دوره قاجار و پهلوی هستند . در این میان اما برخی از مالکان 

خودشان به این خانه ها رسیدگی کرده اند و دست به مرمت غیر اصولی آن زده اند.
 وی با اشاره به اینکه اگر اداره میراث بخواهد، اهالی روستا حاضر به مساعدت و کمک برای 
حفظ و نگهداری قارنه و همچنین ایجاد بسترهای الزم برای جذب  بیشترگردشگران  
هستند، می گوید: متاس��فانه این روستا فاقد مهمانپذیر اس��ت و همچنین بسیاری از 
گردشگرانی که برای بازدید به کویر ورزنه می روند از وجود چنین روستایی بی خبرند 
و بی توجه از آن عبور می کند. حتی بس��یاری از اهالی روستا نیز به روستاهای همجوار 

مهاجرت کرده و در آنجا کنی گزیده اند.
 نظارت بر مرمت هاي غري اصويل وظيفه دهياري است

در همین باره اما ناصر طاهری، معاون حفظ و احیای بناه��ای تاریخی اصفهان درباره 
شاه نشین و حمام روس��تای قارنه که داری ارزش معماری و نیازمند حفظ و نگهداری 
است می گوید: سازمان درباره مکان هایی که مالک خصوصی دارند و راغب به مرمت آن 
هستند، طبق طرح 3009 )طرح حمایت از مالکان خصوصی( از آنها حمایت می کند و 

به عنوان مشارکت سازمان مبلغی که برای مرمت هزینه می شود، بالعوض خواهد بود.
وی ادامه می دهد: البته این مستلزم رغبت مالک است، زیرا اکثر خانه های تاریخی دارای 

چند ورثه شده اند و بیشتر آنها تمایلی به این کار ندارند.
طاهری درباره خانه های تاریخی که وارث آنها خانه را رها کرده و مهاجرت کرده است، 
می گوید: اگر مالکان بنا را رها کرده باشند، ما موظف خواهیم بود با حکم قضایی و طی 

روند قانونی در حد رفع خطر و مرمت های اضطراری وارد عمل شویم.
وی درباره مرمت های غیراصولی خانه های تاریخی که در روس��تای قارنه انجام شده و 
حال و هوای آن را از بین برده اس��ت، می گوید: نظارت بر ای��ن موضوع وظیفه دهیاری 
 اس��ت؛ زیرا او پروانه س��اخت و پایان کار را می دهد و باید از ای��ن موضوع جلوگیری به 
عمل آید. با توجه به اینکه این روس��تا از ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به یک قطب 
گردش��گری در س��طح منطقه برخوردار اس��ت و به عنوان نقطه ای که در هر فصل از 
 س��ال گردش��گران زیادی را در صورت ش��ناخته شدن به س��مت خود جلب می کند،

  می طلبدکه مسووالن میراث توجه و رسیدگی به این روستا را بیش از پیش مورد توجه 
قرار دهند.

از گوشه وکنار استان

استاندار اصفهان گفت: متاسفانه برخی افراد به دلیل اغراض سیاسی ، قصد 
کمرنگ کردن خدمات دولت را دارند؛  اما مردم هوش��یار هستند و تغییرات 

به وجود آمده درجهت پیشرفت و توسعه کشور را بخوبی احساس می کنند.
رس��ول زرگرپور در ش��ورای اداری شهرس��تان فریدونش��هر که به منظور 
 تکریم و معارفه فرماندار این شهرس��تان برگزار ش��ده بود افزود: توافق وین

 ) برنامه جامع اقدام مش��ترک ( و اجرای طرح تحول نظام س��امت از جمله 
خدمات دولت یازدهم می باشد که در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسامی 

ایران بی نظیر است .
 وی تصریح کرد: متاس��فانه برخ��ی افراد، ب��ه دلیل اهداف خاص سیاس��ی 
 نمی توانند توس��عه و پیش��رفت کش��ور را ببینند از این رو به ه��ر نحوی با

 برنامه های دولت مخالفت می کنند.
اس��تاندار اصفهان اضافه کرد: البته مردم و مس��ووالن هوشیار هستند و این 

خدمات و تغییرات را به خوبی احساس می کنند.
وی میزان تورم پیش از تصدی دولت تدبی��ر و امید را 45 درصد اعام کرد و 
افزود: در طی دو س��ال تصدی دولت تدبیر و امید، تورم با کاهش 31 درصد 
به 14درصد رس��ید و امیدواریم این رقم تا پایان چهارسال مسوولیت دولت، 

تک رقمی شود.
وی رش��د اقتصادی کش��ور در دولت قبل را منفی 6 دهم درصد اعام کرد و 

افزود: اکنون رشد اقتصادی کشور مثبت شده است.
زرگرپور با بیان اینکه 10 درصد صنایع استان در دولت قبل تعطیل شده بودند 
و 50 درصد آنها هم با ظرفیت 30 درصد فعالیت می کردند ادامه داد: با تاش و 
برنامه ریزی های دولت یازدهم، توسعه اقتصادی کشور آغاز شده و این صنایع 

در حال راه اندازی مجدد و یا تشدید فعالیت خود هستند.

وی ابراز امیدواری کرد: باحرکت مجدد چرخه صنعت اس��تان، نرخ بیکاری 
کاهش و اشتغالزایی در اصفهان افزایش یابد.

استاندار اصفهان در ادامه به وضعیت کش��ورها و حوادث منطقه اشاره کرد و 
افزود: ایران، امن ترین کشور منطقه و یکی از با ثبات ترین کشورهای جهان 

است؛ بنابراین دشمن در تاش است تا آرامش کشور را از بین ببرد.
وی با اش��اره به در پیش بودن انتخابات مجلس ش��ورای اسامی و خبرگان 
رهبری اظهارکرد: مس��ووالن تمام همت و تاش خ��ود را برای حفظ امنیت 
موجود و آرامش کش��ور برای حض��ور حداکثری مردم در انتخابات س��الم و 

پرشور به کار بسته اند.
زرگرپور از فریدونشهر به عنوان بهش��ت قومیت ها نامبرد و گفت: متاسفانه 
برخی افراد قصد دارند با ایجاد تفرقه و اختاف بین قومیت ها، از قومیت ها و 

تنوع آن برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کنند.
وی وحدت و همدلی بین قومیت ها را الزمه پیش��رفت و توس��عه شهرستان 
 فریدونش��هر دانس��ت و تاکید کرد: همه ما بای��د به دور از سیاس��ی کاری و

 قوم گرایی در حفظ نظام مقدس جمهوری اس��امی ایران و توس��عه کشور 
گام برداریم.

استاندار اصفهان در این جلسه با اش��اره به درخواست مردم چهار شهرستان 
غرب اصفهان برای مرمت و تجهیز خانه های عالم )خانه های امام جماعات( 
در روستاها گفت: اس��تانداری اصفهان برای کمک به بازسازی و تجهیز این 

خانه های عالم یک میلیارد ریال کمک خواهد کرد.
نماینده مردم فریدونشهر در مجلس ش��ورای اسامی نیز با اشاره به وجود 8 
شهر و 300 روستا در حوزه انتخاباتی خود، خواستار توجه ویژه دولت به اجرای 

طرح های اشتغالزا در این مناطق شد.

محمدعلی اس��فنانی از تصویب طرح گاز رسانی به 62 روس��تای باقیمانده 
شهرس��تان فریدونش��هر خبرداد و افزود: با ایج��اد امکانات در روس��تاها و 

اشتغالزایی، شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها نخواهیم بود.
حجت االسام والمس��لمین غفاری، امام جمعه شهرستان فریدونشهر هم با 
اشاره به نرخ بیکاری باالی 28 درصد در این شهرستان اظهارکرد: فریدونشهر 
 ظرفیت های ف��وق العاده ای در بخش کش��اورزی و گردش��گری دارد که با

 برنامه ریزی مسووالن می توان از این ظرفیت ها برای توسعه استان استفاده 
کرد.حجت االسام غفاری، نیمه تمام بودن مصلی فریدونشهر و عدم فضای 
فیزیکی مناس��ب و مطلوب برای برگزاری نمازجمعه را از دیگر مشکات این 
شهرستان بیان کرد و خواستار توجه دولت به برطرف شدن این مشکات شد.

غامرضا یسلیانی، سرپرست پیشین فرمانداری فریدونشهر نیز در سخنانی 
تصویب وام 250 میلیون ریالی برای 6 روستای این شهرستان با بافت قدیمی 
همچنین آبرس��انی به هفت روس��تا، گازرسانی به پنج روس��تا و برق رسانی 
به روس��تای خوش بهار را از جمله فعالیت های انجام ش��ده در مدت 18 ماه 
مسوولیت خود به عنوان سرپرستی فرمانداری شهرستان فریدونشهر عنوان 

کرد.
در این جلسه، ناصر اس��دی به عنوان فرماندار جدید شهرستان فریدونشهر 
معرفی و از زحم��ات 18 ماهه غامرضا یس��لیانی به عنوان سرپرس��ت این 

فرمانداری تجلیل شد.
اس��تاندار پیش از شرکت در جلسه شورای اداری شهرس��تان فریدونشهر به 
همراه مسووالن این شهرستان با حضور در گلزار شهدای فریدونشهر با تقدیم 
شاخه های گل نسبت به مقام شامخ ش��هدا ادای احترام کرد.فریدونشهر در 

180 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

فرماندار شهرضا:

وقوع جرایم خشن در شهرضا طی یک ماه گذشته به صفر رسیده است
مدیر مرکز تخصصی تفسیر علوم قرآنی نرجس خاتون شاهین شهر خبر داد:

آغازسال تحصیلی حوزه علمیه خواهران شاهین شهر باحضور آیت اهلل ناصری

 محس��ن گالبی، در نشس��ت ستاد س��امان دهی
 امور جوانان شهرس��تان ش��هرضا اظهار داش��ت: 
ساماندهی نیازمندی های و مشکالت مردم در حوزه 
مس��ایل اجتماعی از نکات مهمی است که تمامی 
دستگاه های دولتی باید به اشکال مختلف در مسیر 

تحقق آن اهتمام داشته باشند.
وی افزود: ایجاد شادابی ونشاط در سطح جامعه به 
عنوان یکی از اساسی ترین مسایل فراروی شهرستان 
شهرضا،  باید با مشارکت همگانی مبتنی بر تدوین 
سیاست های مناسب در حوره فرهنگ و جامعه حل 
و فصل شود.فرماندار ش��هرضا با بیان اینکه ترویج 
سبک زندگی ایرانی و اس��المی از مهم ترین اصول 
بهبود وضعیت جامعه به لحاظ شادابی است اذعان 
داش��ت: آموزش معیارهای ازدواج صحیح در بین 
اقشار مختلف مردم بر مبنای ایجاد تعامل در سطح 
زندگی جوانان از نکات قابل توجهی به ش��مار می 
رودکه باید براساس نیازمندی های روز جامعه و با 

اتکا به مفاهیم معنوی و اسالمی به آن اهتمام داشته 
باشیم.وی با تاکید براینکه نحوه ازدواج جوانان در 
وضعیت کنونی نس��بت به دوران گذشته تغییرات 
گسترده ای داشته اس��ت عنوان کرد: مسایل مالی 
در عصر حاض��ر به عنوان یکی از مه��م ترین ارکان 
ازدواج جوانان مطرح است و نقش جوانان در تدوین 
فرآیند ازدواج به میزان قابل توجهی در طول چند 
دهه گذشته افزایش یافته اس��ت.وی بیان داشت: 
در طول چند دهه گذشته س��بک زندگی فردی و 
اجتماعی مردم به ش��کل قابل توجهی تغییر یافته 
است و تدوین بس��ته های آموزشی مناسب باید به 
شکل آگاهانه و مبتنی بر نیازمندی جوانان در اختیار 
اقش��ار مختلف مردم قرار بگیرد.فرماندار ش��هرضا 
با بیان اینکه ارائه مش��اوره های کوت��اه مدت برای 
ازدواج جوانان کارساز نیست گفت: در برخی موارد 
ازدواج جوانان بر اثر مس��ایل احساس��ی و زودگذر 
انجام می گیرد که این موضوع زمینه بروز مشکالت 

ب��زرگ را در آینده فراهم می کن��د.وی افزود: عدم 
وجود دفاتر ثبت طالق در ش��هرضا از مش��کالت 
مهمی اس��ت که باید در راس��تای دس��ت یابی به 
 آمار دقیق میزان طالق در شهرس��تان نس��بت به 
راه اندازی آن اقدام کنیم.گالبی با اش��اره به اینکه 
تالش برای کاهش بروز جرایم خشن در شهرضا از 
اهداف مسووالن امر به شمار می رود افزود: براساس 
آمار و اطالعات موجود میزان وقوع جرایم خشن در 
شهرضا طی یک ماه گذشته به رقم صفر رسیده است 
و این موضوع حاکی از آغ��از فصل جدید در حیات 
اجتماعی شهرس��تان دارد.وی در ادامه با تاکید بر 
اینکه بسترسازی برای ازدواج آس��ان جوانان باید 
در دس��تور کار قرار بگیرد، عنوان کرد: از مجموعه 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در شهرضا انتظار 
می رود در تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
خود نس��بت به تبیین اصول ازدواج و به خصوص 

ازدواج دانشجویی اهتمام داشته باشند.

تفس��یر  تخصص��ی  مرک��ز  مدی��ر 
خات��ون  نرج��س  قرآن��ی  عل��وم 
 شاهین ش��هر  در جم��ع خبرن��گاران

 با بیان اینکه سال تحصیلی جدید حوزه 
علمیه خواه��ران همزمان با ش��هادت 
جواداالئمه )ع( و مراس��م بزرگداش��ت 
آغاز می ش��ود اظهار داش��ت: افتتاحیه 
حوزه علمیه خواهران شاهین ش��هر 22 
ش��هریور در محل امام��زاده نرمی )ع( 
شهرس��تان برخ��وار با حض��ور آیت اهلل 

ناصری دولت آبادی برگزار می شود.
فاطم��ه بلوچی، ب��ا بیان اینکه امس��ال 
مرکز تخصصی تفس��یر و علوم نرجس 

خاتون با 80 طلبه در سه پایه تحصیلی سال 
تحصیلی خود را ش��روع می کند اف��زود: در 
مقطع کارشناسی ارشد 41 نفر طلبه خواهر 

فارغ التحصیل داشته ایم.

مدی��ر مرکز تخصصی تفس��یر عل��وم قرآنی 
نرجس خاتون شاهین ش��هر ادام��ه داد: این 
مرکز مجه��ز به پژوهش��کده عل��م و دین و 
نرم افزارهای قائمیه اس��ت و ب��ا عنایت مقام 
معظم رهب��ری ب��ه حوزه ه��ای علمی��ه به 

نرم افزارهای نور نیز تجهیز شده است.
مدیر مرک��ز تخصص��ی تفس��یر علوم 
قرآنی نرج��س خاتون شاهین ش��هر با 
بیان اینکه مرکز تخصصی تفسیر علوم 
قرآن��ی نرجس خات��ون شاهین ش��هر 
دارای رتبه اول کش��وری در مسابقات 
»رش��د« در بی��ن حوزه ه��ای علمی��ه 
خواه��ر کش��ور اس��ت، تصری��ح کرد: 
در زمین��ه فرهنگ��ی و تهذی��ب ای��ن 
مرک��ز دارای رتبه ه��ای برت��ر در میان 
 مراک��ز تخصص��ی و آم��وزش اس��تان

 است.
بلوچی تاکید کرد: برای سال تحصیلی 
جدید نیز توجه به مباح��ث اخالقی طالب، 
کرسی های آزاداندیشی، کارگاه های علمی با 
رویکرد تولید علم، سبک زندگی اسالمی در 

اولویت برنامه ها قرار دارد.

استاندار اصفهان: 
مردم هوشیار هستند و تغییرات را 

به خوبی احساس می کنند

 در دل اصفهـان فراموش شـدهخانه نشـینی
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نکته ها

 مصرف قرص سرماخوردگی بزرگس��االن برای افراد مبتال به فشار خون 
به ویژه در سنین باال می تواند خطر آفرین باشد.

ن��ی متخص��ص گ��وش و حل��ق و بین��ی، درب��اره  دکت��ر عصرا
ش��ایع ترین عالئ��م س��رماخوردگی گفت:ش��ایع تری��ن عالئ��م 
 گرفتگ��ی و آبری��زش بین��ی و ت��ب ان��دک، گل��و درد و گاه��ی 

خلط گلوست و ممکن است 3 تا 7 روز به طول بیانجامد. 
 عامل ایجاد سرماخوردگی گروه وسیعی از ویروس ها را در بر می گیرد که 
ب��ه فراخ��ور آن نش��انه و عالئ��م بیم��اری می تواند ش��دید ی��ا مالیم 
باش��د ک��ه اغل��ب در بیش��تر س��رماخوردگی ها ب��ا درمان ه��ای 
نگ��ه دارن��ده مث��ل نگ��ه داری ت��ب و دارو های��ی ک��ه گرفتگ��ی 
 گل��و و بین��ی را ب��ه گون��ه ای گ��ذرا برط��رف کنن��د، بهب��ود نس��بی 

می یابد.
وی افزود: حساس��یت هم نش��انه های مش��ابه با س��رماخوردگی دارد، 
مث��ل س��وزش و خ��ارش گل��و ، آبری��زش بین��ی با ای��ن تف��اوت که 
در حساس��یت، آبری��زش بین��ی کام��ال ش��فاف اس��ت و نش��انه های 
حمل��ه ای ت��ب و گل��ودرد کمت��ر اتف��اق می افت��د، بنابرای��ن ب��ا این 
 تفاوت ه��ا می ت��وان س��رماخوردگی و حساس��یت را از هم تش��خیص 

داد .
عصرانی در ادامه هشدار داد: اگر نشانه های سرما خوردگی به ویژه خلط 
و آبریزش چندین روز به طول انجامید و دهانه  س��یونس ها بسته بماند، 
 امکان فراهم شدن زمینه برای فعالیت باکتری های فرصت طلب و ایجاد 
یک نطفه چرکی به ویژه در کودکان ایجاد می ش��ود؛ زیرا سیستم ایمنی 
 کودکان تا 12 س��الگی هنوز به تکامل، گسترش و توانمندی بزرگساالن 

نرسیده اند.
بنابراین اگر آبریزش و خلط بی��ش از 10 روز ادامه یابد باید به پزش��ک 

مراجعه کنند. 
ای��ن متخصص گوش و حل��ق و بین��ی درخص��وص خطرناک ترین نوع 
بیم��اری س��رماخوردگی گف��ت: خطرناک  تری��ن نوع س��رماخوردگی 
آنفونالن��زا و پ��ارا آنفونالن��زا اس��ت ک��ه ب��ه س��لول ها و یاخته ه��ای 
 مخاطب حمل��ه ور و موجب آس��یب به آن ه��ا و در نتیجه س��ینه پهلو 

می شود.
وی در ادامه افزود: اگر این بیماری به موقع درمان نشود، می تواند موجب 
مرگ بیمار ش��ود و از جمله آن ها می توان به آنفوالنزای خوکی و مرغی 

اشاره کرد.
وی در پای��ان درب��اره خ��ود درمان��ی تاکی��د ک��رد: مص��رف ق��رص 
س��رماخوردگی بزرگس��االن ب��رای اف��رادی ک��ه دچ��ار فش��ار 
 خ��ون ب��ه وی��ژه در س��نین ب��اال هس��تند بس��یار خط��ر آفری��ن 

است. 
وقتی ح��رف از آنت��ی بیوتیک ب��ه می��ان آورده ش��ود با ی��ک عارضه 

سرماخوردگی مواجه می شویم.
مصرف خودس��رانه آنتی بیوتی��ک موجب مقاوم ش��دن ب��دن در برابر 
 ویروس ه��ا می ش��ود و درم��ان س��رماخوردگی را ب��ا مش��کل رو به رو

می کند.
سازمان بهداش��ت جهانی اس��تفاده بدون تجویز آنتی بیوتیک را ممنوع 

کرده است.

نداش��تن فعالی��ت بدن��ی مناس��ب یک��ی از عل��ل تاثیرگ��ذار در 
پوک��ی اس��تخوان اس��ت و ورزش و تح��رک مس��تمر م��ی توان��د 
 ت��ا ح��د زی��ادی در پیش��گیری از ابت��ال ب��ه ای��ن بیم��اری موث��ر 

باشد.
مهران زم��ان زاده گف��ت: پوکی اس��تخوان که ب��ه بیم��اری خاموش 
 ش��هرت دارد، معم��وال ت��ا زم��ان شکس��تگی ب��دون عالم��ت باق��ی 

می ماند.
 هم��ه ی افرادمخصوصا بانوان باید فعالیت بدنی مناس��ب و مس��تمری 
 مانند پیاده روی، شنا و دوچرخه س��واری را در برنامه روزانه خود داشته 

باشند.
وی افزود: شیوع پوکی اس��تخوان در خانم ها سه برابر بیش��تر از آقایان 
اس��ت؛ که می توان مهم ترین عل��ل تاثیرگ��ذار در آن را دوران بارداری، 
شیردهی و یائسگی دانست؛ و همچنین باید دانست که حداقل نیمی از 
 وزن نوزاد از استخوان و کلسیم است و تمامی آن ها از بدن مادر تامین شده

 است.
زمان زاده در خصوص سن پوکی اس��تخوان گفت: آمارها نشان می دهد 
 سن پوکی استخوان در کشور ما به 45 سالگی رس��یده و از این رو ایران 

به مرحله بحرانی واردشده است.
وی یادآور شد: ساختمان استخوان دارای دو جز پروتئین و کلسیم است. 
اگر پروتئین و کلس��یم اس��تخوان ها باهم کاهش یابد ف��رد دچار پوکی 
استخوان می ش��ود؛ اما کاهش کلسیم به تنهایی س��بب نرمی استخوان 

می شود.
وی راه ه��ای جذب کلس��یم مناس��ب را این چنین عنوان ک��رد: هر فرد 
بالغ بای��د در ط��ول روز 2 ال��ی 3 لیوان ش��یر مصرف کن��د. همچنین 
مصرف پنی��ر، ماس��ت، میوه کاف��ی و غذاهای ح��اوی س��بزی ها را در 
 برنامه غذایی خود داشته باش��د، ویتامین D نیز به جذب کلسیم کمک 

می کند.
 زم��ان زاده بهتری��ن و ارزان تری��ن منبع دسترس��ی ب��ه ویتامین D را 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید دانست و گفت: دریافت نور خورشید 
باید به صورت مستقیم باش��د و دریافت غیرمس��تقیم از پشت پنجره و 
کمتر یا بیش��تر از 15 دقیقه نمی تواند س��ودمند باش��د. همچنین این 
 آفتاب گرفتن بهتر اس��ت در س��اعات 10 صبح ال��ی 4 بعدازظهر انجام

 شود.
وی در مورد عارضه پوکی اس��تخوان گفت: این عارضه بیشتر به صورت 
شکس��تگی بروز می کند و معموال در ناحیه مفص��ل ران و محل اتصال 
به لگن، س��تون فقرات و مچ دس��ت اتفاق می افتد که اغل��ب درنتیجه 
 زمین خ��وردن و گاهی نیز در اثر ایجاد فش��ار و به ط��ور خودبه خود رخ 

می دهد.
ای��ن متخص��ص داخل��ی و غ��دد اف��زود: در بس��یاری از م��وارد، تنها 
عالمت پوکی اس��تخوان، درد پش��ت پ��س از ایس��تادن طوالنی مدت 
 اس��ت؛ ولی اغلب ت��ا زمان شکس��تگی ب��دون عالم��ت و توج��ه باقی 

می ماند.
 تنها آزمایشی که می تواند به طور قطعی برای سنجش استحکام استخوان 

به کار رود، تراکم سنجی استخوان است.

