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 با بزرگ شدن اقتصاد 
می توان یارانه ها را حذف کرد

پیکر سی وسه پل 
آماج زخم ها و خراش ها

تعرفه  مهد کودک های  استان در 
سال جاری 20 درصد افزایش یافت
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سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد ، تا زمانی 
که ایران گام های ضروری را که باید در قبال آژانس 

بین المللی انرژی اتمی و ...

 دبیر انجمن برنج کشور ضمن رد مباحث مطرح شده 
مبنی بر آلودگی کشت دوم برنج، گفت: کشت دوم به 

دلیل کم آبی توصیه نمی شود ...

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: پس از برگزاری 
نشستی کارشناسی با مسووالن صندوق توسعه ملی، 

مسوولیت اجرای پروژه راه آهن ....

سیدمحمد ناظم رضوی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار داشت: این زائرسرا جهت استفاده افراد 

کم بضاعت با یکهزار و ...

تحریم ه�ای یکجانب�ه برضد 
ایران باقی خواهند ماند 

واکنش به آلودگی کشت دوم 
برنج

راه آهن اصفهان-ش�هرکرد- 
اهواز توجیه اقتصادی باالیی دارد

 آغاز عملیات زائرسرای کاشانی ها 
در مشهد مقدس تا دو ماه آینده

لغ�و  تحریم ه�ا 
و اما و اگرهای ب�ازار  مس�کن

توافق اولیه برای لغو تحریم ها برخ��ی بازارها را دچار 
س��ردرگمی و بالتکلیفی کرده به گونه ای که منجر به 
رکود معامالت شده، درحالی که بسیاری از کارشناسان 

معتقدند لغو تحریم ها تاثیری بر ...
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روشن تری�ن تالق�ی آیین�ه وآب

جمالی نژاد،برای رونق گردشگری خواستار شد؛

اصفه�ان دس�ت در دس�ت ش�یراز
حمل ونقل در جذب  سرمایه گذاری 

خارجی یک نقش کلیدی است
 دولت بای��د طرح و برنامه مش��خصی ب��رای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در توسعه زیر ساخت های 
کشور به ویژه در زیر س��اخت های حمل ونقل تهیه 
کند. به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی 
اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، حجت اله 
غالمی مدیر کل راه و شهرس��ازی و رییس شورای 
حمل ونقل استان اصفهان گفت: حمل ونقل اگرچه 
 به عن��وان ش��اخه ای از بخش خدمات به حس��اب

 می آید؛ اما ب��ه دلیل اهمیت بنی��ادی اش ، فعالیت 
زیر بنایی تلقی می شود ونقش اساسی حمل ونقل در 
شکل گیری س��اختار اقتصادی جوامع موجب شده 
که همواره در بحث رشد اقتصادی ، نقش زیر ساخت 
حمل ونقل مورد توجه قرار گیرد که عدم توجه به آن 
موجب عقب ماندگی سایر بخش ها می شود و نقش 
 کلیدی نیز در جذابیت سرمایه گذاری سایر بخش ها 
دارد. رییس شورای حمل ونقل استان اصفهان با بیان 

اینکه یکی از بدیهی ترین نشانه های ...



مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه  پاسداران گفت: سپاه در 
مس��یر حمایت از جنبش های آزادی بخش موفق بوده است و 
آمریکایی ها به شدت عصبانی هستند. آمریکایی ها ناکامی های 

بسیاری در غرب آسیا داشته اند.
سردار یداهلل جوانی در گفتگو با مهر با اش��اره به اقدامات اخیر 
آمریکایی ها علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نشان دادن 
تصویر سرلشکر جعفری در س��نای آمریکا اظهار کرد: سپاه در 
مس��یر حمایت از جنبش های آزادی بخش موفق بوده است و 
آمریکایی ها به شدت از سپاه عصبانی هس��تند. عکس سردار 
سرلشکر جعفری را به این دلیل نش��ان می دهند که معتقدند 
سپاه مانع از توسعه طلبی آنها بوده است؛ به همین دلیل پروژه 

سپاه هراسی را دنبال می کنند.
جوانی تصریح کرد: واقعیت این اس��ت که آمریکایی ها در دهه 
 اخیر ناکامی ه��ای بس��یاری در منطقه راهبردی غرب آس��یا

 داشته اند.
 مش��اور عالی نماینده ول��ی فقیه در س��پاه  پاس��داران افزود: 
آمریکایی ها پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با اهداف خاصی به منطقه 
لشکرکشی و بر آن اساس دو کشور افغانستان و عراق را اشغال 

کردند. اما تمام سیاست های آنها با شکست مواجه شد.
جوانی ادامه داد: بررس��ی های آمریکایی ها نشان می دهدکه 
سیاست های جمهوری اس��المی ایران عامل اصلی ناکامی آنها 
در غرب آسیاست؛ در واقع آنها به این جمع بندی رسیده اند که 

ایران مانع از توسعه طلبی آنها در غرب آسیا شده است.
وی با بی��ان اینکه جمهوری اس��المی ایران آمریکای��ی ها را با 
شکست راهبردی در غرب آسیا مواجه کرده است، تصریح کرد: 
ایران این موضوع را رس��ما اعالم کرده است که با توسعه طلبی 
و نفوذ آمریکایی ها در منطقه مخالف است. در این میان، سپاه 

پاس��داران وظیفه حمایت از جنبش های آزادی بخش،کمک 
 به ملت ها و گ��روه هایی را که با اس��تکبار جهان��ی در خارج از

 مرزهای مان مبارزه می کنند، برعهده دارند.
 جوان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه آمریکای��ی ها م��ی خواهن��د یک
  چهره ناخوشایند از سپاه به جهانیان معرفی کنند، گفت: امروز

 ملت ها در منطقه بیدار شده اند، آمریکایی ها که با ادعا و شعار 
 مبارزه با تروریس��م به منطق��ه آمدند نقش اصل��ی در ایجاد و

 شکل دهی به گروه های تروریستی دارند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: در واقع 
حامی اصلی گروه های تروریستی، غربی ها و آمریکایی ها هستند 

و ملت های منطقه به خوبی به این مساله آگاهی دارند.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم در کش��ورهای سوریه، عراق، 
لبنان، بحرین و یمن متوجه شده اند که آمریکایی ها حامی اصلی 

تروریست ها هستند.
تجمیع قدرت ملت ایران در نهاد انقالبی سپاه

جوانی افزود: اگر امروز آمریکایی ها از سپاه ناراحت هستند باید 
از قول شهید بهشتی به آنها بگوییم که » از دست ما عصبانی باش 
و از این عصبانیت بمیر«. امروز قدرت ملت ایران در نهاد انقالبی 

سپاه تجمیع شده است.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران با بیان اینکه 
سپاه به نمایندگی از ملت غیور و رشید ایران از ملت های مظلوم 
منطقه حمایت و پشتیبانی می کند تصریح کرد: این حمایت از 
محور مقاومت و جبهه بیداری، آمریکای��ی ها را عصبانی کرده 
است و باید به آنها گفت که به هر شکل عمل کنید، نتیجه آن به 
نفع ملت ها خواهد بود؛ زیرا این ملت ها در منطقه بیدار شده اند.

وی با تاکید بر اینکه با حیله و نیرنگ نمی توان ملت های بیدار 

شده را مجدد به عقب بازگرداندگفت: روند تحوالت در منطقه 
به نفع ملت هاست و همانطور که مقام معظم رهبری در گذشته 
تصریح فرمودند، آینده منطقه متعلق به ملت های مسلمان است 

و قطعا آمریکایی ها در آن جای نخواهند داشت.
جوانی ادامه داد: اتهام زنی ها به س��پاه نمی تواند دوران حضور 

آمریکا در منطقه را تمدیدکند.
 مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه، با اش��اره به س��ابقه

 س��پاه هراس��ی در جریان فتنه س��ال ۸۸ تصریح کرد: در آن 
 زمان آمریکایی ها و دیگر دولت های استعماری اروپایی تصور

 می کردند با سرمایه گذاری برای حوادث ۸۸ می توانند به عمر 
جمهوری اسالمی ایران پایان دهند، اما استراتژی آنها با شکست 

مواجه شده و حماسه ۹ دی به این استراتژی پایان داد.
نقش سپاه در مقابله با جریان فتنه بارز بود

وی خاطرنشان کرد: نقش س��پاه در مقابله با جریان فتنه بارز و 
به همین دلیل از همان زمان بحث سپاه هراسی را دنبال کردند، 
اما سپاه یک کارنامه درخش��ان دارد و این درخشندگی به این 
 دلیل اس��ت که زمان توطئه ها، دش��منان را شناسایی کرده و 

روشنگری های الزم را انجام می دهد.
جوانی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهب��ری مبنی بر اینکه 
آمریکایی ها قصد دارند با مذاکرات و توافق هسته ای استراتژی 
نفوذ در ایران را دنبال کنندگفت: ایش��ان تاکی��د کردندکه ما 
این راه را بسته ایم و اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی رخ دهد. 
نخواهیم گذاشت آنها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی نفود کنند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه 
سپاه تجربه موفق و طوالنی در امر مبارزه با جریان های وابسته 

به بیگانه دارد، افزود: بعد از ای��ن امر، این روند ادامه پیدا خواهد 
کرد و آمریکایی ها نخواهند توانست استراتژی خود را در ایران 

به نتیجه برسانند.
وی با بیان اینکه در کش��ور از یک وحدت و همدلی مناس��بی 
برخوردار هس��تیم، تصریح کرد: مردم با نظام اس��المی پیوند 
ناگسس��تنی دارند و نهادهای انقالبی مثل س��پاه مورد اعتماد 
 مردم هستند. امروز سپاه با برخورداری از نیروهای مردمی تمامی

 راه های نفوذ در مقابل آمریکایی ها را خواهد بست.
اس�تراتژی نفوذ آمریکا در پس�اتوافق با شکست 

مواجه خواهد شد
جوانی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به اهداف خود برای نفود به 
منطقه دست نخواهند یافت تصریح کرد: استراتژی نفوذ آمریکا 

در پساتوافق نیز با شکست قطعی مواجه خواهد شد.
مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران، با اشاره 
 به اینک��ه آمریکا همچنان ش��یطان بزرگ خواهد ب��ود، افزود:

 بعضی ها متاس��فانه تصور می کنند منافع ما از طریق ارتباط و 
تعامل با آمریکا تامین می شود و در صدد هستند چهره آمریکا را 
بزک کنند. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تذکر داده اند که 
آمریکا همچنان شیطان بزرگ است، اظهار کرد: واقعیت آمریکا 
 تغییر نکرده و دش��منی ملت ایران با آمریکا ب��ه دلیل ظلم ها و 
ستم های دولت آمریکا است. هم اکنون شاهد تشدید ستم ها از 

سوی آمریکایی ها هستیم.
جوانی گفت: امروز دستان آمریکایی ها به خون پاک مسلمانان 
جهان و غرب آسیا آلوده اس��ت. خون هایی که امروز در سوریه، 
 ع��راق، یمن و لبن��ان به زمی��ن ریخته می ش��ود، به وس��یله

 آمریکایی ها صورت می گیرد.
مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران ادامه داد: 
آمریکایی ها همچنان خط و نش��ان می کش��ند و ملت ایران را 
تهدید به حمله نظامی می کنند، آنها به دنبال حفظ تحریم ها 
هستند. سیاس��ت آمریکایی ها در مقابل ملت ما هیچ تغییری 

نکرده و همان سیاست های پیشین در جریان است.
مالک برق�راری رابطه بی�ن ایران و آمریکا دس�ت 

برداشتن از ظلم است
وی تصریح کرد: طبیعی است وقتی که آمریکایی ها مظهر ظلم 
و ستم هستند مواضع ما در مقابل آنها انتقادی، عقالنی و انسانی 
باشد؛ این موضع که دارای مبانی دینی و قرآنی است باید ادامه 
داشته باشد. جوانی خاطرنشان کرد: براساس آموزه های الهی هر 
ملت آزاد باید در مقابل ظلم و ستم بایستد و ملت ایران بر همین 

اساس باید مقابل آمریکا ایستادگی کند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران با بیان اینکه 
حضرت امام )ره( در مورد رابطه ایران ب��ا آمریکا فرموده بودند 
که »با آمریکا رابطه نخواهیم داش��ت مگر اینکه آنها دس��ت از 
ظلم بردارند«، افزود: مالک برق��راری رابطه بین ایران و آمریکا 
این است که آمریکا از ظلم کردن دست بردارد، اما آنها همچنان 

گرگ صفت و ظالم هستند.
وی ادامه داد: ملت ما در مقابل این شیطان می ایستد و فضای 
اسکتبارستیزی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد. کسانی که تصور 
می کنند دوران ش��عار مرگ بر آمریکا پایان یافته است، دچار 
توهم شده اند.جوانی تأکید کرد: هرگز نمی توان شعار مرگ بر 

آمریکا را از ملت ایران ربود.
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اذعان به تاثیرکمپین نخریدن 
خودرو صفر

نام »هات داگ« 
چطور انتخاب شد؟

تولد تضمینی 8 هزارکودک 
به شرط تامین اعتبار

 نظر جنتی در رابطه با
 تئاتر های زیر زمینی

 توصیه مصباح به 
زندان رفته های قبل انقالب

شنیده ها 

ابراهیم احمدی با اش��اره به وضعیت صنعت خودرو اظهار 
کرد: وضعیت رکود تنها مربوط به صنعت خودرو نیست و 
امروز در بس��یاری از صنایع شاهد مشکالتی هستیم. وی 
ادامه داد: بس��یاری از صنایع با مش��کالت روبه رو هستند 
و این مش��کالت دامن گیر صنعت خودرو نیز ش��ده است، 
البته پیش بینی می ش��ود مش��کالت هرچه زودتر برطرف 
شود.رییس انجمن قطعه س��ازان اتومبیل استان اصفهان 
بیان کرد: این روزها صحبت های زیادی از کمپین تحریم 
 خری��د خودرو در میان اس��ت؛ اما این اقدامات ش��اید تا

 ۱0 درصد درکاهش فروش خودرو نقش داشته باشد.

بحث بر س��ر نام »هات داگ« و اینکه چگونه این نام برای 
این غذا انتخاب ش��ده بسیار زیاد اس��ت .»جوان و تاریخ« 
نوش��ت: نام دیگر هات داگ، »فرانکفورتر« اس��ت که آن را 
از نام شهر فرانکفورت در کش��ور آلمان برداشت کرده اند؛ 
چراکه این غذا ابتدا در آنجا طبخ می ش��د و مورد استفاده 
قرار می گرفت. از آنجا که آلمانی ها در تاریخ خود همیشه 
متهم به اس��تفاده از گوشت سگ به عنوان غذا بودند، این 
نام هم احتماالً کنایه ای تاریخی به آلمان ها برای س��اختن 
این سوسیس ها از گوشت این حیوانات بود.تا قبل از جنگ 
جهانی اول، به هات داگ، فرانکفورتر می گفتند؛ اما با آغاز 
جنگ، به دلیل عواطف ضد آلمانی، برای کنایه به آنها نام 
ای��ن غذا به هات داگ تغییر داده ش��د.تقریباً پس از پایان 
جن��گ بود که این ن��ام رواج پیدا ک��رد و دیگر همگان از 
آن اس��تفاده می کردند. هات داگ به شکل امروزی آن در 
حدود سال ۱۸60 و در ایاالت متحده آمریکا پخته شد؛ اما 

همچنان اصالت آلمانی خود را حفظ کرد.

دکتر سید حس��ن هاشمی در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
بسته حمایت از زوج های نابارور در برابر هزینه های سنگین 
دارو و درم��ان، افزایش مراکز درمان ناباروری و گس��ترش 
تجهی��زات این مراکز، با بیان اینکه هنوز اقدام جدیدی در 
زمینه این بسته انجام نشده و به جایی نرسیده است گفت: 
این برنامه هنوز به نتیجه نرس��یده است؛ چرا که ابتدا باید 
اعتبار آن تزریق شود و بعد از آن اقدامات خود برای اجرای 
این بس��ته را آغاز کنیم. وزیر بهداشت به یکی از طرح های 
وزارت بهداش��ت در راستای سیاست های جمعیتی ابالغی 
مقام معظم رهبری اش��اره کرد و گف��ت: البته در صورت 
تامین رقمی حدود ۱00 میلیارد تومان، می توانیم ۸000 
فرزن��د را ب��ا تضمین از بخش خصوص��ی دریافت خدمت 
کنی��م. یعن��ی هم بخ��ش خصوصی و هم بخ��ش دولتی 
آماده ان��د در صورتی که چنین اعتباری تامین ش��ود و به 
شرط باردار شدن و تولد ۸000 کودک، خدمت ارائه دهند.

عل��ی جنت��ی ، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در 
حاش��یه مراسم ختم برادر وزیر کش��ور در پاسخ به 
س��والی در باره اک��ران تئاتره��ای زیرزمینی گفت: 
همانطور که می گویید و از اس��م ای��ن نوع تئاترها 
مش��خص اس��ت، این تئاترها زیرزمینی هس��تند و 
نیروی انتظامی به عنوان تامین کننده امنیت باید با 
وزارت ارش��اد در کنترل این اتفاقات همکاری کند. 
 این س��وال را بهتر است از مسووالن نیروی انتظامی

 بپرسید.

عض��و جامعه مدرس��ین حوزه علمیه ق��م در بخش دیگر 
سخنان خود با بیان اینکه متأسفانه هنوز پس از 36 سال 
از پیروزی انقالب این مساله که کار پلیس افزون بر تأمین 
امنیت،حفظ ارزش های اس��المی است جا نیفتاده و برخی 
مس��ووالن س��طح باالی کش��ور هنوز به این مساله باور و 
ایم��ان ندارند،گفت: این افراد می گویند »کار پلیس حفظ 
امنیت اس��ت، به پلیس چه ربطی داردکه کسی در جامعه 
با چه لباس��ی حضور پیدا می کن��د، دزدی که نکرده فقط 
دلش می خواهد آزاد باشد و اگر پلیس در مساله به عنوان 
امثال پوش��ش دخالت کند امری زور است« این سخن به 
این دلیل اس��ت که اصل نگرش این افراد نسبت به اسالم، 
نظ��ام و انقالب اس��المی با آنچه که مورد نظ��ر بنیانگذار 
انقالب اس��المی و مردمی که در این راه کش��ته و شهید 
دادند بود تف��اوت دارد. نماینده م��ردم تهران در مجلس 
خب��رگان رهبری با بیان این که چنین افرادی اس��الم را 
به گونه ای دیگر می بینند، ابراز داش��ت: این دسته معتقد 
هستند » اسالم و دین مردم وسیله ای بود تا شاه را ساقط 
کنی��م، حاال خودمان جای ش��اه هس��تیم؛ مدتی خانواده 
پهل��وی حکومت کردند و چون ما زن��دان رفتیم، زحمت 
کشیدیم و شکنجه شدیم حکومت حق ماست« دولتی هم 
که این افراد تش��کیل می دهند همانند دولت های دیگری 
اس��ت که وجود دارد.وی عنوان کرد: یکی از علمای بزرگ 
که مس��وولیت دولتی نیز داشت چند سال قبل به یکی از 
وزرا گفت که اس��م وزارت خانه شما وزارت ارشاد اسالمی 
است شما برای اسالم چه کردید، آن وزیر پاسخ داد این ها 
اسم اس��ت آیا انجمن های اس��المی واقعا برای اسالم کار 
می کنند؛ در این نظام، اس��المی به عنوان یک پس��وند و 
احترام اس��ت واال وظیفه ما هم��ان وظیفه وزارت فرهنگ 

و هنر شاه است.

سردار جوانی :

پروژه 
 »سپـاه هراسی«

 به دلیل ناکـامی 
در غرب آسیـا

نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی فاکس نیوز به اظهار نظر درب��اره توافق ایران و 
۱+5 بر سر برنامه هسته ای کشورمان پرداخت و گفت که 
رییس جمهور اوباما از مدت ها پیش به دنبال دست دادن و 

عکس گرفتن با روحانی بوده است.
جان بولتون،  درباره دیدار آتی باراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که قرار اس��ت در آینده ای نزدیک برگزار شود گفت: این 
موضوع قابل توجه اس��ت که این دیدار تا ماه نوامبر برگزار 
نخواهد ش��د. تنها فرصتی که نتانیاهو و اوباما پیش از این 
تاریخ برای دیدار با هم خواهند داشت در چند هفته آینده و 
در زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان ملل خواهد 
بود. هر دو آنها در این جلسه حاضر خواهند بود و هر دو آنها 
سخنرانی خواهند کرد. به نظرم این دیدار یک دیدار کوتاه 
 و مختصر خواه��د بود و این دیدار می تواند تحت الش��عاع

 پیش بینی ما درباره این موضوع باش��دکه ب��اراک اوباما با 
حس��ن روحانی رییس جمهور ایران دس��ت بدهد. اوباما 
دوس��ت دارد با رییس جمهور ایران عکس بگیرد. به نظرم 
نتانیاهو دوست ندارد که در طول آن هفته دیداری با اوباما 

داشته باشد.
وی اف��زود: ریی��س جمه��ور اوبام��ا از مدت ه��ا پیش به 
 دنبال عکس گرفتن با روحانی بوده اس��ت. س��ال گذشته

 رییس جمهور اوباما از روی درماندگی با روحانی و زمانی که 
وی در راه رفتن به فرودگاه جی اف کندی و در راه بازگشت 
به ایران بود، تماس تلفنی برقرار ک��رد. به نظرم با توجه به 
امضای توافق اگر کاخ سفید در این رابطه کاری انجام ندهد 
مایه تعجب خواهد بود. به نظرم نتانیاهو نمی خواهد بخشی 

از این موضوع باشد.
 نماینده پیش��ین آمریکا در س��ازمان ملل گف��ت: تمامی

 نش��انه هایی که وجود دارند، دال بر این موضوع است که 
اوباما نم��ی خواهد که توافق هس��ته ای با ای��ران را که در 
 رابطه با برنامه اتمی تس��لیحاتی ایران در وین حاصل شد، 
متوقف کند. او به دنبال تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه 
است. او تصور می کند که اگر ما روابط خوبی با ایران داشته 
باشیم آنها به بازیگری مس��وولیت پذیر در منطقه و جهان 
بدل خواهند ش��د. معتقدم که این تنها ی��ک خیال باطل 
است. این چیزی است که رییس جمهور خواهان آن است. 
به نظرم دست دادن می تواند مهم باشد اما تنها سوال برای 
من این اس��ت که آیا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم 
ممکن است که در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند 

تا رییس جمهور ما بتواند با وی هم دست بدهد یا نه؟
بولتون ادامه داد: به نظرم آنچه که به نظر می رسد این است 
که ایران با اوباما معامله کرده اس��ت. ایران��ی ها به تمامی 
اهداف راهبردی که خواهان آن بوده اند در مذاکرات وین 
رسیده اند. آنها در راه رسیدن به تسلیحات اتمی قرار دارند. 
آنها می توانند ش��اهد رفع تحریم ها باشند و ما کاری مهم 
در مقابله با این موضوع انجام نداده ایم. معتقدم که آیت اهلل 
ها از توافق با اوباما خرسند و به این فکر هستند که تا پیش 
 از پایان دوران ریاست جمهوری وی چه امتیازات دیگری

 می توانند از وی کسب کنند.
وی در ادامه گفت: به نظرم توافق ب��ا ایران به منزله فاجعه 
برای آمریکاس��ت. به نظرم این یک موضوع مهم سیاسی 
قابل بحث نه تنها در انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری در 
سال 20۱6 اس��ت بلکه در انتخابات مجلس نمایندگان و 
س��نا هم مطرح خواهد ش��د. این موضوع این شانس را به 
مردم آمریکا می دهد که نظر خود را درباره آن اعالم کنند. 
به نظرم آنها این توافق را با حداکث��ر آرا رد خواهند کرد و 

نظرسنجی ها این موضوع را نشان داده است.