خطرناک ترین 
نوع سرماخوردگی

متخصص بیماری های داخلی و غدد خبر داد؛

کاهش سن ابتال به پوکی استخوان

ام��روزه مص��رف قرص ه��ای مس��کن ب��ه دلی��ل 
س��رعت عمل��ی ک��ه در کاه��ش درد دارن��د توج��ه 
 بس��یاری از اف��راد را ب��ه خ��ود جل��ب ک��رده اس��ت. 
فارغ از آس��یب ها و عوارضی که ممکن اس��ت در صورت 
مصرف بی دلیل و عدم توجه به این که کدام مسکن برای 
کدام درد قدرت تس��کین دهندگی بیش��تری دارد، روز 
به روز به تعداد مصرفی این قرص ها توس��ط افراد افزوده 
می ش��ود. با وجود این که این روزها مص��رف قرص های 
مسکن برای کاهش دردهای مزمن افزایش قابل توجهی 
پیدا کرده است، اما این داروها گاهی اعتیادآور هستند و 
 معموال مصرف زیاد آن ها عوارض جانبی متفاوتی برای فرد 

به دنبال خواهد داشت.
مسکن ها را در خانه پیدا کنید

 ب��رای کاه��ش درد جایگزین ه��ای مناس��ب و طبیعی، 
 برای مس��کن های ش��یمیایی وجود دارند ک��ه احتماال 

در هر آشپزخانه ای پیدا می شود.
دکتر هومن کاظمی متخصص طب س��نتی در خصوص 
داروهای گیاهی که می توانند در نقش تس��کین دهنده 
عمل کنند، می گوید: گیاهانی وجود دارند که می توانند 
 خاصیت تس��کین دهندگی درد یا آرام بخش��ی داش��ته 

باشند.
ج��دول  ص��در  طی��ب  س��نبله  و  اس��طخودوس 

مسکن ها
وی پیرامون پرمصرف ترین داروی گیاهی تسکین دهنده 
اظهار کرد: شایع ترین و متداول ترین آن ها اسطخودوس 
و سنبل الطیب هستند. این متخصص طب سنتی با اشاره 
 به این که گیاه س��نبله طیب به عن��وان دیازپام طبیعی 
نیز نامیده می شود، گفت: این گیاه عالوه بر این که دارای 
خاصیت بسیار عالی جهت آرام بخشی است و برای برطرف 
کردن اختالالت خواب نیز بسیار موثر است، می تواند یک 
مسکن بسیار قوی هم باشد؛ به بیان ساده تر می توان گفت 
تقریبا برای تسکین تمام دردها از جوشانده سنبله طیب 
استفاده می شود و به علت داشتن خاصیت خواب آور بودن، 
بهتر است این گیاه شب ها مورد استفاده قرار بگیرد.کاظمی 
با بیان این که اس��طخودوس نوع دیگری از مس��کن های 
گیاهی اس��ت، اظهار داش��ت: این گیاه نیز همانند گیاه 

سنبله طیب به علت داش��تن خواص آرام بخشی 
و تسکین دهندگی مسکن طبیعی بسیار 

خوبی است که باز هم باید 

به صورت جوشانده مورد استفاده قرار بگیرد.
هوفاریقون آرام بخش طبیعی

هوفاریقون نام گیاه دیگری است که جزء دسته ی گیاهان 
تسکین دهنده طبقه بندی می شود و جزء پنج گیاه مهمی 
است که بیشترین تحقیقات علمی درباره آن صورت گرفته 
 اس��ت؛ و یک داروی مؤث��ر در بیماری های روانی اس��ت.

عالوه بر آن هوفاریقون در درمان افس��ردگی های خفیف 
خصوصا در افراد مس��ن که توام با اخت��الالت اضطرابی 
 می باش��ند موث��ر ب��وده و از پیش��رفت آن جلوگی��ری 

می کند.
کاظمی پیرامون خاصیت تس��کین دهندگی هوفاریقون 
نیز تصریح کرد: این گیاه دارای خاصیت تسکین دهندگی 
 و آرام بخش��ی ب��وده و به عن��وان مس��کن طبیعی عمل 
می کن��د. عالوه بر خ��واص تسکین بخش��ی هوفاریقون 
می تواند در درمان افس��ردگی خفیف تا متوسط خصوصا 
در افراد مسن موثر باشد، همچنین برای جبران اختالالت 
خ��واب و تحریک پذی��ری، کمک کنن��ده ب��وده و تاثیر 
 خوبی بر درمان التهاب مع��ده و بهبود زخم معده خواهد 

داشت.
اثربخش��ی نعن��اع ب��ه ص��ورت موضع��ی قاب��ل توج��ه 

است
 نعناع یکی دیگ��ر از گیاهان پرمصرف اس��ت که به دلیل 
بوی خ��وش و مطبوعی ک��ه دارد در تهیه م��واد غذایی 
گوناگون مورد اس��تفاده قرار می گیرد؛ با توجه به این که 
 به راحتی در دسترس افراد قرار می گیرد 

 ب��ه ص��ورت خ��ام و طبیع��ی و خوراک��ی ب��ه مص��رف 
می رسد.

این متخصص ط��ب س��نتی در رابطه با خ��واص نعناع 
اظهار ک��رد: گی��اه نعناع خصوص��ا به ص��ورت موضعی 
دارای اثر آرام بخش��ی بس��یار خوبی اس��ت و اسانس آن 
 به صورت پم��اد مورد اس��تفاده بس��یاری از اف��راد قرار

 می گیرد.
عالوه بر خواص گفته ش��ده نعناع می تواند در شل شدن 
عضالت صاف دستگاه گوارش، کاهش گاز داخل روده ها، 
 افزایش صفرا ،کاهش ترش��ح اس��ید مع��ده و نهایتا اثر 
ضد اسپاسم در اختالالت عضالنی � عصبی نقش موثری 

ایفا می کند.
زردچوبه، ضدالتهاب پرمرصف

زردچوبه گیاه پرمصرف دیگری است که به صورت ادویه 
در دسترس بسیاری از مردم قرار دارد و می تواند جایگزین 

چندین دارو شده و بیماری ها را درمان کند.
کاظم��ی از زردچوب��ه ب��ه عن��وان ی��ک گیاه تس��کین 
دهنده ی دیگر نام برد و یادآور ش��د: گیاه زردچوبه دارای 
خاصیت ضدالتهابی بس��یار خوب و قوی است و می تواند 
 جایگزی��ن آس��پرین، دیکلوفن��اک و حت��ی ایبوپروفن 

شود.
زنجبیل را تازه مرصف کنید

زنجبیل یک��ی از مهم تری��ن ادویه ها و گیاه��ان دارویی 
اس��ت که عالوه بر جنبه های درمانی ک��ه دارد به عنوان 
یک چاش��نی مغذی در تهی��ه و طبخ غذاه��ای ایران و 
ملت های مختلف اس��تفاده می ش��ود. کاظمی در پایان 
پیرامون خواص تس��کین دهندگی این گی��اه درمان گر 
خاطرنشان کرد: زنجبیل در درمان دردهایی همچون 
درده��ای گوارش��ی، درده��ای قاعدگی بان��وان و 
 درده��ای ناش��ی از س��رما در دس��تگاه گوارش 
 به صورت دم ک��رده دارای قدرت اثربخش��ی 

است. 
وی تاکی��د کرد: بهتر اس��ت مق��دار مصرفی 
این گیاه به صورت تازه باش��د که معموال آن 
را داخل چای یا آب ج��وش انداخته و به صورت 
 جوشانده یا دم کرده به مصرف 

برسد.

زبان خوراکی هادریچه

داروهـای گیـاهی ، معجـزه می کنـد 
نکته ها

دکتر پیام فرح بخش متخصص تغذیه با اش��اره به رفع خستگی و علل آن گفت: 
خستگی دارای علل مختلفی اس��ت و یکی از علل های ایجاد آن در فرد، به دلیل 
کمبود آهن است.کم خونی معموال در سنین خاصی مثل کودکان در حال رشد، 
 س��نین بلوغ، دخترهای نوجوانی که س��یکل ماهیانه در آن ها ش��روع می شود و 
یا پس از انجام زایمان های سزارین که خونریزی زیاد است، بروز می کند و این امر 

باعث بروز خستگی و بی حالی و غم در فرد می شود.
وی در ادامه گفت: اگر فردی دچار حس خستگی است، یکی از کارهای خوبی که 
می تواند انجام دهد، بررسی میزان آهن خون خود و ذخیره ی آهن مغز استخوان 

می باشد و اگر از این بابت کمبود دارد، ابتدا باید آن را رفع کند.
دکتر فرح بخش گفت: یکی دیگر از عوامل مهمی که در خس��تگی اهمیت دارد، 
کمبود یک س��ری عناصر نادر در فرد می باش��د، که این امر معم��وال با دریافت 
ویتامین های معمولی ک��ه در بازار وج��ود دارد، نظیر مولت��ی ویتامین ها، بهتر 
می ش��ود.یکی از این ویتامین ها، کمبود ویتامین B می باش��د، اف��رادی که نان 
مصرفی آن ها، نان سفید مانند: لواش و نان فانتزی اس��ت، کمبود ویتامین های 
  B2 ،B1 و B3 شایع می باشد و این امر باعث بروز حس خستگی در فرد می شود، 
به همین دلیل توصیه می ش��ود که به ص��ورت دوره ای از آمپول ه��ای ویتامین 
بکمپلکس و B12 اس��تفاده کنند و یا اینک��ه رژیم غذایی خ��ود را تغییر دهند 
 و ب��ه س��راغ رژیم های غذای��ی برون��د که ن��ان و غالت کام��ل در آن ه��ا یافت 

می شود.
 مصرف چه میزان مواد غذایی، نیاز به ویتامینB12 را تامین می کند؟

با مصرف، غذایی که حاوی 200 الی 300 گرم گوش��ت مرغ یا 100 گرم گوشت 
 B12 قرمز می باش��د و مصرف 2 لیوان ماس��ت یا ش��یر در ط��ی روز، ویتامین 

مورد نیاز بدن تامین می شود.
 ویتامینB12 و گیاهخواران

دکتر فرح بخش اظهار کرد: زمانی که فرد تصمیم به انجام رژیم غذایی گیاهخواری 
می کند و از هیچ گونه مواد حیوانی استفاده نمی کنند دچار کمبود ویتامین ب 12 
خواهد شد، البته این امر بیشتر به دلیل اس��تفاده از روش های مدرن کشاورزی، 
سترون کردن و فرسودن خاک و تهی کردن خاک از بسیاری مواد و باکتری های 

مفید می باشد، تا در اثر استفاده از خود رژیم گیاهخواری.
 خطر ایجاد کمبود بیماری زای ویتامینB12 در افرادی که رژیم اصولی و درست 
گیاهخواری را دنبال می کنند و به مقدار فراوان از سبزیجات و میوه جات، مغزها، 

غدد گیاهی و دانه های خام استفاده می کنند، بسیار اندک است.
کمبود ویتامین ب عالوه بر  احس��اس خس��تگی باعث ایجاد جنون و اختالالت 

روانی، اضطراب و افسردگی نیز در فرد می شود.
B12 جگر غنی ترین منبع ویتامین

دکتر فرح بخش بیان کرد: ویتامینB12  نیز در بروز احساس خستگی تاثیر دارد. 
مواد غذایی که حاوی ویتامین B12  می باشند، عبارتند از: گوشت، فرآورده های 

حیوانی نظیر: شیر، پنیر، تخم مرغ، جگر، گوشت گاو و قلوه. 
وی در پایان گف��ت: به طور معم��ول در مراحل پخت مواد غذای��ی 70 درصد از 
ویتامین های آن از دس��ت می روند، استفاده از روش مناس��ب پخت بسیار مهم 

است؛ و برای پخت هرگز نباید از جوش شیرین استفاده کرد.

 علت خستگـی های روزانـه 
چیست؟

کشمش بخورید؛ 
اما افراط نکنید

 م��ردم از انگور به عنوان کش��مش برای هزاران س��ال اس��تفاده 
کرده اند و این دلیل خوب بودن آن است.

 شما ممکن اس��ت آن را در بلغور جو دوس��ر قرار دهید و 
یا یک مشت از آن را بخورید؛ آنها به صورت بسته تغذیه 
پانچ ش��ده وجود دارد و حتی استفاده دارویی نیز 
دارد. ولی مانند بس��یاری از چیزهای دیگر در 

خوردن کلید اعتدال را رعایت کنید.. 
تفکیک غذایی کشمش

کشمش با حذف آب از انگور به دست 
می آید. از آنجا که دهیدراتاسیون 
حج��م را کاه��ش م��ی ده��د 
 محتوای قند و کالری کشمش 
به طور قاب��ل توجهی در یک 
وعده کوچک تر، در مقایسه 
 با می��وه های ت��ازه باالتر 
می باشد. با توجه به نظر 
وزارت کشاورزی ایاالت 
 ،)USDA( متح��ده
یک وعده کش��مش 
یک چه��ارم فنجان 
است. که این شامل 
108 کال��ری و 21 
 گ��رم قن��د اس��ت. 
ول��ی ی��ک چهارم 
 فنج���ان انگ����ور 
بی هس��ته، شامل 
26 کال��ری و 5/9 

گرم قند می باشد.
ی����د  ا ف��و

سالمت�ی کشمش

از فوای��د کش��مش 
تس��کین یبوس��ت، 
اس��یدوز، کم خونی، 
تب و اخت��الل عملکرد 
جنسی اس��ت. کشمش 
برای کمک ب��ه تالش در 
افزای��ش وزن از راه س��الم 
موثر شناخته ش��ده است و 
همچنین بر س��المت چشم، 
مراقب��ت از دن��دان و کیفی��ت 

استخوان تاثیر مثبت دارد.
 کش��مش یک عض��و س��الم از رده 
میوه های خش��ک اس��ت. این خوراک 
 طالی��ی، س��بز ی��ا س��یاه رن��گ م��ورد 
عالقه ی اکثر آدم ها اس��ت. کشمش به طور 
 گسترده در پخت و پز فرهنگی در سراسر جهان 
 ) ب��ه خص��وص در دس��ر ( اس��تفاده م��ی ش��ود و 
نیز ب��ه عنوان مکم��ل های غذای��ی با انرژی ب��اال برای 

کوهنوردان و اردوها استفاده می شود.
خواص کشمش

یبوس��ت: وقتی کش��مش را قورت می دهید فیب��ر موجود در آن 

ش��روع به تورم با مایعات طبیعی بدن می کند؛ این فرم کشمش 
خش��ک منقبض ش��ده به مواد غذایی در حال حرکت از طریق 
دستگاه گوارش اضافه شده و به تسکین یبوست کمک می کند. 
 نوع فیبر در نظر گرفته ش��ده در کش��مش فیبر نامحلول اس��ت 
که ع��الوه ب��ر کاهش یبوس��ت، م��ی تواند ب��ه متوق��ف کردن 
مدفوع ش��ل کمک کن��د؛ زی��را دوباره ب��ا جذب مای��ع مدفوع 
 ش��ل، دفعات اس��هال را به صورت غیر قابل پی��ش بینی کاهش 

می دهد.
افزایش وزن : کش��مش، مانند تمام میوه های خشک، ابزار بسیار 

خوبی برای به دس��ت آوردن وزن از یک راه سالم است از آنجایی 
که آنها پر از فروکتوز و گلوکز هس��تند و ح��اوی مقدار زیادی از 
انرژی بالقوه اس��ت. کش��مش بخش ایده آل از یک رژیم غذایی 
 برای ورزشکاران و یا بدنسازان اس��ت که نیاز به انرژی باال دارند. 
 آنها عالوه ب��ر رژیم غذایی س��الم، بیش��تر به دلیل بس��یاری از 
ویتامی��ن ها، اس��یدهای آمین��ه و م��واد معدنی در کش��مش، 
مانن��د س��لنیوم و فس��فر، ک��ه ج��ذب س��ایر م��واد مغ��ذی 
 و پروتئی��ن را در بدن تس��هیل می کند، از کش��مش اس��تفاده 

می کنند. 
 پیش��گیری از رسط��ان: کش��مش دارای س��طوح باالی��ی از 

 ترکیب های آنت��ی اکس��یدان پلی فنل��ی در خون می باش��د. 
آنتی اکس��یدان ها، رادیکال های آزاد که در اطراف بدن ش��ناور 
هس��تند را تمیز می کنند. رادیکال های آزاد یکی از عوامل اولیه 
است که منجر به رشد خود به خود سلول های سرطانی می شود 
و همچنین به عنوان ماده ای اس��ت که می تواند بر روی متاستاز 
تحریک اساس��ی بگذارد. بنابر این، با مصرف کش��مش در رژیم 
غذایی خود س��طح این آنتی اکس��یدان قوی را در سیستم خود 
افزایش دهید؛ شما می توانید از شکل گیری سرطان جلوگیری یا 

سرعت پیشرفت آن را کم کنید.
فش��ار خون باال: برای س��ال های بس��یاری، برخی از مردم اعتقاد 

داش��تند که کش��مش دارای قدرت برای کاهش فش��ار خون و 
حفاظت از یکپارچگی س��المت قلب اس��ت؛ مطالعات فش��رده 
همبستگی مثبت بین کاهش فش��ار خون باال و مصرف کشمش 
را نش��ان می دهد؛ هر چند این یافته ها هنوز ه��م کامال قطعی 
نیستند. کارشناس��ان بر این باورند که سطح باالیی از پتاسیم در 
 کشمش اس��ت و به کاهش فش��ار خون کمک می کند؛ پتاسیم 
یک راه خوب برای کاهش تنش رگ های خونی و کاهش فش��ار 

خون است.
 کم خونی: کش��مش حاوی مقدار قابل توجهی از آهن اس��ت که 

به طور مستقیم به درمان کم خونی کمک می کند. این همچنین 
شامل مجموعه از ویتامین B است که برای تشکیل خون جدید 

ضروری است.
 ت��ب: موادغذایی گیاه��ی فنولیک، ب��ه عنوان میک��روب کش، 

دارای خ��واص آنت��ی بیوتیک��ی و آنت��ی اکس��یدان ش��ناخته 
ش��ده اس��ت و در کش��مش م��ی توان��د در درم��ان ت��ب ی��ا 
 جنگیدن ب��ا عفونت ه��ای باکتریای��ی و ویروس��ی کمک کند.

 مراقب��ت از چش��م: کش��مش ح��اوی م��واد مغ��ذی گیاه��ی 

پلی فنلی اس��ت که دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد. این 
مواد مغذی گیاهی برای سالمت چشم بسیار خوب هستند، آنها 
 همچنین چش��م ها را از آسیب های ناش��ی از رادیکال های آزاد 
) اکسیدان ها (، در قالب دژنراسیون ماکوال، ضعف بینایی مرتبط 

با سن و آب مروارید محافظت می کنند.
اخت��الل عملک��رد جنس��ی: کش��مش ب��ه م��دت طوالن��ی ب��رای 

 تحری��ک میل جنس��ی و القاء تحریک ش��ناخته ش��ده اس��ت؛ 
 که عمدتا به دلیل حضور یک اس��ید آمینه به نام آرژینین است 
که در درمان اختالالت نعوظ سودمند است. آرژینین همچنین 
س��طح تحرک اس��پرم را افزایش می دهد که می تواند ش��انس 

حاملگی را افزایش دهد.
س��المت اس��تخوان: کلس��یم، ک��ه عنصر اصل��ی اس��تخوان های 

ما اس��ت که در کش��مش وج��ود دارد و این میوه های خش��ک 
نیز یکی از بهترین منابع بور اس��ت. بور برای تش��کیل استخوان 
مناسب و کارآمد و جذب کلسیم حیاتی است. بور به خصوص در 
 جلوگیری از پوکی استخوان دوران یائسگی در زنان، مفید است و 
نشان داده شده است که برای استخوان ها و مفاصل بسیار مفید 

است.
 پتاس��یم یکی دیگر از مواد مغذی ضروری که در سطوح باال در 
کشمش وجود دارد و می تواند به تقویت و رشد استخوان ها کمک 

کند؛ در نتیجه احتمال پوکی استخوان را کاهش می دهد.
مراقب��ت از دن��دان: اس��ید اولئونولی��ک، یکی از مواد ش��یمیایی 

گیاهی موجود در کش��مش اس��ت ک��ه نقش بس��یار مهمی در 
 محافظ��ت از دندان ه��ای ش��ما در براب��ر پوس��یدگی دندان، 
حفره ها و ش��کنندگی دندان ایفا می کند. آنها ب��ه طور موثر از 
 رشد اس��ترپتوکوک موتانس و پورفیروموناس ژنژیوالیس دو نوع 
از گونه ه��ای باکتریایی که بیش��تر مس��وول حفره ه��ا و دیگر 
مشکالت دندانی هس��تند جلوگیری می کند. عالوه بر این، غنی 
 از کلسیم اس��ت که برای ترویج بهداش��ت دهان و دندان خوب 

است.
عوارض جانبی انگور و کشمش

انگور احتماال زمانی ک��ه از راه دهان در مقادی��ر دارویی مصرف 
ش��ود ایمن اس��ت. خوردن مقدار زیادی از انگور، انگور خش��ک 
ش��ده، کش��مش، ممکن است س��بب اس��هال ش��ود. برخی از 
 اف��راد واکنش های آلرژیک ب��ه انگور و محص��والت انگور دارند. 
 برخی دیگ��ر از ع��وارض جانبی بالقوه ش��امل ناراحت��ی معده، 
سوء هاضمه، تهوع، اس��تفراغ، سرفه، خش��کی دهان، گلو درد، 

عفونت، سردرد و مشکالت عضالنی پیدا می کنند.
هشدارها:

خونری��زی: انگور ممکن اس��ت لخته ش��دن خون را دچار مشکل 

کند و ممکن است ش��انس کبودی و خونریزی در افراد با شرایط 
خونریزی را افزایش دهد. با این حال، هیچ گزارشی از این که در 

انسان رخ داده باشد وجود ندارد.
جراحی: انگور ممکن اس��ت لخته ش��دن خون را کند. این ممکن 

است س��بب خونریزی بیش��تری در طول و بعد از جراحی شود. 
حداقل 2 هفته قبل از عم��ل جراحی از انگ��ور و محصوالت آن 

استفاده نکنید.
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دريچه

 ارتش اس��كندر به تخت جمش��يد نزديك ش��ده بود. تری داتس نيروهای خود را 
 در پلكان ورودی كاخ ج��ای داد؛ زيرا با اينكه تخت جمش��يد يك دژ جنگی نبود 
ولی به دليل اينكه از س��نگ ساخته ش��دن آن، اگر پلكان ورودی مسدود می شد 
كسی نمی توانست وارد آن شود. جنگ نگهبانان كاخ با مهاجمان از بامداد تا نيمروز 
 ادامه يافت و تا همگی آنها كش��ته نشدند س��ربازان اسكندر نتوانس��تد وارد كاخ 

شوند.
پارمه نيون يكی از يونانيان شيفته اسكندر كه او را در جنگ همراهی می كرد در كتاب 
خويش می نويسد: تری داتس را كه با خوردن بيش از ده زخم به سختی مجروح شده 

بود، بر روی تخته ای انداختند و به نزد اسكندر آوردند تا كليد خزانه را از او بگيرد.
اسكندر به او گفت: كليد خزانه را بده.

 تری داتس پاسخ داد من كليد را تنها به پادش��اه خود، يا فرستاده او كه فرمانش را 
در دست داشته باشد می دهم. 

اسكندر: پادشاه تو من هستم.
تری داتس: پادشاه من داريوش است.

اسكندر به ياوه می گويد: داريوش كشته شد.
تری داتس: اگر او كشته شده باشد من كليد را تنها به جانشين او خواهم داد. 

اسكندر با خشم می گويد: آيا می دانی به سبب اين نافرمانی با تو چه خواهم كرد؟ 
تری داتس: چه می كنی؟

اس��كندر: جالدان را فرا می خوانم تا پوس��ت تو را مانند پوس��ت گوسپند بكنند! 
تری داتس پاسخ می دهد: در همان حال يزدان را سپاسگزاری می كنم كه در نيروانا 
)بهشت( روان مرا نزد روان پادشاهم شرمنده نخواهد كرد و من می توانم با سرافرازی 

بگويم كه به تو خيانت نكردم!
پارمه نيون در ادامه می نويسد: زمانی كه اسكندر آن پاسخ را شنيد در شگفت شد 
و گفت: ای كاش من هم خدمتگزاری مانند تو داشتم و از شكنجه او به سبب دلير 

بودنش گذشت. 

تری داتس؛سردار شجاع هخامنشی
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گردشگری

خانه ای با عمر ۱۳۰ سال در قلب بافت تاریخی شهر گراش، این بنا یکی 
از زیباترین خانه های س��نتی شهر گراش اس��ت و متعلق به اواخر دوره 
قاجاریه اس��ت که از قدیم االیام تا کنون در ماه محرم و صفر عزاداری و 
 روضه خوانی امام حسین )ع( با حضور پرشور مردم در این مکان برگزار 

می شود.
  این خانه متعلق به مش��هدی قهرم��ان خان فرزند حاج حس��ین خان، 
فرزند فتحعلی خان بیگلربیگی الرستان ، فرزند کربالی علیرضا دهباشی 
 جراشی است. مش��هدی قهرمان خان کش��اورزی بوده و در ایام جوانی 

سال هایی امور کدخدایی گراش را عهده دار بوده است.
توصیفات فضای خانه قهرمان خان

از در ش��مالی با گذش��تن فیلتر ورودی وارد حیاط می ش��ویم، ساختار 
 حیاط مرک��زی در بافت تراکم گ��راش را می توان هم ب��ه نوعی به دلیل 
یک راه حل از طراح��ی اقلیمی برای ایجاد رطوبت با اس��تفاده از حوض 
 )آب( گی��اه و هم به تعری��ف دیگر تنظی��م قس��مت های مختلف خانه 

از قبیل زمستان نشین و تابستان نشین دانست.
 مهم تری��ن نکته قابل ذک��ر در این خانه ایوان س��اده و س��تون دار خانه 
 در قسمت غرب اس��ت که قس��مت تابستان نش��ین این مجموعه است 
که طبقه اول خانه این فضا را به نوعی احاطه کرده است،  مسیر دسترسی 
به فضای ایوان توسط دو بازو انتقال) داالن( از سمت راست و چپ ایوان 

است که در زبان محلی به پاکنه معروف است. 
در مرحله بعد فضای سه دری مش��اهده می کنیم که در ایوان قرار دارد 
 و برای انتق��ال به فضای طبقه اول از داالن س��مت چپ ایوان اس��تفاده  
می شود. سقف بیش��تر اتاق ها ارتفاع کمتر از دو متر هشتاد سانتی متر 
دارد؛  بیش��تر بازش��وها در طبقه همکف اس��ت و اکثرا نمای طبقه اول 

تزئینات طاق جلوه می کند.
این بنادر عین یکپارچگی بیش��تر فضاها با یکدیگر قابل دسترس بوده و 
یکی از نکات خیلی مهم بحث حریم خانه نس��بت به  کوه کالت در مرکز 
گراش است به گونه ای که ایوان ها دقیقا در جهت مخالف دید به کالت 

است.
  تزئینات فضا در قس��مت های مهم خانه با گچبری ب��ر روی دیوار و نیز 
به صورت لعاب های بر روی چوب درخت گز در الیه قبل از تیرهای چوبی 
 انجام شده است؛ این بنا تنها بنایی اس��ت که در ان ارسی بسیار زیبایی 

قرار دارد و از شیشه های رنگی در بنا استفاده شده است.

خانه قهرمان خان اقتداری

گاه درخشش نام بعضی ازانسان ها درصفحات تاریخ آنچنان است که نیازی 
به تورق درآن نیس��ت؛ وچه نیکوس��ت که این درخش��ندگی حاکی ازمثبت 
بودن اثراتی باشد که ازآن انسان ها باقی مانده باشد. میرزا تقی خان فراهانی 
 مع��روف ب��ه امیرکبیرازجمله این ش��خصیت هاس��ت که ب��ه خاطرانقالبی 
 که درخیلی ازحوزه ها ایجاد کرد، نام خود را به صورت جاودانه درتاریخ حک 

کرد.
امیرکبیر سواد و سیاست هر دو را دردس��تگاه قائم مقام و محمدخان زنگنه 
آموخت و برخالف آنان که اش��راف زاده بودند، وی ازطبقه متوس��ط جامعه 
و فرزند آش��پز و دربان قائم مقام بود. او پس از تحصی��ل درمکتب خانه قائم 
 مقام وارد خدمت دیوانی ) پیش ازبیست س��الگی ( شد وطی آن با اصالحات 
عباس میرزا و وزیرانش آشنا شد و درخدمت نظام درآمد، دردوره جنگ های 
ایران و روس و در چارچوب فعالیت نظامی ، اوتحت نظارت مستقیم قائم مقام 

قرارگرفت.
بدین ترتیب او با رجال نظامی وسیاس��ی اروپایی که ازتبریز گردآمده بودند 
سروکارداشت ودرمرحله بعد به وزارت آذربایجان رسید. اوحتی به همراه هیات 
تحت سرپرستی خسرو میرزا عذرخواهی رسمی ازامپراتور روسیه پس ازقتل 
گریبایدوف در۱24۳ ه.ق ، به آن کشورسفرکرد و قریب یازده ماه درآنجاماند 

وسپس درماموریت ارزنه الروم ومذاکرات باعثمانی نیزشرکت کرد.
امیرکبیر چهار س��ال نیزدرنمایندگی ایران درعثمانی به س��ر برد و توانست 
ازنزدیک با رشید پاشا صدراعظم وبنیانگذار» تنظیمات« و ماهیت اصالحات 
وی آش��نا ش��ود و ازاصالحات محم��د علی پاش��ا درمصر ه��م اطالعاتی به 
 دست آورد. سرچش��مه دیگراندیش��ه های وی ترجمه کتاب های خارجی، 
 به ویژه فرانس��وی بود. وی همانند قائم مقام درمورد محمدشاه نقش اساسی 
در به سلطنت رس��یدن ناصرالدین شاه داشت؛ ودرس��ال های اول سلطنت 
اودرمقام صدراعظم ایران اصالحات گسترده ای را آغاز کرد. امیرکبیردرمدت 
سه سال زمامداری، ایرانی پرآش��وب وفتنه تحویل گرفته ویک کشورمنظم 
ومرتب تحویل داد. او ابتدا کوش��ید درع��زل ونصب ها شایس��ته ترین افراد 
رابه امورکشوری ولش��کری بگمارد و بعد به اصالح امورمالیه، امنیت راه ها، 

اصالحات لشگری واقتصادی وقضایی وسیاسی همت گماشت.
امیرکبیردرس��ال ۱264 ه.ق توس��ط ناصرالدی��ن ش��اه ب��ه عن��وان اتابک 
 اعظم ص��دارت امورکش��وری رابرعهده گرف��ت. هرچند که حک��م صدارت 
هی��چ گاه ب��ه ن��ام اوصادرنش��د. درطی س��ه س��ال ص��دارت، وی اقدامات 
اصالحی مهم��ی راآغازک��رد، اص��الح تش��کیالت اداری، براندازی ش��یوه 
خرید وفروش ای��االت، اصالح نظام ارتش، سروس��امان دادن ب��ه امورمالیه 
وخزان��ه، کاه��ش دادن مواج��ب ومس��تمری های گ��زاف ش��اهزادگان ، 
 درباریان، دیوانیان وروحانیون، تفکیک امورعرضی ازامورش��رعی، مبارزه با

رش��وه خواری و دزدی وپیش��کش حکام ودیوانیان ، ح��ذف القاب وعناوین 
 وتمل��ق گوی��ی ومدیح��ه س��رایی، راه ان��دازی چاپارخانه وپس��ت جدید، 

تاسیس مدرسه دارالفنون .
امیرکبیرمعتقدبود صنایع اروپایی راکه ازلوازم ترقیات جدیداست باید ازطریق 
احداث کارخان��ه های صنعتی درای��ران رواج داد؛ لذا اوبه تاس��یس کارخانه 
 شکرسازی، کارخانه ریسمان ریس��ی، بلورس��ازی، چلواربافی، حریربافی و

ماهوت بافی همت گماشت.
تشویق وتوسعه صنایع ملی نیز از ارکان سیاس��ت اقتصادی او بود که دراین 
راستا عده ای صنعتگر وهنرآموزدررشته شکرریزی ، بلورسازی، ریخته گری، 
نجاری و آهنگری به مسکو و پطرزبورگ روانه شدند تا در کارخانه های آنجا 
فنون تازه را بیاموزند. دو نفر از حریر بافان کاشان به اسالمبول اعزام شدند تا 

تهیه ابریشم رابه سبک جدید یادبگیرند.
اوهمچنین تش��ویق به اس��تخراج معادن ایران کرد و س��اختن سد  ناصری 
 برروی رودخانه کرخه و کش��ت نیشکردرخوزس��تان نیزازتالش های او بود. 
 آدمیت می نویس��د حتی او» اولین کسی است که فکرکش��یدن راه آهن را 
 در س��ر داش��ت و نقش��ه آن را ازی��ک مهن��دس انگلیس��ی خواس��ت«. 
بناب��ر نوش��ته آدمی��ت، امیرکبیرنخس��تین وزی��ری ب��ود ک��ه درص��دد 
 برهم زدن آیی��ن تج��ارت آزاد برآم��د وبه تاس��یس اقتص��اد صنعتی ملی 

برخاست.
امیر کبیر چه خدماتی انجام داد؟

ازاقدام��ات مه��م امیرکبی��ر م��ی ت��وان تاس��یس مدرس��ه 
دارالفن��ون را ن��ام ب��رد. ای��ن مدرس��ه نیزب��رای آم��وزش علوم 
 وصنای��ع روز اروپ��ا ب��ه ش��اگردان وجوان��ان ایران��ی ب��ود ک��ه 
ب��ه تقلی��د ازدانش��کده پل��ی تکنی��ک پاری��س و ب��ا اله��ام 
ازمدارس فن��ی ونظام��ی در روس��یه وعثمانی بود. اس��تادان 
خارجی واروپای��ی ازاتریش وس��پس ایتالیا آمده واس��تخدام 
 ش��دند و باوج��ود برکن��اری امیرکبیروکارش��کنی ومخالف 
می��رزا آقاخان ن��وری صدراعظ��م جدید ب��ا تاس��یس و راه 
اندازی مدرس��ه، دارالفنون باحدود ۳۰ نفرشاگرد ازفرزندان 
اشراف وخوانین که بعدتعداد ش��اگردان به ۱5۰ نفررسید، 
 درسال ۱268 ه.ق و درس��ت ۱۳ روزقبل ازقتل امیرافتتاح 

شد.
 ازدیگراصالح��ات فرهنگ��ی امیرکبی��ر ایج��اد روزنام��ه 
»وقایع اتفاقیه« ومطلع کردن مردم ایران ازحوادث سیاسی 
واخبارمربوط به آزادی های لیبرال دراروپا، پیشرفت های 

علمی و ا کتشافات و نیز بسط موسسات چاپخانه بود.
امیرکبیرک��ه خ��ود ف��ردی مذهبی ب��ود در ارتقاء ش��ان 
ومنزلت علما وروحانیون کوش��ید. به ویژه نقش برجس��ته 
وی درس��رکوب ش��ورش باب و ازمی��ان برداش��تن فتنه 

بابیه ک��ه با محاکمه واع��دام »س��یدعلی محمد باب« 
به پایان رس��ید، رواب��ط وی و علمادینی را بیش 

از پیش تحکیم بخش��ید. وطن دوستی 
ومخالف��ت ش��دید امیرکبیر با 

نفوذ کش��ورهای خارجی 

درای��ران، ت��الش برای برق��راری عدال��ت وامنی��ت، جلوگیری ازش��کنجه 
وآزارمتهم��ان و مجرمان، جلوگی��ری ازپناهندگی جنایت��کاران و مجرمین 
سیاس��ی وغیره درس��فارتخانه ه��ای خارجی وت��الش برای قط��ع ارتباط 
جاسوس��ی � اطالعاتی اتباع داخلی برای نمایندگان خارجی ازدیگراقدامات 
 اص��الح گران��ه امیرکبیردرط��ول دوران کوت��اه ) س��ه س��اله ( صدارت��ش 

بود.
ازدیگراقدام��ات اصالح��ی امیرکبی��ر ک��ه بس��یاراهمیت دارد، اصالحات 
مدنی اوس��ت که درپیون��د با آن ی��ک سلس��له ازاقدامات اصالح��ی دیگر 
درح��وزه ه��ای قضای��ی ، اجتماع��ی ومذهبی وسیاس��ی 
نیزصورت گرفت و به ویژه درتنظیم رابطه دین ودولت 
امیرتالش های زیادی کرد که همگی درجهت تقویت 
جامع��ه ودول��ت مرکزی و نظ��م وثب��ات وامنیت و 
 قانونمن��دی وعدالت اجتماعی ب��ود. این اصالحات 
به نظام سیاس��ی کش��ورچهره دیگری می دادکه 
 بس��یاری ازخصوصی��ات ی��ک دول��ت مطلق��ه، 

ملی ومدرن راداشت.
آدمیت می نویس��د برخ��الف رای برخی مورخین 
امیرکبی��ر مان��ع دخال��ت ش��اه درامورکش��ور 
نب��ود؛ و نم��ی خواس��ت ازق��درت س��لطنت 
بکاه��د وبراقتدارخ��ود بیفزای��د. وی می بایس��ت 
 اص��ول س��لطنت را ب��ر آئی��ن ت��ازه ای اس��توار 

می ساخت وقدرت آن را محدود می کرد که نکرد.
درواقع اونتوانس��ت دامنه اصالحات��ش را درحوزه 

سیاسی درشرایط آن روزگسترش دهد. 
اص��ل اختیارنامح��دود س��لطنت، همچن��ان باقی 
بود؛گرچ��ه حکوم��ت یکس��ره ب��ه امیرواگذارش��ده 
 ۱268 امیرکبیردرمح��رم  س��رانجام  ب��ود. 
 ازمق��ام ص��دارت ع��زل ش��د ودرش��ب ۱8 
ربیع االول ۱268 توسط حاجب الدوله 
 درحمام فین کاش��ان به قتل 

رسید.

در چنین روزی 

امضاي توافق نامه سازش 
ميان ساف - تل  آويو 

)1993م(

 وقوع نبرد »منصوره« در جريان 
 جنگ هاي صليبي

 )1250م(

 پايان جنگ هاي 24 ساله 
 بين امپراتوري ايران و روم 

)627م(
بعد از جنگ هاي چهارگانه اعراب و اسرائيل و عدم موفقيت كشورهاي عرب در حذف 
رژيم اسرائيل و نيز اوج گيري اختالفات در ميان سران اسالمي، طرح صلح با اسرائيل 
مطرح شد. در همين راستا در س��يزدهم س��پتامبر 1993م توافق نامه سازشي بين 
ياسر عرفات رهبر سازمان آزادي بخش فلسطين و اس��حاق رابين نخست وزير وقت 
 رژيم صهيونيستي در واشينگتن به امضا رس��يد كه به توافق غزه - اريحا، موسوم شد. 
در اين توافقنامه، رژيم صهيونيس��تی، پس از اخذ امتيازات متعدد از ياس��ر عرفات، 
موافقت كرد تا از 90 درصد از اراضي كرانه باختري رود اردن عقب نشيني كند و تا سال 
 1999م، پيمان هاي نهايي ايجاد يك دولت فلسطيني در محدوده نوار غزه تا شهر اريحا 
در كرانه غربي رود اردن را امضا كند. عالوه بر آن، براس��اس قرارداد، ش��هرك سازي 
صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي نيز بايد خاتمه يابد، زندانيان فلسطيني آزاد شده 
و مذاكره در مورد بازگشت آوارگان فلسطيني و تعيين خطوط مرزي آغاز شد. برخالف 
 خوش بيني رهبران سازمان آزادي بخش فلس��طين، سران رژيم صهيونيستي تقريبا 
به هيچ يك از تعهدات خود در قرارداد غزه - اريحا پاي بند نماندند و در مقابل، نه تنها 
ياس��ر عرفات را به دادن امتيازات متعدد وادار كردند، بلكه با انعقاد اين قرارداد با وي، 

جبهه متحد اعراب را در مذاكرات با تل آويو، متفرق كردند.

هفتمين مرحله از جنگ هاي صليبي در اوت س��ال 1248م آغاز شد و در جريان آن، 
پادشاه فرانسه كه سه سال در پي تدارك اين جنگ بود به سوي قبرس به حركت درآمد 
و پس از توقفي چند ماهه، به سوي مصر حركت كرد. پادشاه فرانسه با نيرويی كه نزديك 
به يك صد و بيست كشتي بزرگ آن ها را منتقل مي ساخت، در ژوئن 1249م به منطقه 
دمياط واقع در شمال مصر رسيد و آن جا را تصرف كرد. در اين زمان نيروهاي صليبي 
با پنجاه هزار سرباز قصد تسلط بر قاهره را داشتند؛ اما سپاهيان مصر در شهر منصوره 
كه به شهر دمياط نزديك بود اردو زدند و با تاخت و تاز و حمالت پراكنده خود، امنيت و 
آسايش اردوگاه صليبي را بر هم زدند. چندي بعد از اين نبرد كه در 13 سپتامبر 1250م 
به وقوع پيوست، لشگر مصر موفق شد راه تداركاتي صليبي ها از طريق دريا را قطع كرده 
و آن ها را در محاصره قرار دهد. اين وضعيت موجب شد تا سپاهيان صليبي در قحطي 
شديد و انواع بيماري هاي واگيردار گرفتار آيند. در نتيجه، فرماندهان صليبي مجبور 
 به تسليم شدند و سالح هاي خود راتحويل دادند. پادشاه فرانسه كه بيمار و اسير بود، 
در صلح نامه اي كه با مصري ها امضاءكرد، پذيرفت تا با پرداخت غرامت، خود و سربازانش 
را آزاد كند. به اين ترتيب مرحله هفتم جنگ هاي صليبي با پيروزي مسلمانان خاتمه 

يافت.

خسروپرويز پادشاه ساساني در چند لشكركشي متوالي، بين النهرين، سوريه، فلسطين، 
 مصر و آسياي صغير را تسخير كرد و فتوحات خود را تا استانبول فعلي گسترش داد. 
 در س��ال 591 م، طي قراردادي بين خس��رو پرويز و امپراتوري روم، صلح برقرار شد؛ 
 اما خل��ع و قتل امپراتور حامي خس��رو، دس��ت او را در يورش به قلم��رو روم باز كرد. 
بدين ترتيب از پنجم ژانويه سال 603 م جنگ هاي 24 ساله ميان دو كشور آغاز شد. 
س��پاه ايران در س��رزمين روم فتوحات قابل توجهي كردند تا آنجا كه بيزانس يا روم 
ش��رقي، تقريبا تمامي متصرفات خود را از دست داد. بدين ترتيب قلمرو خسرو پرويز 
به حدود قلمرو هخامنش��يان رس��يد؛ اما جنگ، طوالني ش��د و لجاجت خسرو براي 
 ادامه آن، بيزانس را آماده تالفي كرد و از سال 627 حمالت تعرضي بيزانس آغاز شد. 

در اين جنگ، آذربايجان ويران و غارت شد و سپاه بيزانس بين النهرين را گرفت. 
خسرو پرويز به تيسفون گريخت، اما پيشنهاد صلح را رد كرد. در اين ميان خسروپرويز 
)كه به علت پاره كردن نامه پيامبر اكرم)ص( م��ورد نفرين آن حضرت قرار گرفته و از 
هم گسستن حكومتش توسط آن حضرت خبر داده شده بود( پي درپي از روم شكست 
خورد. پس از مدتي با شورش مردم و ارتش ايران، خسروپرويز از قدرت خلع و محبوس 

و سپس كشته شد.

انس��ان ها از اواخر دوران پارينه س��نگی قديم در فالت ايران ساكن 
شده اند. دوره پارينه س��نگی قديم از حدود 200000 تا 2500000 
س��ال قبل را در بر می گيرد. ش��واهد حضور انس��ان در اين دوران با 
انجام كش��فيات در غار دربندرش��ی گيالن به دس��ت آمده كه تاريخ 
س��كونت در ايران را به 200000 س��ال قبل می رس��اند. انسان های 
اواخ��ر دوره پارينه  س��نگی قديم اي��ران از غار دربند برای س��كونت 
كوتاه  مدت استفاده می كردند و سنگ  های آذرين و چخماق را برای 
 ساخت ابزارهای س��نگی همچون خراش��نده و درفش مورد استفاده 

قرار می دادند.
غارهايی كه انسان های پارينه س��نگی 200 تا 300 هزار سال پيش 
 انتخاب می كردند درب ورودی خاصی داشت و رو به شرق قرار داشت 
 تا هم از گرم��ای آفت��اب اس��تفاده كنند و ه��م در فصل زمس��تان 

آثار يخبندان به داخل غار نفوذ پيدا نكند.
ش��واهدی كه حاكی از حضور انس��ان در فالت ايران در دوره پارينه 
 س��نگی ميانه اس��ت، مربوط به چند غار و پناهگاه صخره ای، بيشتر 
 در كوه های زاگرس در غرب ايران اس��ت. دوره پارينه س��نگی ميانه 

با عصر موستری )دوره صنايع ساخت ابزار سنگی در 100000 سال قبل از 
ميالد( هم زمان است.

 س��طح اقتصادی و اجتماعی مرتبط با صنعت موستری نسبتا كوچك است. 
در اين دوران انسان های ساكن ايران با سفر از جايی به جايی ديگر به شكار 
 می پرداختن��د و به صورت گروه ه��ای جمع آوری غذا حرك��ت می كردند. 

 در اين دوران به طور كلی هنوز چش��م انداز برای س��كونت بسيار اندك بود. 
 به دنبال عصر موستری صنعت س��نگ چخماق پالئوتيك جديدتر به وجود 

می آيد كه ممكن است از 36000 قبل از ميالد شروع شده باشد. 
عصر نوسنگی  يا دوره روستای اوليه

عصر نوسنگی با رشد كشاورزی و آبياری همراه است؛ چراكه در عصر نوسنگی 

دما و بارندگی برای كش��اورزی مناسب می ش��ود. عصر نوسنگی در 
 ايران از حدود 8000 سال پيش از ميالد آغاز شد و حدود 5500 سال 
پيش از ميالد به پايان رسيد. مشخصه اين عصر در ايران رشد سكونت 
 گاه های كوچكی اس��ت كه در آنها 50-100 نفر س��اكن می شوند. 
 اين افراد يا در خانه های س��اخته ش��ده از آجر نپخته و ي��ا چادر و يا 
س��رپناه هايی از علف زندگی می كردند. حفاری های بيشتری برای 
شناخت تفاوت طبقات، شكل معابد و ديگر سازه های خاص آن زمان 

مورد نياز است.
دوره نوس��نگی اولي��ه )8000-7300 قب��ل از ميالد( زمان ش��روع 
 استفاده از س��فال بوده اس��ت. انس��ان ها در اين دوران اس��تفاده از 
خاك رس برای س��اخت سفال را ش��روع كردند و اين در نتيجه آشنا 

شدن آنها با كشاورزی و توسعه روستاها بوده است.
 اب��زار دوره نوس��نگی بيش��تر از جنس س��نگ چخماق، چ��وب و يا 
بافت ه��ای گياهی بوده اس��ت. اش��كالی از گوس��فند، گاو، س��گ، 
 خوك و انس��ان ها كه از خاك رس درس��ت می ش��ده اند هم كشف 
شده اند. دستبندها و آويزها هم اغلب به وسيله ساكنان روستاها مورد 
استفاده قرار می گرفته است. در اين دوران ابزاری برای برداشت محصوالت 
 كش��اورزی، قصابی، چرم كاری و ديگر چيزها از سنگ چخماق ساخته شد. 
 در حالی كه سنگ های آسياب، هاون و دس��ته هاون از سنگ آهك ساخته 
 می شد. مس خالص بومی فالت مركزی ايران هم برای ساخت مهره و سنجاق 

چكش كاری شد مورد استفاده قرار می گرفت.

وقايـع عصـر حجـر در ايـران

امـیرکبیـر؛ مصلـح بـزرگ قاجـار



اخبار خبر 

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: جش��ن عاطفه ها از سوی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اصفهان، امس��ال با تغییرات خاص��ی در دو مرحله برگزار 
می شود.  مهدی مجلس آرا با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها در اصفهان 
برای کمک به دانش آموزان نیازمند اظهار داشت: مردم اصفهان همیشه در 
کار خیر پیشقدم بوده اند و امسال نیز بنا به درخواست آنها این کار نیکو در 

دو مرحله برگزار می شود.
وی با اشاره به زمان برگزاری این جشن افزود: امسال 26 و 27 شهریور ماه در 

سطح شهر و هشت مهر نیز در مدارس این جشن برگزار می شود.
مدی��رکل کمیته ام��داد اصفهان بی��ان ک��رد: پایگاه های م��ورد نظر برای 
جمع آوری هدایای مردم در س��طح ش��هر در حال حاضر در دست بررسی 

هستند اما امسال رویکرد دو مرحله ای است.
وی خاطرنش��ان کرد: دلیل اینکه مراس��م به صورت دو مرحل��ه ای برگزار 
می شود، از طریق نظرس��نجی مردمی و درخواس��ت های آنها مبنی بر این 
بود که اگر در دو مرحله صورت بگیر به نیازمندان به بهترین ش��کل کمک 
می شود. مجلس آرا گفت: مدارس سال گذشته بالغ بر 400 الی 500 میلیون 
تومان به کمیته امداد در طرح جش��ن عاطفه ها کمک کردند و امس��ال نیز 

امیدوار هستیم مردم خیر اصفهان نیازمندان را یاری رسانند.

 مدیر کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: برای سال تحصیلی 
جدید 200 مدرسه استان اصفهان با کمتر از 10 نفر دانش آموز فعالیت 

می کنند.
محمد حسن قائدی ها در آران و بیدگل با اشاره به رتبه دوم استان اصفهان 
در پوشش تحصیلی دانش آموزان در کشور اظهار کرد: هم اکنون استان 
اصفهان در آموزش ابتدایی 99 درصد پوش��ش تحصیلی دارد که در نوع 
خود قابل توجه است. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه باید ش��رایطی در مدارس اس��تان اصفهان فراهم شود که همه 
اعضای آن، چه دانش اموز و چه معلم بتواند آزادانه نظرات خود را ارائه و 
فعالیت کنند، گفت: یکی از فعالیت هایی که در اولویت برنامه های استان 
و حتی کشور قرار گرفته جلوگیری از ادامه طرح جداسازی مدارس است.