یک روزنامه صهیونیستی در مقاله ای نوشت که اکنون برای 
بنیامین نتانیاهو کامال روش��ن اس��ت که باید از شکست در 
برابر تواق هسته ای ایران درس بگیرد؛چراکه با دست خالی 
نمی توان کس��ی را شکس��ت داد. باید دید که آیا وی از این 

درس در مشکالت پیش رو استفاده می کند.
 ب��ه گزارش ایس��نا، در مقاله روزنامه ها آرتص آمده اس��ت: 
اکنون م��ی دانیم که ب��اراک اوباما، ریی��س جمهور ایاالت 
متحده به مسیر خود در توافق هسته ای ادامه خواهد داد؛ اما 
 زمانی که مذاکرات آغاز شد به سختی می شد نتیجه آن را 
پی��ش بین��ی کرد. دموک��رات ها هم در مجلس س��نا و هم 
 در مجلس نمایندگان تردیدهای��ی را درباره محتوای توافق

 هس��ته ای داش��تند و تردیدهای خود را ب��ی درنگ اعالم 
 کردند.در ادامه این مقاله آمده است: با این حال، در حالی که 
ریی��س جمهور آمریکا در مورد بس��یاری از چیزها اش��تباه 
کرده است؛ اما درباره مهم ترین مساله درست گفت که هیچ 
جایگزینی برای توافقی که ج��ان کری وزیر خارجه آمریکا 

برای آن مذاکره کرده است، وجود ندارد.
جمله »ما توافق بهتری می خواهیم« فریادی بود که از سوی 
جمهوری خواهان آیپک و دیگ��ر مخالفان توافق در جامعه 
یهود بلند ش��د؛ اما در حالیک��ه دموکرات ها منتظر بودند تا 
ببیند توافق بهتر ممکن اس��ت چه چیزی باش��د، مخالفان 
توافق هسته ای ناشیانه رفتار کردند، اشتباه کردند و سرانجام 
 احم��ق و متعص��ب جلوه کردن��د. در اظه��ارات علنی و در

گفت وگوهای خصوصی دموکرات ها روش��ن س��اختند که 
فقدان جایگزین مناسب آنها را متقاعد کرده است تا از توافق 
هس��ته ای حمایت کنند. اوباما طرحی ن��ه چندان کامل را 
ارائه کرده اس��ت که برای سال ها س��الح های هسته ای را 
از دس��ترس ایران خارج خواهد ک��رد و جمهوری خواهان، 
گ��روه های یهودی و نتانیاهو با دس��ت خال��ی با آن مقابله 
کردند. یا دست کم هیچ چیز واقع بینانه که فرصتی معقول 
برای اجرایی شدن داشته باش��د، ارائه نکردند. دموکرات ها 
در می��ان این انتخاب بدون تردید رییس جمهور و طرحش 

را انتخ��اب می کنند.این مقاله با بی��ان این که برخی اعالم 
کردندکه اوباما فقط به خاطر این که رییس جمهور است در 
سیاست خارجی هر چیزی را که بخواهد به دست می آورد، 
می افزاید: این موضوع همیشه درست نیست. ولی پیروز شد 
زیرا درخواست های مخالفان که در میان برخی از یهودیان 
و جنگ طلبان تکرار می شد به اندازه کافی نبود. شعارهای 
احساسی در میان دموکرات های میانه رو که منتظر پاسخی 

برای مشکالت واقعی بودند، جایگاهی نداشت.
این مقاله با اش��اره به مس��اله رژیم صهیونیستی و فلسطین 
نوشت: در حالیکه نتانیاهو برای نبرد دیپلماتیک بعدی خود 
 آماده می ش��ود وی با نس��خه دیگری از همان وضع دشوار

 رو به رو خواهد شد و اینکه وی چطور با آن روبرو می شود، 
جذاب خواهد بود. آیا او دوباره س��عی خواهد کرد با دس��ت 
خالی مبارزه کند؟ آیا او بدون ارائه پیش��نهادی درخواس��ت 
توافق بهتری را از فلس��طینیان خواهد کرد؟ الزم اس��ت که 
بیان ش��ود درباره ی این که مس��اله فلسطین او سراییل به 
دس��تور کار بین المللی ب��از گردد چی��زی عجیب و حتی 
نامعقول وجود دارد. گروه داعش مثل همیش��ه وحش��ی و 

تهدید کننده باقی مانده است. 
مردم س��وریه در گ��روه های زیاد در حال مرگ هس��تند و 
پناهندگان به اروپا مهاجرت کرده اند. آیا این ش��رایط برای 
گفت وگوهای صلح فلس��طین و اس��راییل مناس��ب است؟ 
با ای��ن وجود،این چیزی اس��ت که در جلس��ه آتی مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در نیویورک رخ خواهد داد. فرانس��ه 
 به نظر می رس��د ک��ه قصد دارد ت��ا پارامتره��ای توافق را

 ارائه دهد که برای فلسطینیان خوشایند است و ممکن است 
در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد.

این مقاله می افزاید: نتانیاهو الزم نیس��ت تا مش��کالتی که 
الینحل هستند را حل کند. اما اگر از تجربیاتش درس بگیرد، 
 تش��خیص خواهد داد که در مواجهه با متحدان ش��کاکش
  نم��ی توان��د خ��ود را ب��ه نادانی بزن��د و از مس��ائل طفره

 برود.

بولتون:

اوباما به دنبال دست دادن و عکس گرفتن با روحانی است

ها آرتص گزارش داد؛

شکست در برابر توافق هسته ای؛ آیا نتانیاهو درس می گیرد

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم ک��رد ، تا زمانی که 
ایران گام های ضروری را که باید در قبال آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و برای راستی آزمایی وضعیت برنامه هسته ای 
خود و صلح آمیز بودن آن کامل نکن��د، تحریم ها یکجانبه 
 این کش��ور علیه ای��ران همچن��ان پابرجا باق��ی خواهند

 ماند. 
 جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی کنفرانس 
خبری در پاسخ به عملکرد دولت هند در خرید نفت از ایران 

برخالف اعمال تحریم نفتی علیه تهران، گفت: تحریم هایی 
که ما از آن ها به عنوان بخشی از توافق هس��ته ای با ایران 
سخن می گوییم، تحریم های سازمان ملل است که همواره 
برای کشاندن ایران به پای میز مذاکرات بود؛  بنابراین این 

تحریم ها در همین راستا کارایی داشته اند.
وی افزود: هیچ کاهش تحریم ت��ازه ای در چارچوب برجام 
وجود نخواهد داشت. هر دولتی به طور مشخص برای اعمال 

تحریم ها حق حاکمیت ملی دارد. 

 مقام  های انرژی اتمی کش��ورهای چین، ایران و آمریکا در 
حاشیه اجالس کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به صورت س��ه جانبه دیدار و در خصوص موضوعات 
مرتبط با برج��ام مذاکره و تب��ادل نظ��ر کردند.چگونگی 
تنظیم اس��ناد مرتبط با نحوه اجرای بازطراحی راکتور آب 
 س��نگین اراک از جمله موضوعات مطروحه در این نشست

 بود.
براساس این گزارش، علی اکبر صالحی ، رییس سازمان انرژی 

اتمی ، پیش از این در راس یک هیات عالی رتبه فنی به چین 
سفر و عالوه بر مذاکره با مقامات این کشور در خصوص نقش 
چین در بازطراحی راکتور اراک، از صنایع اتمی چین از جمله 

راکتور آب سنگین این کشور بازدید به عمل آورد. 
چین در حال حاضر روابط گس��ترده اقتصادی سیاس��ی با 
جمهوری اس��المی ایران داش��ته و در کنار روسیه مواضع 
مناسب تری نسبت به دیگر کشورهای عضو ۱+5 در مذاکرات 

با ایران داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

تحریم های یکجانبه برضد ایران باقی خواهند ماند
 در حاشیه اجالس ساالنه آژانس صورت گرفت؛

نشست سه جانبه ایران، آمریکا و چین در وین



خبر  خبر 
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 دبیر انجمن برنج کشور ضمن رد مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی کشت 
دوم برنج، گفت: کشت دوم به دلیل کم آبی توصیه نمی شود.

جمیل علیزاده شایق در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی کشت 
 دوم برنج اظهارداش��ت: کس��انی که چنین مباحثی را مطرح می کنند، افراد

 بی اطالعی هستند که نمی دانند وقتی اثری از آلودگی در زمین وجود نداشته 
باشد، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: خوش��بختانه به تازگی مصرف س��موم برای مبارزه با آفات و 
بیماری ها به حداقل رسیده و مبارزات غیرش��یمیایی جایگزین این روش ها 

شده است.
دبیرانجمن برنج کش��ور با تاکید بر اینکه تفاوتی میان سمومی که در کشت 
اول و سمومی که در کشت دوم مورد اس��تفاده قرار می گیرند، وجود ندارد، 
افزود: بنابراین اینکه فکر کنیم در کشت دوم، سموم آلوده مورد استفاده قرار 
می گیرد اما در دور اول چنین نیست، صحیح نیست و این موضوع با توجه به 

دالیل ذکر شده منتفی است.
شایق با بیان اینکه برخی تصور می کنند در کشت دوم سموم یا کود بیشتری 
مصرف می ش��ود، ادامه داد: وزارت جهادکش��اورزی با برنامه هایی که دنبال 
می کند، مصرف سموم و کودهای شیمیایی را کاهش داده است تا روش های 

غیرشیمیایی را جایگزین آن کند.
وی تصریح کرد: به طور کلی وقت��ی ما بخواهیم مصرف س��موم و کودهای 
ش��یمیایی را به حداقل برس��انیم و در مقابل از کودها و سموم غیرشیمیایی 
استفاده کنیم، این مساله برای کشت اول و دوم فرقی نمی کند، ضمن اینکه 

زمین نیز همان زمین کشت اول است و آلودگی ندارد.
کشت دوم به دلیل کم آبی توصیه نمی شود

دبیر انجمن برنج کشور با اش��اره به اینکه مساله آلودگی در کشت رتون و در 
کشت دوم مطرح نیست، تاکید کرد: این دو کشت هیچ تفاوتی با کشت اول 
ندارند. شایق با بیان اینکه اگر کش��اورزی تصمیم بگیرد دوباره کشت انجام 
دهد، در کشت اول، از ارقام زودرس برنج اس��تفاده می کند  تا بتواند زمین را 
زودتر برای کشت دوم خالی کند، اضافه کرد: در کشت دوم هم کشاورز مجددا 
از بذور زودرس اس��تفاده می کند تا مجموع زمانی که کشت اول و دوم روی 
زمین انجام می شود، از یک مدت معین بیشتر و به سرما وبارندگی های پاییزه 
نزدیک نشود. دبیر انجمن برنج کشور گفت: کشت دوم برنج به دلیل بحران 

کم آبی توصیه نمی شود.

وجود زیرساخت های الزم برای اجرای هر قانون در هر عرصه حاکمیتی 
مقوله ای مهم اس��ت که باید قبل از عملیات اجرایی مورد بررس��ی قرار 

بگیرد.
 پس از تصویب قانون اخ��ذ مالیات از خانه های خال��ی بحث چگونگی 
شناس��ایی خانه های خالی و ابزارهای کاربردی در این راس��تا بیش از 
پیش به چشم می خورد چرا که همواره داشتن اطالعات الزم برای انجام 
هرگونه عملیات مالیاتی ضروری بوده و عدال��ت اجتماعی از این مجرا 

محقق می شود.
طبیعی است؛ وجود زیرس��اخت های الزم برای اجرای هر قانون در هر 
عرصه حاکمیتی مقوله ای مهم است که باید قبل از عملیات اجرایی مورد 
بررس��ی قرار بگیرد. در خصوص اجرای قانون مالی��ات واحدهای خالی 
داش��تن اطالعات کافی اعم از تعداد، مکان، متراژ و سایر موارد در بحث 

خانه های خالی ضروری است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص اظهار داشته است: 
بیش از یک میلیون خانه خالی در کش��ور وجود دارد و از این رقم باالی 

400 هزار واحد مربوط به تهران است. 
در کش��ور خانه های خالی زیاد اس��ت و اگر قرار باش��د از این خانه های 
خالی استفاده نشود ظلم به کسانی اس��ت که می خواهند خانه بخرند 

یا اجاره کنند.
علی عسکری افزود: در کش��ور ما خانه به عنوای یک کاالی سرمایه ای 
نگاه می شود و عده ای خانه های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و 

افزایش ارزش سرمایه، به بازار عرضه ارائه نمی کنند.
وی در خصوص مکانیزم شناسایی خانه های خالی، اظهار داشت: تا زمانی 
که گردش اطالعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به 

درستی نمی توان تعداد این خانه ها را شناسایی کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کش��ور افزود: برای اجرایی شدن طرح 
باید اطالعات اقتصاد مردم را کامل کنیم و در حال حاضر با توجه به اینکه 
شهرداری مجوز ساخت و پایان ساخت به ساختمان های در حال احداث 
می دهد، ش��هرداری ها باید اطالعات پایان س��اخت را در اختیار نظام 
مالیاتی قرار دهند و با توجه به این اطالعات می توان فهمید کدام واحد 

ساختمانی مسکونی، تجاری است.
بنابر گفته کارشناسان اقتصادی سازمان امور مالیاتی در حال حاضر فقط 
به عملیاتی کردن اخذ مالیات پرداخته ولی هنوز ابزار الزم برای شناسایی 

واحدهای خالی را در اختیار ندارد.
 این در حالی اس��ت که س��ازمان امور مالیاتی کش��ور شناس��ایی این 
 واحدهارا ج��ز وظایف س��امانه ام��الک دانس��ته و می گوی��د: مبنای

این موضوع س��امانه امالک است و بر اس��اس مکانیزمی که پیش بینی 
می ش��ود تمامی این امالک در س��امانه ثبت و ضبط شود و دلیل ندارد 
 که دریافت مالیات از س��اخت وس��از مس��کن فش��اری به قیمت های 
مس��کن بیاورد، زیرا در ش��رایط رکود بوده و تنظیم کننده قیمت بازار 

است.

واکنش به آلودگی کشت دوم برنج چه کسی خانه های خالی 
را شناسایی می کند

مرعش��ی م��ی گوی��د: اگ��ر در پن��ج س��ال آینده 
رشداقتصادی باالی شش درصد را در اقتصاد داشته 
باشیم، یارانه ها در سبد خانوار ارزش خود را از دست 

می دهد.
حسین مرعشی می گوید: حذف یارانه برخی از افراد 

در شرایط کنونی به صالح دولت نیست.
عضو ارشد حزب کارگزاران س��ازندگی با بیان اینکه 
برای حل مش��کل یارانه ها نیاز به یک دوره حداقل 
پنج ساله اس��ت،گفت: برای حل مساله یارانه ها نیاز 
اس��ت که حداقل یک دوره پنج ساله سپری شود که 
قدرمطلق آن ثابت بماند تا به تدریج ارزش این پول 
در طول زمان کاس��ته ش��ود و به نقطه ای برسد که 
پرداخت یا عدم پرداخت آن س��ختی برای دولت یا 

مردم نداشته باشد.
وی اف��زود: از قبل توصیه این بود که فقط به اقش��ار 
ضعیف جامعه یارانه پرداخت شود و با قاطعیت سایر 

بخش ها حذف شوند، اما این تصمیمی بود که دولت 
یازدهم می بایس��ت در ماههای اول تشکیل اجرایی 
می کرد اما دولت در تصمیم گیری برای این موضوع 

تعلل کرد.
مرعش��ی تصریح کرد:واقعیت این است که همه این 
پرداخت ها خ��الف قانون اس��ت،زیرا اصال برای این 
پرداخت ها منابعی وجود ندارد و با کاس��تن از منابع 
پروژه های توسعه ای و پرداخت به افرادی که نیازمند 

نیستند کشور متضرر می شود.
او با بیان اینکه پیشنهاد حذف پرداخت یارانه مربوط 
به دوسال پیش اس��ت،تاکید کرد:  االن در شرایطی 
قرار گرفته ایم که توصیه نمی ش��ود دولت دست به 

یک جراحی تلخ بزند.
رییس اسبق س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری  
خاطرنش��ان کرد: با فرض اینکه دو دهک هم حذف 
ش��ود، منابع زیادی برای دولت ایجاد نمی کند.باید 

زمان بگذرد چند س��الی  این پرداخت ها را به عنوان 
یک معض��ل در اقتصاد تحم��ل کند تا ب��ه تدریج با 
 بزرگ ش��دن اقتصاد ایران و رش��د اقتصادی که در 
ش��ریط پس��اتحریم اتفاق می افتد و با گشایشی که 
در س��رمایه گذاری های جدید که در کش��ور ایجاد 
می ش��ود،به تدریج منابعی به جامعه تزریق شود که 
 سبب بزرگ شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال شده و در 
نتیجه با باالرفتن درآمد م��ردم این عدد هم کوچک 

شود.
مرعش��ی یادآورش��د: اگ��ر در پن��ج س��ال آین��ده 
رشداقتصادی  باالی شش درصد را در اقتصاد داشته 
باشیم، یارانه ها در سبد خانوار ارزش خود را از دست 
می دهد ودر اثر بزرگ شدن درآمدها و توسعه کشور 

می توان به راحتی یارانه را حذف کرد.
وی گفت:در حال حاضر این یک معضل است و دولت 

باید فرض کند این پول را نه داشته و نه دارد.
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در ش��رایطی که امس��ال برای مرغداران چندان خوش��ایند 
نبود و مازاد تولید، کاهش خرید و کاهش صادرات ناش��ی از 
آنفلوآنزای طیور همه دست به دست هم قیمت گوشت مرغ را 
به پایین ترین حد خود طی یک سال  اخیر رسانده، چند روزی 
است که بازار در مرز قیمت منطقی و شاید هم کمی بیشتر از 

آن سیر می کند؛ البته مشخص نیست این به معنی تنظیم بازار 
و منطقی شدن قیمت این محصول پر نوسان است یا آرامشی 

قبل از طوفان برای جبران زیان مرغداران؟
امسال و پس از تعطیالت نوروز مرغداران امیدوار بودند بتوانند 
سود مناسبی از فروش محصوالت خود داشته باشند اما به گفته 

خودشان بازار برای آن ها آنگونه  که فکر می کردند پیش نرفت 
و کار به جایی رسید که عباس والوزی معاون بازرگانی شرکت 
پشتیبانی امور دام، اعالم کرد در پی کاهش قیمت گوشت مرغ 
و در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان، خرید گوش��ت مرغ 
 منجمد آغاز ش��ده و تا هر زمان که تولیدکنندگان بخواهند 

می توانند محصول خود را به این شرکت بفروشند. 
اما کار به همین جا ختم نشد و نوسانات این محصول پروتئینی 
استراتژیک همچنان ادامه داش��ت، چرا که بر اساس گزارش 
بانک مرکزی در هفته پایانی فروردین ماه نیز قیمت گوشت 
مرغ در بازار با 14/2درصد کاهش مواجه شد و تا پیش از ماه 
رمضان به گفته مرغداران ممنوعیت خمیر مرغ خود یکی از 
عوامل کاهش قیمت گوشت مرغ شده بود، اما تولیدکنندگان 
امیدوار بودند که در ماه رمضان با توجه به افزایش تقاضا برای 
 گوش��ت مرغ بتوانند این محصول خود را ب��ا قیمت باالتری 
به بازار عرضه کنند تا شاید بخشی از زیان امسال خود را جبران 
کرده باشند اما این وعده هم برایشان آرزویی دست نیافتنی 
شد. چرا که در همین ایام بود که سازمان دامپزشکی اعالم کرد 
بیماری آنفلوآنزای طیور در یکی از روستاهای استان مازندران 
گزارش شده است و به همین سبب شرایط سخت قرنطینه ای 

در این استان به وجود آمده است.
همین اطالع رس��انی س��ازمان دامپزش��کی که ب��ا توجه به 
عضویت اش در س��ازمان جهانی بهداش��ت دام و قرار داشتن 
نام ایران جزو کش��ورهای قابل اغماض یا به گفته مسووالن 

دامپزشکی کشورهای پیشرو از نظر سطح بهداشت و کنترل 
بیماری های مشترک انسان و دام باید صورت می گرفت و صد 
البته سکوت یک ماهه مس��ووالن این سازمان در روزهای ماه 
رمضان سبب شد صادرات این محصول که از ماه ها پیش برای 
آن برنامه ریزی شده بود، قطع شود و تقاضا در بازار داخلی و 
قیمت گوشت مرغ به شدت کاهش یابد و مرغداران دل خوشی 
از بازار ماه رمضان امسال هم نداش��ته باشند، چراکه رمضان 
1394 تنها رمضانی بود که قیمت محصول پرمصرفی مانند 
گوشت مرغ در آن روندی کاهشی را در پیش گرفت و وزارت 
جهاد کشاورزی نیز خریدهای غیرمنتظره گوشت مرغ خود از 

مرغداران را ادامه داد.
پس از حدود یک ماه مهدی خلج  رییس سازمان دامپزشکی 
پاک ش��دن ایران از بیماری آنفلوآنزای طیور را اعالم کرد اما 
این خبر نیز چندان تاثیری روی صادرات و بهبود بازار گوشت 
مرغ نگذاشت، چراکه به گفته برخی کارشناسان، تعدادی از 
مرغدارانی که طی این  ماه ها نتوانس��ته بودند سودی از تولید 
خود ببرند بخش��ی از گله های مولد خود را حذف کردند و از 
سوی دیگر نیز به گفته محمد یوسفی، رییس انجمن صنفی 
پرورش دهندگان مرغ گوش��تی، برخالف تفاهم دو کش��ور 
ایران وعراق اعالم س��ازمان دامپزش��کی مبنی بر پاک شدن 
ایران از آنفلوآنزای طیور و ابالغیه نخس��ت وزیر عراق درباره  
آزاد شدن واردات محصوالت پروتئینی از ایران، محموله های 
 صادراتی گوشت مرغ پشت مرزهای عراق منتظر بودند تا موانع 

صادراتی حل شود و تایید یه های الزم از دولت عراق دریافت 
شود.