 قائدی ها تصریح کرد: امسال برای توجه جدی به امر پژوهش و آزمایش 
هشت طرح احداث پژوهشسرا در آموزش و پرورش استان اصفهان کلید 

خورد که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
 وی با اشاره به ارزش باالی رشته های فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش 
و تربیت نیروهای کارآمد در آینده افزود: ه��م اکنون بیش از 43 درصد 

مدارس استان اصفهان را مرکز فنی و حرفه ای تشکیل می دهند.
مدیر کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان آموزش و پرورش را یکی از 
مهم ترین نهادهای کشور دانس��ت که همواره با توجه به تفکرات خاص 
دولت ها مورد بی مهری قرار گرفته است.قائدی ها تصریح کرد: برای اینکه 
جامعه ای پویا و پیشرفته داشته باشیم باید آموزش و پرورشی پویا داشته 
باش��یم و این امکان پذیر نیس��ت مگر این که تمام دستگاه ها، آموزش و 

پرورش را در رسیدن به تعالی کمک کنند.

 ش��هردار اصفهان با انتقاد شدید از مسووالن س��ازمان سینمایی کشور
 در خصوص موضع متفاوت آن ها در برگزاری جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان گفت: دوستان سازمان سینمایی درجلسه  با مسووالن 
اصفهان اعالم کردند که جشنواره از این شهر خارج نمی شود و به جایی 
نمی رود، اما متأس��فانه در تهران تصمیم دیگری گرفتن��د که این عدم 

صداقت آنها را نشان می دهد.
مهدی جمالی نژاد در خص��وص آخرین وضعیت جش��نواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان و برگزاری آن در اصفهان اظهار کرد: متأسفانه در 
این زمینه مجموعه عزیزان مان را در سازمان سینمایی کشور در تهران 
بی صداقت دیدم. اساس ارتباط و تعامل مان با دستگاه های مختلف کشور 
و استان را بر مبنای صداقت چیده ایم و بر همین اساس ادامه خواهیم داد 

و معتقدیم اگر صداقت نباشد هیچ کاری نمی توان انجام داد.
وی با اش��اره به جلس��ه ای با ایوبی رییس سازمان س��ینمایی کشور در 
اصفهان افزود: در این جلسه قرار بر این شد که جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان در اصفهان بماند و در این جلسه هم استاندار و هم بنده 
به عنوان ش��هردار به صراحت اعالم کردیم که اصفه��ان آماده برگزاری 

جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان است.
شهردار اصفهان ادامه داد: درست اس��ت که مدیریت شهری اصفهان و 
مدیریت فارابی همزمان با هم عوض شد؛ ولی همه همدل بودندکه این 
اتفاق در اصفهان رخ بدهد و در جلسه اصفهان دوستان سازمان سینمایی 
کش��ور عنوان کردند که این جش��نواره به هیچ عنوان از اصفهان خارج 
نمی شود و به جایی نخواهد رفت، اما به دلیل تغییر مدیریت ها تنها با یک 
فاصله زمانی مناسب برگزار شود و این تغییر در حد چند ماه خواهد بود.

جمالی نژاد تأکید کرد: مدیران سینمایی هنگامی که از اصفهان به تهران 
رفتند، به دالیل مختلفی موضعی ک��ه در تهران مطرح کردند با موضعی 
که در اصفهان مطرح ش��ده بود، ب��ه طور کامل متفاوت ب��ود و این عدم 
صداقت آنها را می رساند. ش��هردار اصفهان خاطرنشان کرد: اگر تاکنون  
استاندار و بنده به عنوان شهردار و شورای اسالمی شهر اصفهان اعتراض 
نکرده  ایم به این دلیل اس��ت که منتظر آقای وزیر هس��تیم، تا ایشان با 
صراحت، صداقت و عدالت موضوع را پیگیری کرده و اعالم موضع کنند.

 مدیر امور برق شهر اصفهان گفت: به دنبال راه اندازی پروژه مهندسی خط 
گرم در امور برق شرق برای کاهش خاموشی ها هستیم.

داریوش باروتی اظهار داشت: اولین پروژه مهندسی خط گرم در امور برق 
شرق در خیابان جی شرقی با هدف تعویض پایه های فرسوده و رفع حریم 
شبکه فشار متوسط و انتقال پایه ها از وسط معبر عمومی به کناره اجرا شد. 
وی بیان داشت: عمده ترین مساله ای که در کار به روش خط گرم مدنظر 
است کاهش خاموش��ی ها اس��ت چون در روش های معمول برای انجام 
هرگونه عملیاتی برروی شبکه های برق نیاز به قطع برق و محروم ماندن 
چندساعتی مشترکان از برق است. مدیر امور برق شهر اصفهان اضافه کرد: 
در خط گرم بدون اعمال هرگونه خاموش��ی تعمیرات و عملیات مورد نیاز 
برروی شبکه از قبیل شاخه بری، نصب و جابجایی ترانسفورماتورها، برقدار 
کردن شبکه های جدید اعمال می شود. وی افزود: در شرق اصفهان، تعداد 
سه اصله پایه 12 متری زیر خط فشار متوسط نصب، دو اصله پایه 12 متری 
برکنار و سه مورد تغییر آرایش شبکه به منظور رفع حریم به صورت خط 

گرم اجرا شد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان؛
جشن عاطفه ها در 

دو مرحله برگزار می شود

فعالیت 200 مدرسه استان اصفهان 
با 10 دانش آموز

شهردار اصفهان؛
 مسووالن سازمان سینمایی کشور

 صداقت ندارند

کاهش خاموشی ها در شرق اصفهان
 به روش خط گرم
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 عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: مخابرات 
اصفهان باید به سمت نصب دکل واحدی تلفن همراه 

با اپراتورهای برود.
عب��اس حاج رس��ولیها اظهار داش��ت: مخاب��رات و 
اپراتورهای دیگر تلفن همراه به جای نصب دکل های 
جداگانه که منجر به مخدوش کردن چهره شهر نیز 
می شود، یک دکل واحد برای آنتن دهی به مشترکان 

خود نصب کنند.
وی با بیان اینکه اهالی هر منطق��ه نگرانی دارند که 
نصب آنتن های مخابراتی برای سالمتی ش��ان مضر 
باش��د، افزود: این نگرانی به جا اس��ت و باید شرکت 
مخاب��رات در این زمینه ب��ه مردم اطمین��ان خاطر 

بدهند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اینکه 
شرکت مخابرات و دیگر اپراتورها هر کدام به صورت 
جداگانه اقدام به نصب آنتن و سایت می کنند از منظر 

زیباسازی شهری صحیح نیست.
وی با بیان اینکه باید دکل مادری ایجاد شود و تمام 
 دکل ه��ا روی آن قرار گی��رد و این حال��ت پراکنده

سایت ها، در شهر، دیگر وجود نداش��ته باشد، ادامه 
داد: در ح��ال حاضر در تهران ش��اهد ای��ن موضوع 
هستیم و می بینیم که دو اپراتور روی یک دکل واحد 
اقدام به راه اندازی سایت می کنند که این اتفاق باید 
در اصفهان نیز بیفتد.حاج رسولیها اظهار داشت: در 
جلساتی که با شرکت مخابرات داشتیم مقرر شد این 

کار انجام گیرد؛ اما تا کنون عملیاتی نشده است.

 مدی��رکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفه��ان گفت: 
 تع��داد پرونده ه��ای ن��زاع در مقایس��ه ب��ا م��دت 
 مش��ابه س��ال گذش��ته 10/3 درص��د در م��ردان و
  6/7 ده��م درص��د در زنان ب��ا کاهش هم��راه بوده

 است.
علی س��لیمان پور با بیان اینکه در بخ��ش معاینات 
س��رپایی در چهار ماهه اول سال 14 هزار و 987 نفر 
به دلیل صدمات ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني 
استان اصفهان مراجعه کردند، اظهار کرد: این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 8/7 درصد 

کاهش یافته است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه کل مراجعات بخ��ش معاینات 
سرپایی در چهار ماهه سال جاری 49 هزار و 598 نفر 

بوده است، افزود: از این تعداد 14 هزار و 987 نفر به 
دلیل صدمات ناش��ي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني 

استان اصفهان مراجعه کردند.
مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
از کل مراجعان نزاع در چهار ماهه اول س��ال جاری 
 چهار هزار و 695 نفر زن و 10 ه��زار و 210 نفر مرد 

بوده اند.
وی به آمار مراجعیان در شهرس��تان ها اشاره کرد و 
ادامه داد: بیشترین مراجعات به مراکز پزشکی قانونی 
 شهرس��تان های اصفهان، کاش��ان، خمینی ش��هر و 
نج��ف آب��اد، کمتری��ن مراجع��ات نیز مرب��وط به 
 شهرس��تان های چادگان، نطن��ز، تی��ران و کرون و 

خور و بیابانک است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

مخابرات باید به سمت نصب دکل واحد 
با اپراتورهای دیگر برود

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

کاهش هشت درصدي پرونده های نزاع در اصفهان

12

Society,Cultural  Newspaper No.1678 |  September 13  ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Gholipour.zayanderoud@gmail.com

به نق��ل از اداره کل روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در مراسم افتتاح چندین پروژه عمرانی در 
شهرستان شاهین شهر و میمه، اظهار داشت: شاهین شهر 

مهد علم و دانش،  فرهنگ و تالش و کوشش است.
وی با بیان اینک��ه این پروژه ه��ا باید در هفت��ه دولت به 
بهره برداری می رسید، افزود: به دلیل ترافیک دیپلماتیک 
و سفر هیات های خارجی در چند هفته گذشته افتتاح و 

بهره برداری از این پروژه ها به امروز موکول شد.
استاندار اصفهان از برگزاری جلس��ه ویژه ای در دو هفته 
آینده برای بررسی مشکالت این شهرستان خبر داد و بیان 
کرد: این جلس��ه با حضور مسووالن استانی و شهرستانی 

تشکیل می شود.
وی به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در طول دو سال 
خدمت اش��اره و تصریح کرد: رییس جمهور در طول این 
مدت به ش��عارها و وعده های انتخاباتی خود پایبند بوده 

و تا جائی که امکان داشت به وعده های خود عمل کرد.
زرگرپور کاهش نرخ ت��ورم از 45 درصد به 14 درصد را از 
دیگر اقدامات دولت برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: دولت 

سعی دارد این تورم را تک رقمی کند. 
وی با بیان اینکه دولت کش��ور را در رک��ود کامل تحویل 
گرفته، گفت: طلیعه های خارج شدن از رکود و حرکت به 

سوی رونق در کشور و استان مشاهده می شود.

استاندار اصفهان با اش��اره به طرح تحول 
س��المت اظهار داشت: در س��ال گذشته 
250 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه 
به اس��تان اصفهان تزریق شد. وی یکی از 
مهم ترین اقدامات دولت را حل مس��ائل 
5+1 و توافق هسته ای برشمرد و بیان کرد: 
توافق هسته ای ایران سبب عزت اسالم و 

مسلمانان و مردم ایران شد.
زرگرپور ب��ا بی��ان اینکه ای��ن کار بزرگ 
مورد تحس��ین رهبر معظ��م انقالب قرار 
گرفته، افزود: توافق هس��ته ای کار بسیار 
 بزرگی بوده و نمی توان به این کار اعتراض 
کرد، چرا که سبب برداش��ته شدن موانع 
توس��عه کش��ور ش��ده و باید قدردان این 
اقدامات که توس��ط دولت و مل��ت انجام 

شده، باشیم.
وی با بیان اینکه خزانه دولت و س��یلوها و 
آب پشت سد در زمان تحویل دولت خالی 

بوده، تصریح کرد: خوشبختانه امروز 400 
هزار تن گندم در سیلوهای استان اصفهان 
ذخیره شده و با مدیریت درست ، آب پشت 

سد به مقدار قابل قبولی رسیده است.
استاندار اصفهان به اقدامات صورت  گرفته 
در زمینه کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و 
گفت: در چهار ماهه نخست سال 92، فقط 
30 روز هوای سالم در استان اصفهان بوده 
که امسال این تعداد روزهای سالم به 114 
روز رس��یده و باید انتظار روزی را داشته 
باشیم که آالینده ها به طور کامل برطرف 
شود و چشم داشتی به عوارض آالیندگی 

نداشته باشیم. 
وی به روی ریل قرار گرفتن ابر پروژه های 
استان اشاره و خاطرنشان کرد: پروژه های 
مترو، مصلی و ورزشگاه روی ریل تکمیل 
ق��رار گرفت��ه و کلن��گ خ��ط دو مترو و 
نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز به زمین 

زده شده است.
زرگرپور با بی��ان اینکه تا پایان س��ال تمام روس��تاهای 
اصفهان طرح هادی دارند، اظهار داشت: در آینده نزدیک 

همه روستاهای استان اصفهان گازرسانی می شوند.
وی بی��ان کرد: اصفهان اس��تانی ش��اخص بوده و ش��ان 
مردم ای��ن اس��تان و شهرس��تان شاهین ش��هر بیش از 
 این اس��ت و باید نس��بت به ش��ان مردم تالش بیشتری 

صورت گیرد. 
همچنین با حضور اس��تاندار اصفهان 10 پروژه عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی در شهرستان شاهین شهر به صورت 

نمادین افتتاح و به بهره برداری رسید.
افتتاح و بهره ب��رداری از پروژه های س��الن چندمنظوره 
معراج با اعتباری بالغ ب��ر 33 میلیارد ریال و اعیانی 270 
متر مربع، بازار روز میالد ب��ا اعتبار 110 میلیارد و اعیانی 
چهار هزار و 200 متر مربع، پ��ارک خلیج فارس با اعتبار 
بالغ بر شش میلیارد ریال و مس��احت 10 هزار مترمربع ، 
پارک فدک با اعتبار بالغ بر شش میلیارد ریال و مساحت 
هفت هزار و 700 مترمربع، س��الن آمفی تئاتر و کتابخانه 
مرکزی این شهرستان در نگارستان شهرداری با اعتباری 
بالغ بر 9 و سه میلیارد ریال، زیرس��ازی و آسفالت معابر 
فدک و کوثر، بلوار ش��اهد  ، مدرس��ه ف��دک و کالنتری 

گلدیس با حضور استاندار اصفهان صورت گرفت.

رسول زرگرپور؛

همه روستاهای اصفهان گازرسانی می شوند

اللهیاری  درجمع مدیران هواپیمایی فالی دبی؛

 دولت توانایی پرداخت هزینه های
 گردشگری را ندارد

مدی��رکل س��ازمان میراث  مریم 
وپدریان گردش��گری   فرهنگ��ی 

صنای��ع دس��تی اصفه��ان  
درجمع مدیران هواپیمایی فالی دبی در ایران گفت: 
متاسفانه با وجود مش��کالتی که در سال های اخیر 
برای دولت ایجاد ش��د، فقدان حمای��ت دولت را از 
بخش خصوصی داش��ته ایم و امسال سخت ترین 

سال های مالی دولت بوده است.
اللهیاری نقش دولت را در توس��عه زیرساخت های 
گردش��گری مهم دانس��ت و اظهار داشت: بخش 
خصوصی در حوزه گردش��گری می تواند به عنوان 
بازوی اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
عمل کند؛ چرا که بخش دولتی نیز به هیچ عنوان 
توانایی پرداخت هزینه های این صنعت را ندارد. از 
سوی دیگر این بخش خصوصی است که می تواند 
با نفوذ وتبلیغات توریس��م را به کشور وارد کند و با 
ارتباط های خود پای سرمایه گذاران خارجی را به 
این عرصه باز کند. از ای��ن رو دولت ها نباید بخش 

خصوصی را رقیب خود بدانند.
وی با تاکید بر اینکه آژانس ه��ای هواپیمایی باید 
خالقیت به خرج بدهند تصری��ح کرد: در حقیقت 
 وظیفه اصل��ی دولت ه��ا در بخش گردش��گری، 
سیاس��ت گذاری، هدایت وفراهم ساخت شرایط و 
ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران و تسهیل در امر 

سرمایه گذاری است.
اللهیاری ادامه داد: بی شک وظیفه اصلی دولت ها در 
زمینه گردشگری سیاست گذاری و تسهیل شرایط 

ورود گردشگر و سرمایه گذاری است.
مدیر کل س��ازمان میراث فرهنگی گردش��گری و 
صنایع دستی اصفهان با اش��اره به فعالیت آژانس 
هواپیمایی فالی دبی در ایران هم گفت: این آژانس 
هواپیمایی به 9 شهر ایران سفر می کند و امیدواریم 

که این موضوع افزایش یابد.
در این جلس��ه همچنی��ن حمید قدیم��ی ، مدیر 
هواپیمایی فالی دبی در ایران هم با اشاره به اینکه 
 به فاصله 2009 تا 2015 ب��ه 100 مقصد پروازی

  رس��یده ای��م و ب��ه همین ص��ورت در ای��ران هم 
بزرگ ترین ایرالین از نظر تعداد و ش��هرهایی که 
پرواز می کنیم هس��تیم اظهار داش��ت: اکنون در 

شهرهایی مثل تهران، اصفهان، بندرعباس، تبریز، 
همدان، شیراز،الر، اهواز،مش��هد و تبریز پرواز این 

پروازها را داریم.
وی افزود: اکنون 31 پرواز هفتگی داریم و اصفهان با 
سه پرواز از اسفندماه شروع شده و با روند رو به رشد 
تعداد مس��افران در مرداد ماه تقریبا ب��ه رکورد  دو 

هزار و 700 مسافر رسیدیم.
قدیمی با بیان اینکه اکنون 50 هواپیمای عملیاتی 
داریم و سال گذشته هم یک س��فارش برای 110 
هواپیما داشتیم که تحویل خواهیم گرفت و به یکی 
از بزرگ ترین ایرالین های منطقه تبدیل خواهیم 
شد.وی تاکید کرد: سیاس��ت ما آسان کردن سفر 
است و فالی دبی با مدل های کم هزینه تاسیس شد 
ولی بهینه سازی شده و با توجه به شرایط خاورمیانه 

اکنون روی پروازها بار مجانی تا 30 کیلو داریم.
قدیمی مهم ترین مزیت رقابت��ی هواپیمای فالی 
دبی را ناوگانی جوان با میانگین عمر زیر س��ه سال 
دانس��ت و تصریح کرد: از آنجایی ک��ه امنیت یکی 
از مهم ترین مولفه های پروازها اس��ت، توانستیم 

محبوبیت این پروازها را از این نظر ارتقا دهیم.
 مدیر هواپیمایی ف��الی دبی در ایران ب��ا تاکید بر 

اینکه هر چه سفرها تسهیل ش��ود تعداد توریست 
بیشتری به ایران وارد شده و شاهد ارزآوری بیشتری 
خواهیم بود گفت: از مهم ترین شهرهای دنیا مردم 
می توانند از طریق این هواپیما به دبی آمده و از آنجا 
هم مستقیم به ش��هرهای ایران و از جمله اصفهان 
وارد شوند این در حالی اس��ت که از قبل سفرها به 
این شکل نبود و خیلی سخت با پرواز به چند کشور 

و شهر صورت می گرفت.
وی اضافه کرد: به طور متوسط از اسفندماه تا کنون 

5 تا 10 درصد افزایش مسافر داشتیم.
قدیمی در ادامه با تاکی��د براینکه هواپیمایی فالی 
دبی کلیه استانداردهایی که س��ازمان هواپیمایی 
جهانی دارد را با ق��درت دنبال می کن��د و امنیت 
پروازی ک��ه دارد قابل قیاس ب��ا ایرالین های دیگر 
نیس��ت و برنامه آتی ما این اس��ت که در اصفهان 
دفتر خودمان را داشته باشیم تا مردم با تسهیالت 

بیشتری بتوانند از خدمات ما استفاده کنند.
وی در پایان گفت: م��ا اکنون اکن��ون بیش از 90 
مقصد بین المللی را در اروپا، آس��یا و آفریقا تحت 
پوشش قرار داده ایم و امیدواریم این روند رو به رشد 

همچنان ادامه یابد.



احتمال تغییرات در 
کادر فنی تیم ملی 

کشتی فرنگی ایران

راه طوالنی رونی
تا رسیدن به 

رکورد دایی

نتایج رقابت های جهانی و ناکامی برخ��ی چهره های پرامید و عنوان دار 
کش��تی فرنگی ایران در الس وگاس، کادر فنی تیم مل��ی را در معرض 
تغییرات اساس��ی قرار داده اس��ت. با این حال هنوز فدراس��یون کشتی 

واکنشی نداشته است.
کسب یک مدال نقره و دو برنز و سه سهمیه المپیک از مجموع هفت وزن 
رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی جهان، نتیجه ای نبود که اهالی کشتی 
و متولیان ورزش انتظارش را می کشیدند و هنوز مشخص نیست تیمی 

که سال گذشته قهرمان جهان شد، چرا به این روز افتاد.
در همین راس��تا گفته می ش��ود یکی از مهم ترین تبعات این ناکامی، 
تغییرات اساس��ی در ترکیب اعضای کادر فنی تیم ملی کش��تی فرنگی 
 اس��ت که هیچ بعید نیس��ت ای��ن اتفاق ب��ه محض بازگش��ت تیم ملی 
صورت گیرد.زمزمه های تغییرات در کادر فنی تیم ملی کش��تی فرنگی 
ایران در شرایطی به گوش می رسد که هنوز فدراسیون کشتی، واکنشی 
به این موضوع نداشته است. البته دلیل آن ش��اید درگیری با مسابقات 

کشتی آزاد است که هنوز به پایان نرسیده و در آمریکا جریان دارد.

وین رونی در حال حاضر با 50 گل ملی راه طوالنی تا رس��یدن به رکورد 
گلزنی علی دایی با 107 گل دارد.

وین رونی در بازی برابر سوئیس در انتخابی یورو 2016 موفق شد از روی 
نقطه پنالتی پنجاهمین گل ملی خود را به ثمر برساند و برترین گلزن تاریخ 
فوتبال انگلیس لقب گیرد و رکوردی که سال ها پیش سر بابی چارلتون 
 ،todayonline از خودبه جای گذاشته بود را بش��کند.پایگاه اینترنتی
 در گزارشی با تمجید از وین رونی نوشت: فوتبال انگلیس باالخره پس از

 مدت ها یک چهره گلزن را به خود دید و این وین رونی بود که توانس��ت 
رکورد برترین گلزن ملی این کش��ور را ارتقا بخشد ولی این بازیکن راهی 
طوالنی برای رس��یدن به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان را 
دارد چرا که او باید بیش از 50 گل دیگر برای تیمش به ثمر برساند که کمی 
دور از ذهن است.در حال حاضر علی دایی تنها فوتبالیستی است که بیش 
از 100 گل برای تیم ملی کشورش به ثمر رسانده است. او 107 گل ملی را 
در کارنامه خود دارد و این در حالی است که فرانس پوشکاش با 84 گل در 

89 بازی یکی دیگر از بزرگانی است که در این رده بندی قرار دارد.

 ش��اگردان پرویز مظلومی در شرایطی برابر تیم ش��هرداری سمنان به 
یک پیروزی پرگل دس��ت پیدا کردند که بازیکن خبرس��از این تیم با 
وجود حضور کوتاه مدت در ترکیب این تیم موفق ش��د دو گل بزند و 

کادر فنی را امیدوار کند.
در ادامه رقابت های فوتبال جام حذفی ، تیم های اس��تقالل تهران و 
شهرداری سمنان در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند که در 
پایان آبی پوش��ان تهرانی با نتیجه پنج بر صفر برابر حریف نه چندان 

مطرح خود به پیروزی رسیدند.
 برای اس��تقالل در این دیدار سجادش��هباززاده)22 و 46( ، پروپئیچ

)65 و 75( و میالد فخرالدینی)81( گل زدند.
در ای��ن دیدار ک��ه اس��تقالل ب��ا تغییرات��ی در ترکیبش ب��ه میدان 
رفته ب��ود، تی��م حریف حرف��ی ب��رای گفتن نداش��ت و ش��اگردان 
پروی��ز مظلومی یک بازی تدارکاتی س��بک را پش��ت سرگذاش��تند. 
 کادر فنی ه��م در این دی��دار به چن��د بازیکن این تی��م فرصت بازی

 داد.
پروپئیچ که در اواس��ط نیمه دوم از س��وی پرویز مظلوم��ی به میدان 
فرستاده شد نمایش قابل قبولی داشت و توانست دو گل به ثمر برساند. 
این بازیکن به خاطر انتقالش به اس��تقالل بعد از بس��ته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت بین المللی فوتبال س��روصدای زیادی ب��ه پا کرد اما با 
تاثیرگذاری که در این دیدار داش��ت، کادر فنی و هواداران اس��تقالل 

را امیدوار کرد.