البته در هفته های پایانی مرداد ماه م��رغ روند افزایش قیمت 
خود را پی گرفت و براساس گزارش بانک مرکزی از تغییرات 
قیمت کاالهای خرده فروشی خوراکی، در هفته منتهی به 23 
مرداد ماه مرغ با بیشترین افزایش قیمت )7/4درصد( بین دیگر 
اقالم خوراکی به کیلویی حدود 6400 تومان در س��طح شهر 
رسید؛ گرچه مرغداران عامل این افزایش قیمت را واریز یارانه 
به حساب مردم می دانس��تند و معتقدند که این تغییر قیمت 

پایدار نخواهد بود.
اما این پایان افزایش قیمت مرغ نبود و به گفته حسن رکنی، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی طی هفته های ابتدایی شهریورماه 
 قیمت گوش��ت م��رغ در م��رز 7000 تومان در ب��ازار عرضه 
می ش��د و براس��اس ارزیابی های وزارت جهاد کش��اورزی به 
کیلویی حدود 6900 تومان به صورت میانگین در سطح شهر 

رسیده است.
حال مشخص نیست که افزایش قیمت گوش��ت مرغ که در 
مغازه های عرضه کننده محصوالت پروتئینی در سطح شهر 
به باالتر از قیمت منطقی اعالم ش��ده از س��وی وزارت جهاد 
کشاورزی و حدود کیلویی 7500 تومان رسیده است، متوقف 
می شود یا این روند آرامشی قبل از طوفان در بازار گوشت مرغ 
است و باید منتظر افزایش قیمت این محصول در هفته های 

آینده باشیم؟

صالح نیست دولت دست به جراحی تلخ حذف یارانه ها بزند؛

با بزرگ شدن اقتصاد می توان یارانه ها را حذف کرد

آخرین آمار بانک مرکزی از تراکنش حدود س��ه 
میلیاردی شاپرک از طریق دستگاه های کارتخوان 
که زمانی قرار بود از صاحبان آنها کارمزد دریافت 

شود خبر می دهد.
در پنج ماهه نخست امس��ال حدود 3/9 میلیارد 
تراکنش بانکی ب��ا مبلغی نزدیک ب��ه 393 هزار 
میلیارد تومان از طریق ش��اپرک انجام شده است 
که 1/7 میلیارد به تهران و حدود 2/1 میلیارد هم 

به سایر استان های کشور اختصاص دارد.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در ای��ن م��دت از کل 
تراکنش های ش��اپرک عمدتا از طریق پایانه های 
فروش)دس��تگاه های کارتخوان( انجام ش��ده، به 
گونه ای که با حدود 2/9 میلیارد تراکنش نزدیک 
به 367 هزار میلیارد تومان به وسیله کارتخوان ها 

مبادله شده است.
در حالی به گفت��ه دبیرکل بانک مرک��زی تا 99 
 درصد تراکنش های ش��اپرک ب��ا موفقیت انجام 
می شود که از حدود یکس��ال قبل طرح دریافت 
کارمزد از صاحبان کارتخوان ها)فروش��ندگان( 
مطرح و با وجود جدیت بانک مرکزی برای اجرای 

آن، با مخالفت اصناف مواجه ش��د که با وساطت 
هیات وزیران موضوع برای بررسی بیشتر به شورای 

پول و اعتبار سپرده شد.
در ش��رایطی با توجه به تراکنش باالی ش��اپرک 
به ویژه از طریق پایانه های ف��روش عدم دریافت 
کارمزد از صاحبان کارتخوان ها، هزینه باالیی به 
شبکه بانکی تحمیل می کند که با توجه به وعده 
چندماهه مقام��ات بانک مرکزی برای بررس��ی 
موضوع در شورای پول و اعتبار و قرار نگرفتن آن 
در دس��تور کار، به نظر می رسد طرح به جای قرار 
گرفتن در نوبت بررس��ی، بایگان��ی و به طور کلی 

فراموش شده باشد.
در عین حال که در مقایسه با کارتخوان ها، سهم 
کمتری از تراکنش های ش��اپرک از طریق تلفن 
همراه و اینترنت انجام می ش��ود، ای��ن در حالی 
است که در پنج ماهه نخس��ت سال جاری حدود 
یک میلیارد تراکنش در این دو بخش انجام شده 
است به طوری که حدود 730 میلیون تراکنش از 
طریق موبایل و 290 میلیون هم به وسیله اینترنت 

بوده است.

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تامین ارز 
مورد نیاز و ایجاد پشتوانه های ارزی، پیش نیازهای 
اصلی راه اندازی بورس ارز هستند، گفت: راه اندازی 
بازار آت��ی ارز باعث کاهش نگران��ی  واردکنندگان 

می شود.
 آلبرت بغزیان درباره راه اندازی بورس آتی ارز گفت: 
در حال حاضر دغدغه اصلی واردکنندگان، چگونگی 
تامین ارز م��ورد نیاز برای مراوادت تجاری اس��ت؛ 
هرچند با وجود مش��کالت اقتصادی کشور، دولت 
با تزریق ارز طی ماه های گذشته توانست نرخ ارز را 
تا حدودی ثابت نگاه دارد اما ریزش ناگهانی قیمت 
نفت، امکان کاهش درآمدهای نفتی و احتمال بروز 
کس��ری بودجه برای تامین هزینه های دولت در 
سال جاری موجب نوسانات نرخ ارز در بازار داخلی 
شد و متاسفانه بستر ورود سودجویان و سوداگران 
بازار ارز و در نهایت افزایش مجدد این واحد پولی را 
فراهم کرد که این مساله خود معضل بزرگی است 

که بورس ارز را تهدید می کند.
 وی تاکید کرد: البته تنها، کنترل نوس��انات برای

راه اندازی چنین بازار سرمایه مهمی کافی نیست، 

بلکه افزایش درآمده��ای ارزی به جز در آمد نفتی 
کش��ور که در دست دولت اس��ت، می تواند شروع 

خوبی برای فراهم کردن مقدمات بورس ارز باشد.
به گفته بغزی��ان، راه اندازی بازار آت��ی ارز موجب 
 کاه��ش نگرانی ه��ای واردکنندگان��ی می ش��ود 
که در حال حاض��ر به خاطر افزای��ش و همچنین 
نوس��انات نرخ ارز در واردات کاال با مشکل مواجه 

هستند.
این استاد دانشگاه تهران با اش��اره به تالش دولت 
برای کاهش نرخ ارز، گفت: عمده ارز مورد نیاز کشور 
در دست دولت است و از بازار عرضه و تقاضای آن 
آگاهی کافی دارد ام��ا تازمانی که قیمت نفت روند 
کاهشی داشته باشد باید ش��اهد تغییرات نرخ ارز 

توسط سوداگران در بازار باشیم.
بغزیان در پایان افزود: بنابرای��ن هر زمان که بانک 
مرکزی هوش��مندانه و به موقع ارز مورد نیاز تجار، 
 صنای��ع و تولیدکنن��دگان کش��ور را تامین کند

 می توان با حذف س��وداگران و دالالن ب��ازار ارز و 
هدایت نقدینگی موجود در جامعه به س��مت بازار 

سرمایه، شاهد رونق بورس ارز نیز بود.

 رییس سازمان خصوصی س��ازی با تاکید بر اینکه 
دارندگان سهام عدالت هنوز مالک آن نیستند، به 

ابهامات آزادسازی سهام عدالت پاسخ داد.
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی درباره آخرین 
وضعیت آزادس��ازی س��هام عدالت گف��ت: الیحه 
ساماندهی سهام عدالت در شورای عالی اصل ۴۴ 
مطرح شد و اعضای شورا نظرات خود را درباره آن 
اعالم کردند و مقرر ش��د که اگر اعضا نظر تکمیلی 
در این زمین��ه دارند، ارائه کنند.مع��اون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منتظریم که الیحه 
به تصویب هیات دولت برس��د و سپس به مجلس 
برای تصویب نهایی ارائه ش��ود، افزود: در آن زمان 
بخشی از ابهاماتی که در مسیر اجرای طرح سهام 
عدالت و آزادس��ازی آن وجود دارد، از بین خواهد 
رفت.وی در پاسخ به این سوال که دارندگان سهام 
عدالت نسبت به اینکه این سهام سودی برای آنها 
ندارد و قابل خرید و فروش نیست، ناراضی هستند، 
عنوان کرد: ب��ه دلیل اینکه ارزش اولیه، اس��می و 
ارزشی که مورد معامله قرار گرفته است، هنوز پول 
هایش از طریق مشموالن بابت سود سهام به خزانه 

 واریز نشده، این افراد مالک سهام عدالت شناخته
 نمی شوند. رییس سازمان خصوصی سازی  تصریح 
کرد: باید 10 سال به اتمام برسد تا مشخص شود که 
آیا از محل سود سهام این مبلغ قابل تأدیه خواهد بود 
یا خیر؟ وی ادامه داد: بر اساس قانون به میزان سود 
پرداختی مشموالن و یا به میزان آورده آنها سهام 
عدالت آزادسازی خواهد شد، مگر اینکه در آینده 
اتفاق دیگری بیفتد ولی به هر حال تکلیف س��هام 
عدالت تا پایان سال 9۵ مشخص خواهد شد و باید 

تا تیرماه 9۵ صبر کنیم.
پوری حسینی خاطرنشان کرد: در این زمان پس از 
شناسایی و تقسیم سود توسط شرکت ها، سازمان 
خصوصی سازی بدهی هر فرد دارنده سهام عدالت 
را به وی اع��الم خواهد کرد و پ��س از آن این افراد 
شش ماه فرصت خواهند داشت که از محل پرداخت 
های نقدی، بدهی ش��ان را پاس کنند و پس از آن 
در اوایل س��ال 96 قادر خواهیم بود که متناسب با 
میزانی که از محل سود سهام پول پرداخت شده و 
یا از محل آورده نقدی س��هام عدالت را آزادسازی 

کنیم، مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.

 آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت ارزآوری پیش نیاز راه اندازی بورس آتی ارز تراکنش سه میلیاردی کارتخوان ها

مرغ در خط تعادل 
یا آرامش قبل از 

طوفان؟!
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نشس��ت خبری جش��نواره »س��پیدار« که به داوری کتاب های 
داس��تانی می پردازد و با موضوع محیط زیس��ت برای کودکان و 
نوجوانان منتش��ر ش��ده، با حضور س��یدرضا کروبی، مدیرعامل 
 انتش��ارات فنی ایران و فریدون عموزاده خلیلی دبیر جش��نواره 
در محل انتشارات فنی ایران برگزار شد.  فریدون عموزاده خلیلی، 
 جشنواره سپیدار را نخستین جش��نواره محیط زیستی دانست 
 ک��ه ب��ا هم��کاری ارگان ه��ای مختلف ش��کل گرفت��ه و گفت: 
ایده اصلی برگزاری این جشنواره خطراتی است که محیط زیست 
را تهدید می کند. ما معتقدیم کودکان و نوجوانان مهم ترین افرادی 
 هستند که می توان به آنها برای نجات کره زمین و محیط زیست 
امید بست.  دبیر جشنواره سپیدار ادامه داد: در این جشنواره سعی 
کردیم کودکان و نوجوان��ان را از طریق کتاب به عنوان مهم ترین 
پایه فرهنگ، به محیط  زیس��ت متصل کنیم. در واقع پایه اصلی 
جش��نواره سپیدار از س��ه رکن اصلی محیط زیس��ت، کودکان و 

نوجوانان و کتاب تشکیل شده است.
نویسندگانکمیبهمحیطزیستتوجهکردهاند

عموزاده با اشاره به تعداد اندک کتاب ها در زمینه محیط زیست 

گفت: متاس��فانه در زمینه محیط  زیس��ت تابه حال کتاب های 
 کمی برای ک��ودکان و نوجوانان تالیف ش��ده اس��ت و زمانی که 
ما می خواس��تیم کتاب های ای��ن دوره را ارزیاب��ی کنیم مجبور 
ش��دیم برای دس��تیابی به آمار قابل قبول در این حوزه آثار را از 
سال ۱۳۸۰ تا به حال یعنی طی ۱۳ سال بررسی کنیم. نکته قابل 
 قبولی که در این آمار به چشم می خورد صعودی بودن آن است. 
چنان که می بینیم از س��ال ۱۳۸۰ ت��ا ۱۳۹۴ ب��ه تدریج تعداد 
 کتاب های محیط زیس��تی که به وس��یله نویس��ندگان و ناشران 

تولید شده افزایش یافته است. 
نویس��نده کتاب»هیزم« درباره تاثیر توصیه ب��ه کودکان، گفت: 
 موضوع بعدی برای برگزاری این جش��نواره این بود که چگونه و

 ب��ا چ��ه روش��ی بچه ه��ا را ب��ا ای��ن جش��نواره پیون��د دهیم. 
واقعیت این اس��ت که همیش��ه نگاه ما از باال به ک��ودکان بوده و 
همیشه توصیه های مختلفی در این زمینه برای بچه ها بیان شده 
 اس��ت؛ اما نمی توان تنها به توصیه های نویس��ندگان و بزرگترها 
به ک��ودکان و نوجوانان درباره محیط زیس��ت اکتف��ا کرد. باید 
ببینیم که نظ��ر خود بچه ها چیس��ت و با چه نگاه��ی به محیط 

زیس��ت می نگرند. تالش ما در این جش��نواره بر این ب��ود که از 
 توانایی و وابستگی و قدرت فطری و ذهنی بچه ها استفاده کنیم. 
به این ترتیب طی فراخوان��ی از کودکان و نوجوانان خواس��تیم 
آثارش��ان را به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال کنند که با استقبال 
خوب بچه ها روبه رو شد و حدود ۹۰۰ اثر از طرف آنها به دبیرخانه 

جشنواره ارسال شد.
جایزهسپیدارادامهپیدامیکند

عموزاده خلیلی بیان کرد: در مرحله بعد تالش کردیم ارگان هایی 
 که دغدغه محیط زیستی دارند را با این جش��نواره آشنا کرده و 
از آنها درخواس��ت هم��کاری و حمایت کنیم؛ که خوش��بختانه 
بس��یاری از آنها با ما همکاری کردند. انتش��ارات فن��ی ایران از 
 جمله ناش��رانی بود که نسبت به بقیه، بیش��ترین آثار تولیدی را 
در این حوزه داشت و با اس��تقبال زیادی که از جشنواره سپیدار 
 ک��رد، به عن��وان بان��ی و بنیانگذار این جش��نواره معرفی ش��د. 
به جزء این انتشارات س��ازمان های دیگری مانند محیط زیست، 
کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن نویس��ندگان 
کودکان و نوجوان، نش��ریه دوچرخه و اداره تغییرات کتاب های 

درسی وزارت آموزش و پرورش نیز با ما همکاری کردند.
 نویسنده »روزهای امتحان« به استمرار جشنواره سپیدار اشاره 
کرد و گف��ت: اعتبار همه جایزه ها و جش��نواره ها ب��ه ماندگاری 
 آنهاس��ت. م��ا معتقدیم ک��ه بحث مخاط��رات محیط زیس��ت 
بسیار جدی اس��ت و اعتقاد داریم بچه ها باید در مبدا آن باشند و 
همچنین معتقدیم که هرچقدر دیرتر برای این قضیه اقدام کنیم 
ضربه بیشتری به محیط زیس��ت وارد می شود. در نتیجه تصمیم 
داریم این جشنواره همچنان ادامه داشته باشد. این تداوم در حوزه 
کودک و نوجوان به صورت ساالنه و در حوزه بزرگسال به صورت 
دوساالنه یا چهارساالنه خواهد بود. البته دبیرخانه جایزه سپیدار 
یک دبیرخانه دائمی خواهد بود و به آموزش و حمایت از کودکان و 

نوجوانان فعال و منتخب در این حوزه اقدام خواهد کرد.
نوجوانانبهمسایلمحیطزیستیعالقهدارند

 عم��وزاده خلیلی همچنی��ن درب��اره گروه های مختلف س��نی 
شرکت کننده در این جش��نواره گفت: در ارزیابی های گروه های 
سنی مختلفی که در این جشنواره شرکت کرده اند به این نتیجه 
 رسیدیم که بیش��ترین تعداد کودکان و نوجوانان شرکت کننده 
به ترتیب در گروه های سنی ۱۱ تا ۱۳ س��ال، ۷ تا ۱۰ سال و ۱۴ 
تا ۱۷ س��ال بوده که نشان دهنده این اس��ت که بچه های سنین 
پایین تر آمادگی و عالقه  بیش��تری نس��بت به مس��ائل مختلف 
محیط  زیس��تی دارند و باید برای آنها که عمدتا نوجوان هستند 

برنامه ریزی کنیم.
 دبیر جشنواره س��پیدار ادامه داد: در مجموع ۳۷۰ کتاب منتشر 
شده از س��وی ناش��ران مختلف در زمینه محیط زیست در طی 
۱۳ سال گذشته مورد بررس��ی قرار گرفت که از این تعداد ۱۹۰ 
 عنوان داستان، شامل ۱۲۱ داستان تالیفی و ۶۸ داستان ترجمه،

۷۴ کتاب شعر شامل ۷۳ عنوان تالیفی و ۱ عنوان ترجمه و ۱۰۶ 
کتاب غیرداس��تانی ش��امل ۳۳ عنوان کتاب تالیفی و ۷۳ عنوان 
 ترجمه بود. وی افزود: ما در این جش��نواره بخش��ی هم به عنوان 
آثار چاپ نش��ده داش��تیم که در این حوزه ۲۸۰ اث��ر در بخش 
بزرگسال ش��امل ۹۰ ش��عر و ۱۹۰ داس��تان و ۴۴۷ اثر در حوزه 

کودک و نوجوان داشتیم.
کتابهایانتشاراتفنیجداگانهبررسیشد

  عم��وزاده خلیل��ی درب��اره داوران جش��نواره س��پیدار گف��ت: 
 داوران بخ��ش داس��تان بزرگس��ال و ک��ودک و نوج��وان 
فرهاد حسن زاده و ش��هال انتظاریان بوده اند. داوران بخش شعر 
آتوسا صالحی و حدیث لزرغالمی، داوران محیط زیستی مرتضی 
تفرش��ی و حمیدرضا میرزاده، داوران کتاب های غیرداس��تانی 
فریبا همتی��ان، مری��م محمدخانی و ش��یوا حری��ری و داوران 
تخصصی بخش کودک و نوجوان هدی حدادی، مناف یحیی پور 
و حمیدرضا میرزاده بودند و داوران بخش مطبوعات لیال رستگار، 
نازیا ملک محمودی و مرتضی تفرش��ی و داوران نهایی جشنواره 
سپیدار دکتر محمود امانی، مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی 
آموزش و پرورش، مناف یحیی پور مع��اون تولید کانون پرورش 
 فکری کودکان و نوجوانان، آتوس��ا صالحی ش��اعر و نویس��نده، 
فرهاد حسن زاده نویس��نده، س��اناز صنایع گلدوز رییس انجمن 
ارزیاب��ی محیط زیس��ت، س��یدهادی خاتم��ی ریی��س گ��روه 
 ارزیاب��ی پروژه های توس��عه س��ازمان حمایت محیط زیس��ت، 

کریم نصر تصویرگر و گرافیست بودند.
 این نویس��نده ادامه داد: در مجموع ۲۱ کتاب داس��تان ش��امل

 ۱۲ عن��وان ترجم��ه و ۹ عنوان تالی��ف و ۷ کتاب غیر داس��تانی 
 ب��ه مرحله نهای��ی رس��یدند و در زمینه ش��عر هم هی��چ کتابی 
 به مرحله نهایی نرس��ید. همچنین در خصوص آثار منتشر شده 
در مطبوعات کودک و نوجوان نیز ۱۴ اثر به مرحله نهایی رسیدند؛ 
 در خصوص داس��تان های چاپ نش��ده بزرگس��ال ۱۲ داستان و 
 در زمینه شعر بزرگس��ال هم ۷ ش��عر به مرحله نهایی رسیدند. 
 در زمینه آثار چاپ نش��ده کودک و نوجوان هم ۷۲ نفر با ۸۶ اثر 

به مرحله نهایی رسیدند.
 به گفته عم��وزاده خلیلی به دلی��ل اینکه انتش��ارات فنی ایران 
برگزارکننده این جش��نواره ب��ود و همچنین تعداد آثار منتش��ر 
ش��ده در حوزه محیط زیس��ت ای��ن ناش��ر بیش��تر از بقیه بود 
 ارزیابی کتاب های این انتش��ارات به صورت جداگانه انجام ش��د. 
در این ارزیابی از مجموع کتاب های منتش��ر ش��ده انتش��ارات 
 فنی ایران ۵ کتاب داس��تانی و ۷ کتاب علمی ب��ه مرحله نهایی 

رسیدند.
»سپیدار«هاچهارممهرازراهمیرسند

دبیر جشنواره س��پیدار در پایان به جوایز این جشنواره اشاره کرد 
و گف��ت: تندیس س��پیدار طالیی بهتری��ن جایزه  این جش��نواره 
است که به اثری اعطا می ش��ود که به صورت مشترک هم از سوی 
داوران کودک و نوجوان و هم از س��وی داوران بزرگس��ال برگزیده 
 ش��ود. همچنین در بخش بهتری��ن تالیف و بهتری��ن ترجمه نیز 
به هر کدام از آثار یک تندیس س��پیدار نقره ای و در بخش داستان 
چاپ نشده بزرگسال دو تندیس سپیدار سبز، در بخش شعر چاپ 
نشده بزرگسال یک تندیس سپیدار سبز، در بخش شعر مطبوعات 
یک تندیس سپیدار نقره ای، در بخش داستان ترجمه یک تندیس 
س��پیدار نقره ای، در بخش کتاب های علم��ی ترجمه یک تندیس 
س��پیدار نقره ای، کتاب های علمی تالیفی هم یک تندیس سپیدار 
نقره ای به برگزیدگان اعطا می ش��ود. همچنین کتابی که از سوی 
بچه ها به عنوان کتاب برگزیده انتخاب ش��ود یک تندیس سپیدار 
بلورین دریافت خواهد کرد. مراسم اختتامیه جشنواره سپیدار، شنبه 
چهارم مهرماه ۱۳۹۴ از س��اعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در کانون پرورش 
 فکری ک��ودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حج��اب تهران برگزار 

می شود.