پرسپولیس و نقایصی که 
آزارش می دهد

پرس��پولیس در بازی های اخیرش نشان داده است که از نظر تهاجمی 
تیم خوبی است و اگر کمی تجربه به عناصر هجومی این تیم تزریق شود 

می تواند در بازی های آتی نتایج خوبی بگیرد.
تیم فوتبال پرس��پولیس در فصل اخیر با وجود ارائ��ه بازی های قابل 
قبول، نتوانسته از نظر کس��ب نتیجه موفق عمل کند و در حال حاضر 
با کسب سه شکست، یک پیروزی و یک تس��اوی و با 4 امتیاز در رده 
 چهاردهم جدول لی��گ برتر و تنها باالتر از تیم ه��ای نفت و فوالد قرار 

دارد. 
البته جایگاه پرسپولیس در جدول رده بندی نشانگر این مساله نیست 
که ای��ن تیم عملک��رد مثبتی ندارد. بلکه پرس��پولیس ب��ا وجود ارائه 
بازی های قابل قبول نتوانس��ته نتایج خوبی بگی��رد. البته اگر نگاهی 
به بازی های اخیر سرخ پوشان داشته باش��یم، این مساله کامال واضح 
اس��ت که این تیم در فاز هجومی خ��وب عمل می کند و ب��ا برنامه به 
س��مت دروازه حریفان حرک��ت می کند. ام��ا به دلیل اینک��ه این تیم 
 در فاز هجوم��ی بازیکن چندان ب��ا تجربه ای ندارد، با مش��کل مواجه

 می شود.
یکی از علت های اصلی اینکه پرسپولیس تا االن نتوانسته نتایج خوبی 
کس��ب کند، عدم هماهنگی الزم میان مدافع��ان و دروازه بان این تیم 
است. مس��اله ای که موجب شد تا س��رمربی کروات پرسپولیس بار ها 
به ترکی��ب مدافعان میانی تیمش دس��ت بزند. مدافع��ان تیم فوتبال 
پرس��پولیس هنگامی که مقابل خط حمله تندی برخورد می کنند، به 
مش��کل برمی خورند. چهار مدافع میانی سرخ ها روی هم رفته بیش از 
130 سال سن دارند و در کنار این ها باید نفرات تند و تیزی قرار داشته 

باشند.
 اما مدافعان کناری تیم هم وقتی نفوذ می کنند روی حمالت حریف جا 
می مانند. مساله ای که بار ها باعث گل خوردن پرسپولیس شده است. 
پرسپولیس در حال حاضر با خوردن ده گل در پنج مسابقه بدترین خط 

دفاع لیگ را دارا است.
البته برانکوایوانکویچ امیدوار بود که با بازگشت مکانی دیگر این تیم به 
مشکل برنخواهد خورد. اما مکانی در بازی برابر ذوب آهن هم با خروج 
بی موقع از دروازه روی دریافت گل تیمش ب��ی تقصیر نبود. اما با این 
حال به نظر می رسد رفته رفته این هماهنگی در حال شکل گیری است. 
مس��اله دیگری که در بازی های پرسپولیس ش��اهد آن بودیم این بود 
که سرمربی سرخ پوش��ان روی چند بازیکن تیمش حساب ویژه ای باز 
کرده است. ابتدا رامین رضاییان است که در بازی های اخیر بیش از آن 
که نقش یک مدافع را داشته باشد، بیشتر در کار های هجومی تیمش 
شرکت کرده است. کمال کامیابی نیا نیز بعد از پیوستن به پرسپولیس 
 در  تم��ام بازی ه��ای پرس��پولیس در مرک��ز زمین نق��ش موثری را

 ایفا کرده است. 
همچنین س��رمربی س��رخ ها روی نفوذها از جناحین حساب ویژه ای 
روی کاپیت��ان تیمش یعنی هادی ن��وروزی و امید عالیش��اه باز کرده 
است تا این دو برای دو جوانی که نوک پیکان حمله پرسپولیس حضور 
 دارند، موقعیت س��ازی کنند. البته س��رمربی پرس��پولیس تا االن به

 فرشاد احمدزاده  هم فرصت زیادی داده است اما این بازیکن جوان تا 
االن نتوانس��ته تاثیر چندانی در روند حرکتی تیم داشته باشد. جوان 
دیگر خط میانی پرس��پولیس، میالد کمندانی است. جوانی که برانکو 
برای فصل جدید نگاه وی��ژه ای روی او دارد و در بازی های اخیر او را به 
عنوان جایگزین به زمین فرستاده است. اما این جوان توانسته در همان 

دقایقی هم که در زمین حضور دارد، تاثیرش را بگذارد.
تیم امسال پرس��پولیس با وجود اینکه با به ثمر رس��اندن 8 گل بعد از 
سپاهان بهترین خط حمله لیگ را دارد، اما هنوز این تیم موقعیت های 
زیادی را هدر می دهد. دلیل این موضوع هم به نظر می رسد که سن کم 
مهاجمان این تیم باشد. زیرا اگر در فاز هجومی چند بازیکن با تجربه نیز 
به کمک بازیکن های جوان تیم بیایند، مطمئنا سرخ پوش��ان عملکرد 

بهتری خواهند داشت.
مساله دیگر این است که نفرات هجومی پرسپولیس به علت وضعیت 
بدنی نمی توانند در نبرد  با مدافعان حریفان ب��ه ویژه  نبردهای هوایی 
چندان موفق عمل کنند. زیرا پرس��پولیس در فاز هجومی از بازیکنان 
تکنیکی برخوردار اس��ت و گل هایی هم که به ثمر رسانده روی زمین 
بوده اس��ت. اما با این حال سرخ پوش��ان باز هم حرک��ت از جناحین و 
سانتر به روی دروازه را در اولویت کار خود قرار می دهند.البته سرمربی 
سرخ پوشان با جذب جری بنگس��ون سعی دارد این نقطه ضعف را نیز 

برطرف کند.
مهدی طارمی در حال حاضر با به ثمر رس��اندن چهار گل و گرفتن دو 

پنالتی نقش ویژه ای در فاز تهاجمی پرسپولیس داشته است.
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  تی��م مل��ی والیب��ال ای��ران در ادام��ه دیدارهای خ��ود در 
جام جهانی به مصاف لهستان، قهرمان جهان رفت و در پایان 
دیداری حس��اس و مهیج که پنج س��ت به دنبال داش��ت با 

حساب سه بر دو نتیجه را واگذار کرد و بازی برده را باخت.
تیم های ملی والیبال ایران و لهس��تان از ساعت 7:40 شنبه 
در چارچوب رقابت های جام جهانی ژاپن به مصاف یکدیگر 
رفتند که در پایان جدالی حس��اس، تیم ملی ایران با حساب 
س��ه  بر دو مقابل قهرمان جهان شکس��ت خورد تا یک برد 
ارزشمند را از دس��ت بدهد.تیم ایران ش��روع خوبی در این 
بازی مهیج داشت و دو  ست ابتدایی را به ترتیب با امتیازات 
 25 بر 18 و 25 بر 23 برنده ش��د. در س��ت س��وم لهس��تان

 25 بر 15 پیروز ش��د تا به ب��ازی برگردد. س��ت چهارم این 
مسابقه را لهستان 25 بر 20 برد تا کار به ست پنجم کشیده 
شود. در ست پنجم این تیم لهستان بود که 15 بر 11 برنده 

شد و این دیدار را 3 بر 2 به سود خود خاتمه داد.
لهس��تان در حالی این بازی را برد که دو س��ت اول را به تیم 
 ایران باخته ب��ود اما تغییری که اس��تفان آنتی��گا از ابتدای

 ست س��وم در تیمش ایجاد کرد و میکا را به میدان فرستاد 
کامال کواچ را در ادامه کار مات کرد و سرمربی تیم کشورمان 
در سه ست متوالی نتوانس��ت واکنش خوبی نسبت به بازی 
حریف داشته باشد تا ایران یک برد ارزشمند را مقابل قهرمان 
جهان از دست بدهد. این پنجمین باخت ایران برابر لهستان 
 در س��ال جاری بود. ش��اگردان ک��واچ پیش تر، س��ه بار در

 لیگ جهانی و یک بار هم در جام واگنر مقابل لهستان نتیجه 
را واگذار کرده بودند.

شروع توفانی ایران
تیم کش��ورمان ب��ازی را ب��ا ترکی��ب دیدارهای قب��ل آغاز 
کرد. س��عید معروف، س��یدمحمد موس��وی، عادل غالمی، 
 مجتب��ی میرزاجانپ��ور، می��الد عبادی پ��ور، امی��ر غفور و 
مهدی مرندی )لیبرو( آغاز کرد. در این ست، تیم ایران بازی را 
قدرتمندانه شروع کرد و مقابل قهرمان جهان با اعتماد به نفس 
باالیی که داش��ت بازی را قدرتمندانه ادامه داد.لهستان که 
پاسور اصلی خود را در اختیار نداشت در خط حمله نتوانست 
از مدافعان روی تور ایران عبور کن��د و در واقع این دفاع روی 
تور خوب ایران بود که اختالف زیادی را از اواسط ست نخست 
ایجاد کرد و در نهایت هم این س��ت با برتری 25 بر 18 ایران 

خاتمه یافت.
ست دوم به کام ایران

در شروع ست دوم لهس��تان تالش کرد بر بازی مسلط شود 
اما بازیکنان کش��ورمان که روحیه خوبی داشتند هر امتیاز 
حریف را پاس��خ دادند ت��ا دو تیم پا به پای ه��م پیش بروند. 
وقت نخست استراحت فنی این ست را لهستان 8 بر 7 پیش 
افتاد اما بعد از آن ایران با سرویس های خوب خود و استفاده 
از توپ های برگش��تی 12 بر 9 پیش افتاد تا آنتیگا تقاضای 
وقت استراحت کند. پوئن س��رویس غفور در ادامه اختالف 

را به 4 امتیاز رساند.تیم لهستان در ادامه با اشتباهات متوالی 
خط حمله ایران در امتیاز 15 خود را به ایران رس��اند و وقت 
دوم اس��تراحت فنی را 16 بر 15 به سود خود به ثبت رساند. 
در حالی که لهس��تان دو امتیاز پیش افتاده بود ایران توپ را 
برگرداند و عبادی پور با دو سرویس سهمگین خود که دریافت 
 خوبی از س��وی حریف به دنبال نداش��ت زمینه های برتری 
19 بر 18 ایران رافراهم کرد. در امتی��ازات پایانی مربیان دو 
تیم با تایم اوت ها و تغییراتی که ایج��اد کردند به دنبال این 
بودند بازی را به س��ود خود ب��از گردانند ک��ه در نهایت تیم 
 ایران این ست را 25 بر 23 برد تا در مجموع دو بر صفر پیش

بیفتد.
تغییر موثر آنتیگا     

در ست سوم ایران شروع خوبی با سرویس های غالمی داشت 
و دو بر صفر پیش افتاد اما به یکباره س��رویس و دفاع خوب 
لهس��تانی ها چهار امتیاز متوال��ی را برای این تی��م به دنبال 
داشت. ایران در امتیاز پنج خود را به این تیم رساند اما پوئن 
سرویس کورک اختالف این تیم را با ایران بار دیگر به عدد دو 
رس��اند. در ادامه خود کورک ، وقت نخست استراحت فنی را 
با اسپک خود هشت برپنج به سود لهستان ثبت کرد.کورک 
که در خط سرویس قرار داشت با سرویس های سهمگین خود 
 برتری 10 بر پنج تیمش را رقم زد تا کواچ تقاضای تایم اوت 
کند. لهس��تان بازی خوب خود را با ورود میکا ب��ه میدان از 
 ابتدای این ست تداوم بخش��ید و وقت دوم استراحت فنی را

 16 بر 10 پیش افتاد. بازیکنان کشورمان که بازی را از دست 
رفته می دیدند، در ادامه کار اش��تباهات فراوانی داش��تند تا 

لهستان این ست را 25 بر 15 برنده شود و  به بازی برگردد.
اشتباهات فراوان بازیکنان ایران

ست چهارم را لهستان بهتر آغاز کرد. این تیم با سرویس های 
خوبی که می��کا و بینیاک زدند پنج  بر دو پی��ش افتاد اما در 
ادامه تیم ایران با استفاده از توپ های برگشتی و سرویس های 
خوبی که غفور زد شش بر پنج پیش افتاد تا آنتیگا نخستین 
تایم اوت خود را تقاضا کند. لهستان بعد از این تایم اوت، خود 
را پیدا کرد و با کسب سه امتیاز متوالی وقت نخست استراحت 
فنی را هشت  بر شش به نام خود ثبت کرد.لهستانی ها که در 
این ست هم مثل ست سوم خوب سرویس می زدند دفاع روی 
تور خود را نیز تقویت کردند و از ای��ران فاصله گرفتند. وقت 
دوم استراحت فنی ست چهارم هم برتری 16 بر 12 لهستان را 
به دنبال داشت. در شرایطی که لهستان چهارامتیاز از ایران 
پیش بود بازیکنان کش��ورمان در دفاع عقب زمین عالی کار 
کردند و در امتیاز 21 بر 20 به یک امتیازی این تیم رسیدند 
 اما تایم اوت آنتیگا بار دیگر موثر واقع شد و این تیم 25 بر 20 ، 

ست چهارم را برد تا کار به ست پنجم کشیده شود.
روحیه از دست رفته شاگردان کواچ

در ابتدای س��ت پنجم داور ب��ازی یک امتیاز منف��ی به ارنج 
بازیکنان کشورمان داد تا ش��وک به کواچ و شاگردانش وارد 

ش��ود. لهس��تان پس از آن س��ه بر یک پیش افتاد اما ایران 
کار را به تس��اوی کش��اند. در ادامه تی��م  حریف که 

روحی��ه بازیکن��ان ای��ران را تضعیف ش��ده 
 می دید ب��ا دفاع روی ت��ور خوب خود

س��ه  امتیاز متوالی کسب کرد و 
برتری 8 ب��ر 5 را به هنگام 

تغیی��ر زمی��ن رق��م 
زد.میرزاجانپور در 

ادامه یک پوئن 
از  سرویس 

ی��ف  حر
فت  گر

م��ا  ا

ی  تر بر
ی��ف  حر

م���ه  ا د ا
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بازیکنان کشورمان 
نتوانس��تند بازی خوب 

خ��ود را ارای��ه دهن��د و ب��ه 
خصوص مقابل مدافعان روی تور 

لهس��تان کاری از پیش نبردند تا نتیجه 
این ست نیز 15 بر 11 به نفع حریف رقم خورد 

 تا این ب��ازی را تیم لهس��تان در مجموع 3 ب��ر 2 برنده
 شود.

سرخابی ها

چند ماه مان��ده به آغاز ج��ام ملت های 
آس��یا و انتخابی جام جهان��ی، تیم ملی 
فوتس��ال ایران نه بازی تدارکاتی دارد و 
نه حتی س��رمربی. در این میان کمیته 
فوتسال فدراسیون هم با چرخش از یک 
 گزینه به گزینه دیگر همچنان در حال از 
دست دادن وقت اس��ت.قبال از چرخش 
دوباره از شمسایی به خسوس نوشتیم. 
جالب اس��ت که با گذش��ت یک هفته و 
ادامه بالتکلیفی نیمکت تیم ملی فوتسال 
ناگهان این ش��رایط برای ساعاتی کامال 
برعکس شد و این بار چرخش از خسوس 
به سمت شمس��ایی اتفاق افتاد.همین 
چرخش های مکرر از یک گزینه به گزینه 
دیگر و ماندن روی آن ت��ا زمان منتفی 
شدن دوباره اش خود به خوبی نمایانگر 
چگونگ��ی ات��الف وق��ت و ه��در دادن 
 زمان از س��وی تصمیم گیرندگان است.

 چهارش��نبه ب��ود ک��ه خب��ر رس��ید 
 خس��وس کان��دالس پ��س از ماه ه��ا 

کش و قوس با کمیته فوتسال سرانجام 
با ارس��ال نامه ای به فدراسیون فوتبال، 
 ن��ه ،گفت��ه و عط��ای س��رمربیگری در

 تیم ملی ای��ران را به لقایش بخش��یده 
اس��ت تا رییس کمیته فوتسال یک بار 
دیگ��ر مربی-بازیک��ن تاسیس��ات را به 
عن��وان جدی ترین گزین��ه مدنظر قرار 
دهد آن ه��م در حال��ی که نه باش��گاه 
متبوع وحید شمسایی به همین راحتی 
قید او را می زن��د، نه خ��ود او حاضر به 
قطع همکاری ب��ا باش��گاه و پس دادن 
پول قراردادش اس��ت و نه هیات رییسه 
فدراس��یون فوتب��ال به حض��ور توامان 
ای��ن مربی-بازیکن در تیم باش��گاهی و 
تیم مل��ی روی خوش نش��ان می دهد.

هرچند پرونده حضور شمس��ایی روی 
نیمکت تیم ملی به دالیلی که گفته شد 
بسته به نظر می رسید اما رضا افتخاری 
که ظاه��را نه اعتقادی ب��ه دیگر مربیان 
ایرانی داشته و نه وقت )و احتماال پولی( 

برای مذاکره با س��ایر مربی��ان خارجی 
یک بار دیگر به این گزینه بازگش��ت تا 
شمسایی پس از منتفی شدن حضورش 
در تیم ملی مجددا و در کمال ش��گفتی 
باز هم جدی ترین گزینه س��رمربیگری 
شود.رییس کمیته فوتس��ال همچنان 
امیدوار بود )و ش��اید هنوز هم باشد( تا 
رییس باشگاه تاسیس��ات خیلی راحت 
»بی خیال« شمسایی شود. خوش خیالی 
افتخاری برای بی خیال شدن منوچهری 
احتماال هیچ پیامدی جز از دست رفتن 
بیشتر وقت و هرچه بیشتر عقب افتادن 
تیم ملی از قافله رقبای آسیایی نداشت 
تا رییس کمیته فوتس��ال ظاهرا پس از 
هفته ها باالخره به این نتیجه برس��د که 
باید عل��ی رغم میل باطنی، شمس��ایی 
را هم از دایره انتخاب ه��ای خود خارج 
کند.افتخاری، ک��ه زمان زی��ادی را به 
خاطر مذاکره با خس��وس از دست داده 
است دیگر برای امید بستن به شمسایی 
زمانی ندارد. پافشاری به بستن قرارداد 
با گزینه  پرمشغله ای که همین حاال هم 
در باشگاهش مسوولیت دوگانه ای دارد 
تنها به بالتکلیفی بیش��تر دامن خواهد 
زد.به ای��ن ترتیب، تنها چن��د ماه مانده 
به آغاز جام ملت های آسیا و رقابت های 
 بس��یار مهمی که در عین حال انتخابی

 جام جهان��ی هم ب��ه حس��اب می آید 
تیم ملی فوتس��ال در بالتکلیفی کامل 
به س��ر ببرد و بازی تدارکات��ی که هیچ 
حتی س��رمربی هم ن��دارد. ش��رایطی 
ک��ه احتم��اال بی��ش از هم��ه رقب��ای 
 آس��یایی ای��ران را خوش��حال خواهد 

کرد.

 با وج��ود برگ��زاری دو مس��ابقه از مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی در اصفهان، 
صداوسیمای مرکز اصفهان واحد سیارش 
را نه به ورزشگاه صفاییه مبارکه فرستاد نه 
به استادیوم فوالدش��هر تا فوتبال دوستان 
اصفهانی روز جمع��ه نه بازی س��پاهان را 

ببینند و نه دیدار ذوب آهن را.
 از آنج��ا که دی��دار س��پاهان برابر س��فیر 
آبیک از یک ش��انزدهم نهایی جام حذفی 
فوتبال کشور در ورزش��گاه بسیار کوچک 
صفاییه برگزار می شد و این استادیوم تنها 
ام��کان پذیرای��ی از 1000 نفر را داش��ت، 
مدیرعامل س��پاهان در آستانه این مسابقه 
 طی نام��ه ای از مدی��رکل صدا و س��یمای 
مرک��ز اصفه��ان خواهان پخش زن��ده این 
بازی ش��د تا در روزی که امکان تماشای از 
نزدیک مس��ابقه تنها برای تعداد محدودی 
ممکن بود، سایر هواداران بتوانند دست کم 

از طریق گیرنده ه��ای تلویزیونی بازی تیم 
محبوب خ��ود را ببینند.صداوس��یما اما نه 
تنها به این درخواس��ت اهمیتی نداد بلکه 
قید پوش��ش زنده دیدار ذوب آهن و بادران 
که به فاصله دو س��اعت و رب��ع از بازی اول 
در ورزش��گاه فوالدش��هر برگزار می شد را 
هم زد.ظاهرا برخالف ش��بکه سه که همه 
دیدارهای رسمی اس��تقالل و پرسپولیس 
را صرف نظر از آنکه حریف آنها چه تیمی و 
از چه دسته ای باشد به صورت زنده پخش 
می کند برای صداوس��یمای مرکز اصفهان 
نه خود تیم های اصفهانی که، حریفان آنها 
تعیین کننده پوشش یا عدم پوشش مسابقه 
هستند و از آنجا که ظاهرا این شبکه عالقه ای 
به پوشش بازی تیم های دسته دومی ندارد 
دیدارهای نمایندگان اصفهان در این مرحله 
راهی به گیرنده های تلویزیونی نیافت.البته 
شبکه اصفهان دیدار کاش��ی نیلو و دبیری 
تبریز از هفت��ه نهم لیگ برتر فوتس��ال که 
 به موازات ای��ن دو بازی فوتبال در س��الن 
گل نرگس برگزار می شد را به صورت زنده 
روی آنت��ن برد ت��ا متهم ب��ه بی توجهی به 

تیم های ورزشی اصفهان نشود.

اتالف وقت به سبک کمیته فوتسال

استقـالل با جشنواره گـل 
به مرحلـه بعد رفـت
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نه سپاهان  دیده 
شد؛ نه ذوب آهن
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رقابت های جام 

جهانی والیبال؛

ایـران بازی 
برده را به 
لهستـان

 واگذار کرد
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دانستنی هاسبک زندگی

کارهایی هست که برای ش��ادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از برنامه 
زندگی ما حذف شود. اگر می پرس��ید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاشت، 

نگاهی به این موارد بیندازید.
 می خواهید شادتر باش��ید؟ دوس��ت دارید زندگی آرام تر و بهتری را تجربه کنید؟ 
می خواهید شادی در زندگی داشته باش��ید؟ اگر چنین هدفی دارید و می خواهید 
اوضاع زندگی تان را به کلی تغییر دهید، باید بعضی عادت های غلط را برای همیشه 
 ترک کنید و آنه��ا را کنار بگذارید. معم��وال همه به این بخش قضیه بیش��تر توجه 

می کنند و با حذف کارهای غلط می خواهند به شادی برسند.
در حالی که کارهایی هم هست که برای شادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی 

نباید از برنامه زندگی ما حذف شود.
اگر می پرس��ید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاش��ت، نگاه��ی به این موارد 

بیندازید:
 هر روز کمی قدم بزنید و در هوای تازه نفس عمیق بکشید؛ به صدای طبیعت 
 گوش کنید و اج��ازه دهید ط��راوت و تازگ��ی طبیعت، ش��ما را آرام و ش��اد کند. 
 یکی از مسائلی که باعث می ش��ود بی انرژی و بی انگیزه زندگی را بگذرانیم، همین 
دور ماندن از طبیعت و زیبایی های طبیعی است. پس تا می توانید به طبیعت بروید 
و از این فرصت ها استفاده کنید و با اس��تفاده از همین امکانات شادی در زندگی را 

تجربه کنید.
 از آنچه نمی شناسید و تاکنون تجربه اش نکرده اید، نترسید و اجازه دهید گاهی 
روحیه ماجراجویی شما را راهنمایی کند؛ بد نیست بعضی وقت ها کارهایی را انجام 
دهید که دیگران تصور می کنند توانایی اش را ندارید و خودتان هم به دلیل نگرانی 
و ترس سراغش نمی روید؛ اما از نظر عقل و منطق می دانید که انجام این کار ممکن 

است.
 خیلی وقت ها ممکن است به اشتباه تصور کنیم مهربان بودن و خوبی کردن 
 به ضررمان خواهد بود؛ اما هیچ چیز به اندازه تقس��یم عش��ق و محب��ت با دیگران 
 نم��ی توان��د ب��ه ش��ما کم��ک کن��د ت��ا ش��ادی در زندگ��ی داش��ته 

باشید.
 از راس��تگویی و بیان حقیقت  نترس��ید؛ حت��ی اگر به ضررتان باش��د؛  وقتی 

به راستگویی عادت کنید، زندگی بهتر و شادتری  خواهید داشت.
 گاهی ممکن است برای انجام کارها و وظایفی که دارید، گیج شوید و نتوانید 
به درستی تصمیم بگیرید؛  در این مواقع اگر کمک گرفتن از دیگران را نشانه ضعف و 
ناتوانی بدانید، کارها سخت تر می شود. برای همین می گویند کمک گرفتن از افراد 
نه فقط نشانه ضعف نیست که حتی می تواند به داشتن زندگی بهتر و شادی در زندگی 

شما کمک کند.
 همیشه امیدوار باشید و هیچ وقت نگذارید ناامیدی ش��ما را از زندگی کردن 
بازدارد؛  مهم نیست چه امید و آرزویی دارید، همین که بتوانید همراه با امید زندگی 

کنید و منتظر تغییری برای بهبود زندگی باشید، کافی است.
 اگر می خواهید شاد باشید، همیشه لبخند بزنید. به خودتان که نگاه می کنید، 
حتما لبخند روی لب تان باشد. در خیابان، فروشگاه، مهمانی، محل کار و هر جایی 

که هستید، لبخند را فراموش نکنید.
 به دیدن عزی��زان تان بروید و گاهی به آنها س��ربزنید؛  همین ک��ه افرادی در 
زندگی تان حضور داشته باشند که به آنها توجه کنید، برای شما کافی است و احساس 
 خوب��ی  ب��رای ش��ما ایج��اد م��ی کن��د و ش��ادی در زندگ��ی را ب��ه ش��ما هدیه 

می دهد.
 به بدن تان اهمیت دهید و هر روز کمی ورزش کنید؛ فعالیت جسمی نه فقط 
به نفع سالمت جسم تان است که روح و روان تان را هم آرام می کند و شادی بیشتری  

در زندگی به همراه دارد.

 آیا می دانید که ...  فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.
 آیا می دانید که ... مغز فیل یک هزارم وزن بدن اوست.

 آیا می دانید که ... چشم شترمرغ بزرگ تر از مغزش است.
 آیا می دانید که ... قوه چشایی پروانه ها در پاهای آنان تعبیه شده است.
 آیا می دانید که ...  یک فیل قادر است پنج تن بار را به آسانی حمل کند.

 آیا می دانید که ...  تمساح نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.
 آیا می دانید که ...  زرافه می تواند با سرعت ۵۷ کیلومتر در ساعت بدود.

 آیا می دانید که ... دندان های تمساح در همه سنین عمر دوباره در می آید.
 آیا می دانید که ... جانوری موس��وم به »راکون« قبل از صرف غذا باید ابتدا 

غذایش را با آب بشوید.
 آیا می دانید ک��ه ... یک زنبور ناگزیر اس��ت دو میلیون دفع��ه روی گل ها 

بنشیند تا بتواند یک لیوان عسل تولید کند.
 آیا م��ی دانید که ... مار ناشنواس��ت و محی��ط اطراف خود را با ارتعاش��ات 

دریافتی از زمین درک می کند.
 آیا می دانید که ... زالو یک دفعه ۲ تا ۳ س��انتی متر مکعب خون می مکد و 

بعد از آن یک سال تمام چیزی نمی خورد.
 آیا می دانید که ...  کنه که حشره ای ریز است می تواند یک سال تمام بدون 

غذا زنده بماند.
 آیا می دانید که ... ش��اخ کرگدن گر چه شبیه اس��تخوان است، اما در واقع 

توده ای از موهایی است که محکم در هم تنیده شده اند.
 آیا می دانی��د که ...  زمان��ی که گورخرها گل��ه ای کنار هم می ایس��تند با 
خط های بدن شان در همدیگر ادغام می ش��وند و این موضوع حیوانات درنده را 

برای شکار آنها گمراه می کند.
 آیا می دانید که ...  طول بدن تمساح به پنج متر و وزن آن به بیش از پانصد و 
بیست کیلوگرم هم می رسد. تمساح ها به راحتی در آب شنا می کنند و با بستن 
 پرده گوش و بینی ش��ان می توانند بیش از یک س��اعت نفس خود را در س��ینه 

حبس کنند و زیر آب بمانند.
 آیا می دانید که ... اسب های آبی می توانند مسافت کوتاهی را با سرعتی برابر 

۳۰ کیلومتر در ساعت بدوند؛ با این تصور که حدود سه تن وزن دارند.
 آیا می دانید که ...  بعضی از جانوران هنگام خواب عالوه بر چشم، گوش های 

خود را نیز می بندند تا صدا کمتر مزاحم خواب آنان شود.
 آیا می دانید که ...  فقط پش��ه ماده نیش می زند و از پروتئین خون مکیده 

شده برای تخم گذاری استفاده می کند.
 آیا می دانید که ...  بزرگ ترین نهنگ جهان به نام نهنگ آبی رنگ که ۳۳ متر 
طول و ۱۸۰ تن وزن دارد، چند سال پیش در آب های خلیج فارس مشاهده شد.

 آیا می دانید که ...  دوران بارداری در فیل ۲۱ ماه است.
 آیا می دانید ک��ه ...  نژاد خاص��ی از خفاش ها به نام هوم��ل، کوچک ترین 

پستاندار روی زمین به شمار می آید که وزن آن بیشتر از ۲ گرم نیست.
 آیا می دانید که ...  تندروترین جانور روی زمین چیتا یا همان یوزپلنگ است 
 که در دش��ت های آفریقا یا جنوب آس��یا از جمله ایران زندگی م��ی کند. گفته 
 می ش��ود این جانور می تواند بیش از پانص��د متر را طی پان��زده ثانیه طی کند. 
 ب��ه عب��ارت دیگ��ر، س��رعت چیتاح��دود ۱۲۰ کلیومت��ر در س��اعت 

است.
 آیا می دانید که ...  فیل ها قدرت بینایی ضعیفی دارند؛ به طوری که شب ها 

بچه خود را با کفتار اشتباه می گیرند.

آنچه می خوانید برخی از ویژگی های شادی در زندگی
عجیب و غریب حیوانات است
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کاریکاتور)بدون شرح(

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 وی��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تک تک لغات تشکیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش 
از زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به یک ترجمه کلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی idiom می باشد.

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

آموزش شهروندی ) سرقت از خودرو  (زنگ زبان

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

 Head  »با »سر
Have a roof over one's head .

کلبه درویشی داشتن

Scratch one's head
خیلی فکر کردن، سخت فکر کردن

Hold a pistol to sb's head
کسی را با )تهدید( به کاری واداشتن، به زور به 

گردن کسی انداختن

همه را روی دایره ریختن
همه اسرار و اصطالحات خود را فاش كردن،  كلیه 
دانسته های خود را بیان كردن،  حساب خود را با 

صداقت پس دادن. 
در قدیم كه هنوز رادیو و تلویزیون وارد بازار نشده 
بود،  بازار خنیاگران از رونق بیش��تری برخوردار 
بود.  مطربان ی��ا خنیاگران در هر ش��هری چند 
گروه و دسته بودند كه هرگروه برای خود رییس 
و بزرگ تری داش��تند.  افراد این گروه ها هر یك 
نقشی داش��تند یكی دایره ) دف( و یكی تنبك و 
دیگری تار ی��ا كمانچه می نواخ��ت، جوانانی هم 
بودند كه در لباس خود ی��ا لباس زنانه هنر رقص 

را در مجالس عروسی و جشن اجرا می كردند.
درمجالس طرب رس��م بر این بود كه چون اهل 
مجلس از هنرنمایی كس��ی خوش شان می آمد 
به آنها انع��ام  می دادند.  در پای��ان مجلس گروه 
خنیاگ��ران به دس��تور ریی��س خ��ود،  دایره ای 
در وس��ط می گذرا دن��د و دورآن می نشس��تند 
 و آنچه انعام گرفت��ه بودند از جی��ب و بغل خود 
در می آوردند و روی آن دایره می ریختند.  سپس 
رییس آن ها آن پول ها را شمارش می كرد و سهم 
هریك را می داد. این بود معنی همه را روی دایره 

ریختن.

جواب معامی 1677 
چون ش��طرنج یک بازی دو نفرست پس 9 

داره با 4 شطرنج بازی می کنه.

معامی 1678
 فردی در دام دزدان دریایی اس��یر ش��ده است . 
 او م��ی خواهد که ف��رار کند و برای ف��رار دو راه 
در پیش دارد که یکی راه ناب��ودی و دیگری راه 
نجات اوست . در س��ر هر کدام از راه ها یک فرد 
 ایستاده اس��ت که یا دروغگو اس��ت یا راستگو . 
آن فرد چگونه م��ی تواند راه فرار ک��ه منجر به 
نجاتش ش��ود را تش��خیص دهد ؟ ) او می تواند 
فقط یک سوال و از یک نفر بپرسد ؛ فرد راستگو 
یا دروغگو مشخص نیست ؛ راه بازگشتی وجود 

ندارد(.

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

دو برادر با هم در مزرعه ای كه از پدرشان به ارث رسیده بود، زندگی می كردند. 
یك روز به خاطر یك س��وء تفاهم كوچك، با هم جر و بحث كردند. پس از چند 

هفته سكوت، اختالف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند.
 ی��ك روز صب��ح، در خان��ه ب��رادر ب��زرگ ت��ر ب��ه ص��دا درآم��د. وقت��ی 
در را ب��از ك��رد، م��رد نج��اری را دی��د. نج��ار گفت:»م��ن چن��د روزی 
 اس��ت ك��ه دنب��ال كار م��ی گ��ردم، فك��ر ك��ردم ش��اید ش��ما كم��ی 
 خرده كاری در خانه و مزرعه داش��ته باش��ید، آی��ا امكان دارد ك��ه كمك تان 

كنم؟« 
 ب��رادر ب��زرگ ت��ر ج��واب داد: »بل��ه، اتفاق��ا م��ن ی��ك مق��دار كار دارم. 
 ب��ه آن نه��ر در وس��ط مزرع��ه ن��گاه ك��ن، آن همس��ایه در حقیق��ت ب��رادر 
كوچك تر من اس��ت. او هفته گذش��ته چن��د نفر را اس��تخدام كرد تا وس��ط 
 مزرعه را كندند و این نهر آب بی��ن مزرعه ما افتاد. او حتما ای��ن كار را به خاطر 

كینه ای كه از من به دل دارد، انجام داده«.
 س��پس به انبار مزرعه اش��اره كرد و گفت: »در انب��ار مقداری ال��وار دارم، از تو 

می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصار بكشی تا دیگر او را نبینم«.
 نجار پذیرفت و شروع كرد به اندازه گیری و اره كردن الوار. 

برادر بزرگ تر به نجار گفت: »من برای خرید به شهر می روم، اگر وسیله ای نیاز 

داری برایت بخرم«. 
نجار در حالی كه به شدت مشغول كار بود، جواب داد: »نه، چیزی الزم ندارم«. 

هنگام غ��روب وقتی كش��اورز ب��ه مزرعه برگش��ت، چش��مانش از تعجب گرد 
 ش��د. حص��اری در كار نب��ود. نجار به ج��ای حصار ی��ك پل روی نهر س��اخته 

بود.
 كش��اورز با عصبانیت رو ب��ه نجار ك��رد و گفت: »مگ��ر من به ت��و نگفته بودم 
برایم حص��ار بس��ازی؟« در همین لحظه ب��رادر كوچك ت��ر از راه رس��ید و با 
دیدن پل، فكر كرد ك��ه برادرش دس��تور س��اختن آن را داده، از روی پل عبور 
 كرد و ب��رادر بزرگ ت��رش را در آغوش گرف��ت و از او برای كن��دن نهر معذرت 

خواست.
وقتی برادر بزرگ تر برگش��ت، نجار را دی��د كه جعبه ابزارش را روی دوش��ش 

گذاشته و در حال رفتن است. 
كشاورز نزد او رفت و بعد از تشكر، از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش 

باشد. 
نجار گفت: »دوست دارم بمانم، ولی پل های زیادی هست كه باید بسازم«.

  تا به حال برای چند نفر پلی ساخته ایم؟ بین خود و چند نفر از عزیزان مان حصار 
كشیده ایم؟!

ش��یوانا با دوتن از ش��اگردانش همراه کاروانی به ش��هری دور می رفتن��د. با توجه به 
 مس��افت طوالنی راه و دوری مقصد ، طبیعی بود که بس��یاری از مردان کاروان بدون 
همسران شان و تنها سفر می کردند و وقتی به اس��تراحتگاهی می رسیدند بعضی از 

مردان پی خوشگذرانی می رفتند.
همس��فران نزدیک ش��یوانا و ش��اگردانش دو مرد تاجر بودند که ه��ر دو اهل دهکده 
 ش��یوانا بودند. یکی از مردان همیشه برای عیش و خوش��گذرانی از بقیه جدا می شد. 
 اما آن دیگری همراه ش��یوانا و ش��اگردانش و بس��یاری دیگر از کاروانیان از گروه جدا 
 نمی ش��د. ی��ک روز در حین پی��اده روی یک��ی ، از ش��اگردان ش��یوانا از او س��والی 

 در مورد معنای واقعی عشق پرسید. همسفر خوش��گذران این سوال را شنید و خود را 
عالقه مند نشان داد و گفت: »عش��ق یعنی برخورد من با زندگی! تجربه های شیرین 
زندگی را برخودم حرام نمی کنم. همس��رم که در دهکده از کاره��ای من خبر ندارد. 
تازه اگر هم توسط شما یا بقیه خبردار شد با خرید هدیه ای او را راضی به چشم پوشی 
می کنم. به هر صورت وقتی که به دهکده برگردم او چاره ای جز بخشیدن من ندارد. 
بنابراین من از هیچ تجربه لذت بخش��ی خودم را محروم نکردم و هم با خرید هدایای 

فراوان عشق همسرم را حفظ کردم. این می شود معنای واقعی عشق!«
شیوانا رو به شاگرد کرد و گفت: »این دوست ما از یک لحاظ حق دارد. عشق یعنی انجام 
کارهایی که محبوب را خوشحال می کند. اما این همه عشق نیست. بلکه چیزی مهم 
 تر از آن هست که این رفیق دوم ما که در طول سفر به همسر خود وفادار است و حتی 
در غیبت او خیانت هم نمی کن��د، دارد به آن عمل می کند. بیایید از او بپرس��یم چرا 

همچون همکارش پی عیاشی و عشرت نمی رود؟«
مرد دوم که سربه زیر و پابند اخالقیات بود تبسمی کرد و گفت: »به نظر من عشق فقط 
این نیست که کارهایی که محبوب را خوشایند است انجام دهیم. بلکه معنای آن این 
است که از کارهایی که موجب ناراحتی و آزردگی خاطر محبوب می شود دوری کنیم. 
من چون می دانم که انجام حرکتی زش��ت از سوی من ، حتی اگر همسرم هم خبردار 
نشود، می تواند روزی روزگاری موجب آزردگی خاطر او شود و چه بسا این روزی روزگار 
در آن دنیا و پس از مرگ باش��د، بازهم دلم نمی آید خاطر او را مکدر سازم و به همین 
خاطر به عنوان نگهبان امانت او به شدت اصول اخالقی را در مورد خودم اجرا می کنم 

و نسبت به آن سخت گیر هستم«.
 ش��یوانا س��رش را به عالمت تایید تکان داد و گفت:» دقیقا این معنای عش��ق است. 
مهم نیست که برای ربودن دل محبوب چقدر از خودت مایه می گذاری و چقدر زحمت 
می کشی و چه کارهای متنوعی را انجام می دهی تا خود را برای او دلپذیر سازی و سمت 
نگاهش را به سوی خود بگردانی. بلکه عشق یعنی مواظب رفتار و حرکات خود باشی و 
عملی مرتکب نشوی که محبوب ناراحت شود. این معنای واقعی دوست داشتن است«.
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 برای الستیک زاپاس خودرو، قفل مناسب تهیه کنید. 
 بر روی خودروی خود لوازم ایمنی، نظیر س��وئیچ مخفی، قفل س��وئیچی، 
دزدگیر، قفل پدال و فرمان، محافظ کامپیوتر خودرو و سایر وسایلی که از باز کردن 
 در خودرو و روشن کردن آن توسط سارقین جلوگیری می کنند و یا حداقل آن را 

به تاخیر می اندازند، نصب کنید. 
 بر روی چرخ های خودرو، از پیچ های قفل دار و محافظت کننده استفاده کنید.

 هنگامی که برای بازدید فنی یا پنچرگیری از خودرو خارج می شوید، درهای 
خودرو را قفل کنید. 

 هنگام پ��ارک در پارکینگ های عمومی فاقد نگهب��ان، از تجهیزات ایمنی 
اس��تفاده کنید. به ویژه به خانم ها به صورت اکید توصیه می شود نکات ایمنی را 

هنگام پارک خودرو حتما رعایت کنید. 
 عالوه بر قفل و زنجیر کردن خودرو، از قفل بودن درها و باال بودن شیشه ها 

اطمینان حاصل کنید. 
 هنگام وقوع حادثه اورژانس و مراجعه به مراکز درمانی، خونس��ردی خود را 
حفظ کنید و در زمان ترک خودروی خود، از باال بودن شیشه ها و قفل بودن درها، 

اطمینان حاصل کنید. 
 به هیچ وجه وسایل شخصی )کیف، اسناد و مدارک( و اموال با ارزش خود را 

داخل خودرو، به ویژه روی صندلی و در معرض دید نگذارید.
 تا حد امکان س��عی کنید خودروی خود را در پارکینگ های دارای نگهبان 

پارک کنید. 
 هنگام توقف پشت چراغ قرمز، دقت کنید که حتما درها قفل باشند.

 ضروری است که خانم ها در مورد رعایت نکات فوق، دقت بیشتری به عمل 
آورند.

 اگر در پارکینگ دارای نگهبان پارک می کنید، در صورت لزوم، سوئیچ را تنها 
به نگهبان تحویل دهید. 

 هنگام انتقال مسافران، از مسیرهای فرعی که با آن ها آشنایی ندارید و صرفا 
از سوی مسافران و به بهانه خلوت بودن پیشنهاد می شوند، تردد نکنید. 

 هرگز به صرف اینکه مسافر شما یک خانم است، جانب احتیاط را رها نکنید. 
در صورت وقوع چه باید بکنید؟

۱-هر چه سریع تر پلیس ۱۱۰ را در جریان سرقت قرار دهید. 
۲-محل و زمان سرقت را به ماموران پلیس اطالع دهید.

۳-فهرست کامل اموال به سرقت رفته و در صورت وجود، کپی اسناد سرقت شده 
را در اختیار پلیس قرار دهید. 

عشق یعنـی انجام ندادن !
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اخبار کوتاه

جانشين فرمانده انتظامي استان يزد از توقيف يک دستگاه تريلي کشنده »ولوو« و 
کشف 23 تن برنج خارجي قاچاق به ارزش يک ميليارد و 60 ميليون ريال، توسط 

ماموران پليس اين استان خبر داد.
 س��رهنگ »عطاءا... احمدي« گفت: مام��وران پليس اين اس��تان هنگام کنترل 
خودرو هاي عبوري در مسيرهاي فرعي، يک دستگاه تريلي کشنده »ولوو« را براي 
بازرسي متوقف و در بازرسي از اين خودرو، 23 تن برنج خارجي قاچاق فاقد مجوز 

گمرکي را کشف کردند.
وي با اشاره به دستگيري يک متهم، خاطرنشان کرد: راننده خودرو که برنج هاي 
قاچاق را از جنوب کش��ور بارگيري کرده بود قصد انتقال اين محموله را از طريق 
مسيرهاي فرعي استان يزد به »اصفهان« داشت که توسط ماموران پليس، توقيف 
شد. احمدي ارزش اين محموله کشف شده را يک ميليارد و 60 ميليون ريال اعالم 
کرد و گفت: محموله کشف شده براي سير مراحل قانوني، تحويل گمرک استان 

يزد شد.

سر و صدا، دعوا، درگيری، تصادف و گاهی اوقات قتل و مرگ از مواردی 
است که در کارناوال های عروسی رخ می دهد و خاطره ای تلخ را به جای 
می گذارد. کارناوال عروس��ی از قديم و در همه س��نت های پيش��ين به 
شکل های مختلفی وجود داشته است. در اين مراسم زمانی که عروس و 
داماد می خواستند به خانه خودشان بروند، اعضای فاميل با دعای خير و 
سالم و صلوات آنها را بدرقه می کردند و طی يک مراسم بسيار ساده آنها 
را به محل زندگيشان می رس��اندند، اما امروزه با وجود خودرو های مدل 
باال و گرانقيمت، اين بدرقه ها شکل ديگری به خود گرفته است و گاهی 

نمايش به اتفاقات ناگوار منجر می شود.
 به طور مثال حادثه تلخ اتوبان شهيد ياسينی که باعث مرگ مغزی يک 

داماد شد، يکی از همين اتفاقات ناگوار کارناوال های عروسی است.
ماه گذشته در حالی که يک کاروان عروسی در مسير بازگشت از مراسم، 
کنار اتوبان شهيد ياسينی در شرق تهران متوقف شده بودند، يک تريلر 
حمل زباله در نزديکی اين کاروان واژگون شد و مخزن زباله پشت تريلر 
روی سه خودروی کاروان عروسی افتاد؛ اتفاقی که به مصدوميت هشت 

نفر از جمله مرگ مغزی داماد منجر شد.
راننده تريلر با مش��اهده کاروان عروس��ی در کنار اتوبان و برای برخورد 
نکردن با افرادی که در محل حضور داشتند، از مسير منحرف شد. بر اثر 
انحراف لحظه ای، تريلر واژگون و روی سه خودرو آزرا ، ماشين عروس � 
ريو و آردی سقوط کرد. همان طور که پيش از اين گفته شد، کاروان های 
عروسی رسمی ديرينه است که به صورت افسارگسيخته و با مجموعه ای 
از ناهنجاری ها اجرا می شود. پس از نارضايتی عمومی از کارناوال های 
عروسی و ايجاد مزاحمت برای شهروندان، دستگاه قضايی و پليس وارد 

عمل شده و با هنجارشکنان برخورد شد.

کشف 23 تن برنج قاچاق 
در مسيرهاي فرعي يزد

کارناوالی برای عروسی يا مرگ!؟

مرد پرنده فروش زمانی که سگ بيماری را به دختر جوان 
فروخت، نمی دانس��ت قربانی انتقامگيری او خواهد شد. 
دختر جوان با کمک پس��ر مورد عالقه اش تعدادی پرنده 
کمياب را دزديد و قصد فروش آنها را داش��ت که دستگير 
ش��د.  رس��يدگی به اين پرونده از بهمن س��ال گذش��ته 
 همزمان با ش��کايت مردی در رابطه با س��رقت پرندگان 
گرانقيمت اش در دس��تور کار ماموران پايگاه دوم پليس 

آگاهی تهران قرار گرفت .
ش��اکی در اظهاراتش گف��ت: در زمينه خري��د و فروش 
پرندگان گرانقيمت و توله سگ فعاليت دارم. از دو ماه پيش 
نيز تعدادی پرنده گرانقيمت از جمله کاس��کوی سخنگو، 
کاکادوپالم، مينای سخنگو و طوطی کاکولی استراليايی 
را خريدم و در فروش��گاهم نگهداری می کردم تا مشتری 
مناسبی برای فروش اين پرندگان پيدا کنم. چند روز پيش 
از وقوع سرقت چند مرد به فروش��گاهم آمدند و قرار شد 
پس از توافق بر سر قيمت با آنها تماس بگيرم و تعدادی از 

اين پرندگان را به اين افراد بفروشم.
وی اضافه ک��رد: امروز زمان��ی که به فروش��گاهم آمدم، 
مش��اهده کردم قفل در ورودی تخريب و س��ه کاسکوی 
س��خنگو، کاکادوپالم، مينای س��خنگو و طوطی کاکولی 
اس��تراليايی که هر کدام ارزش ميليونی داشتند و درکل 
ارزش آنها حدود 100ميلي��ون تومان بود و در قفس های 
جداگانه ای بودند، سرقت شده اند. سارق يا سارقان پيش 
از فرار دوربين مداربس��ته و يک دس��تگاه لپ تاپم را هم 
که اطالع��ات ش��خصی و کاری ام در آن ثبت ش��ده بود، 

دزديده اند.
ردپای دختر و پسر در سرقت

همزمان ب��ا تش��کيل پرونده قضاي��ی و به دس��تور علی 
ش��اهنگيان، بازپ��رس ش��عبه 14 دادس��رای عمومی و 
انقالب ناحيه 2 تهران، تحقيقات پليس برای شناس��ايی 
و دستگيری س��ارقان فراری و کشف پرندگان گرانقيمت 
آغاز شد تا اين که با گذشت شش ماه از وقوع اين سرقت، 
هفته گذش��ته ش��اکی با حضور در پلي��س آگاهی اعالم 
کرد يک دختر و پس��ر برای فروش تع��دادی از پرندگان 

سرقتی وی به فروشگاه يکی از دوستانش رفته بودند که 
وی متوجه موضوع ش��ده و به پليس 110 اطالع داده اما 
سارقان دقايقی پيش از حضور ماموران با اطالع از لو رفتن 
ماجرا در حالی که چند قفس پرنده در دستش��ان بوده، با 
خودرويی محل م��ورد نظر را ترک کرده ان��د. در بازبينی 
دوربين مداربس��ته مغازه پرنده فروش��ی دوستم، يکی از 

سارقان را که دختر جوانی بود، شناختم.
ش��اکی اضافه کرد: اين دختر در يک بنگاه امالک حوالی 
مغازه ام کار می کرد و چند ماه پيش از من يک قالده سگ 
خريد اما پس از يک ماه آن سگ به طور مرموزی مرد. اين 
دختر جوان که نازی نام دارد س��راغم آمد و تهديدم کرد 
بايد سگ ديگری در برابر س��گ مرده به وی بدهم در غير 
اين صورت از من شکايت می کند. من هم يک قالده سگ 
 ديگر با نژاد خارجی به وی دادم اما او همچنان مرا تهديد 
می کرد تا اين که متوجه ش��دم در ماجرای دس��تبرد به 
مغازه ام نقش داش��ته اس��ت.در اين مرحله از تحقيقات، 
دختر جوان تحت تعقيب پليس قرار گرفت و دو روز پيش 

دستگير شد.
اعتراف دختر آشنا

او با انتق��ال به پاي��گاه دوم پليس آگاهی ته��ران به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت: من از ش��اکی ب��ه علت فروش 
يک قالده سگ بيمار کينه به دل گرفتم و عصبانی بودم. 
سرقت را پسر مورد عالقه ام انجام داد و از من خواست در 
فروش پرندگان کمکش کنم. ابتدا برای فروش پرندگان 
 در چند س��ايت آگه��ی داديم ام��ا موفق به ف��روش آنها 
نش��ديم.  به همين دليل برای فروش پرن��دگان به چند 
مغازه س��ر زديم که همين کار باعث دستگيری من شد.  
وی ادامه داد: پس��ر جوان وقتی متوجه شد من از شاکی 
کينه به دل گرفته ام، اين س��رقت را انج��ام داد و من از او 
نخواسته بودم اين کار را انجام دهد. با اعتراف دختر جوان 
 و با توج��ه به تناقض گويی هايش در جلس��ه بازپرس��ی، 
برای او قرار قانونی صادر ش��د. تحقيق��ات تکميلی از وی 
 برای کشف پرندگان سرقتی و دستگيری همدستش ادامه 

دارد.