خبردر حال انقراض

مدیرکل دفتر تنوع زیس��تی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
 با اش��اره به تالش های ص��ورت گرفته برای م��کان یاب��ی قرنطینه جدید 
ببر سیبری، گفت: با توجه به ارائه مالحظات فنی از جانب اداره کل حفاظت 
 محیط زیس��ت مازندران و عدم موافقت آن اداره کل با انتقال حیوان مذکور 
به استان کارشناسان در حال بررسی مالحظات و تالش بر رفع آن ها هستند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیست )پام(، س��ید مجید خرازیان 
 مقدم مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش در خصوص آخرین شرایط 
ببر س��یبری  و در پاسخ به خبرهای منتشر ش��ده ذیل عناوین »دعوا بر سر 
 نخواس��تن میهمان چندس��اله از ببر س��یبری باال گرفت« و »خانم ابتکار، 
ببر سیبری را دریابید، چرا ادارات کل محیط زیست به فرمان ستاد نیستند؟« 
ضمن مرور اطالع رسانی های صورت گرفته در این زمینه، گفت: به منظور 
جلوگیری از معدوم شدن یک قالده ببر سیبری نگهداری شده در قرنطینه 
واقع در مجمت��ع فرهنگی � تفریح��ی ارم، همچنین فراهم کردن ش��رایط 
 نگهداری مناس��ب برای حیوان مذکور، طی پنج س��ال گذشته این موضوع 

با جدیت در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته است.
 مق��دم افزود: بر اس��اس تصمیم اتخاذ ش��ده در آخرین جلس��ه مش��ترک 
سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگانی از سازمان دامپزشکی 
 و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر ش��د ضمن جلوگیری از 
معدوم شدن ببر س��یبری، در صورت امکان نسبت به انتقال حیوان به محل 

قرنطینه جدید اقدام شود.
 مدیرکل دفتر تنوع زیس��تی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه در همی��ن رابطه و از طریق دفاتر تخصصی ذیربط س��ازمان تا 
 کنون چند مکان جهت انتقال حیوان به قرنطینه جدید مورد بازدید و ارزیابی 
قرار گرفته اس��ت، اظهار کرد: پس از این بازدیدها، پناه��گاه حیات وحش 
 سمسکنده اس��تان مازندران مورد تایید نمایندگان س��ازمان دامپزشکی و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
وی ادامه داد: لیکن با توجه به ارائه مالحظات فنی از جانب اداره کل حفاظت 
 محیط زیس��ت مازندران و عدم موافقت آن اداره کل با انتقال حیوان مذکور 
به پناهگاه حیات وحش سمسکنده تا کنون تصمیم نهایی جهت انتقال حیوان 

اتخاذ نشده است.
مقدم با تاکید بر اینکه کارشناس��ان محیط زیس��ت طبیعی و تنوع زیستی 
 س��ازمان حفاظت محیط زیست در حال بررس��ی مالحظات فنی ارائه شده 
از سوی استان مازندران هستند، تصریح کرد: تالش بر رفع این مالحظات فنی 

و کسب موافقت استان با انتقال حیوان است.
 مدیرکل دفتر تنوع زیس��تی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست 
 در خصوص شرایط ببر س��یبری در صورت عدم موافقت اس��تان مازندران 
با انتقال، گفت: در این صورت، در اسرع وقت نسبت به بررسی سایر مکان های 
واجد شرایط برای انتقال ببر سیبری اقدام خواهد شد و در صورت مهیا شدن 
 شرایط برای انتقال ببر س��یبری به محل قرنطینه جدید، ضمن هماهنگی

با سایر دستگاه های ذیربط اقدام الزم به عمل خواهد آمد.

 مکان یابی جدید برای 
ببـر سیبـری

                 دیدنی ها

انس��ان در مواجه با اقیانوس دستخوش دو نوع احساس متفاوت 
می شود. یا شدیدا دلبسته آن شده و لب به تحسینش می گشاید 

و یا با احساسی از ترس، سکوت پیشه می کند. 
شاید این مس��اله چندان هم غیرقابل پیش بینی نباشد؛ چرا که 
پدیده های غیر قابل باوری در ای��ن پهنه آبی رخ می دهند که به 
 نظر می  رسد ریشه در اموری مرموز، خارق العاده و عجیب دارند؛ 

به عنوان نمونه می توان به گل های یخ زده ای اشاره کرد که 
روی سطح دریا مشاهده می شوند. یا ش��اید باید به شکوفه های 
شب تاب اشاره کرد که گاهی در خطوط ساحلی دیده می شوند، 
جایی که روشن تر از ستارگانی است که برفرازش می درخشند. 
به عبارت دیگر برخی از این پدیده ها منش��ا ترس و هراس بشر 
بوده اند، مثل گرداب های ش��دیدی که تا ده براب��ر نیرومندتر از 
حالت عادی خود هستند. البته اگر به بطن ماجرا توجه کنیم در 

پس هر کدام از آن ها منطق و دلیلی نهفته است.
 در ادام��ه مطالب دی��روز، ام��روز به معرف��ی پنج پدی��ده آخر 

می پردازیم.

آشنایی با 10 پدیده عجیب 
اقیانــوسی 

دوایر تماشایی در کف اقیانوس
  ای��ن هم دیگر پدی��ده مرموزی اس��ت که در ک��ف اقیانوس دیده می ش��ود. 
البته دلیل به وجود آمدن آن اصال غیرعادی نبوده بلکه بسیار هم جالب توجه 
است. باور می کنید که این الگوی پیچیده توسط یک ماهی نر از نوع بادکنکی 
به وجود آمده است؟ بله؛ در واقع این دایره عجیب نتیجه تالش های ماهی نر 

برای جذب جنس ماده می باشد.
 این ماهی با کمک باله های شکمی و دم خود و ضربه زدن روی کف اقیانوس 
این دای��ره را ایجاد ک��رده و حتی با جم��ع آوری تکه های شکس��ته صدف ها 
آن را تزئی��ن و کام��ل می کن��د. قطر ای��ن دایره بی��ش از 6 فوت می باش��د. 
 معموال ماهی ماده در قس��مت مرکزی همین دایره از ن��وزادان خود مراقبت 

می کند.

گل هـای یخــی
با نگاهی فرا واقعی و برداشتی مستقیما برگرفته از یکی از صحنه های 
رمانتیک آثار دیزنی لقب گل های یخی به این پدیده عجیب اطالق 
 شد. این گل ها در اصل اشکالی از کریس��تال های یخی هستند که 
روی س��طح دریاه��ا و الیه های نازک یخ مش��اهده ش��ده و در مرز 
بین ه��وا و آب دریا به وج��ود می آیند. این پدیده اغل��ب زمانی رخ 
می دهد که هوا در مقایس��ه با س��طح دریا سردتر باش��د. این نقص 
کوچ��ک رخ داده باع��ث ایجاد جریان��ی دومینو مانند ش��ده و این 
 گل های یخی یک به یک ش��روع به پدیدارش��دن روی س��طح آب 

می کنند.
بر اساس تحقیقاتی مشخص شده که تعداد قابل توجهی باکتری در 
این اشکال یخ زده زندگی می کنند. گفته می شود که اگر روزی با این 

گل ها روبرو شدید بدانید که وارد قلمرویی جادویی شده اید.

دریای شیطان
 دری��ای ش��یطان ناحی��ه اس��ت ک��ه در اقیان��وس آرام و تقریب��ا در 
 100 کیلومتری جنوب ش��هر توکیو و کش��ور ژاپن قرار گرفته اس��ت. 
اما چه چیز باعث شگفتی ساز بودن این منطقه شده است؟ جدا از این که 
نشانه ای از این ناحیه روی هیچ نقشه ای نیست مجموعه اتفاقاتی که در 
 این ناحیه رخ می دهد س��بب ش��ده که این نام عجیب به آن داده شود. 
از جمله این رویدادها می توان به این موارد اش��اره ک��رد. هیچ موجود 
 زنده دریایی در این ناحیه زندگی نمی کند. طوفان های متعددی دائما 
در این ناحیه روی می دهند که یک باره ش��روع ش��ده و خیلی ناگهانی 
خاتمه می پذیرند. عالوه بر این 9 کشتی ماهی گیری که در اطراف این 
ناحیه در حرکت بودند ب��ه طرزی مرموز ناپدید ش��دند. در کنار این ها 
 بستر اقیانوس در این قس��مت دائما در حال حرکت و تغیر شکل است 
به طوری که جزایر آتش فش��انی یک باره ظاهر شده و خیلی سریع نیز 

ناپدید می شوند، گویی که هیچ گاه وجود خارجی نداشتند.

)Brinicles(برینیکلـز
 دیگر رخ��داد مرموز و عجیب��ی که به وی��ژه در اقیانوس های منجمد ش��مالی و 
جنوبی دیده می شود به نام برینیکلز شناخته می شود.  معموال زمانی که جریانی 
یخ زده از آبی بسیار ش��ور که دارای چگالی به مراتب باالتر از آب دریاست ایجاد 
 می شود به دنبالش ش��اهد برینکلز خواهیم بود. به دلیل همین اختالف غلظت، 

آب شور در قسمت تحتانی آب معمولی دریا قرار می گیرد.
به دلیل س��ردی بی نهایت این جریان ش��ور آب هایی که در اطراف آن قرار دارند 
منجمد می شوند. در نتیجه در اطراف آن غالفی یخی ایجاد شده که مثل لوله ای 
 از یخ دیده می ش��ود که ب��ه آن برینیکل گفته می ش��ود. وقتی ک��ه این غالف و 
جریان یخی در تماس با کف اقیانوس قرار می گیرد در مس��یر حرکتش هر چیز 

زنده را از میان می برد.

ساحل کاپوچینو
  دیگر پدیده عجیبی که در اقیانوس رخ می دهد به نام ساحل کاپوچینو شناخته 
می ش��ود. این نام در اصل به قشر ضخیم و کف گونه ای اش��اره دارد که در ساحل 
مشاهده می ش��ود. اما این کف چگونه به وجود می آید؟ عالوه بر نمک موجود در 
اقیانوس مواد زیادی نیز در زیر آن در حال زوال و پوسیدگی بوده و همچنین بقایای 
جلبک ها نیز در حال فساد و تجزیه در آن می باشند. هنگامی که دریا متالطم است 
این مواد در حال فساد با شدت و س��رعت باالیی حرکت کرده جابه جا می شوند و 
در این حالت با نمک موجود در دریا واکن��ش داده و ترکیباتی صابون مانند ایجاد 

می کنند که در نتیجه آن این کف تولید می شود.
 اگرچه گفته می شود این کف بر سالمت انسان کوچک ترین تاثیر نامطلوبی ندارد، 

ولی باز بهتر است در مواجهه با آن جانب احتیاط را نگاه داشت.

لزوم آشنا کردن کودکان با محیط زیست ؛

جایزه»سپیدار« تداوم می یابد 
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مدیر انجمن متخصص��ان روابط عمومی گفت: تصویب قانون انتش��ار و 
دسترسی آزاد به اطالعات و استقبال دستگاه های دولتی از ارائه اطالعات 
شفاف،گامی بلند در راستای گسترش فرهنگ مردم ساالری و حاکمیت 

مطلوب تر در کشور است و نباید آن را یک اقدام ژورنالیستی دانست.
مهدی باقریان اظهارکرد:  در دنیای رس��انه ای امروز، قدرت اصلی از آن 
افرادی است که اطالعات الزم را در اختیار دارند، هر جا اطالعاتی انباشته 
ش��ود و عده ای از آن برخوردار و عده ای دیگر که همان مردم باش��ند به 
دالیلی از دسترسی به همان اطالعات محروم باشند طبیعی است که خود 
به خود زمینه ایجاد رانت اطالعاتی و فساد پدید می آید و به همین دلیل 
تاکید زیادی وجود دارد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به 

درستی اجرایی شود.
وی در خصوص برخی مقاومت ها بر سر راه اجرایی شدن قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات گفت:انباشت اطالعات و عدم دسترسی عموم 
مردم و رسانه ها به اطالعات می تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، 
اما ممکن است همین فساد برای عده ای منافعی در برداشته باشد و حتی 
اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت های فرهنگی و افکار 
خاصی که در طول قرون و اعصار شکل گرفته اس��ت،  باعث شود که در 

مقابل چنین قوانین مترقی، مقاومت هایی صورت گیرد.
مدیر انجمن متخصصان روابط عمومی در رابطه با نقش روابط عمومی ها 
در این زمینه گفت: اگر روابط عمومی ها بخواهند به این نقش دو س��ویه 
پاسخ مناسب و مثبت بدهند،  بهترین ش��یوه هموار کردن راه دسترسی 
آزاد م��ردم به اطالعاتی اس��ت که در س��ازمان ها در گردش هس��تند و 
اگر روابط عمومی ها بتوانند این بس��تر را برای م��ردم و مخاطبان خود 
 فراهم کنند  به نظر می رسد به فلس��فه وجودی خود عمل کرده اند و این

 امر تازه ای نیست.
وی در ادامه با اشاره به برخی نقایص احتمالی در این قانون تصریح کرد: 
اعتقاد دارم حق پردازش اطالعات باید با حق دسترسی آزاد به اطالعات 
در توازن باشد. ممکن است در خیلی از موارد، پردازش اطالعات توسط 
س��ازمان ها در راس��تای منافع اجتماعی صورت نگیرد. این مساله شاید 
رخنه ای کوچک را در حمایت و رعایت قانون انتش��ار و دسترس��ی آزاد 
به اطالعات ایجاد کند؛ بنابراین پردازش اطالعات توس��ط موسس��ات و 
سازمان ها باید تحت نظارت ضوابط محکم قانونی و اخالقی مربوطه باشد، 
این امر فقط در صورتی انجام می ش��ود که موسسات به چنین قانونی در 

عرصه عمل متعهد باشند.
باقریان در پایان گفت: اگر موسس��ات به ضابطه قانونی و اخالقی متعهد 
و ملزم نباش��ند و در صورتی که مدیران بر معافی��ت اطالعاتی خارج از 
چارچوب های قانونی اتکا کنند، پردازش و ارائه اطالعات توس��ط آن ها 
از کنترل خارج خواهد شد. بنابراین موسس��ات باید بدانند که انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات صرفاً یک اقدام ژورنالیستی و نمایشی نیست 

و در راستای منافع عمومی قرار دارد.

رییس س��تاد مبارزه با بازی های غیرمجاز رایانه ای از جمع آوری بیش از 
۴۶هزار بازی رایانه ای غیرمجاز از واحدهای شهر تهران در ۶ ماهه نخست 

سال خبر داد.
خسرو کردمیهن اظهار کرد: از ابتدای سال 9۴ طرحی را با عنوان پاکسازی 
بازار بازی های رایانه ای از بازی های غیرمجاز آغ��از کردیم که تا به حال با 
گذشت شش ماه از آن به موفقیت های خوبی دست یافته و هدف اصلی آن 

حمایت از بازی های تولید داخل است.
وی ادامه داد:  بر اساس آمار تا اواسط ش��هریورماه از سه هزار و 932 رصد 
و بازرسی هزار و 37۶ واحد توزیع در تهران که برخی از آنها در چند مورد 
بازرسی شده اند، ۴۶هزار و 773 بازی غیرمجاز جمع آوری شده که طی 125 

عملیات و با همکاری پلیس انجام شده است.
رییس ستاد مبارزه با بازی های غیرمجاز رایانه ای همچنین گفت: در حوزه 
گیم نت ها نیز از 199 مورد 17۶ واحد مورد بازرسی قرار گرفته که 30 واحد 
متخلف برای اجرای پلمب معرفی شده اند. این بازرسی ها به صورت مرتب 
در تهران ادامه دارد تا به تطهیر کامل مراکز توزیع بازی های رایانه ای برسیم.

وی با اش��اره به انجام این عملیات در شهرستان ها گفت: این امر به صورت 
آزمایشی در چهار شهرستان رشت، ارومیه، اهواز و یزد آغاز شده و در همین 
بازرسی ها بیش از ۴0هزار بازی غیرمجاز جمع آوری شده که نشان دهنده 
توجه به حوزه بازی های رایانه ای در شهرستان هاست چراکه در بازرسی ها 
بعینه مشاهده می ش��د که بازی های غیرمجاز پش��ت ویترین مغازه ها به 

نمایش گذاشته شده بودند.

معاون پژوهش��ی وزیر علوم گفت: بی��ن 70 تا ۸0 درص��د تحقیقات و یا 
طرح های ما کاربردی نیستند و تنها حدود 20 درصد کاربردی هستند.

وحید احمدی، معاون پژوهش��ی وزیر علوم، در پاس��خ به این س��وال که 
چند درصد از پژوهش ها در کش��ور توسعه ای است اظهار داشت: پژوهش 
توس��عه ای تعریف دارد؛ در حال حاضر ما دکتری پژوهش محور داریم که 
مبنایش این است که طرحی از صنعت می آید و خود صنعت حمایت مالی 
می کند و حتی پول تحقیق دانشجو را هم می دهد. بنابراین خودش مبنای 

پژوهش های کاربردی است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه های مش��ترکی ب��ا وزارتخانه های صنعت، 
دفاع و کش��اورزی داریم که برخی از این ها پروژه های مش��ترک از پایان 
نامه ها هستند و بعضی ها خروجی تولیدی و محصول ندارند؛  ولی کاربردی 
هستند.معاون پژوهشی وزیر علوم اضافه کرد: زمانی که دستگاهی برای 
یک پروژه 20 یا 50 میلیون می دهد؛ معنایش این است که آن پروژه مورد 
نیازش است. اینطور نیس��ت که یک پژوهش خودش یک صنعت را تکان 
دهد و در دنیا 20 پژوهش یا 20 پایان نامه ب��ا یکدیگر منجر به تغییراتی 
می شوند.احمدی با بیان اینکه البته من مدافع این نیستم که طرح های مان 
خیلی کاربردی هستندگفت: بین 70 تا ۸0 درصد تحقیقات و یا طرح های 

ما تحقیقات کاربردی نیستند و تنها حدود 20 درصد کاربردی هستند.

معاون پژوهشی وزیر علوم :
۸۰ درصد تحقیقات علمی کشور 

کاربردی نیستند

مدیر انجمن متخصصان روابط عمومی:
قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

اطالعات ، ژورنالیستی نیست

رییس ستاد بازی های غیرمجاز رایانه ای عنوان کرد؛
 جمع آوری ۴۶هزار

 بازی رایانه ای غیرمجاز
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معاون پیش��گیری از معلولیت های بهزیس��تی بر نیاز به 
قانون های حمایتی برای پیشگیری از معلولیت ها در برنامه 

ششم توسعه تاکید کرد.
مینو رفیعی ،  در خصوص  اولویت ها و راهکارهای پیشگیری 
از معلولیت ها در برنامه ششم توسعه  اظهارکرد: ما در این 
زمینه باید دو استراتژی مهم داشته باشیم؛ نخست اینکه 
برای توسعه پیشگیری از معلولیت نیاز به ارتقاء آگاهی و 
سواد سالمت مردم داریم؛ چراکه از بسته خدمتی به دلیل 
عدم آگاهی استقبال نمی شود. دوم اینکه باید دسترسی به 

خدمات را با قانون های حمایتی گسترش دهیم.
وی ادامه داد: در مورد نخس��ت به حضور دس��تگاه هایی 
مانند آموزش و پرورش در حوزه آموزش��ی و در مورد دوم 
به خدمات بهزیس��تی نیاز داریم؛ به طور مثال باید قبل از 
ازدواج آموزش هایی برای زوجین وجود داش��ته باشدکه 
از تولد فرزند معلول پیش��گیری ش��ود و یا آموزش هایی 
برای کنترل خش��م و رفتار س��الم در رانندگ��ی؛ چراکه 

می دانیم یکی از موارد مهم اکتسابی معلولیت ها در جامعه 
ما تصادفات هس��تند.معاون پیش��گیری از معلولیت های 
بهزیستی همچنین گفت:  در مورد مذکور رسانه ها نقش 
بس��یار مهمی دارند تا رفتار درس��ت رانندگی را به مردم 
آموزش دهند و آن را م��دام تکرار کنن��د چراکه در متن 
جامعه واقعیت چیز دیگری است و فرد باید بتواند بر فضای 
غالب جامعه مسلط شود. وی افزود: مورد دیگر در دسترس 
بودن خدمات برای همه مردم است و اینکه با وضع قوانین 
بسیاری از خدمات را اجباری کنیم، تا سال 95 بهزیستی از 
لحاظ تامین وسایل مورد نیاز غربالگری شنوایی به شرایط 
100درصدی می رس��د اما تا زمانی که این طرح اجباری 
نشود مردم استقبال الزم را ندارند یا اینکه در حال حاضر 
تعداد مراکز مشاوره ژنتیک در کل کشور 2۴0 مرکز است 
که برای پهنه و جمعیت کشور بسیار کم است در صورتی 
که نیاز است تمام زوجین کمترین مشاوره ژنتیک را قبل 

از ازدواج داشته باشند.

مدیرکل امور تربیتی و مش��اوره وزارت آموزش وپرورش 
روش های آماده سازی کودکان کالس اولی برای رفتن به 
مدرسه و کاستن از ترس و اضطراب آنها را تشریح کرد. مهر 
امسال که از راه برس��د تعداد زیادی از دانش آموزان برای 
نخستین بار رفتن به مدرسه را تجربه می کنند؛کودکانی 
که برخی از آنها تجربه رفتن به مهدکودک و پیش دبستانی 
را داش��ته و تعدادی از آنها نیز برای نخستین بار است که 
می خواهند از مادر جدا ش��وند.آماده کردن کودکان برای 
رفتن به مدرس��ه به ویژه آن گروهی ک��ه تجربه جدایی از 
مادر را ندارند اهمیت بس��یاری دارد. بس��یاری از مادران 
تمایل دارند تا بدانند در فرصت کم باقی مانده تا بازگشایی 
مدارس باید چه اقداماتی را انجام دهندکه کودک آمادگی 
رفتن به مدرسه و جدایی از مادر را داشته باشد.در همین 
زمینه ابوالقاسم عیسی مراد، مدیرکل امور تربیتی و مشاوره 
وزارت آموزش و پرورش گف��ت:  دانش آموزانی که تجربه 
حضور در مهدکودک و پیش دبس��تانی را ندارند در اغلب 
اوقات برای رفتن به مدرسه و جدایی از مادر اضطراب دارند 

و همین موضوع باعث می شود که گاهی کودک به سختی 
از مادر جدا ش��ود.وی افزود: والدین بای��د چند هفته قبل 
از بازگشایی مدارس درخصوص مدرس��ه، معلم و کالس 
درس برای فرزند خود صحبت کنند و حتی صبح ها رأس 
ساعتی که کودک باید به مدرسه برود او را از خواب بیدار 
کرده و در مسیر مدرسه تردد داشته باشندتا کودک محیط 
را از نزدیک ببیند. مدیرکل امور تربیتی و مش��اوره وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد:  مادر ک��ودک را برای رفتن به 
مدرسه تشویق کند و کیف،کفش و لوازم التحریر مدرسه 
 را با همراهی کودک و انتخ��اب وی تهیه کند و در فرصت

باقیمانده داس��تان هایی را برای ک��ودک بگوید که در آن 
شخصیت اصلی داس��تان به مدرسه می رود و با اتفاق های 
جالبی مواجه می شود.عیس��ی مراد تصریح کرد: مادران 
سعی کنند با اس��تفاده از روش های مناس��ب مانند مثل 
گذاش��تن کودک در خانه اقوام به مدت یکی دو ساعت در 
طول روز و همراه کردن او با کودکان همسن و سال خودش 

به تدریج وابستگی کودک را به خود کم کنند.

مدیرکل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش وپرورش مطرح کرد؛

 روش  آماده سازی و کاهش اضطراب کالس اولی ها
 برای رفتن به مدرسه

معاون پیشگیری از معلولیت های بهزیستی تاکید کرد؛

 نیاز به قانون های حمایتی
 برای پیشگیری از معلولیت ها

یک روانپزش��ک می گوید:برخی زنان اگر خش��ونت فیزیکی را 
تجربه کنند، خودش��ان را قربانی خش��ونت می دانن��د؛  اما اگر 
خشونت جنسی و روانی باشد گاهی حتی نمی دانند که قربانی 
خشونت  هستند.در کنار خش��ونت های رفتاری و گفتاری که 
هرکدام از ما ممکن اس��ت در سطح ش��هر با آنها مواجه شویم، 
عده ای هستند که حتی در محیط خانه هم از این پرخاشگری ها 
در امان نیستند و در اصطالح دچار »خشونت خانگی« محسوب 
می شوند.اگرچه بخش زیادی از این خشونت های خانگی پنهان 
می مانند، اما ممکن است تنش های روحی،کبودی ها و زخم ها 
باالخره پرده از این اتفاق بردارند. در چنین شرایطی، اگر یکی از 
اطرافیان مان دچار خشونت خانگی بود، باید چه کار کنیم؟ برای 
کاهش و مقابله با همسرآزاری و خشونت خانگی، که اغلب زنان را 
شامل می شود می توان کاری کرد؟ تا رسیدن به مراحل قانونی و 
حقوقی، چطور باید با قربانیان همسرآزاری مواجه شویم و به آنها 
کمک کنیم؟دکتر مریم رسولیان، روانپزشک و عضو هیات علمی 
 دانش��گاه علوم پزش��کی ایران در این زمینه توصیه هایی دارد. 

متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید:
 با توجه به تحقیقاتی که در زمینه خش�ونت علیه 
زنان داش�ته اید، بیش�ترین خش�ونت ها چه م�واردی 

هستند؟
انواع خش��ونت هایی که تعریف شده ش��امل حال زنان ایرانی 
هم می ش��ود؛ خش��ونت های فیزیکی، روانی، جنس��ی و سایر 
خشونت های دیگر. اما مساله اینجاست که گاهی تعریف افراد 
هر جامعه با تعریفی که در س��ایر جوامع از خشونت وجود دارد 
فرق دارد؛ به طوری که ما تحقیقی انجام دادیم و متوجه شدیم 
در بیش��تر موارد، زنان ما اگر خش��ونت فیزیکی را تجربه کنند 
خودشان را قربانی خشونت می دانند؛ اما اگر خشونت جنسی و 

روانی باشند گاهی حتی نمی دانند که قربانی خشونت هستند.
 تفاوتی بین خش�ونت  علیه زنان ایران�ی و زنان در 

سایر کشورها وجود دارد؟
تفاوتی در نوع فیزیکی خشونتی که علیه زنان صورت می گیرد، 
وجود ندارد؛  اما درباره خشونت های روانی با توجه به نوع فرهنگ ، 
تفاوت هایی وجود دارد؛ مثال این که در اینجا بیشتر شامل محدود 
کردن در رفت وآمد یا منع از انجام اقدامات گوناگون می ش��ود؛  
ولی در کشورهای اروپایی که آزادی افراد بیشتر است به عنوان 
مثال در اختیار گرفتن منابع مالی زنان و خشونت اقتصادی علیه 

آنها را شامل می شود.
خشونت هایی که در محیط خانه انجام می شود، به 
دالیلی مثل ترس و از دست رفتن آبرو پنهان می ماند. اگر 
با چنین م�واردی مواجه بودیم چط�ور می توانیم به این 

افراد کمك کنیم؟
قدم اول این است که ش��نونده خوبی باش��یم و برای این افراد 
فضای امنی ایجاد کنیم که بتوانند مش��کالت ش��ان را با ما در 
میان بگذارن��د و درددل کنند. اینکه زنان در بس��یاری از موارد 
خشونت هایی که علیه آنها صورت می گیرد را پنهان می کنند؛ 
صرفا به این دلیل نیست که آبروی همسرشان نرود؛  بلکه به این 
دلیل اس��ت که مورد قضاوت قرار می گیرند مث��ال به آنها گفته 
می شود بی عرضه هستند یا این که خودشان مقصرند. باید توجه 

داشته باش��یم که اصال نباید آنها را محکوم کرد، نباید قربانیان 
خشونت خانگی و همس��رآزاری را مقصر شمرد و آنها را تحقیر 
کرد. آنها در این شرایط احساس ش��رم و شکست دارند و نباید 
این افکار و حاالت را در آنها تش��دید کنیم. باید با آنها همدلی 
و همراهی کرد. الزم است بدانیم شاید این حرف  زدن ها نتواند 
کار عملی زیادی برای قربانیان خشونت خانگی انجام دهد؛ اما 
برای این افراد بسیار مهم است و می تواند به آنها روحیه و اعتماد 
از دست رفته شان را بازگرداند و باعث ش��ود به مراکز درمانی، 
حمایت��ی و قضایی برای حل مشکلش��ان مراجعه کنند. ضمن 
اینکه اگر رفتارهای خشن تکرار شوند نش��ان می دهد که فرد 
پرخاشگر دچار اختالل روانی است و باید حتما از او بخواهند به 

متخصص مراجعه کند.
چطور می توان فرد پرخاش�گر را به مراکز مشاوره 

هدایت کرد؟
گاهی این افراد راضی نمی ش��وند از روانشناسان و روانپزشکان 
کمک بگیرند؛  در این صورت باید بهترین زمان را انتخاب کرد، 
آنها را متوجه رفتارشان کرد و از آنها خواست به متخصص مراجعه 
کنند.در چرخه خشونت، مرحله ای هست به نام عذرخواهی از 

قربانی. درست در این مرحله است که کسی که مورد خشونت 
واقع شده باید از همسرش بخواهدکه برای تکرار نشدن چنین 

مواردی، از مشاور کمک بگیرد.
اگر فردی که همس�رش را آزار می ده�د به مرحله 

عذرخواهی از قربانی نرسید، چطور؟
اگر این شخص بعد از اینکه همسرش را مورد آزار قرار داد اصال 
دچار عذاب وجدان نش��د و به مرحله عذرخواهی نرسید یعنی 
شخصی است که همواره پرخاشگر است که یک مشکل جدی 
محسوب می شود. در این صورت باید از افرادی که روی او نفوذ 
دارند یا از نهادهای حمایتی کمک خواس��ت تا از بروز اتفاقات 

ناگوار بعدی جلوگیری شود.
بهترین واکنش در مقابل فرد پرخاشگر چیست؟

در م��واردی که خش��ونت های خیلی ش��دید فیزیکی صورت 
می گیرد، مهم ترین کاری که فرد باید انجام دهد این است که 
از خودش محافظت کند؛ اگر در آن لحظه فکر می کند اعتراض 
ممکن است فرد پرخاشگر را تهاجمی تر کند باید سکوت کند و 
بعد به فکر راه حل باشد، این موضوع بستگی به شخص و موقعیت 
دارد، باید دید بر اساس شناختی که از آن فرد وجود دارد او چه 

واکنشی خواهد داشت. الزم است فردی که در معرض این آزارها 
قرار می گیرد برای خودش یک طرح ایمنی بریزد؛ مثال اگر فکر 
می کند در حضور بچه ها آسیب کمتری می بیند از آنها بخواهد 
که تنهایش نگذارند یا اگر احتمال می داد خشونت به فرزندان 
هم سرایت می کند، از آنها بخواهد در چنین مواقعی در اتاق شان 
بمانند؛تا زمانی که این موضوع به صورت ریشه ای برطرف شود، 
باید به هر نحوی ش��ده کاری کرد از تنش ها کمتر شود؛ اما فرد 
قربانی باید بداند این راه حل ها موقتی اس��ت و باید به فکر حل 

دائمی مشکل بود.
خانواده ها می توانند در کاهش یا افزایش خشونت 

خانگی نقش داشته باشند؟
این یک مساله فرهنگی است. متاس��فانه حتی در باور بعضی از 
زن ها اینطور نقش بس��ته که مردانگی مترادف است با خشم و 
اعمال قدرت، این الگوها همان الگوهای خش��ونت است. اینکه 
در خانواده اجازه داده ش��ود فرزند پسر نسبت به خواهر بزرگتر 
یا کوچکترش اعمال نفوذ داش��ته باش��د و آنها را تحت کنترل 
بگیرد، این که به دخترانمان بگوییم هرچه ش��وهرت گفت تو 
نباید چیزی بگویی و باید بسوزی و بسازی، این که آموزش های 
الزم در زمینه های گوناگون فقط شامل پسرهای خانواده شود 
و دختران ناتوان و بی سواد و نا آگاه رشد کنند یا حتی این که با 
حمایت های بیش از اندازه بخواهیم دختران را از قدرت انتخاب 
و تصمیم گیری بازداریم، همه اینها می توان��د در آینده به یک 
خانواده متشنج و سرشار از آسیب منجر شود. بهتر است کاهش 
خشونت را در تربیت فرزندانمان شروع کنیم و به این منظور الزم 
است باورهای غلطی که در بزرگساالن درباره خشونت خانگی 

وجود دارد از بین برود.
به این باورهای غلط اشاره می کنید؟

باورهای غلطی مانند این که گفته می ش��ود زنان زیادی درگیر 
این موضوع نیس��تند، کتک زدن ناش��ی از عصبانیت لحظه ای 
است، خش��ونت خانگی فقط در طبقات پایین اجتماعی رواج 
دارد، خشونت خانگی نباید افشا شود و به خارج از خانه درز کند، 
کسی که خش��ونت می ورزد عادتی دارد که درمان نمی شود یا 
این که این درگیری ها بین زن و شوهر است و نباید دخالت کرد. 
نکته مهم این است که خشونت باید افشا شود و افشاگری درباره 

خشونت می تواند از تکرار آن کم کند.
شناختن مصادیق خشونت خانگی چقدر می تواند 

از این اتفاق جلوگیری کند؟
ما تحقیقی داشتیم که نتایج آن نش��ان می داد تنها 2۴ درصد 
زنان خودشان را قربانی خشونت می دانند؛ در حالیکه بر اساس 
آنچه ما آنها را قربانی خشونت می دانیم ۶0 درصد شامل خشونت 
واقع می شدند. یعنی آنها حتی نمی دانستند رفتاری که با آنها 
می شود رفتار نادرست و خشونت آمیزی است. بنابراین ضروری 
به نظر می رسد که در این زمینه آگاه سازی شود. البته این چالش 
هم وجود داردکه وقتی زن��ان را آگاه کنیم ممکن اس��ت افت 
بهداشت روان ایجاد شود چون فرد به آن شرایط عادت کرده بوده 
و حاال دیگر می داند در شرایط مناسبی نیست؛ پس همزمان با 
آگاهی بخشی به زنان باید به مردان و سایر بخش های جامعه هم 

آموزش داده شود.

 مدیرکل دفتر امورحمایتی
 و توانمندسازی:

قانون فرزند خواندگی 
تسهیل شد

مدی��رکل دفت��ر ام��ور حمایت��ی و توانمندس��ازی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی جزیی��ات قانون 
فرزندخواندگی)حضان��ت( را تش��ریح کرد و از تس��هیل 

قانون فرزندخواندگی خبر داد.
 عبدالرحی��م تاج الدین اف��زود: پدیده بی سرپرس��تی از

 پدیده های ناخوش��ایند جوامع بش��ری است که به علل 
مختلف روی م��ی دهد.ای��ن پدیده که زاییده س��اختار 
اجتماعی، اقتص��ادی، فرهنگی جدید اس��ت؛به ویژه در 
جوامع صنعتی بسیار مش��هود است.کودکانی که یکی از 
والدین خود را به دالیل گوناگونی چون طالق، حوادث و... 
از دست داده اند کسانی هس��تند که در آینده هم دارای 

محرومیت هایی خواهند شد.
وی اظهار داشت: در کشور ما با توجه به آموزه های دینی 
و ملی، پدیده کودکان بی سرپرست، مورد توجه تصمیم 
گیرندگان و دس��ت اندرکاران حوزه رف��اه اجتماعی می 
باشد. در جدید ترین اقدام، قانون مربوطه مورد بازنگری 
قرار گرفته که ش��رایط فرزندخواندگی را تس��هیل کرده 

است.
وی درتش��ریح مزایای قان��ون جدی��د فرزندخواندگی، 
 گف��ت: در قان��ون قبل��ی فق��ط حمای��ت از ک��ودکان

 بی سرپرس��ت ب��وده؛ ام��ا در قان��ون جدید ک��ودکان 
 و نوجوان��ان ب��ی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت را ش��امل

 م��ی ش��ود.در قان��ون قبل��ی فرزندخواندگ��ی ب��رای 
 خانواده بدون فرزند ب��وده اما در قانون فعل��ی اول برای 
خانواده های بدون فرزند،در مرحله دوم دختران ازدواج 
 نک��رده و در مرحله س��وم خان��واده ه��ای دارای فرزند

 می باشد.
وی افزود: حمای��ت مالی در قانون قبلی ذکر ش��ده ولی 
ش��فافیت در راهکارهای عملیاتی و قانون وجود نداشت 
اما در قانون جدید بیم��ه، تملیک ام��وال و برخورداری 
از ح��ق مس��تمری ول��ی )ف��وت و از کارافتادگی(مثل 
ک��ودکان معمولی آورده ش��ده اس��ت.در قان��ون قبلی 
 متقاضی��ان از طری��ق دادگاه ب��ه بهزیس��تی معرف��ی

 می شدند؛ اما در قانون فعلی متقاضیان اول به بهزیستی 
 مراجعه و در صورت احراز صالحیت ب��ه دادگاه مراجعه 

می کنند.
تاج الدین اف��زود: عالوه بر ای��ن در قان��ون قبلی امکان 
فرزندخواندگی برای متقاضیان مقیم خارج از کشور وجود 
نداشت؛ اما در قانون جدید متقاضیان مقیم خارج کشور 
می توانند با مراجعه به کنسولگری تقاضای فرزندخوانده 

کنند. 
همچنین در قانون قبلی در صورت پی��دا کردن فرزند و 
نگهداری وی مش��کالتی به وجود می آمد؛ اما در قانون 
جدید در صورت ثابت کردن موضوع، تسهیل گری برای 

فرزند وخانواده پیش بینی شده است.
وی به دیگر مزایای قانون جدید فرزندخواندگی اش��اره 
کرد و گف��ت: در قانون قبلی س��ن فرزندخواندگی تا 12 
س��ال بود؛ اما در قانون جدید تا 1۶ سالگی افزایش یافته 
اس��ت. در قانون قبلی مرخصی دوره مراقبت برای مادر 
)فرزندخواندگی زیر سه سال(وجود نداشت؛ اما در قانون 
جدید سه ماه مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده است. 
در قانون قبلی مش��اوره چندانی قبل از سرپرستی وجود 
نداش��ت؛ اما در قانون جدید دفتر مش��اوره دینی توسط 
حوزه علمیه قم با همکاری بهزیس��تی مش��اوره قبل از 
سرپرستی داده می ش��ود.مدیرکل دفتر امورحمایتی و 
توانمندس��ازی افزود: در قانون قبلی امکان سپردن سه 
گروه از ک��ودکان وجود داش��ت طفلی ک��ه جدپدری یا 
مادرش شناخته شده نبود)طفلی جد پدری یا مادرش در 
قید حیات نباشند( کودکانی که به موسسه عام المنفعه 
سپرده شده و تا س��ه س��ال پدر و مادر و یا جد پدری او 
مراجعه نکنند اما در قانون جدید عالوه بر سه گروه قبلی 
دوگروه دیگر اضافه شدند: افرادی که سرپرستی آنان به 
بهزیستی سپرده شدند و تا دو سال پدر و مادر یا جد پدری 
او مراجعه نکنند و افرادی که سرپرستی آنان به بهزیستی 
سپرده شدند و هیچ یک از پدر مادر و یا جد پدری و وصی 

منصوب صالحیت سرپرستی را نداشته باشد.

خشونت خانگی  چیست  و چه کسی 
قربانی آن  می شود؟
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مدیر شبکه مستند سیما در دیدار با جهانگردان مستندساز اروپایی که قرار است 
مستند »ایران و دور دنیا در 800 روز« با حضور آن ها ساخته شود از ایشان خواست 

در ارائه تصویری منصفانه از ایران بکوشند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اما جوان اس��مارت و اندرو دانیل اس��میت، 
جهانگردان مستندساز اروپایی برای دیدار با امیر تاجیک مدیر شبکه مستند سیما، 
به دفتر مدیریت شبکه آمدند.مسعود علم الهدی تهیه کننده و محمدعلی سلیمانی 

کارگردان نیز در این دیدار حضور داشتند.
تاجیک در گفتگو با این زوج اظهار کرد: خیلی مهم است تصویری که شما از ایران 
ارائه می کنید، صحیح باشد و تمام قابلیت ها و پتانس��یل های کشور ما را به تصویر 
بکشد. نقاط دیدنی بس��یاری در ایران وجود دارد که می تواند مقصد مناسبی برای 

گردشگران بین المللی باشد.
اندرو دانیل اسمیت نیز در سخنانی گفت: ما به کشورهای زیادی سفرکرده ایم اما 
تجربیاتی که طی یک هفته در ایران به دست آوردیم، قابل مقایسه با هیچ کشوری 
نیست. مردم شما فرهنگ قوی دارند و بسیار مهمان نواز هستند. ایران نقاط قوت 
زیادی دارد که آن را از دیگر کشورها متمایز می کند. یکی از ویژگی های کشور شما 

که از جذابیت های منحصربه فرد آن به حساب می آید، چهارفصل بودن آن است.
اما جوان اسمارت نیز تأکید کرد: غذاهای ایران فوق العاده است. ما داریم به تدریج 

کشور شما را کشف می کنیم. زیبایی و امنیت ایران نیز ارزشمند است.
مدیر شبکه مستند سیما نیز از ایشان خواس��ت در ارائه تصویری منصفانه از ایران 
بکوشند و گفت: چهارفصل بودن ایران نه فقط در کل کشور وجود دارد، بلکه یکی از 
استان های ما نیز اینگونه است؛ کهگیلویه و بویر احمد که چهارفصل همزمان در آن 
احساس می شود. وی تصریح کرد: به شما پیشنهاد می کنیم برای دیدن بزرگ ترین 

غار آبی دنیا و شهر باستانی هگمتانه به همدان نیز سفر کنید.
از نکات موردتوجه مستندس��ازان اروپایی، حضور تیمی جوان در مدیریت و ستاد 
شبکه مستند سیما بود و تاجیک در این زمینه توضیح داد: جوان ترین مستندسازان 
و برنامه سازان رسانه ملی در شبکه ما حضور دارند و میانگین سنی همکاران شبکه 

مستند 28 سال است.
این زوج مستندس��از و جهانگ��رد اروپایی تابه ح��ال به حدود 40 کش��ور جهان 
سفرکرده اند و طبق هماهنگی ها، از شنبه 14 شهریور از مرز سرخس وارد ایران شده، 

از مشهد مقدس، بجنورد و گرگان بازدید کرده و به تهران رسیده اند.
شبکه مستند سیما قصد دارد مستندی به نام »ایران و دور دنیا در 800 روز« را از 
حضور این زوج در ایران بسازد و گروه سازنده مستند از ثانیه ورود این زوج به ایران 

در کنارشان بوده اند. اما و اندرو قرار است نزدیک به دو تا سه ماه در ایران باشند.
این مجموعه از تولیدات جدید ش��بکه مستند سیما، به تهیه کنندگی مسعود علم 
الهدی و کارگردانی محمدعلی سلیمانی در 6 قسمت 20 دقیقه ای تولید می شود و 

قرار است مستند بلند 70 دقیقه ای نیز از آن استخراج شود.

داوود فتحعلی بیگی با بیان اینکه جامعه از نمایش های دینی اس��تقبال می کند، 
گفت: هر نمایش��ی مخاطب را به س��مت امر به معروف و نهی از منکر هدایت کند 

تئاتر دینی است.
داود فتحعلی بیگی،کارگردان و نمایشنامه نویس در تعریف تئاتر دینی گفت: تئاتر 
دینی در شکل و قالب به هیچ عنوان تعریف مجزایی ندارد، مگر نمایش های آیینی 
چون تعزیه. این نوع تئاتر بیشتر در محتوا تعریف دارد. دین فقط ویژگی سوگواره 
ندارد و مملو از آموزه های اخالقی است. آنچه که ما را برای درست زیستن هدایت 
می کند. در چنین شرایطی طبیعی است که توجه به این مفاهیم جزو فعالیت های 

ضروری فرهنگی جامعه قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: هر نمایشی شما را به سمت امر به معروف و نهی از منکر هدایت 
کند تئاتر دینی است. ممکن اس��ت این نوع نمایش حتی کمدی باشد اما آمیخته 
با آم��وزه های اخالقی باش��د. می توان گفت هر نمایش��ی که به لح��اظ محتوایی 
 زیربنای دینی دارد در این دس��ته قرار م��ی گیرد.کارگردان و نویس��نده نمایش

 »این غرفه از بهشت« با بیان اینکه دین گس��تره وسیعی دارد و هیچ کس در هیچ 
کجای دنیا برای آن تعریف خاصی ارائه نداده اس��ت اظهار داش��ت: به جز نمایش 
های آیینی که مطابق با رس��وم مذهبی، باورهای دینی و فرهنگ مناطق مختلف 

دنیا به آن پرداخته می ش��ود اما نام تئاتر دینی به آن اطالق نمی ش��ود. بنابراین 
آنچه به نام تئاتر دینی امروز نسج یافته به لحاظ محتوای اثر است و نه شکل و قالب 
 آن.فتحعلی بیگی در خصوص برگزاري سوگواره نمایشي »خمسه« افزود: سوگواره

 بحث جداگانه ای دارد، زیرا مبنای آن بر اساس عزاداری برای بزرگان دینی شکل 
 گرفته است. بهترین جلوه های نمایشی برای عزاداری سوگواره آیین های عاشورایی 
 به ویژه شبیه خوانی اس��ت. ممکن اس��ت مدیران برنامه ریز این رویداد بخواهند

 نمایش هایی را در کنار آیین های عزاداری داش��ته باشند که مبنای مفاهیم آن بر 
مبانی اخالقی و بزرگداشت شهدای کربال و ...گذاشته شود.

وی در توضیحی بیشتر افزود: این گونه نمایش ها مناسبتی هستند و در طول سال 
امکان دیدن آن ها کمتر میسر مي ش��ود. جامعه با این دست از نمایش ها همواره 
ارتباط و حمایت مناس��بی داشته اس��ت. برگزاری این س��وگواره ها و رویدادهای 
فرهنگی خوب و الزم است و باید در اجرا چند گام فراتر از عامه مردم باشیم. اگر قرار 
باشد آثار سوگواره از تعزیه های اجرا شده در روستاهای کشورمان ضعیف تر باشد 
تاثیر مطلوبي نخواهد داشت و شایسته است تغزیه ای برگزار کنیم که به صورت تام 
و تمام وجوه هنری و علمی آن را در نظر بگیریم.این فعال تئاتر آئیني و سنتي، نقش 
پژوهش را در اعتالی تئاتر دینی مثبت ارزیابي کرد و گفت: اگر بخواهیم در زمینه 
ترویج اندیشه های دینی کار کنیم برگزاری کارگاه ها و مسابقات نمایشنامه نویسی 
زیر نظر اساتید فن که به درام و محتوای قرآنی و اخالقی اشراف دارند بسیار تاثیرگذار 
است. زیرا متاسفانه زمانی که صحبت از متون تئاتر دینی می شود از گستره وسیع 
مباحثی که می تواند مورد توجه قرار گیرد غافلند. امروزه ضرورت جامعه ما استفاده 
از سرچشمه های ناب اخالقی است که برگزاری جشنواره ها و انتشار نمایشنامه های 

خوب توسط افراد آگاه در این زمینه بسیار موثر است.