خبر

فردی که به بهانه ازدواج عکس های خانوادگی دختران را به دست آورده 
و با تهديد انتشار در فضای مجازی از آنها اخاذی می کرد، توسط پليس فتا 

استان اصفهان شناسايی و دستگير شد.
 س��رهنگ س��يد مصطف��ی مرتض��وی، ريي��س پلي��س فض��ای توليد 
و تب��ادل اطالع��ات فرمانده��ی انتظام��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
در پی ش��کايت يک��ی از ش��هروندان مبنی ب��ر اينکه فردی ناش��ناس با 
به دس��ت آوردن تصاوير ش��خصی و خصوص��ی اش قصد اخ��اذی از او 
را دارد بررس��ی موض��وع در دس��تور کار اي��ن پلي��س ق��رار گرف��ت.
 وی افزود: ش��اکی در اظه��ارات خود بيان ک��رد مدتی پي��ش در يکی از

 شبکه های اجتماعی مجازی با پسری آشنا می شوم که پيشنهاد ازدواج 
به من می دهد و با توجه به پيشنهاد او و پيام های عاشقانه از طرف او فريب 
خورده و بنا بر درخواستش عکس های خصوصی و خانوادگی ام را برايش 
ارسال نمودم که پس از آن تغيير رفتار داده و شروع به اخاذی از من کرد تا 
عکس هايم را در فضای مجازی انتشار ندهد.رييس پليس فتا استان گفت: 
با تحقيقات و بررسی های انجام ش��ده در فضای مجازی و انجام اقدامات 

تخصصی متهم که ساکن اصفهان است شناسايی و دستگير شد.
اي��ن مق��ام انتظام��ی اف��زود: در فض��ای مج��ازی هي��چ گاه هوي��ت 
واقع��ی اف��راد مش��خص نبوده ک��ه اي��ن ج��زء خصوصي��ات فضاهای 
مجازيس��ت و ب��ه همي��ن خاط��ر بس��ياری اف��راد فري��ب و ش��يفته 
ظاه��ر دروغي��ن مجرمي��ن گردي��ده و به راحت��ی ب��ه آن��ان اعتماد و 
 عک��س ه��ای ش��خصی و خانوادگ��ی خ��ود را در اختي��ار آن��ان ق��رار 
می دهند بنابراين به شهروندان به ويژه خانم ها توصيه می شود به هويت 
جعلی افراد در اين فضا اعتماد نکرده و از به اش��تراک گذاری عکس های 

شخصی خود در فضای مجازی اجتناب نمايند.

گروه اس��تان ها- جانش��ين فرمانده انتظامي شهرس��تان بستک 
»هرمزگان« از کش��ف 323 کيلو مواد مخدر در شهرستان بستک 

خبر داد.
 س��رگرد محمدي گفت:در راس��تاي مقابله بي امان با س��وداگران 
مرگ،مأموران پاسگاه انتظامي انوه شهرستان»بستک« حين کنترل 
محورهاي مواصالتي به يک دستگاه خودروي سمند مشکوک و پس 
از يک تعقيب و گريز کوتاه آن را متوقف کردند.  وي افزود:مأموران 
در بازرسي از خودروي مذکور ، 323 کيلو مواد مخدر از نوع ترياک 
کشف و يک متهم را در اين زمينه دستگير کردند.  جانشين فرمانده 
انتظامي شهرستان بستک»هرمزگان« با تقدير از همکاري و تعامل 
خوب مردم با نيروي انتظامي در زمينه شناسايي سوداگران مرگ،از 
شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از 

طريق تلفن مرکز فوريت هاي پليسي 110 به پليس اطالع دهند.

فريب دختران با پيشنهاد ازدواج!

کشف 323 کيلو مواد مخدر
در »بستك«

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

6/129 برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره1925هیأت : آق��ای س��ید عقیل س��جادی   فرزند س��یدعلی   ش��ماره 
شناسنامه116- ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت105مترمربع شماره پالک355 فرعی 
از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
2-رأی ش��ماره2965هیأت : خانم  طاهره ارباب نوش آبادی    فرزند غالمعلی ش��ماره 
شناسنامه176 و آقای ذبیح اله ناموری فرزند هدایت اله شناسنامه شماره 8 بالمناصفه 
- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت218.55مترمربع شماره پالک356 فرعی ازشماره 318 
فرعی از  پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
3- رأی شماره3263هیأت : آقای غالمحسین نجفی نوش آبادی  فرزند احمد  شناسنامه 
شماره 20- ششدانگ  یکبابخانه مساحت127.75ش��ماره به پالک357 فرعی ازشماره 
318 فرعی از  پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
4-رأی شماره3291هیأت : آقای غالمعلی کاروان نوش آبادی  فرزند علی اکبر شناسنامه 
شماره 162- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت158.65شماره پالک358 فرعی ازشماره 
318 فرعی از  پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
5-رأی ش��ماره8520هیأت : آقای جواد میرزا پور نوش آبادی    فرزند رضا    ش��ماره 
شناسنامه158- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت221.5مترمربع شماره پالک359 فرعی 
از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
6- رأی ش��ماره8529هیأت : آقای مهدی راحمی   فرزند علی   شماره شناسنامه5764- 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت231مترمربع شماره پالک360  فرعی از شماره 318 فرعی 
پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخ��ش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک عادی
7- رأی شماره8548هیأت : آقایمحمود غفور زاده نوش آبادی فرزندرحمت اله    شماره 
شناسنامه98وخانم لیال پنبه نوش آبادی فرزند اسداله شناسنامه شماره 629بالمناصفه 
- ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت220.5مترمربع ش��ماره پالک361 فرعی از شماره 
318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
8- رأی ش��ماره8512هیأت : آقای س��ید مهدی مرکبی نوش آبادی     فرزند س��یدعلی 
اکبر    شماره شناسنامه150- شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت130مترمربع شماره 
پالک362فرعی از شماره 318 فرعی پالک 8اصلی واقع درمعین آباد  نوش آباد بخش 2 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
9- رأی ش��ماره11474 هیأت : آقای عبدالصمد جندقیان  فرزندمحمد شماره شناسنامه 
111، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 118.5مترمربع ش��ماره پالک11 فرعی مجزا از 
1و2وقسمتی از 3فرعی از پالک 16اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از محمدجندقیان
10- رأی شماره1147 هیأت : خانم طاهره رسولی بیدگلی  فرزندجعفر شماره شناسنامه 
286 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 150.5مترمربع ش��ماره پالک10 فرعی مجزا از 
شماره5و4وقسمتی از مشاعات پالک 18اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از ورثه کبری صباغیان 
11- رأی ش��ماره1955 هیأت : خانم  اعظم رس��ول زاده بیدگلی  فرزندعبداله  ش��ماره 
شناسنامه 8606 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت122.9 مترمربع شماره پالک 12 فرعی 
مجزا از شماره 2و3و5و6و8و10الی 13 فرعی وقس��متی از مشاعات  از پالک87 اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
12- رأی ش��ماره1986 هیأت : آقای صمد رس��ول زاده بیدگلی  فرزندعبداله  ش��ماره 
شناسنامه 316 ،ششدانگ  یکبابخانه به مساحت137.95 مترمربع شماره پالک 13 فرعی 
مجزا از شماره 2الی 6و8و10الی 13 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 87 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
13-رأی شماره 2990 هیأت : آقای مهدی نوروز پور مقدم بیدگلی  فرزندلطفعلی  شماره 
شناس��نامه  256 و خانم مریم رمضانی بیدگلی  فرزندخیراله  ش��ماره شناسنامه474  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116.5مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا 
از شماره 1فرعی و116اصلی  از پالک 116اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از خانم فاطمه سرمدی بیدگلی 
14- رأی شماره2940 هیأت : آقای امیر بیابانی بیدگلی  فرزندعلی  شماره شناسنامه211 
و خانم الهه عباس پور مقدم بیدگلی  فرزند محمدعلی شماره شناسنامه418  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 89.31 مترمربع شماره پالک 28فرعی مجزا از شماره 
قسمتی از مشاعات  از پالک 139 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
15- رأی ش��ماره2951 هیأت : آق��ای عباس رحی��م بیدگلی فرزند رحمت اله  ش��ماره 
شناس��نامه13 و خانم فاطمه مق��ری بیدگلی  فرزندنصراله ش��ماره شناس��نامه 203  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140.16مترمربع شماره پالک 17 فرعی از 

پالک 246اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
16- رأی شماره8553 هیأت : آقای علی رحیمی  فرزند رحیم شماره شناسنامه 24و خانم 
معصومه حس��ین زاده  فرزندحسن  شماره شناس��نامه 7286  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 115.6مترمربع ش��ماره پالک 22 فرعی مجزا از شماره6 فرعی از 
پالک 254 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالقاس��م 

شعوری 
17- رأی شماره 3292هیأت : خانم آغا بیگم پردل فرزندسیدعلی  شماره شناسنامه 96،  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195.22 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 
10 وقس��متی از مش��اعات از پالک258 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از قدمعلی قربانعلی زاده
18- رأی ش��ماره 8565هیأت : آقای محمدرضا  قربانعلی زاده فرزندقدمعلی  ش��ماره 
شناسنامه 148،  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 163.56مترمربع شماره پالک 12فرعی 
مجزا از شماره 9 وقسمتی از مش��اعات از پالک258 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قدمعلی قربانعلی زاده 
19- رأی شماره 8566هیأت : آقای مهدی   قربانعلی زاده فرزندقدمعلی  شماره شناسنامه 
71،  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 98.28مترمربع شماره پالک 13فرعی مجزا  از قسمتی 
از مشاعات پالک258 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

قدمعلی قربانعلی زاده 
20- رأی شماره 2037هیأت : خانم  فاطمه شاه میرزائی بیدگلی فرزندرحمت اله  شماره 
شناسنامه 52 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت90.83 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از 

پالک459 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
21- رأی ش��ماره2025هیأت : آقای ابوالفضل میرزائی دامغانی  فرزند مهدی  ش��ماره 
شناسنامه 652و خانم زهره شعوری بیدگلی  فرزندابوالفضل  شماره شناسنامه 1588 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت138.24مترمربع شماره پالک4فرعی از 

پالک459 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
22- رأی ش��ماره 2943 هی��أت : آقای حس��ن حمزه ئ��ی بیدگلی فرزند احمد  ش��ماره 
شناس��نامه8886 و خانم ناهید س��لطانی بیدگلی فرزندعلی ش��ماره شناس��نامه 383 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 135.6مترمربع شماره پالک5 فرعی از 

پالک459 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
23- رأی ش��ماره2995 هیأت : آقای مرتضی خزیری بیدکلی  فرزندرحمت اله  ش��ماره 
شناسنامه 311، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت165 مترمربع شماره پالک 15فرعی مجزا 
از شماره 7و8وقسمتی از مشاعات  از پالک 553 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم خلفی
24- رأی شماره 3286هیأت : خانم  ام البنین قربانعلی زاده  بیدگلی فرزندقدمعلی  شماره 
شناسنامه 123،  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت100.65 مترمربع شماره پالک15 فرعی 
مجزا از شماره 3و4 وقسمتی از مشاعات از پالک721 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه قرمزی بیدگلی 
25- رأی شماره 2109هیأت : آقای سیدهادی س��یدی بیدگلی  فرزند سیدرضا شماره 
شناس��نامه 536و خانم الهه س��نبکی بیدگل��ی  فرزندابوالفضل  ش��ماره شناس��نامه 
2178)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت106.56 مترمربع شماره پالک29 
فرعی مجزا ازقسمتی از مش��اعات از پالک 726اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سید جالل وسید جواد جوادی 
26- رأی ش��ماره1283هیأت : خان��م  زهراخان��ی بیدگل��ی  فرزن��د علیرضا  ش��ماره 
شناس��نامه6190017630 و آقای  س��یدعلی حس��ینی بیدگلی فرزند عباس آقا  شماره 
شناسنامه1158  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 142.2مترمربع شماره 
پالک5فرعی مجزا از شماره4 فرعی از پالک728اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سیدمهدی حسینی بیدگلی 
27- رأی ش��ماره1280هیأت : خان��م  عف��ت اکب��ری وش   فرزند  رحمت اله   ش��ماره 
شناسنامه172 و آقای  سیدمهدی حسینی بیدگلی فرزند عباس آقا  شماره شناسنامه134 
بترتیب نس��بت به 2دانگ مش��اع و 4 دانگ مش��اع  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 
136.58مترمربع شماره پالک شماره4 فرعی از پالک728اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
28- رأی شماره 8505هیأت :  آقای سیدحمید رضا کاظمی بیدگلی  فرزندعباس  شماره 
شناسنامه 509  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 47.18 مترمربع شماره پالک 12 فرعی 
مجزا از ش��ماره 2 فرعی از پالک 880 اصلی واقع دراماکن  بخ��ش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
29- رأی شماره 1907 هیأت : خانم  مهین صباغی بیدگلی  فرزندعبداله  شماره شناسنامه 
165، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 238.7 مترمربع ش��ماره پالک10 فرعی مجزا از 
شماره 1و2و3فرعی وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 898اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
30- رأی ش��ماره 3330هیأت : آقای ابوالفض��ل  بنازاده بیدگلی  فرزند عباس ش��ماره 
شناس��نامه 7647وخانم زهرا ارباب پور بیدگلی فرزند علی اکبر ش��ماره شناس��نامه 
124بالمناصفه ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124.5مترمربع شماره پالک 5فرعی از 
پالک1046 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ضمناحق سکنی مادام 

العمر خانم زهرا دلوسی متعلق به وی میباشد  مالکیت مشاعی 
31- رأی ش��ماره 3270 هیأت : آق��ای زهرا متولی  بیدگلی  فرزند عباس��علی  ش��ماره 
شناسنامه 2386، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 83.5مترمربع  شماره پالک 6فرعی 
از پالک1046 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.    ابتیاعی از مهدی 

بنا زاده بیدگلی      
32- رأی شماره 3270 هیأت : آقای مهدی بنازاده بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
284 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102.5مترمربع شماره پالک 7فرعی از پالک1046 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ضمناحق سکنی مادام العمر خانم 

زهرا دلوسی متعلق به وی میباشد  مالکیت مشاعی 
33- رأی ش��ماره 1131 هیأت : آقای محمد ش��یخی بیدگلی  فرزندآقا حس��ین  شماره 
شناسنامه142 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 203.78 مترمربع شماره پالک 4 فرعی 
مجزا از شماره1 فرعی از پالک 1068 اصلی وپالک شماره1 فرعی از پالک 1069 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم پنجی 
34- رأی ش��ماره 1891هیأت : زه��را ومنیره و اش��رف  وعباس و نص��رت اله همگی 
قربانی فرزندان محمد جواد  به ترتیب شناس��نامه  ش��ماره های 12026و8738و413 
و224و303ورثه خانم مهری خانم سبحانی آرانی  کمافرض اله بطورقهری  ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت330.52 مترمربع ش��ماره پالک 6 فرعیمفروز ومجزی ش��ده از 
1و2و4و5فرعی وقسمتی از مشاعات  از پالک 1209 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیا قربانی 
35- رأی ش��ماره8532 هیأت : خان��م  مریم علی حاج��ی آرانی   فرزندعباس  ش��ماره 
شناس��نامه 8130، شش��دانگ  یکب��اب مغ��ازه وانب��اری متص��ل به آن به مس��احت 
102.25مترمربع ش��ماره پالک16 فرعی مج��زا از 4فرعی  از پ��الک 1270اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از خانم سلطان شبانی زاده  
36- رأی ش��ماره 1940هیأت : آقای علبرضا محتاجی نوش آبادی فرزند مسلم شماره 
شناس��نامه 2321 - شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت107.75 مترمربع شماره پالک 
3737فرعی از پ��الک 40 اصلی واقع در ن��وش آباد  بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از یداله بامداد
37- رأی شماره 3327هیأت : آقای مهدی نزادی نوش آبادی  فرزندغالمحسین  شماره 
شناسنامه 3، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت133.5 مترمربع شماره پالک 3747فرعی 
مجزا از شماره 96 وقسمتی از مشاعات 2360فرعی از پالک40  اصلی واقع در نوش آباد  

بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ملک شاد خسته بند 
38- رأی ش��ماره 8518هیأت : آق��ای علی افتخ��اری نوش آبادیفرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 912 و آقای دخیل افتخاری فرزند علی ش��ماره شناسنامه 100 )بالمناصفه( 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 217 مترمربع ش��ماره پالک 1748 فرعی مجزا از 
شماره107 فرعی از پالک 41اصلی واقع درحس��ن آباد  نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
39-رأی ش��ماره1966هیأت : آقای احمد چوپان زاده نوش آبادی فرزندعباس شماره 
شناسنامه17 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت205.5مترمربع شماره پالک 39 فرعی 
از پالک42 اصلی واقع در نور آباد  بخش 4حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس  

رضائی 
40- رأی ش��ماره1920 هیأت : آقای  حس��ین  وجهی نوش آبادی فرزند علی  ش��ماره 
شناسنامه28 و خانم زهرا عموئی  فرزند علی اصغر  شماره شناسنامه 195)بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.8مترمربع شماره پالک38 فرعی از پالک 42 اصلی 
واقع درنور آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر  روشنی 
41-رأی ش��ماره 5336 هیأت : آقای یاس��ر پهلوانی نوش آبادی  فرزندامراله ش��ماره 
شناسنامه 168 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.8 مترمربع شماره پالک 41فرعی از 

پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 
42- رأی ش��ماره3338 هیأت : آقای سیدتقی س��ید زاده نوش آبادی فرزندسید عبداله  
شماره شناسنامه4710 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 501 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آب��اد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
43- رأی شماره 3337هیأت : آقای علی بهروزی نوش آبادی  فرزندعلی اصغر  شماره 
شناسنامه 2 ، ششدانگ  یکباب کارگاه جوشکاری  به مساحت 54 مترمربع شماره پالک 
502 فرعی از پالک 43 اصل��ی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخ��ش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

44- رأی شماره 3336 هیأت : آقای احمد سلطانی نوش آبادی  فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 19 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 503 فرعی از 
پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
45- رأی ش��ماره 1939 هیأت : خانم عذری محرابی  نوش آبادی فرزندمحمد  ش��ماره 
شناسنامه 194، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت168.5 مترمربع شماره پالک 495 فرعی 
از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
46-رأی ش��ماره ...... هیأت : آقای غالمرضا هادیان نوش آبادی  فرزندعباس  ش��ماره 
شناسنامه 90 -ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157مترمربع شماره پالک 493فرعی از 
پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
47- رأی ش��ماره 1936 هیأت : آقای امراله هادیان نوش آبادی  فرزندعباس  ش��ماره 
شناسنامه571 - شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت160.80 مترمربع شماره پالک 494 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع درغیاث آب��اد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
48-رأی ش��ماره1928 هیأت : آقای مصطفی هادیان فرزند .نعمت اله شماره شناسنامه 
1943 - شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت157.5 مترمربع ش��ماره پالک 492فرعی از 
پالک 43 اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
49- رأی ش��ماره .2858هی��أت : آقای غالمعلی  چاووش��ی نوش آب��ادی فرزند امراله 
شماره شناسنامه 110 و خانم فاطمه جوکار نوش آبادی  فرزند حسن شماره شناسنامه 
1250046505 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 
498فرعی از پالک 43 اصلی واق��ع درغیاث آباد نوش آباد  بخ��ش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
50- رأی شماره 3020 هیأت : آقای داود اختیاری فرزندعباسعلی شماره شناسنامه5665   
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172.5مترمربع ش��ماره پالک 497    فرعی از پالک 43 
اصلی واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

عادی
51- رأی شماره3019 هیأت : آقای محمدشکرائیان  فرزند امراله  شماره شناسنامه5283 
- ششدانگ  یکبابخانه به مساحت170 مترمربع شماره پالک496 فرعی از پالک 43 اصلی 
واقع درغیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از امراله شکرائیان 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/6/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/7/7

  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ وقت رسیدگی

6/295 شماره ابالغیه: 9410100353202864 شماره پرونده: 9309980364801839 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940198 نظر به اینکه خانم کبری عباس��ی دره بیدی شکایتی 
علیه محمد علی محمدی دره بیدی فرزن��د رمضانعلی دایر بر ترک انف��اق تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان، خ ش��ریعتی، حد فاصل بیمارس��تان 
ش��ریعتی و چهارراه پلیس ساختمان شماره 2 دادگس��تری اصفهان ارجاع و به کالسه 
9309980364801839 و شماره بایگانی 940198 ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/7/20 و ساعت 10:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم به 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 17278منشی شعبه 106 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

6/294 شماره ابالغیه: 9410100354602388 شماره پرونده: 9409980358400193 
شماره بایگانی شعبه: 940613 در پرونده کالسه 9409980358400193 برای جمشید 
رحمانی و فریدون حس��ینی به اته��ام ش��رکت در آدم ربایی و ض��رب و جرح عمدی 
شکایتی طرح که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1394/07/21 ساعت 11:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 17261 شعبه 20 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)120 جزایی سابق( 

سرقت پرندگان 
کمیاب به خاطر 

سگ بیمار

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی گفت: يک کارگر 
افغانی جوان در پی حفر چ��اه و ريزش ديوارهای آن 

جان خود را از دست داد.
 سيد جالل ملکی اظهار داش��ت: ساعت 13:04 روز 
گذش��ته حادثه محبوس ش��دن يک کارگ��ر داخل 
چاه واقع در مرزداران بع��د از خيابان ايثار اعالم و دو 

ايستگاه به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در يک ساختمان در حال ساخت کارگران 
مشغول حفر چاهی به عمق 12 متر بودند که به دليل 
نزديک بودن آن با چاه ديگ��ر ديوارهايش تخريب و 
يکی از کارگران مدفون ش��د. کارگر دوم برای نجات 

اين فرد اقدام کرد اما وی نيز در چاه گرفتار شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تصريح کرد: مأموران 
آتش نشانی بعد از ايمن سازی محل حادثه وارد چاه 
ش��دند و بعد از عمليات خاکبرداری هر دو کارگر که 
افغانی و حدوداً 25 س��اله بودند را خ��ارج کردند. به 
تحول آنها به اورژانس مشخص شد اولين کارگر جان 
خود را از دست داده و کارگر دوم نيز دچار مصدوميت 
شده که به مرکز درمانی منتقل شد. اين عمليات در 

ساعت 14:26 به پايان رسيد.
وی از وق��وع حادثه ديگ��ر خبر داد و گف��ت: حادثه 
تصادف در محل��ه تجري��ش، خياب��ان جعفرآباد به 

سامانه 125 اعالم و دو ايستگاه به محل حادثه اعزام 
شد. در محل حادثه مش��اهده شد يک دستگاه ون با 
12 سرنشين شامل پنج نوجوان و هفت بزرگسال که 
از شهرهای جنوبی آمده بودند به دليل نا مشخصی از 
مسير اصلی منحرف و با درخت کنار خيابان برخورد 

کرده است.
 ملک��ی خاطرنش��ان کرد: تع��دادی از سرنش��ين ها 
پياده و تعدادی ديگر در خودرو محبوس شده بودند. 
بعد از ايمن س��ازی های ص��ورت گرفته اي��ن افراد 
 خارج شد و تعدادی از آنها تحويل نيروهای اورژانس 

شدند. 