مدیر شبکه مستند:

 تصویری منصفانه از ایران ارائه کنید

جامعه از نمایش های دینی 
استقبال می کند

 دقیقا معلوم نیست از چه زمانی انتشار کتاب با سرمایه ی شخصی 
نویس��نده و ش��اعر در فضای چاپ و نش��ر ایران جا افتاده است. اما 
دس��ت کم تا همین چند دهه ی گذش��ته گرفتن پ��ول برای چاپ 
کتاب رای��ج نبود. هیچ ناش��ِر معروف��ی حاضر نمی ش��د آرم و مهر 
 خودش را بفروشد و اگر کس��ی این کار را می کرد، مورد حمله قرار

 می گرفت. 
مساله ی رکود بازار نشر و بیم ورشکستگی، این سال ها تا جایی پیش 
رفته که ناشر با بهانه ی بازاِر راکِد کتاب و ریسِک اقتصادی کار نشر، 
سعی دارد نویسنده و مترجم را مجاب کند نه تنها از خیِر حق التالیف 
یا حق الترجم��ه خود بگذرد، بلک��ه خودش برای انتش��ار کتابش، 
سرمایه گذاری کند. به عبارت دیگر ناشر از مولف )نویسنده، شاعر یا 

مترجم( می خواهد هزینه ی انتشار کتاب را خودش پرداخت کند. 
مثال می گوید: انتش��ار کتاب 80 صفحه ای ش��ما، چیزی حدود 4 
میلیون تومان هزینه برمی دارد که شما باید 2 میلیون آن را در ابتدا و 
بقیه را بعد از اتمام کار و انتشار کتاب بپردازید. در یک کالم؛ به جای 
اینکه مولف حق الزحمه ی تالیف و ترجمه اش را از ناشر بگیرد، این 

ناشر است که ادعای حق دارد.
عموما هم کتاب هایی که هزینه ی چاپ آن ها توسط مولف پرداخت 
می ش��ود در حدی نیس��تند که بتوانند به فرهنگ و سطح کتاب و 
کتاب خوانی جامعه کمک کنند و معموال 99 درصد آنها با شکست 
در فروش مواجه می شوند و هیچ دستاوردی دربرندارند. این قبیل 
کتاب ها نهایتا در انباِر خانه ی مولف خاک می  خورند و نویس��نده  ی 
مذکور از آن تنها به عنوان کارِت ویزیت استفاده می کند و به دیگران 
هدیه می دهد! برخی هم پا فراتر گذاش��ته کنار خیابان کتاب ها را 
بساط کرده و س��عی می کنند پولی را که برای چاپ کتاب پرداخت 

کرده اند، بازگردانند.
 براس��اس ش��نیده ها؛ آمار این کتاب ها برای بعضی ناشران به 200 
تا ۳00 عن��وان )بی��ش از 90 درص��د کتاب های چاپی در س��ال( 
می رس��د که درنهایت البد باید 400 تا ۵00 میلیون تومانی س��ود 
روانه ی جیب این گروه از ناش��ران کند. البته در گستردگی چنین 
شایعه ای می توان اندکی تردید داشت؛ اما نمی توان انکار کرد بخشی 
از س��ود حاصل از نشرکش��ور تنها به این بس��تر چاپ و انتشار آثار 
 محدود می شود. یکی از ضررهای چنین روشی؛ اشباع بازار کتاب و

 گم شدن آثار خوب در میان آثار ضعیف و بسیار ضعیف است.
بحث مشارکت نویسنده و شاعر در انتش��ار کتاب بیشتر مربوط به 
آثار کسانی ست که برای اولین بار اقدام به چاپ اثری می کنند. این 
چرخه ی معیوب که به گم  و گور ش��دن آثاری که با هزینه ی مولف 
منتشر می ش��وند می انجامد، باعث می ش��ود برخی استعدادهای 

احتمالی دچار سرخوردگی و دلسردی شوند.
در این شرایط، فضای مجازی نیز عرصه ای برای تبلیغات چاپ کتاب 
به این روش شده اس��ت؛ تبلیغاتی که می گوید کتاب را با کم ترین 
قیمت و حتی در 10 روز چاپ می کند. این نوع چاپ کتاب پیش تر 
به چاپ کتاب های مدرسان دانشگاه ها اختصاص داشت چون چاپ 
تعدادی کتاب و ارائه به دانشگاه باعث باال رفتن رتبه علمی می شد؛ 

اما ظاهرا االن به تمامی حوزه ها سرایت کرده است.
مس��اله ی مهم در مورد چنین قرارداد هایی که از اس��اس یک سویه 
هستند این است که آیا ناشر در عقد این قرارداد، واقعا به تعهداتش 
عمل می کند؟ مولف از کجا می داند که ناش��ر واقعا چند نس��خه از 

کتابش را منتش��ر می کند؟ و اصوال مولف چطور باید همان ۵00 یا 
1000 نسخه از کتابش را پس از انتشار در بازار نشر توزیع کند؟ اصوال 
مگر ناشران حرفه ای برای حمایت از نویس��ندگان کار اولی چگونه 
عمل می کنند که آن ها تن به چنین روشی برای انتشار کتاب شان 
می دهند؟مطابق با دیده ها و شنیده ها، ناشر در قرارداد مشارکتی، 
برای انتشار مثال یک کتاب 80 صفحه ای در تیراژ هزار نسخه، مبلغی 
بین دو میلیون و نیم تا سه میلیون و نیم از مولف، بابت سهم  الشراکت 
دریافت می کند. در واقع ناشر در همین مرحله، سود خود را برده و 
دیگر مراحل یعنی توزیع معرفی و تبلیغ کتاب، تنها حکم تظاهر و 

عوام فریبی را دارد. 
بعضا حتی دیده می شود که ناشر برای اینکه سود خود را به حداکثر 
برساند و دردسر بازاریابی و توزیع کتاب را نیز از سر باز کند، تصمیم 
می گیرد کاله گشادی سر مولف بگذارد و به جای هزار نسخه، پانصد 
نسخه از کتاب را به چاپ برساند.پس از اینکه ناشر متخلف توانست 
به جای هزار نسخه، پانصد نس��خه از کتاب را به چاپ برساند، برای 
اینکه شک و شائبه ای برای مولف پیش نیاید، به او می گوید صد جلد از 
کتاب ها باید برای کار بازاریابی، تبلیغات و اهدا به رسانه ها اختصاص 
پیدا کن��د و از آنجا که قرارداد ۵0-۵0 اس��ت، ۵0 جلد از این تعداد 
کتاب را باید مولف بدهد. بنابراین ناشر به جای پانصد نسخه، 4۵0 
نسخه از کتاب را به مولف می دهد و پنجاه کتاب باقی مانده را به چند 
کتابفروشی محدود و معدود، می سپارد تا مولف مطمئن شود پانصد 
جلد از کتاب هایش در بازار کتاب توزیع شده است  مولفی که اتاقی از 
کتاب های فروش نرفته روی دستش مانده نیز سرآخر آن ها را برای 

تخمیر، به قیمت کیلویی 200-۳00 تومان می فروشد.
پول بدهید، نویسنده شوید!

ظاهرا تنها صنفی که با دادن پول می توان عضو رسمی آن شد، صنف 
ادبیات است. به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از دالیل مهم وقوع 
چنین پدیده ای صدور مجوزهای فله ای برای صنعت نشر است. به 
عبارت دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا امروز به صورت کیلویی 
مجوز نشر صادر کرده است به گونه ای که در حال حاضر چیزی حدود 
12 - 1۳ هزار مجوز نشر صادر شده که از این 12 - 1۳ هزار ناشر، تنها 
200 ناشر کار می کنند و باز از این تعداد، 100 ناشر حرفه ای هستند 
که واقعاً کتاب منتشر می کنند. طبعا بیشترین حق التألیف برای چاپ 
کتاب ها توسط همین گروه از ناشران پرداخت می شود.یکی از ناشران 
با سابقه با اش��اره به همین صدور بی رویه ی مجوز نشر می گوید: در 
حال حاضر ما در کشور دو گروه ناشر داریم: ناشر فرهنگی که خودش 
کتاب را براساس معیارهایی مشخص و پس از بررسی؛ انتخاب و راهی 
مراحل تولید و چاپ می کند و حق التالیف هم به صاحب اثر می پردازد. 
گروه دوم ناشرانی هستند که برای شان مهم نیست چه محتوایی را 
منتش��ر می کنند و برای اینکه کارش��ان را ادامه بدهند با پول خود 

نویسنده، مترجم و شاعر کتاب چاپ می کنند.
 این ناش��ر با تاکید بر اینکه اگر کس��ی خ��ودش هزینه های کتاب 
خودش را پرداخت کند فی نفس��ه امر قبیح و بدی نیس��ت؛ اضافه 
 می کند: خیلی از جوانانی که تازه قلم به دست گرفته اند و می نویسند

 )مخصوصا شاعرها( فکر می کنند اگر ناشری زیر بار چاپ اثر آن ها 
نمی رود کم لطفی می کند. در صورتی که گاه اگر ناشری حاضر نیست 
برای کتابی سرمایه گذاری یعنی نسبت به موفقیت و فروش آن کتاب 
اطمینان ندارد و آن اثر را از نظر محتوایی قوی و کشش دار ارزیابی 

نمی کند. هیچ ناش��ری هم برای انبار و خاک خوردن کتاب منتشر 
نمی کند، هرقدر محتوای یک کتاب خوب باش��دتا ناشر تضمینی 
برای فروش آن احساس نکند مطمئنا حاضر به سرمایه گذاری روی 
آن نمی شود. ناشری که برای توزیع و فروش یک کتاب برنامه داشته 
باشد و نسبت به اس��تقبال از کتاب مطمئن باشد؛ خودش هم برای 
چاپ آن س��رمایه گذاری می کند؛ در غیر این صورت اینکه بخواهد 
صرفا آرم نشر و اعتبارش را به نوعی به صاحب اثر بفروشد و با پول او 

کتابش را چاپ کند قابل قبول نیست.
به گفته ی بسیاری از فعاالِن نشر، پخش و توزیع کتاب هایی که با این 
روش منتشر می شوند عموما به مشکل برمی خورند. البته براساس 
قرارداد ممکن اس��ت پخش کتاب به خود صاحب اث��ر ارجاع داده 
شده باش��د؛ در غیر این صورت ناش��ر مربوطه تقالی چندانی برای 
پخش کتاب نمی کند و تجربه نیز ثابت کرده 99 درصد این کتاب ها 
در انبارها می مانند یا تماما با کارتن در خانه ی نویس��نده و ش��اعر 
خاک می خورند. باالخره ناشر س��ود خودش را در خالل دالل بازی 
چاپ کتاب کرده و هزینه ها را هم که تمام و کمال گرفته پس هیچ 

انگیزه ای برای ادامه کار ندارد.
محمد واشویی )مدیر نشر ماهی( نیز با مهم دانستن ارزیابی و بررسی 
آثار ارسالی به ناشران بیان می کند: نش��ر ماهی وقتی بخواهد روی 
اثری س��رمایه گذاری کند، باید آن را مورد بررس��ی و بازبینی قرار 
بدهد. اگربرخالف تایید ناشر، خود مولف بخواهد هزینه ی چاپ آن را 
پرداخت کند یعنی کتاب با شکست مواجه می شود و صاحب اثر فقط 
برای اینکه اهل قلم تلقی شود می خواهد کتابی چاپ کند. ناشری 
هم که زیر بار چاپ کتاب به این روش می رود فقط به 20-1۵ درصد 
سودی که به واسطه ی داللی عایدش می شود فکر می کند و اصال به 
فروش رفتن یا نرفتن کتاب یا کیفیت محتوایی اثری که اعتبار نشر و 
آرمش پای آن می خورد؛ اهمیتی نمی دهد.واشویی؛ مساله ی رد آثار 
را فقط مربوط به کار اولی بودن نمی داند و می گوید: اگر یک اثر ادبی 
چه شعر یا داستان یا ترجمه از ساختار درس��ت و اصولی برخوردار 
باشد مطمئنا توس��ط کارشناسان موسس��ات انتشاراتی تشخیص 

داده می شود.
 کار اولی بودن صرفا به معنای رد چاپ اثر یا تقبل هرینه از سوی مولف 
نیست و اغلب می توان با یک قرارداد منصفانه که حق التالیف کمتری 
را شامل می شود روی کار نویسندگان کار اولی که اثرشان پتانسیل ها 
و استانداردهای الزم را دارد؛ سرمایه گذاری کرد. اساسا یکی از وظایف 
و کارهای ناشر کشف استعدادهای تازه  کار است و می توان بخشی از 
س��هم مولف را با هماهنگی او برای ویرایش و چکش خوردن متن و 
نگارش صرف کرد نه اینکه هزینه را تمام و کمال از خود مولف گرفت 

و بدون بررسی و ویرایش عینا آن را منتشر کرد.
موسسه ی انتشاراتی یا بنگاه اقتصادی

فرید مرادی )مدیر روابط عمومی نشر نگاه( معتقد است: اگر ناشری 
در ازای دریاف��ت پول از صاحب اثری کت��اب او را چاپ کرد دیگر از 
رده ی فعال نشر خارج شده و ماهیت یک موسسه ی واسط و دالل را 
پیدا می کند. چنین شخصی به جای یک موسسه ی نشر یک بنگاه 

بازکرده برای سودجویی.
 مرادی می گوی��د: قبل از هر چیز اول باید ببینی��م تعریف ما از یک 
موسسه ی انتش��اراتی چیست؟ بسیاری از موسس��اتی که در قالب 
ناشر فعالیت می کنند صرفا یک بنگاه اقتصادی- فرهنگی هستندکه 
کارشان چاپ و تکثیر نسخه هایی از یک کتاب با پول پدیده آورنده 
و به تعداد توافق شده است. یکی از معیارهایی که می توانیم براساس 
آن موسسه انتش��اراتی را از این بنگاه های اقتصادی- فرهنگی جدا 
کنیم این است که یک ناشر واقعی و حرفه ای یا خودش سفارش کار 
به نویسنده و ناشری می دهد یا در صورت رسیدن یک اثر آن را مورد 
بررسی قرار می دهد تا ببیند آیا اثر مذکور قابلیت سرمایه گذاری را 
دارد یا خیر؟از دید مدیر روابط عمومی نشر نگاه؛ شخصی که حاضر 
می شود خودش هزینه ی چاپ کتابش را بدهد تلویحا تایید می کند 
اثرش محتوایی ندارد و فروش هم نخواهد داشت تا کسی حاضر باشد 
برایش سرمایه گذاری کند و این افراد فقط برای کسب شهرت و نام 
است که می خواهند کتاب منتشر کنند و در پس ذهن شان عموما 

کیفیت چندان اهمیتی ندارد. 

مرادی با این توصیه که بهتر اس��ت نویس��ندگان و شاعران جوان و 
تازه کار اصرار نداشته باشند سریعا و با اولین کار صاحب کتاب شوند؛ 
پیشنهاد می دهد: باید از راه درس��ت وارد عرصه ی ادبیات شد. مثال 
می توان ابتدا ش��عرها و داس��تان ها را در مطبوعات و مجالت ادبی 
منتشر کرد. بعد از مدتی که این دست آثار دیده شدند و قلم ها چکش 

خورد؛ ناشر خودش برای چاپ آن سرمایه گذاری خواهد کرد. 
عدم حمایت از نویس�ندگان کار اولی زمینه ساز رشد 

انتشار کتاب با پوِل مولف
آرام روانشاد )نویس��نده( با تاکید بر اینکه این شیوه معموال از سوی 
ناشران خرده پا دیده می شود و ناش��ران حرفه ای و صاحب نام هرگز 
با چنین ش��یوه ای فعالیت نمی کنند می گوید: ناش��ران حرفه ای و 
شاخته شده حاضر نمی شوند آرم و نام شان را بفروشند. اساسا یکی 
از فاکتورهای مهم در موفقیت یک کتاب همین نام ناشر و برند بودن 
نام آن است. اما در سال  های اخیر به دلیل مجوزهای فله ای که صادر 
شده؛ تعدادی ناشر کوچک و غیرحرفه ای به وجود آمده اند که کارشان 
فقط چاپ کتاب با پول صاحب اثر است، آن هم بدون برنامه ای برای 

توزیع و پخش آن.
این نویسنده به نمایشگاه کتاب هم گریزی زده و اضافه می کند: در 
نمایشگاه کتاب امسال نزدیک به 1۵00 کتاب فقط از شاعران کار 
اولی داش��تیم که 90درصد آن ها با هزینه ی مولف منتشر شده اند. 
هزینه ی چاپ این کتاب ها هم عموما خیلی باالست و برای یک کتاب 

100صفحه ای حدود 4میلیون تومان دریافت می شود.
 این کتاب ها نهایتا در همان نمایش��گاه دیده می شوند و بعد آن به 
کتابفروشی ها راه پیدا نمی کنند. وقتی ناشری خودش سرمایه گذاری 
می کند برای فروش هم برنامه دارد چون س��ودش در همان پخش 
است اما وقتی خود نویسنده هزینه ی چاپ کتاب را پرداخت کرده؛ 
ناشر انگیزه و مسوولیتی برای توزیع و پخش کتاب احساس نمی کند. 
متاسفانه با این روش اس��تعدادهای ادبی زیادی سوخت می شوند 
 و از طرف دیگر س��طح کیفی کتاب ها هم روز ب��ه روز کاهش پیدا 

می کند.

پروفس��ور ویکتور الکک، رییس مرکز زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان با 
حضور در بنیاد سعدی با سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بین الملل دیدار 
کرد و گزارشی درباره وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های لبنان 

و زمینه های همکاری ارائه داد.
رییس مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لبنان گفت: چاپ و توزیع کتاب، در 
حوزه فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی، تأثیر به سزایی در معرفی این فرهنگ 

و زبان به اندیشمندان و هنرمندان جهان عرب خواهد داشت.
پروفس��ور الکک با بیان تاریخچۀ کوتاهی از شکل گیری رش��تۀ زبان فارسی در 
دانش��گاه  های لبنان از ۵7 س��ال پیش تا کنون گفت: زبان و ادبیات فارسی در 
دانشگاه لبنان )کارشناسی زبان و ادبیات فارسی(، دانشگاه سن ژوزف )گرایش 
زبان فارسی( و دانش��گاه روح القدس )ارائه واحد درس��ی زبان فارسی( تدریس 

می شود.
وی افزود: از آنجا که ادبا، ش��عرا و اهل فرهنگ از همۀ کشورهای عربی در لبنان 
گرد می آیند و از فضای باز سیاسی این کشور برای تبادل فرهنگ بهره می برند، 
برگزاری سمینارها و برنامه های علمی، فرهنگی، چاپ و توزیع کتاب، در حوزۀ 
فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارس��ی، تأثیر به سزایی در معرفی این فرهنگ و 
زبان به اندیشمندان و هنرمندان جهان عرب خواهد داشت.وی به عنوان نمونه، از 
کنگره ای که با همکاری یکی از دانشگاه ها برای معرفی اندیشه و فلسفۀ مالصدرا 

در لبنان برگزار کرده اند، یاد کردند.
پروفس��ور الکک پیش��نهادکرد، رایزن��ی فرهنگی ای��ران برای اطالع رس��انی 
از وج��ود رش��ته و گرای��ش زب��ان فارس��ی در دانش��گاه ها، در نش��ریات 
و جرای��د، آگهی های تبلیغات��ی چاپ کند چ��را که مقولۀ گس��ترش فرهنگ 
ایران��ی و زب��ان و ادبی��ات فارس��ی در جامع��ۀ علم��ی و فرهنگ��ی لبن��ان، 
 به معرف��ی و حمایت و توجه بیش��تری از س��وی رایزن��ی فرهنگی ای��ران نیاز

 دارد.
معاون امور بین الملل بنیاد سعدی نیز ضمن اشاره به برنامه و فعالیت های بنیاد 
سعدی اظهار کرد: در حال حاضر دو استاد ایرانی اعزامی در لبنان حضور دارند 
که آقایان دکتر فضیلت از دانش��گاه تهران و دکتر کافی از دانشگاه شیراز در این 
کشور هستند.وی با طرح این س��وال که »با توجه به حضور فعلی این دو استاد 
ایرانی در لبنان، امکان ارتقای رشتۀ زبان و ادبیات فارسی درسه دانشگاه نام برده 
وجود دارد؟« گفت: برای ارتقاء رشته ها در سطح دکتری بنیاد سعدی چه کمکی 
می تواند ارائه دهد؟رییس مرکز زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لبنان پاسخ داد: 
در صدد ارتقای این رشته تا سطح دکتری، به ویژه در دانشگاه لبنان بوده و هستم، 
اما این کار بدون حمایت مادی و معن��وی رایزنی فرهنگی ایران در لبنان امکان 

پذیر نیست، بنابراین مجددا طرح موضوع خواهم کرد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: طی پنج ماه گذشته با وجود 
مش��کالت در صنعت چاپ بالغ بر 27 هزار و 67۳ عنوان کتاب درکشور چاپ 

و منتشر شد.
 سیدعباس صالحی ، در هجدهمین دوره طرح ملی ۵0 هزار نمایشگاه کتاب در 
۵0 هزار مدرسه که در مرکز تربیت معلم شهید شرافت برگزار شد اظهارداشت: 
این میزان در مدت مشابه سال قبل تعداد 24 هزار و 71۳ عنوان بوده که امسال 
 12 درصد رش��د داش��ت.وی افزود: در حوزه کتاب و به وی��ژه در بخش تولید، 
فرصت های بسیاری داشتیم و طی ۳۵ س��ال حدود یک میلیون عنوان کتاب 
چاپ ش��د که این س��رمایه عظیم در حوزه کت��اب را نمی توان ب��ا هیچ یک از 
کش��ورهای دنیا مقایس��ه کرد.معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: در سال گذش��ته حدود 7۳ هزار عنوان کتاب چاپ شد که در این رابطه 
حدود 14 هزار و ۵00 عنوان در حوزه عل��وم محض ، ریاضیات و کاربردی ، 16 
هزار کتاب در حوزه علوم انس��انی ، بیش از 10 هزار عن��وان در حوزه کودک و 
نوجوان و 12 هزار عنوان در حوزه دین ، اختصاص داشت.وی با بیان اینکه این 
روند نشان از پویایی جریان دین و فکر و اندیشه در حوزه نشر و چاپ در کشور 
است افزود: جریان پویا در بخش هایی گرفتار و ضعیف نیز بود ولی با وجود این 
در تولید منابع کم نداریم و رو به افزایش نیز هستیم و در پنج ماه اخیر که به آمار 
نشر نگاه می کنیم برخالف شرایط سختی که در صنعت نشر است تعداد کتاب 
در این مدت نسبت به سال قبل 12 درصد رش��د نشان می دهد.صالحی اظهار 
کرد: در نمایشگاه کتاب امسال که برگزار شد رهبر انقالب بیش از سه ساعت از 
این مکان بازدید کردند و تولید یک میلیون عنوان کتاب طی ۳۵ سال گذشته 
و 7۳ هزار عنوان در سال گذشته را رقم خوبی پس از پیروزی انقالب برشمردند 

ولی کافی ندانستند.
وی گفت: در خص��وص گردش و توزی��ع ، خرید و خواندن کت��اب که از جمله 
مسایل عمده بحران کتاب در کش��ور می باشد وجود ناشران ، معلمان ، شرایط 
 جدید اینترنتی و فضاهای مجازی را می توان تاثیرگذار در ادامه این روند عنوان 

کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این بح��ران تنه��ا در کش��ور ای��ران نیس��ت بلک��ه در 
 دیگ��ر کش��ورها نیز ای��ن روند وج��ود دارد اف��زود: بح��ران کتاب در کش��ور

 عمیق تر است و یک نکته اساسی مطرح می باشد که آموزش و پرورش با وجود 
1۳ میلیون دانش آموز و خانواده های آنان از ظرفیت عظیم اجتماعی و فرهنگی 
برخوردار است که از این ظرفیت می توان سه مس��اله توزیع ، خرید و خواندن 
کتاب را رفع کرد.وی بیان داشت: کارشناسان به کمک کتاب می توانند تولید 
معرفت را باال ببرند و کتاب های معمولی داریم ولی کتاب خوب و خیلی خوب 
 نیز کم نداریم و معلمان ب��رای این امر می توانند با ایج��اد جذابیت در عناوین

 کتاب ها خواندن و خرید کتاب را بین دانش آموزان مجدد باز نشر دهند.
صالحی گفت: در حوزه کتابخانه های مدارس تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش 
به امضا رسیده و مقرر شد کتاب های موجود در انباری مدارس مجددا به رویت 
دانش آموزان برسد و کتابخانه به جذابترین مکان در مدارس تبدیل شود و اینکه 
کنار دانش آموز کتاب باش��د.معاونت فرهنگی وزیر ارشاد اسالمی بیان داشت: 
فضای مدارس برای توزیع کتاب آزاد بس��یار خوب است و در تفاهم نامه ای که 
با آموزش و پرورش به امضا رسید می توان در این فضاها برای راه اندازی توزیع 
کتاب فکرهای اساسی کرد .وی افزود: نمایشگاه های موقت خوب است ولی با 
این حرکت می توان یک کتابگاه خوبی در مدارس داشت و فرهنگ کتابخوانی 

را از این نقاط اشاعه داد.