حفر چاه، کارگر را به کام مرگ کشاند



امام موسی کاظم علیه السالم:
بهترین عب��ادت بعد از ش��ناختن خداوند،  

انتظار فرج و گشایش است.
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پژوهشگران براساس آخرین نتایج تحقیقات خود به بینندگان 
تلویزیون درخصوص ابتال به بیماری مرگ بار آمبولی ریه هشدار 

دادند.
  تحقیقات جدید نش��ان می ده��د که مش��اهده روزانه بیش از

 پنج س��اعت تلویزیون باعث بیماری آمبولی ریه )ایجاد لخته و 
انسداد خون در سرخرگ هایی که خون به ریه می رساند( و مرگ 
می شود.پژوهشگران دانشگاه اوساکای ژاپن گفتند: تحقیقات 
روی بیش از 86 هزار نفر در طول بیش از 18 سال نشان داد که 
مش��اهده طوالنی مدت تلویزیونی افراد را در معرض خطر ابتال 
 به بیماری آمبولی ریه ق��رار می دهد. وجود ای��ن خطر ایجاب 
می کند که بینندگان گاهی بایستند و برای جلوگیری از لخته 
شدن خون آب بنوشند.این تحقیقات نشان داد: افرادی که مبتال 
به خطر کشنده آمبولی ریه هستند، در بین کسانی هستند که 
 بیش از پنج س��اعت در روز تلویزیون تماشا می کنند و آنها بین 

40 تا 59 سال سن دارند.

 الینور کوپس 87 س��اله در میان تش��ویق س��ایر دانشجو ها در 
جشن فارغ التحصیلی موفق به دریافت مدرک دانشگاهی خود 

بعد از 70 سال شد.
 وی در ده��ه 40 می��الدی وارد دانش��گاه نبراس��کا واق��ع در

 ایاالت متحده آمریکا شد ولی بعد از دو سال به واسطه ازدواجش 
و نقل مکان به زادگاهش برای زندگی مجبور به ترک تحصیل در 

آن مقطع زندگی خود شد.
کوپس در س��ال 2011 ،همسر خود را از دس��ت داد و به خاطر 
سنگینی مصیبت وارد ش��ده نیاز به محرکی برای ادامه زندگی 
داش��ت که به پیش��نهاد یک��ی از دخترانش تصمی��م گرفت تا 
تحصیالت نا تمام خود را به سرانجام برس��اند و در سال 2012 

برای بازگشت به دانشگاه نبراسکا اقدام کرد.
وی عنوان کرد در اوایل ورود مجددم به دانشگاه ترسیده بودم ولی 
در ادامه از حضورم کنار جوانان و سخنان شان که معتقد بودند، 

من برای آموختن هنوز پیر نیستم، بسیار لذت می بردم .

نرم افزار واتس آپ که در سال گذشته پیشرفت 50 درصدی در 
تعداد کاربران داشته، توانست این ماه، رقم 900 میلیون کاربر 

فعال را پشت سر بگذارد.
نرم افزار پیام رسان واتس آپ هر ماه مش��هور تر و معروف تر از 
قبل شده است و توانس��ته در میان کاربران تلفن های همراه به 

محبوبیت بسیاری دست یابد.
این نرم افزار س��ال گذش��ته به قیمت 19 میلیارد دالر توسط 
ش��رکت فیس ب��وک خری��داری ش��د و توانس��ت از آن زمان 
 تاکنون به مقدار قاب��ل توجهی تعداد کاربران خ��ود را افزایش

 دهد.
فیس بوک اعالم کرده اس��ت که واتس آپ با 900 میلیون نفر 
 کاربر فعال توانس��ته نرم افزار پیام رس��ان اصل��ی فیس بوک با

  700 میلون نفر کاربر را پش��ت س��ر بگذارد و به ب��زرگ ترین 
پیام رسان های جهان تبدیل شود.

این درخ��ت انجیر هندی که در شهرس��تان تاینان درکش��ور 
تایوان رشد نموده است بارشد بیش از حد و ریشه های عظیم 
خود ساختمانی که قبال متعلق به یکی از شرکت های تجاری 
خارجی که در کش��ور تایوان فعالیت می نموده است را بلعیده 
و در واقع این درخت انجیر بزرگ، نشان دهنده قدرت فراگیر 
زمین است که حتی انسان هم توانایی مهار آن را ندارد.این انبار 
در گذش��ته انبار نمک بوده که در جریان اشغال ژاپن ،انجمن 
نمک ژاپن بر س��ر مالکیت زمین آن دچار مشکل شدند و این 
انبار بدون مالک رها ش��د و پس از جن��گ جهانی دوم صنعت 
نمک کاهش پیدا کرد . این امر منجر ب��ه رهایی انبار و نابودی 
آن گشت. از آن پس ریشه ها و شاخه های درخت انجیر هندی 
شروع به گسترش کرد تا زمانی که کل س��اختمان با طبیعت 
یکی ش��د.با توجه به فرهنگ عامه تایوانی ریش��ه های هوایی 

درخت انجیر هندی نشان دهنده انرژی منفی در خانه است.

واتس آپ رکورد زدفارغ التحصیلی بعد از 70 سالارتباط تماشای تلویزیون با مرگ!مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

آشپزی

وقتی پای گوشت و یا مرغ در میان باش��د می توانیم هزاران ایده از خودمان 
بدهیم و کلی غذای جدید درست کنیم. 

گ��رم،   25 عدد،ک��ره   6 ب��زرگ  تس��ت  الزم:ن��ان   م�واد 
 آویش��ن یک قاش��ق چای خ��وری،  نمک کمی ،   پودر پس��ته یک قاش��ق 

چای خوری 

 مواد میانی:  گوش��ت چرخ کرده 250 گ��رم،    پیاز رنده ش��ده یک عدد، 
  زعفران حل ش��ده، 1/4 قاش��ق چای خوری،    هویج رنده ش��ده یک عدد،    
زرشک دو قاشق س��وپ خوری،   گردوی خرد شده سه قاشق سوپ خوری،    
ادویه گوشت شامل زیره، فلفل سیاه، س��یر  و کمی زرچوبه و نمک به میزان 
الزم ،  پنیر گودا، گوجه گیالسی و زیتون س��یاه برای تزیین ،  روغن کنجد 

در صورت لزوم
روش تهیه: نان های تس��ت را با یک قالب گرد به قطر هش��ت سانت برش 
بزنید و س��پس درون قالب های مافین فرم دهید حال ک��ره را ذوب کنید و 
با قلم م��و روی نان ها بمالید و کمی آویش��ن، نمک و پودر پس��ته روی آنها 
بپاشید و به مدت 10 دقیقه در فر با دمای 160 درجه سانتی گراد بگذارید تا 
 کاسه های نان تست، فرم بگیرند و خشک شوند سپس از فر خارج کنید و کنار 
بگذارید. گوش��ت چرخ کرده را همراه یک عدد پیاز رنده ش��ده و ادویه های 
مخلوط گوش��ت ش��امل زیره، نم��ک، فلفل، کم��ی زردچوبه و س��یر روی 
حرارت درون تابه تفت دهید تا رنگ گوش��ت عوض ش��ود، س��پس هویج 
رنده ش��ده را اضافه کنید و چند دقیق��ه تفت دهید. فقط مرت��ب هم بزنید 
تا کامال یک دست شود و گوش��ت نس��وزد؛ درصورتی که گوشت کم چرب 
باش��د دو قاش��ق س��وپ خوری روغن کنجد اضافه کنید. در نهایت زرشک 
و گردوی خیس خ��ورده و زعفران را نی��ز اضافه کنید و چن��د دقیقه دیگر 
تفت دهید س��پس درون کاس��ه های نان تس��ت را پ��ر کنید و به س��لیقه 
 خودتان ب��ا پنی��ر گ��ودا، گوجه فرنگی گیالس��ی و زیت��ون س��یاه تزیین

 کنید. 

پاک کردن زنگ زدگی از روی لباس:لکه زنگ آه��ن عالوه بر اینکه روی 
لباس بد رنگ به نظر می رسد به سختی نیز از روی لباس پاک می شود. در زیر 

دو روش برای حل این مساله به شما پیشنهاد می دهیم.
1-روی لکه،آبلیمو بچکانید، سپس اتو کنید.

 2- یک تکه از لیمو ترش را بریده و آغشته به نمک کنید سپس روی لکه بمالید 
و 4 ساعت روی لکه، لیمو نمکی بماند، سپس بشویید.

 پاک کردن زنگ زدگ�ی از روی چاقو:واکنش رطوبت و اکس��یژن با فلز، 
کابوس چاقوهاست. زنگ زدگی، درخش��ندگی فلز را از بین می برد، مقاومت 
آن را کاهش داده و لبه تیز آن را کند می کند. اگر نمی خواهید کارایی چاقوها 
کم شود، باید این مساله را جدی بگیرید. اگر به زنگ زدگی توجه نکنید، بعد از 
مدتی با یک تکه فلز اکسید شده رو به رو می شوید که به هیچ دردی نمی خورد. 
پس همیشه مراقب آنها باشید و جلوی زنگ             زدگی را بگیرید تا چاقو حتی بین 

نسل ها هم دست  به  دست بگردد.
چاقو را روی یک پارچه تمیز قرار دهید. چاقوهای جیبی را هم همین طور. روی 
چاقو، پاک کننده زنگ، اسپری کنید. 5 دقیقه بگذارید بماند تا جذب زنگ شود.

با ی��ک دس��تمال ضخی��م چاق��و را بمالی��د. از قس��مت پهن چاقو ش��روع 
ک��رده و به ط��رف نوک تی��ز آن حرک��ت کنی��د. مس��یر را ع��وض نکنید. 
این گون��ه ه��م دس��تمال و ه��م دس��ت ش��ما بری��ده می ش��ود.با ی��ک 
 گوش پاک کن، دس��ته چاق��و و هر ش��کاف دیگری ک��ه فلزی اس��ت را تمیز 

کنید.

با اسکاچ یا برس ظرف ش��ویی، زنگ باقی مانده را تمیز کنید. اسکاچ را مانند 
مرحله دوم حرکت دهید. سپس چاقو را با یک دستمال تمیز کنید.

 نکات و هشدارها:هرگز از سیم ظرف شویی استفاده نکنید. سیم، طرح ها و 
نشانه های چاقو را از بین می برد.

رفع لکه ناشی از زنگ زدگی می�ت پلیت، ناه�اری درون قالب 

زوج های جوان ش��باهت زیادی به دانشجوهای سال اول دانشگاه 
دارند. آنها تازه مش��غول یادگیری خم وچم زندگی مش��ترک اند. 
آگاهی از اش��تباهات معمول در اوایل ازدواج می تواند کمک کند 
 که مانع بروز آنها ش��ویم. در پی��چ و خم دل دادگ��ی و حرف های 
نگفته جوانی، واقعیت ه��ای یک عمر زندگی در کن��ار یکدیگر و 
تجربه حوادث تلخ و ش��یرین و مهارت های الزم برای ش��ناخت و 
تجزیه و تحلیل مشکالت زندگی فراموش می شود. این گزارش با 
یادآوری چند نکته و اجتناب ازآنها به همه ش��ما کمک می کند تا 
مسافتی دورتر از شروع زندگی مشترک و رویاپردازی های عاشقانه 

را مشاهده کنیم
اگر تازه ازدواج کرده اید از خطاهای زیر بپرهیزید :

فکر نکردن به فردای ازدواج
بعضی از همسران جوان آن چنان سرگرم جشن ازدواج می شوند 
که نمی دانند درگیر چه مس��ایلی شده اند. ش��ما متاهل شده اید. 
جشن ازدواج شاید س��رگرم کننده باش��د اما فقط یک روز است. 
اکنون ش��ما ناچارید با یکدیگر زندگی کنید، با هم کنار بیایید و 
خانواده خودتان را تش��کیل دهید. از برنامه های جش��ن و بازتاب 
آن، از تماشای فیلم عروس��ی تا تجدید خاطرات با دوستان لذت 
 ببرید، اما تمام مدت، تصویر بزرگ تری را در ذهن داش��ته باشید. 
مهارت هایی را برای زندگی مشترک یاد بگیرید .و محبت و حمایت 

خود را پر رنگ تر کنید .
تالش برای عوض کردن خلقیات همسر

به احتمال قوی، ش��ما به این دلیل با همسر خود 
ازدواج کرده اید که عاش��قش بوده اید. اگر این 

طور باش��د، هیچ دلیلی وجود ن��دارد که او 
را تغییر دهید. بدون ش��ک، اف��راد بالغ 
به طرز چش��م گیری تغییر نمی کنند. 
پس بهترین اطمینان ش��ما این است 
که همس��ر خود را قبول کرده و او را 
به خاط��ر منحصر به ف��رد بودنش و 
تفاوت های��ی که ب��ا دیگ��ران دارد، 
 دوس��ت بداری��د. ت��الش ب��رای

 ع��وض ک��ردن همس��رتان فق��ط 
احساس��ات او را جریح��ه دار کرده و 
زندگی مشترک شما را خراب می کند. 

او را بپذیرید تا در راس��تای عالئق شما 
 گام بردارد.با بهبود روابط با خانواده همسر

 م��ی توانی��د رواب��ط زناش��ویی خ��ود 
 را نی��ز مس��تحکم ت��ر کنی��د چ��ون ش��ما

 دوست داشتنی تر به نظر می آیید.
رابطه بد با خانواده همسر

اگر ت��ا این لحظ��ه به رابطه ش��ما لطمه 
وارد ش��ده، دس��ت به هر کاری بزنید تا 
رابطه خود با خانواده همسرتان را بهبود 
ببخش��ید. اولین نفری باش��ید که صلح 

را برقرار می کند، زیرا هنگام دعوای ش��ما با خانواده همس��رتان، 
تنها کسی که آزرده خاطر می ش��ود، همسرتان است که احساس 
می کند بین شما گیر افتاده است. با بهبود روابط با خانواده همسر 
 می توانید روابط زناشویی خود را نیز مستحکم تر کنید چون شما

 دوست داشتنی تر به نظر می آیید.
مشاجره به جای گفتگو

 پرخاش��گری و فری��اد زدن و جیغ کش��یدن در حل مش��کل یا
 اختالف نظرها به شما و همسرتان کمکی نمی کند. گفتگوی آرام و 
منطقی شما را به پیش خواهد برد. اگر هنگام مجادله با همسرتان، 
نتوانید خودتان را کنترل کنید، زندگی تان را به مخاطره می اندازید. 
پس هر کاری را که شامل این موارد است از استراحت در میانه بحث 

تا طلب کمک به وسیله روش های درمانی را انجام دهید.
کوتاه بودن افق دید

هیچ کس دوست ندارد درباره مسایل سنگینی مثل کنترل مسایل 
مالی، راه های ممکن در صورت بچه دار نشدن، نحوه آمادگی برای 
اتفاقات پیش بینی نشده ای مثل مرگ، بحث کند. با این حال اکنون 
که متاهل شده اید، چاره ای جز صحبت درباره این موضوعات ندارید. 
ازدواج شما به این مس��ایل وابسته است. عاقل باش��ید و در مورد 
تمامی این مسایل 

با همس��ر خود صحبت کنید. در صورت لزوم با دیگران مش��اوره 
داشته باشید اما این مسایل را نادیده نگیرید. زندگی، تنها تفریح و 
مهمانی و خوشی نیست. درخود توانایی پذیرش مشکالت بزرگ تر 

را داشته باشید.
دعواهای بیهوده

هر انسان متاهلی با همسر خود بر سر مسایلی بحث می کند، از باز 
گذاشتن سر خمیردندان تا آویزان کردن لباس روی دستگیره در 
که در نظر دیگران بی معنی است. بحث های خود را برای مسایل 
مهم تری نگه دارید. و تفاوت های انسانی را بپذیرید .این دلخوری ها 
را به حال خود بگذارید. به راس��تی اگر تنها اش��تباه همس��ر شما 
انداخت��ن جوراب های کثیف روی زمین اس��ت، بای��د خودتان را 

خوش شانس بدانید.
حسادت

همسرتان شما را برای زندگی انتخاب کرده است. حسادت باعث 
اتالف وقت شده و موجب اهانت به همس��رتان می شود که تصور 
می کند ش��ما به او اعتماد ندارید. اگر او همیشه قابل اعتماد بوده 
است، نباید با حسادت خود حتی برای او ایجاد مزاحمت کنید. این 
برای رابطه سم است.اصل را بر صداقت بگذارید مگر آنکه خالفش 
ثابت شود .زن یا شوهری که بعد از هر مشاجره بر عذرخواهی اصرار 
دارد، همیشه برنده است و کسی که مهر و محبت همسر خود را انکار 
می کند، هیچ کار مفیدی برای زندگی مشترک شان انجام نمی دهد.

زندگی کردن مانند مجردها
اکنون زمان آن رسیده که بزرگ شوید. گردش شبانه رفتن با 
دوستان، زمانی اشکال نداشت که شما مجرد بودید و هیچ 
کس در منزل منتظر شما نبود. به عنوان یک فرد متاهل، 
انجام بعضی کارها شایسته نیس��ت. البته در سویی 
دیگر خوب است تا نیاز همسرتان را بشناسید و این 

نوع تفریح ها را با شرط افراطی نبودن بپذیرید.
غرور در زندگی مشترک

زن یا شوهری که بعد از هر مشاجره بر عذرخواهی 
اصرار دارد، همیش��ه برنده است ، او اجازه می دهد 
غرور و روش های حل مش��کالت و عشق و عالقه او 
به همسرش راه پیدا کند و رابطه آنها به نتیجه برسد. 
باید مالیم تر باش��ید و راهی پیدا کنید که مسوولیت 

اعمال خود را به گردن بگیرید.
با هم نبودن

بای��د مانند ی��ک گل از زندگی مش��ترک خ��ود مراقبت 
کنی��د. گل، ب��دون آب، نور خورش��ید و مراقب��ت هرگز 
رش��د نخواهد کرد. بنابراین، بای��د برنامه ریزی کنید تا 
مدت زمان بیش��تری را در کنار همس��ر خود باش��ید. 
همس��رانی که به بهانه های مختلف فرصت یک غذا 
خوردن با همسرشان را از دس��ت می دهند سخت 
در اش��تباهند . این زم��ان ها اگر چ��ه آنچنان مهم 
 نباشد اما در ایجاد علقه های خانوادگی بسیار مهم

 است.

هفته دوم و سوم بارداریمهارت انتخاب همسر و ازدواج 

کودک معرفی کتاب

 جنی�ن در هفت�ه دوم: در ای��ن موق��ع تخم��ک ب��ه ش��کل 
تخم مرغ در می آید. س��لول های مهره ی کمر در جایی تش��کیل 
می ش��وند که در آینده باق��ی اندام ها نی��ز به وجود م��ی آیند.در 
پای��ان این هفته تخمک دارای س��ه الیه س��لول می باش��د که هر 
 یک وظیف��ه ی خ��اص خ��ود را دارند.ازاولی��ن الیه ی س��لولی،  
تش��کیل  گ��وارش  لول��ه  و  تنفس��ی  ه��ای  ن��دام  ا  
س��لولی ی  الی��ه  دومی��ن  ار  ش��ود.   م��ی 

  اس��تخوان ه��ا، عض��الت، باف��ت ه��ا، ان��دام ه��ای جنس��ی، 
تخم��دان ه��ا و سیس��تم گ��ردش خ��ون تش��کیل می ش��ود.و 
 از س��ومین الیه ی س��لولی پوس��ت، م��و، مغ��ز و نخاع تش��کیل

 می شود. تخمک همچنان گرد مانند است.
مادر در هفته دوم :حاال از آخرین بار که مادر عادت ماهیانه شده 
بود، پنج هفته گذشته است. عادت ماهیانه می بایست در این هفته 
شروع می شد. شاید به این فکر افتاده باشی که ممکن است حامله 
باشی. حاال در بدن به اندازه ی کافی هورمونhCG یافت می شود و 
به احتمال زیاد تست حاملگی مثبت نشان می دهد. این هورمون از 
جفت ترشح می شود.رحم اندام عجیبی است. رحم هم مانند گالبی 
کوچکی است که در حدود 70 گرم وزن و 10 میلی لیتر حجم دارد 

.در زمان حاملگی رحم کشیده و بزرگ می شود. 
هفته سوم:

 در این هفته اتفاقات زیادی در رحم ش��ما در حال رخ دادن است. 
کوچولوی شما فعال فقط یک توده متشکل از صدها سلول است که 
بطور دیوانه واری در حال تکثیر می باشند. این توده سلولی به اندازه 
 0/1 میلیمتر شبیه سر سوزن اس��ت و اگر درون شما قرار نداشت،

 می ش��د با چش��م غی��ر مس��لح ه��م آن را دی��د و اص��ال به یک 
جنین یا کودک ش��باهت ندارد. توده س��لولی ش��ما در این زمان 
بالستوس��یت نام دارد و در ح��ال جایگزینی در دی��واره رحم نیز 
هس��ت، جایی که بعده��ا جفت به آن می چس��بد و مح��ل اتصال 
جفت و رح��م و تبادالت جنی��ن و م��ادر خواهد بود. قس��متی از 
ت��وده س��لولی بالستوس��یت ه��م تبدیل ب��ه جفت خواهد ش��د 
 و ش��روع ب��ه ترش��ح هورم��ون ب��ارداری ی��ا hCG م��ی کن��د.

 ماده ای که به تخمدان های شما فرمان می دهد تا تخمک جدیدی 
آزاد نکنند و همچنین موجب تحریک افزایش ترشح هورمون های 
استروژن و پروژسترون می شود تا از ریزش و خونریزی جداره رحم 
جلوگیری کند. این هورمون همان ماده ای است که تست بارداری 

شما را نیز مثبت می کند.

کتاب حاضر از چه��ار فصل با عناوی��ن اهمیت ، اه��داف ، فواید 
 و آث��ار ازدواج و تش��کیل خان��واده ، معیاره��ا و م��الک ه��اي

 انتخاب همس��ر  ، روش و چگونگي ش��ناخت و انتخاب همسر و 
همچنین آداب ازدواج و مقدمات تش��کیل خانواد تش��کیل شده 

است .
ازدواج،ریش��ه  خان��واده،  تش��کیل  و  ازدواج  اهمی��ت 
 تکوی��ن،  اهمی��ت ازدواج در روای��ات ، ه��دف ازدواج و 
 تشکیل خانواده،  حفظ دین و ایمان از طریق فرونشاندن شهوت ،

 فرزنددار ش��دن و تربی��ت فرزندان صال��ح ، آثار و فوای��د ازدواج 
 و تش��کیل خان��واده ، س��کونت و آرام��ش ، لب��اس و پوش��ش ، 
بهره برداي و رش��د ، معیارها و م��الک هاي اصلي ، تناس��ب در 
دی��ن و اخ��الق ، کفو ب��ودن در دی��ن و ایم��ان ،کفو ب��ودن در 
اخ��الق، اصال��ت و ش��رافت خانوادگي ، عق��ل و فهم ، تناس��ب 
عاطف��ي و ارضاي جنس��ي ط��رف مقاب��ل ، زیبایي و س��المت 
 جس��ماني ، معیاره��اي عرف��ي، نکت��ه مه��م ، گف��ت و گ��و و 
مواجهه دیداري، تحقیق ، مشاوره، خواستگاري، مهریه،جهیزیه،  
تهیه مس��کن ، فاصله عقد و عروس��ي و همچنین جشن ازدواج و 
 اطعام عروس��ي از جمله مباحثي هس��تند که مورد بررسي قرار 
م��ي گیرند.مجموعه علمي فرهنگي مرات اندیش��ه ؛ در س��خن 
آغازین کتاب حاضر بیان مي  کند که آداب زیس��ت مسلماني ، از 

دیرباز جزو فرهنگ دیني ایرانیان بوده است.
 ای��ن مجموع��ه ادام��ه م��ي ده��د ک��ه چگونگ��ي ارتباط��ات 
 فردي و اجتماع��ي ، ارتباط ب��ا عالم معن��ا ، نیک اندیش��یدن و 
مهارت هاي زندگي در حوزه فردي و خانوادگي از جمله موضوعاتي 
اس��ت که اگر بدرس��تي آموزش داده ش��ود ، زندگي فرح بخشي 
را ب��ه ارمغان م��ي آورد . مجموعه علمي فرهنگي مرات اندیش��ه 
مجموعه کتاب هاي مهارت هاي زندگي را ش��امل 24 مجلد در 
موضوعات مختلف م��ي داند و تاکید مي کند ک��ه از ویژگي هاي 
این کتاب ها رویک��رد کامال ً دیني به مهارت هاي زندگي اس��ت 
که اس��تفاده از آیات و روایات و اس��تخراج مهارت هاي زندگي از 
 س��یره معصومان بر جذابیت محتوایي این کتاب ها افزوده است .
مجموع��ه  / ازدواج  و  همس��ر  انتخ��اب   مه��ارت 

 کتاب هاي مهارت  نوشته حمیدرضا اسالمیه با همکاري معاونت 
 پژوهش��ي و آموزشي س��ازمان تبلیغات اس��المي توسط شرکت 

چاپ و نشر بین الملل انتشار یافته است.

ورود ممنوع های  زندگی مشترک

خانه داری 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14-
	15
	16