الکک خاطرنشان کرد؛
معرفی فرهنگ ایرانی به اندیشمندان 

عرب با توزیع و تبلیغ کتب فارسی

معاون وزیر ارشاد:

 امسال بیش از 27 هزار
 عنوان کتاب چاپ شد

برخـی

 نـاشـران

 فقط   دالل انـد



خبر خبر 

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری گفت: اح��داث ار دوگاه نگهداری مجرمان 
مواد مخدر شهرکرد نیازمند ۱۵ میلیارد ریال اعتبار است.

عبدالرحم��ن توفیقیان اظهار داش��ت: تع��داد زندانیان کیفری نس��بت به جمعیت 
استان در رده آخر کشور اس��ت.وی افزود: بیش��ترین تعداد زندانیان استان در زمینه 
 جرایم مواد مخدر، سرقت و جرایم  علیه اطفال و اش��خاص است.مدیرکل زندان های 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اشتغال زندانیان در زندان های استان بیان کرد: زندانیان 
بیشتر در زمینه نجاری، جوشکاری، معرق کاری، مشبک، قالیبافی، خیاطی، دوخت 
کفش، چرم و در کارگاه MDF فعالیت می کنند.توفیقیان با بیان اینکه برای زندانیان 
پس از آزدی برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده اس��ت، خاطر نشان کرد: زندانیان 
تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج قرار گرفته و متناسب با توانمندی و حرفه خود 
به بانک های عامل معرفی و در راستای ایجاد اشتغال تسهیالت دریافت می کنند.وی 
با اشاره به اینکه احداث ار دوگاه نگهداری مجرمان مواد مخدر نیازمند ۱۵ میلیارد ریال 
اعتبار است، گفت: در صورت تامین اعتبار اردوگاه قبل از شروع فصل بارندگی راه اندازی 
می شود.توفیقیان با بیان اینکه فاز یک ندامتگاه زندان شهرکرد تکمیل شده است، ادامه 
داد: راه اندازی فاز 2 ندامتگاه شهرکرد نیازمند 30 میلیارد ریال اعتبار است.وی افزود: 
زندان های استان از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی و امکانات فرهنگی در وضعیت 

مطلوبی هستند و از نظر درمانی و حضور پزشک در زندان مشکلی نداریم.

قاسم سلیمانی دش��تکی اظهار داش��ت: روز گذش��ته، پس از برگزاری 
نشستی کارشناسی با مس��ووالن صندوق توسعه ملی، مسوولیت اجرای 
پروژه راه آهن اصفهان – شهرکرد – اهواز از سوی وزارت راه و شهرسازی، 

بر عهده شرکت ملی راه آهن جمهوری اسالمی ایران گذاشته شد.
وی تاکید کرد: براس��اس نظر کارشناسی از سوی ش��رکت ملی راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران، توجیه اقتصادی این پروژه تایید و نحوه اجرای 

آن از طریق مشارکت با بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
سلیمانی دشتکی افزود: همچنین در این نشست مقرر شد تا مطالعات فاز 
یک پروژه راه آهن اصفهان – شهرکرد – اهواز، تا سه ماه دیگر ارائه شود.

وی تصریح کرد: تا دو ماه آینده، موضوع تضمین های راه آهن برای بخش 
خصوصی و تامین کنندگان مالی، مشخص می شود.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بانک های صنعت و معدن، 
صادرات و س��په، اعالم کرده اند که با موافقت هی��ات مدیره و در صورت 
 وجود تضامی��ن الزم و حداقل توجی��ه اقتصادی، فنی و مال��ی در پروژه

 راه آهن اصفهان – شهرکرد – اهواز، با تشکیل کنسرسیومی، نسبت به 
حمایت از این پروژه اقدام می کنند.

وی اضافه کرد: ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران نی��ز تا دو ماه 
دیگر، برنامه ریزی های الزم را برای آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن 

اصفهان – شهرکرد – اهواز انجام دهد.
 س��لیمانی دش��تکی عنوان داش��ت: همچنین مقرر ش��ده ت��ا صندوق 
توس��عه ملی در چارچوب مقررات و مصوبات هیات امنا، تامین مالی این 

پروژه را بر عهده گیرد.
  اجرای پروژه راه آه��ن اصفهان – ش��هرکرد – اهواز، از مصوبات س��فر

 رییس جمهور و هیات دولت به چهارمحال و بختیاری است.
با اجرای ای��ن پروژه، تح��ول بزرگ��ی در جابجایی و حم��ل و نقل ریلی 
 مس��افر و کاال، بی��ن اس��تان های ب��زرگ و صنعتی کش��ور، از مس��یر 
چهارمحال و بختی��اری رخ می دهد و فاصله اس��تانهای جنوبی تا مرکز 

کشور حدود 500 کیلومتر کاهش می یابد.

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری:
احداث ار دوگاه مجرمان مواد مخدر نیازمند 

۱۵ میلیارد ریال اعتبار است

استاندار چهارمحال وبختیاری:
راه آهن اصفهان-شهرکرد- اهواز 

توجیه اقتصادی باالیی دارد

توافق اولیه برای لغو تحریم ها برخی بازارها را دچار سردرگمی و بالتکلیفی کرده 
به گونه ای که منجر به رکود معامالت شده، درحالی که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند لغو تحریم ها تاثیری بر بازار مسکن ندارد، اما رکود بازار مسکن مبین 

اثرپذیری این بازار از تحوالت سیاسی کشور است.
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و تغییر سیاس��ت های کش��ور، بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی این تغییر و تحول سیاسی را نویدبخش آینده با ثبات در 
بخش های اقتصادی کشور ارزیابی کردند و موجی از انتظارات برای سروسامان 
گرفتن بازار و بخش های اقتصادی کشور به راه افتاد.همچنین با آغاز مذاکرات 
هسته ای کش��ور با گروه ۱+۵ و در نهایت به نتیجه رسیدن این مذاکرات، امید 
دیگری در دل مردم ایجاد شد که با رفع تحریم ها، بخش های اقتصادی کشور 
از رکود خارج شود.گرچه شوک های روانی ناشی از نتیجه مذاکرات در کنترل 
قیمت ها نق��ش مهمی ایفا کرده ام��ا نوعی بالتکلیف��ی در تصمیم گیری های 
اقتصادی نیز ایجاد شده که باعث تشدید رکود در برخی از بخش های اقتصادی 

به ویژه بخش مسکن شده است.
برخی از شهروندان به تصور اینکه اجرای برجام قیمت مسکن را کاهش می دهد، 
از سرمایه گذاری در بخش مسکن اجتناب کرده و منتظر تحوالت آینده هستند.

توافق هسته ای و کاهش نرخ ارز بیش از آنکه بازار مسکن را متحول کند آن را با 
رکود روبرو کرده و همچنان این سوال مطرح می شود که لغو تحریم ها، کاهش 
قیمتها را در بازار مسکن رقم می زند؟در پاس��خ به این سوال اکثر کارشناسان 
اقتصادی معتقدند رفع تحریم ها اثری غیرمستقیم و طوالنی مدت بر بازار مسکن 
دارد.در اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز به این موضوع اشاره 
شده بود که توافق ژنو تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت و این تاثیر 

طوالنی مدت و غیرمستقیم خواهد بود.یک کارشناس 
مسائل اقتصادی در همین رابطه به گزارشگر 

ایرنا گفت: مس��کن یک کاالی مصرفی 
اس��ت که با وج��ود دیگ��ر هزینه 

های خان��وار، جایگزینی برای 
آن وجود ن��دارد و با افزایش 

جمعیت همچنان تقاضای 
باالی��ی برای ای��ن کاال 

وج��ود دارد.محمود 
بخش��ی نژاد با بیان 
اینکه بازار مسکن 
یکی از پرنوس��ان 
ترین بخش��های 
ی  د قتص��ا ا
اس��ت، اف��زود: 
قیمت مس��کن 
تابعی از قیمت 
زمی��ن و مصالح 
نی  ختما س��ا
است و همین امر 

نش��ان می دهد با 
رفع تحریم ها تغییر 

زیادی در قیمت مسکن 
رخ نمی ده��د چراکه هم 

بخ��ش زی��ادی از مصال��ح 

ساختمانی در داخل کشور تولید می شود و هم قیمت زمین تابعی از تحریم های 
خارجی نیست.وی تصریح کرد: پس تصور اینکه لغو تحریم ها منجر به کاهش 
چشمگیر مسکن شود، تصور درستی نیس��ت و چنانچه شهروندی قصد خرید 
مسکن دارد، منتظر کاهش قیمت ها در کوتاه مدت و حتی میان مدت نباشند.

اما رکود معامالتی مسکن در ماه های اخیر نه تنها این بازار را با ابهامات بسیاری 
روبرو کرده بلکه منجر به افزایش نرخ های رهن و اجاره نیز شده است که این امر 
در کالنشهرها نمود بیشتری دارد و این امر می طلبد تا دولت تدابیر میان مدتی 

برای رفع این مشکل بیندیشد.
 نایب رییس کمیته مس��کن مجلس شورای اسالمی با اش��اره به دالیل افزایش 
نرخ های رهن و اجاره گفت: از آنجا که مس��کن یک کاالی مصرفی است و هم 
اکنون خرید و فروشی در بازار مسکن رخ نمی دهد، نیاز مردم به مسکن به سمت 
رهن و اجاره سوق پیدا کرده است.مجید جلیل سرقلعه افزود: باال رفتن نرخ رهن 
و اجاره و پایین بودن قدرت خرید مردم منجر به مشکالت بسیاری برای مردم 
به ویژه در کالنشهرها شده اس��ت.وی با بیان اینکه در آینده کاهشی در قیمت 
مسکن نرخ نمی دهد، تصریح کرد: مردم منتظر کاهش قیمت مسکن نباشند و 
چراکه در کوتاه مدت اتفاق خاصی در خصوص قیمت مسکن ایجاد نمی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از بررسی طرح جامع مسکن در 
این کمیسیون خبرداد و گفت: برای رفع مشکالت بازار مسکن طرحی از سوی 

وزارت راه و شهرسازی به مجلس ارائه شده است.
جلیل س��رقلعه ش��ناخت وضع موجود، ترس��یم چش��م انداز آینده مسکن و 
تدوین برنامه های راهبردی و بلندمدت را س��ه راهکار ساماندهی بازار مسکن 
در قالب این طرح جامع عنوان کرد.وی خاطرنش��ان کرد: ع��الوه بر این طرح، 
دولت متعهد ش��ده تا مس��کن مهر را تا پایان س��ال 96 
 به اتمام رس��اند ت��ا این ط��رح هم به س��رانجام 
برس��د.جلیل س��رقلعه درخصوص دیگر 
راهکارهای رفع مشکالت بازار مسکن 
گفت: پرداخت وام مسکن، تقویت 
تعاون��ی ه��ای مس��کن و انبوه 
س��ازی و اص��الح بافت های 
 فرس��وده در کالنش��هرها

 م��ی تواند ت��ا حدی به 
نیاز مردم پاسخ دهد 
اما راهکار اساسی به 

شمار نمی رود.
با ای��ن وجود، همه 
چش��م ها ب��رای 
ثب��ات در ب��ازار 
رف��ع  و  مس��کن 
مشکالت این حوزه 
ب��ه تدابی��ر دولت 
دوخته ش��ده تا پس 
از تجربه مسکن مهر 
در دولت سابق، دولت 
تدبی��ر و امی��د بتواند با 
یک طرح جامع مشکالت 
 فراروی این حوزه را برطرف 

کند.
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مفادآرا
6/344 آگهي موض��وع ماده 3 قان��ون وماده 13 آيي��ن نامه قان��ون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي  واراضي وس��اختمانهاي فاقدسندرسمي وماده 13 آيين نامه اجرايي 
آن براب��رآراء صادره هي��ات موضوع قانون تعيي��ن تكليف وضعي��ت ثبتي واراضي 
وس��اختمانهاي فاقدسندرس��مي مس��تقردرواحدثبتي ش��هرضاتصرفات مالكان��ه 
وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
ش��رح زيربه منظوراط��الع عم��وم دردونوب��ت ب��ه فاصل��ه 15 روزدرروزنامه هاي 
زاينده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي ميش��ودتادرصورتي كه اشخاصي نسبت به 
صدورسندمالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشندميتوانندازتاريخ انتشاراولين 
آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس 
ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسنادوامالك 
شهرضادادخواس��ت خودرابه مرجع قضايي تقديم نماين��د وگواهي طرح دعوا رابه 
اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
1- راي ش��ماره 6601 – 18 / 06 / 94 – حسين مس��عودي منش فرزندمحمدبه 
ش��ماره شناس��نامه 54474 حوزه س��ه اصفهان وش��ماره ملي 1281641693 : 
چهاردانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازيك باب س��اختمان به مساحت 7 مترمربع 
مفروزي ازپ��الك 2103 فرعي كه بانضم��ام پالكه��اي 2103 و 3679 و 4752 و و 

6669 و 8060 جمعاً تشكيل يك باب مجتمع پزشكي راداده است 
2- راي ش��ماره 6601 – 18 / 06 / 94 – في��روزه خوش اخالق ورنوس��فاداراني 
فرزندحس��ين به ش��ماره شناس��نامه 260 ح��وزه يك خمين��ي شهروش��ماره ملي 
1141004240 : دودانگ مش��اع ازشش��دانگ قسمتي ازيك باب س��اختمان به 
مس��احت 7 مترمربع مفروزي ازپ��الك 2103 فرعي كه بانضم��ام پالكهاي 2103 و 
3679 و 4752 و و 6669 و 8060 جمعاً تش��كيل يك باب مجتمع پزشكي راداده 

است.
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 06 / 94
تاريخ انتشارنوبت دوم  09 / 07 / 94

سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
6/274 آگهی مفاد آراء »قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می« كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توس��ط هيات حل اختالف 
مس��تقردراداره ثبت اس��ناد و امالك زواره صادر گرديده ودر اجرای ماده 3قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طريق روزنامه های كثير االنتشار و محلی 
آگهی می ش��ودودر روس��تاها عالوه بر انتش��ار آگهی ، رأی هيئت باحض��ور نماينده 
شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور 
اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم 
و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تس��ليم نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه اس��ت.در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نكند ،اداره ثبت 
زواره مبادرت به صدور سندمالكيت می نمايد. صدور سند مالكيت مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نيست:
1-رأی شماره 139460302021000184 مورخ 94/06/14 – آقای روح اله 
دوره گر زواره فرزند عباس بش��ماره ملی 1189593971 شش��دانگ يكبابخانه 
احداثی برروی قس��متی از پالكهای 1174 و1175 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهس��تان گرمس��ير بخش 17 ثبت اصفهان جمعاً به مس��احت 262/90 متر مربع 
خريداری ع��ادی از خانمها بهجت،رفعت وحش��مت آغا فتوحی وخريداری رس��می از 

ورثه سيدحسين احسانی.
2- رأی ش��ماره 139460302021000185 مورخ 94/06/14 – آقای محسن 
دشتی فرزند رضا بشماره ملی 1188939548 ششدانگ يكبابخانه احداثی برروی 
قس��متی از پالك ش��ماره 1776 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 331/10 متر مربع خريداری رس��می از خانم 

معصومه زفرقندی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/06/24                                                                                                                                 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/07/08                                                                                                           
م الف 722 ذبيح اله فدائی- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره         

ابالغ دادنامه
6/323 ش��ماره دادنام��ه: 123-94/5/31 ش��ماره بايگان��ی: 113-94 مرجع 
رسيدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف اردستان خواهان: آقای محمد شهرياری 
فرزند حس��ين س��اكن برزاوند روس��تای نيس��يان منزل پدری . خوانده: 1- آقای 
 مجتبی قاس��می فرزند ولی ساكن اردس��تان خ دكتر ش��ريعتی كوی فهره كوچه مينا 
2- خانم عاطفه محم��دزاده فرزند تيم��ور ب��ه آدرس نامعلوم خواس��ته: الزام دو 
خوانده به انتقال يك دس��تگاه وانت نيسان به ش��ماره انتظامی 915 ه� 23 ايران 
 33 و خس��ارت دادرس��ی به ميزان يكصد و پنجاه هزار ريال قاضی شورا با بررسی 
محتوي��ات پرون��ده و باتوجه به نظريه مش��ورتی ش��ورای محترم ح��ل اختالف ختم 
رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل انشای رای می شود. 
رای قاضی شورا: درباره دادخواست آقای محمد شهرياری نيسيانی بر آقای مجتبی 
قاسمی و عاطفه محمدزاده داير بر انتقال رس��می وانت نيسان و خسارت دادرسی 
 به اين توضيح كه او اعالم داش��ته ب��ا توج به قولنام��ه عادی خودرو ياد ش��ده را از
 خوانده اول خريده كه متوجه شده به نام خوانده دومی می باشد خوانده اول اعالم 
داش��ته خودرو را از آقای محس��ن رضايی فرزند رض��ا خري��ده و وی از آقای محمد 
 موس��ايی خريده ولی س��ند آن به نام همس��رش خانم عاطفه محمدزاده می باشد و 
او نمی داند سند ماشين به نام وی می باش��د و اتومبيل را متوقف می كند و خوانده 
رديف دوم در شورا حضور نيافته و دفاعی انجام نداده از آنجا كه سند رسمی به نام 
خوانده رديف دوم می باش��د و وی اتومبيل را نفروخته بلكه همسرش بدون اجازه 
و اطالع وی آن را فروخته و معامله از اس��اس نادرست می باش��د بنابراين با استناد 
به ماده 197 قانون آيين دادرس��ی مدنی حك��م به بی حقی خواه��ان صادر و اعالم 
می ش��ود رای صادر شده نس��بت به خوانده رديف اول حضوری نس��بت به خوانده 
رديف دوم غيابی بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ به خواهان قابل اعتراض توسط 
وی در دادگاه عمومی اردستان می باشد. م الف 724 قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف اردستان 
حصر وراثت

6/324 شماره دفتر اجرای احكام دادگاه 94-195 آقای كمال اكبری جعفرآبادی 
دارای شناس��نامه ش��ماره 163 به اس��تناد ش��هادتنامه و گواهی فوت و رونوشت 
 ورثه درخواس��تی ب��ه ش��ماره 233922 ف 17 تقديم اي��ن دادگاه نم��وده چنين 
اشعار داشته است كه شادروان سرور حسن بيگی به شناسنامه شماره 49 در تاريخ 
1391/2/18 در اقامتگاه دائمی خود درگذش��ته و ورثه حين الفوت وی عبارتند 
 از 1- مجتب��ی اكبری جعفرآبادی فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 6 نس��بت: فرزند
 2- جواد اكبری جعفرآبادی فرزند رضا شماره شناس��نامه 153 نسبت: فرزند3- 
 عيس��ی اكب��ری جعفرآب��ادی فرزن��د رض��ا ش��ماره شناس��نامه 6 نس��بت: فرزند
 4- كم��ال اكبری جعفرآبادی فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 163 نس��بت: فرزند 
5- فريبا اكبری فرزند رضا ش��ماره شناسنامه7 نس��بت: فرزند 6- اقدس اكبری 
جعفرآبادی فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 320 نس��بت: فرزند 7- خاتمه اكبری 
جعفرآبادی فرزند رضا شماره شناسنامه 3 نسبت فرزند. 8- بتول اكبری جعفرآبادی 
 فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 60 نس��بت: فرزند9- س��ميه اكب��ری جعفرآبادی 
فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 107 نس��بت: فرزند پ��س از تش��ريفات قانونی و 
 انتشار س��ه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه اليحه يا اعتراض باارائه
 وصيت نامه سری يا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات 
 بر ارث به ش��ماره 4896 س��رانجام در وقت فوق العاده ش��عبه اول دادگاه زواره
 به تصدی امضاء كننده زير تش��كيل و پس از مالحظه پرون��ده كار گواهی می نمايد 
كه ورثه در گذشته منحصر به اشخاص ياد ش��ده در باال بوده و وارث ديگری ندارد 
 و دارائی آن روانش��اد پ��س از پرداخ��ت و انجام حق��وق و ديونيكه ب��ر تركه تعلق

 می گيرد. م الف 725 رئيس شعبه اول دادگاه عمومی بخش زواره 
ابالغ وقت رسیدگی

6/327 ش��ماره ابالغي��ه: 9410100351206125، ش��ماره پرون��ده: 
9409980351200294، شماره بايگانی شعبه: 940330، خواهان/ شاكی روح 
انگيز بهرامی ديزيچه دادخواستی به طرفيت خوانده سيد ابوالفضل قسيسين به 

خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظيم سند رسمی ملك تقديم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 12 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان – خ چهار باغ باال – خ ش��هيد 
نيكبخت – س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبقه 4 اتاق شماره 425 
ارجاع و به كالس��ه 9409980351200294 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1394/08/09 و ساعت 11:30 تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواستو 
ضماي��م را دريافت و در وق��ت مقرر ف��وق جهت رس��يدگی حاضر گ��ردد. م/الف: 
16819- منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
6/328 ش��ماره ابالغي��ه: 9410100354003301، ش��ماره پرون��ده: 
9309980358100824، شماره بايگانی شعبه: 940448، خواهان/ شاكی بابايی 
دادخواستی به طرفيت خوانده/ متهم حبيب ش��كوهی پور به خواسته فروش مال 
غير و خيانت در امانت تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 114 دادگاه كيفری دو ش��هر اصفهان )114 جزايی سابق( واقع 
در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهيد نيكبخت – س��اختمان دادگستری كل استان 
اصفهان – طبقه 3 اتاق ش��ماره 347 ارجاع و به كالسه 9309980358100824 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1394/08/09 و ساعت 11:00 تعيين شده 
اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكی و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواستو ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد. م/الف: 17262- منش��ی دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه 

كيفری دو شهر اصفهان )114 جزايی سابق(
احضار متهم

پرون��ده:  ش��ماره   9410100354403922 ابالغي��ه:  ش��ماره   6/329
9409980359500284 ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 940624 محاك��م كيف��ری 
دادگس��تری شهرس��تان اصفه��ان ب��ه موج��ب كيفرخواس��ت در پرون��ده كالس��ه 
9409980359500284 برای علی عب��دی به اتهام كالهب��رداری تقاضای كيفر 
نموده كه رس��يدگی به موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخه 
1394/08/11 ساعت 11:00 تعيين گرديده اس��ت. با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتش��ر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گ��ردد. بديهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م 

الف16781 رئيس شعبه 118 دادگاه كيفری دو اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/330 در خص��وص پرون��ده  كالس��ه 94-978 خواه��ان آقای غالمعل��ی كريمی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال خودرو به طرفيت ك��وروش معصومی فرزند 
علی اصغر، حس��ين حليمی اصل فرزند محمد تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی 
برای شنبه مورخه 94/8/16 س��اعت 9 تعيين گرديده اس��ت. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی 
مدنی مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف17227 مدير دفتر شعبه 

12 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/331 ش��ماره ابالغي��ه: 9410100352702169، ش��ماره پرون��ده: 
9309980365502192، ش��ماره بايگانی ش��عبه: 940614، ش��اكی رس��ول 
ش��يردلی فرزند مرتضی ش��كايتی به طرفي��ت متهم امي��د )امير( ش��كری فرزند 

اسماعيل به خواسته خيانت در امانت تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رس��يدگی ب��ه ش��عبه 101 دادگاه كيفری دو ش��هر اصفهان )101 
جزايی س��ابق( واقع در اصفه��ان – خ چهار باغ باال – خ ش��هيد نيكبخت – س��اختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالس��ه 
9309980365502192 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1394/08/17 
و ساعت 9:00 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
ش��اكی و به تجويز ماده 180 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��تو ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م/الف: 16814- منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه 

كيفری دو شهر اصفهان )101 جزايی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6/332 در خص��وص پرون��ده  كالس��ه 94-999 خواهان راضيه س��ادات افضلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفيت محمدرضا آقايی پور تقديم نموده است. 
وقت رسيدگی برای مورخه 94/8/18 ساعت 11/30 صبح تعيين گرديده با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، روبه 
روی مدرسه نيلی پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان، مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف17230مدير دفتر شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/333 ش��ماره ابالغي��ه: 9410100351305888، ش��ماره پرون��ده: 
9409980351300322، ش��ماره بايگانی ش��عبه: 940335، خواهان/ شاكی 
شركت گاز استان اصفهان دادخواس��تی به طرفيت خوانده/ متهم شركت يكسان 
 پژوه س��پاهان به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و اس��ترداد م��ال )منقول(
 تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 
 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان – خ چهار باغ باال –
  خ ش��هيد نيكبخ��ت – س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان – طبق��ه 4 اتاق 
شماره 421 ارجاع و به كالس��ه 9409980351300322 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1394/08/18 و س��اعت 9:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول 
المكان ب��ودن خوانده / متهم و درخواس��ت خواهان / ش��اكی و ب��ه تجويز ماده 73 
 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده / متهم 
 پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل 
خود نسخه دوم دادخواستو ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد. م/الف: 17267- منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/334 ش��ماره ابالغي��ه: 9410100350506236، ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500034، شماره بايگانی شعبه: 940034، خواهان اميد محمدی 
پالرتی دادخواستی به طرفيت خواندگان سيد سجاد ميريان و روح اله جهانگيری به 
خواسته مطالبه وجه چك و تامين خواس��ته و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخير 
تاديه تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال 
– خ شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه يك اتاق شماره 
105 ارجاع و به كالسه 9409980350500034 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1394/08/20 و ساعت 8:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده آقای روح اله جهانگيری فرزند ولی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود 
نسخه دوم دادخواستو ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد. م/الف: 16805- منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

معاون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:
۲۱ هزار تن مرغ در چهارمحال و بختیاری 

تولید می شود
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان 
امسال پیش بینی می شود ۲۱ هزار تن مرغ گوشتی در استان تولید شود.محراب 
فرجی ، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۱0 هزار تن مرغ گوشتی در استان 
تولید شده است.وی افزود: تاکنون بیش از 600 تن مرغ به خارج از استان صادر 
و پیش بینی می شود تا پایان امسال 5 هزار تن مرغ گوشتی دیگر نیز صادر شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه 
۱85 واحد تولید مرغ گوشتی در اس��تان فعالیت می کنند، بیان کرد: از مجموع 
۱85 واحد تولید مرغ س��ه واحد به تولید مرغ سبز اختصاص یافته است.فرجی 
با اش��اره به اینکه در این س��ه  واحد تاکنون ۱00 تن مرغ سبز تولید شده است، 
خاطرنشان کرد: تولید مرغ سبز در اس��تان تاکنون در سه  مرحله انجام شده که 
دو  مرحله آن در استان توزیع و مرحله سوم به دلیل عدم اطالع رسانی و آگاهی 
مردم از مزایایی مرغ بدون آنتی بیوتیک به خارج از استان به ویژه استان اصفهان 
صادر شده است.وی تصریح کرد: وزن کم به دلیل عدم استفاده از هیچ گونه دارو و 
سالم تر بودن از مهم ترین مزایای تولید مرغ سبز در استان است که قیمت آن با مرغ 
 آنتی بیوتیک دار تفاوت چندانی ندارد.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
چهارمحال وبختیاری با اشاره به میزان جوجه ریزی در واحدهای تولید مرغ استان 

گفت: ساالنه بیش از 4 میلیون قطعه در هر دوره جوجه ریزی می شود.

لغـو  تحریم هـا 
و اما و اگرهای بـازار  مسـکن
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 100nm مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن )طول، عرض، ضحامت( زیر
باشد تعریف ش��ده اند، یک نانومتر یک هزارم میکرون یا حدود 100000برابر کوچکتر 
 از موی انسان اس��ت. به طور کلی، در یک تقس��یم بندی عمومی، محصوالت نانومواد را 
  )Nano Layer Thin Films( می توان به صورت های زیر بیان کرد: فیلم های نانو الیه
برای کاربردهای عمدتا الکترونیکی، نانو پوش��ش های حفاظتی برای افزایش مقاومت 
در برابر خوردگی، حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطی و نانو ذرات به عنوان پیش 
سازنده)precursor ( یا اصالح س��از)Modifier ( پدیده های شیمیایی و فیزیکی. 
منظور از یک ساختار )Nanostructured Solid ( یا واضح تر یک بدنه نانوساختار 
جامدی اس��ت که در آن انتظام اتمی، اندازه کریستال های تش��کیل دهنده و ترکیب 

شیمیایی سراسر بدنه در مقیاس چند نانو متری گسترده شده باشد.
خواص فیزیکی و شیمیایی مواد نانو )در شکل و فرم های متعددی که وجود دارند از جمله 
ذرات، الیاف، گلوله و...(در مقایس��ه با مواد میکروسکوپی تفاوت اساسی دارند. تغییرات 
اصولی که وجود دارد نه تنها از نظر کوچکی ای ان��دازه بلکه از نظر خواص جدید آنها در 

سطح مقیاس نانو می باشد.
هدف نهایی از بررس��ی مواد در مقیاس نانو، یافتن طبقه جدیدی از مصالح ساختمانی 
باعملکرد باال می باشد، که آنها را می توان به عنوان مصالحی با عملکرد باال و چند منظوره 
به ش��مار آورد. منظور از عملکرد چند منظوره، ظهور خواص جدید و متفاوت نسبت به 

مواد معمولی می باشد به گونه ای که مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی را ارائه نمایند.
1- مواد نانو کامپوزیت

مواد نانو کمپوزیت بر پایه پلیمر اولین بار در سال های 70 معرفی شده اند که از فناوری 
sol-gel جهت انتشار )Disperse ( دادن ذرات نانو کانی درون ماتریس پلیمر استفاده 

شده است.
هر چند تحقیقات انجام ش��ده در دو دهه گذشته برای توس��عه تجاری این مواد توسط 
شرکت تویوتا در ژاپن صورت گرفته است، ولی رشته نانو کمپوزیت پلیمر هنوز در مرحله  
جنینی و در آغاز راه می باشد. در این شرایط نانو آلومینا، بهترین ساختار نانویی است که 
افق جدیدی را در صنعت س��رامیک  نوید می دهد، زیرا کاربرد این مواد پدیده ای است 

 که از نظر مکانیکی، الکتریکی و خواص حرارتی به طور مناس��ب دارای تعادل بوده و در 
رشته های مختلف کاربرد دارد. از جمله می توان به چند نمونه اشاره کرد: تکنولوژی نانو 
فلز آرتوناید که اخیرا الیاف تجاری نانو آلومینا  را تولید کرده است و ذرات نانویی غیر فلز 

مانند: نانوسیلیکا، نانو زیرگونیا و مواد دیگر اصالح کننده سرامیک ها.
2- بتن با عملکرد باال

یکی از چالش هایی که در رشته مصالح س��اختمانی به وجود آمده است، بتن با عملکرد 
باال )HPC( می باش��د. این نوع بتن مقاوم از نوع مصالح کامپوزیت ب��وده و از نظر دوام 
جزو مصالح کامپوزیت و چند فازی مرکب و پیچیده می باش��د. خواص، رفتار و عملکرد 
بتن بستگی به نانو ساختار ماده زمینه بتن و سیمانی دارد که چسبندگی، پیوستگی و 

یکپارچگی را به وجود می آورد. 
بنابراین، مطالعات بتن و خمیر س��یمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی 

جدید و کاربرد آنها اهمیت دارد.روش معمولی برای توسعه بتن با عملکرد باال اغلب شامل 
پارامترهای مختلفی از جمله طرح اختالط بتن معمولی و بتن مسلح با انواع مختلف الیاف 
می باشد. در مورد بتن به طور خاص، عالوه بر عملکرد با دوام و خواص مکانیکی بهتر، بتن 
با عملکرد باالی چند منظوره )MHPC( خواص اضافه دیگری را دارا می باشد، از جمله 
می توان به خاصیت الکترو مغناطیسی و قابلیت بکار گیری در سازه های اتمی )محافظت 

از تشعشعات( و افزایش موثر بودن آن در حفظ انرژی ساختمان ها و ... را نام برد.
3- نانو سیلیس آمورف

در صنعت بتن، سیلیس یکی از معروف ترین موادی است که نقش مهمی در چسبندگی 
و پر کنندگی بتن با عملکرد باال )HPC( ایفا می کند.

محصول معمولی همان س��لیکیافیوم یا میکرو س��یلیکا می باش��د که دارای قطری در 
حدود0/1 تا 1 میلیمتر بوده و دارای اکسید سیلیس حدود 90درصد می باشد. می توان 
گفت که میکروسیلیکا محصولی است که برای افزایش عملکرد کامپوزیت مواد سیمانی 

به کار برده می شود.
محصوالت نانو سیلیس متشکل از ذراتی هس��تند که دارای گوله ای شکل بوده و با قطر 
کمتر از 100nm یا بصورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع محلول قابل 

انتشار می باشند، که مایع آن معمول ترین نوع محلول نانوس��یلیس می باشد، این نوع 
محلول آزمایشات مش��خص در بتن خود تراکم )SCC 2 ( به کار گرفته شده است. نانو 

سیلیس معلق کاربردهای چند منظوره از خود نشان می دهد مانند:
خاصیت ضد سایش، ضد لغزش، ضد حریق، ضد انعکاس سطوح

آزمایش��ات نش��ان داده اند که واکنش م��واد نان��و س��یلیس )Colloidal Silica( با 
هیدرواکسید کلس��یم در مقایسه با میکروسیلیکا س��ریع تر انجام گرفته و مقدار بسیار 
 کم این مواد همان تاثیر پوزاالنی مقدار بسیار باالی میکروسیلیکا را در سنین اولیه دارا 
می باش��د. تمام کاره��ای انج��ام یافته ب��ر روی کاربرد م��واد نانو س��یلیس کلوئیدی 
)Colloidal Nano Silica (در بخش اصالح م��واد ریولوژی، کارپذیری و مکانیکی 
خمیر سیمان بوده است. آنچه که در اینجا مطرح است نتایج اولیه محصوالت نانو سیلیس 

با قطری در محدوده 5 تا 100nm  می باشد.
)NANOTUBES( 4- نانو لوله ها

همان گونه که مطرح شد معموال الیاف برای مسلح کردن و اصالح عملکرد مکانیکی بتن 
به کاربرده می شوند. امروزه از الیاف فلزی، شیشه ای، پلی پرویلین، کربن و ... در بتن برای 
مسلح کردن استفاده می ش��ود و لیکن تحقیقات روی بتن مسلح شده توسط نانو لوله  
کربنی )Carbon Nan otubes ( انتشار  نیافته اس��ت تا بتوان از نتایج برای مسلح 

کردن به وسیله نانولوله ها استفاده کرد.
نانو لوله کربنی توسط LIJIMA در سال 1991 کشف شده است و کارهای بسیاری بر 
روی ساختار نانو در بخش فیزیک کوآنتم انجام یافته است به طوری که تحقیقات نوین 
روی تکنولوژی و مهندسی نانو در سطح جهانی نقش اساسی و اصلی بازی می کند. کربن 
60 و نانو لوله های نوین دارای ساختاری هستند که آنها را از فوالد قوی تر و بسیار سبک می 
کند به طوری که می توانند خمیدگی و کشش را بدون شکستن تحمل نمایند و در آینده 

جایگزین الیاف کربن خواهند شد که در کامپوزیت ها به کار برده می شوند.
 نانو لوله ها طبقه جدیدی از محصوالت می باش��ند که انقالبی جدید در زمینه مصالح و 
مواد نانو کامپوزیت های چند منظوره به وجود آورده اند و می توانند به عنوان نانو لوله های 
کربنی در نقش الیاف مسلح کننده مناسب آن مواد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین نانو 
لوله های کربنی از اجزای کلیدی به دست آوردن هدف اصلی ذکر شده در فوق به عنوان 
مسالح س��اختمانی با عملکرد  باالی چند منظوره، بازی می کنند.با وجود اینکه مصالح 
جدید ساختمانی و بیان مزایای استفاده از این نوع مواد در صنعت ساختمان می باشد، 
البته به دلیل نو بودن این نوع مصالح زمینه های فراوانی برای کارهای نظری و عملی در 
دانشگاه های کشور می باشد با معرفی مصالح  و ساختار نانو راه برای گام های بلندتر در 

این زمینه باز خواهد شد.

خبر 

 برنام��ه نهای��ی اس��تراتژیک س��تاد توس��عه عل��وم و فن��اوری ه��ای 
 س��لول های بنی��ادی معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری تا 
س��ال 1404 در یک اردوی دو روزه به میزبانی پارک علم و فناوری البرز 

تدوین شد.
امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی در مورد تدوین برنامه استراتژیک این ستاد گفت: این برنامه 
برای نخس��تین بار و با توجه به اهمیت موضوع، به منظور ارائه به معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس 

شورای اسالمی تدوین شده است.
وی با اش��اره به تالش های انجام ش��ده در چهار ماه اخیر برای تدوین این 
برنامه اظهار کرد: برای نگارش این برنامه از 15 متخصص و کارشناس حوزه 

سلول های بنیادی استفاده شده است.
حمیدیه تصریح کرد: این برنامه برای دوره زمانی یک ساله، سه ساله و 10 
ساله و در سه حوزه تجاری س��ازی و بازار، آموزش و پژوهش و مراکز ارائه 

خدمات سلول درمانی تدوین شده است.
 به گفته وی، با توجه به تدوین و تصویب س��ند ملی عل��وم و فناوری های

 سلول های بنیادی این س��تاد، تدوین یک برنامه استراتژیک و راهبردی 
بسیار ضروری بود که این موضوع با پیگیری های الزم انجام شده است.

 س��ند ملی علوم و فن��اوری های س��لول ه��ای بنیادی در جلس��ه 737 
شورای عالی انقالب فرهنگی در س��ال 92 و با استناد به بند )3-2( فصل 
سوم سند نقش��ه جامع علمی به تصویب رسید و از سوی رییس جمهور و 
 رییس شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ هفتم دی ماه 92 برای اجرا 

ابالغ شد. 
 س��ند ملی حوزه عل��وم و فناوری س��لول ه��ای بنیادی در اف��ق 1404 
 حوزه ای مبتنی ب��ر مبانی معرفتی، اص��ول اخالق��ی و ارزش ها و احکام

  اس��المی اس��ت که با تکیه بر زیرس��اخت های بوم��ی، منابع انس��انی 
 و فیزیک��ی م��ورد نی��از و توس��عه یافت��ه، اله��ام بخ��ش، افتخارآفرین 
و دارای تعامالت گس��ترده ملی و بین المللی با اولویت کشورهای همسو 

است.

برنامه استراتژیک ستاد توسعه 
فناوری های سلول های بنیادی

 ماه دو چهره دارد. چهره ای که ما هر ش��ب )گاه به ص��ورت کامل و گاه هالل( مش��اهده می کنیم و 
چهره ای که هرگز نمی توانیم آن را مشاهده کنیم! بله درست شنیدید. آن نیمکره ای از ماه که پشت 
به زمین دارد، هیچ گاه رو به زمی��ن قرار نمی گیرد و به همین دلیل ما س��اکنان این کره خاکی هرگز 
 قادر به مشاهده آن نخواهیم بود )موضوعی که احتماالً بس��یاری از خوانندگان این متن از آن با خبر 
بودند(. جالب این جاست که چینی ها قصد دارند به زودی این س��وی نادیدنی ماه را به تسخیر خود 

در آورند.
کشور چین قصد دارد ظرف پنج سال آینده یعنی تا سال 2020 میالدی یک کاوشگر جدید را بر سطح 

نادیدنی ماه )ملقب به نیمه تاریک ماه که البته چندان هم تاریک نیست!( فرود آورد. 
به گفته یکی از اعضای ارش��د بخش ماه شناس��ی آکادمی علوم چین یعنی زویان��گ لیائو، در صورت 
 موفقیت این پروژه، چین می تواند به نخس��تین کش��وری تبدیل ش��ود که به بخ��ش نادیدنی ماه به 

گونه ای عملی دست یافته است. 
در واقع هدف اصلی این پروژه بررسی بخش پنهان س��طح ماه از دیدگاه زمین شناسی است و این امر 

قرار است توسط کاوشگر Chang'e-4 انجام شود. 
جالب این جاس��ت که حدود دو س��ال قبل )در سال 2013 میالدی( کاوش��گر Chang'e-3 موفق 
به فرود بر روی نیمه آش��کار ماه ش��د و به این ترتیب چین را به س��ومین کش��وری تبدیل س��اخت 
 که پس از امریکا و اتحاد جماهیر ش��وروی به س��طح دیدنی ماه دس��ت یافته اس��ت )در واقع پس از 
 فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی، روس��یه هنوز نتوانس��ته دوباره به سطح ماه دس��ت یابد و البته تا 
 پیش از چین نیز آخرین کاوش��گری که بر س��طح م��اه فرود آمد، ب��ه اتحاد جماهیر ش��وروی تعلق

 داشت(. 
به گفته آقای لیائو، کاوش��گر Chang'e-4 شکل پیشرفته تری از کاوش��گر Chang'e-3 خواهد 
بود و همان گونه که برادر کوچک تر این فضا پیما توانس��ت س��طح دیدنی ماه را فتح کند، کاوش��گر 
Chang'e-4 نیز قصد دارد با تسخیر س��طح نا دیدنی ماه، تاریخ ساز ش��ود. همچنین او اعتقاد دارد 
 که سطح نادیدنی ماه از تشعش��عات مربوط به امواج الکترو مغناطیسی در امان است و به همین دلیل

 می تواند محل بسیار مناسبی برای پژوهش هایی با بسامد پایین باشد.
 به نظر می رس��د که چین قصد دارد خال ناش��ی از امکان برقراری ارتباط را با نصب یک طیف نگار در 

فاصله ای دورتر از محل استقرار این کاوشگر پر نماید.
 به اعتقاد یکی از ستاره شناسان برتر دانشگاه موناش واقع در شهر ملبورن استرالیا یعنی آقای مایکل 
براون، ماموریتی که چین قصد انجام آن را دارد به طور کامل شدنی به نظر می رسد و چیز عجیبی را 

در دل خود جای نداده است.
 البته از آن جایی که بخش نادیدنی ماه همواره پشت به زمین قرار دارد، در طی این پروژه امکان برقراری 

ارتباط با کاوشگر مذکور و هدایت کردن آن از سطح زمین به امری بسیار دشوار تبدیل می شود.
  با ای��ن حال براون معتقد اس��ت با حض��ور فضاپیمایی ک��ه بتواند ح��ول محور ماه بگ��ردد و ارتباط 
 را با زمی��ن حفظ نماید می توان این مش��کل چالش بر انگی��ز را دور زد. به هر حال آن چه مش��خص 
 به نظر می رس��د این اس��ت که چینی ها برای تس��خیر بخش نادیدنی ماه بس��یار مصمم هس��تند 
 و پس از تس��خیر کره زمین با محص��والت خود، گوی��ی برنامه هایی هم برای تس��خیر فضا در س��ر

 می پرورانند!

یک کیهان نورد 57 ساله روس��ی در طول دوران فعالیت خود به عنوان فضانورد 
توانست مجموعا 879 روز را در فضا اقامت کند.

  گنادی پادالکا که فرمانده سابق ایستگاه فضایی بین المللی است، از پنجمین سفر 
فضایی خود که شامل ماموریتی در ایس��تگاه فضایی بود، به زمین بازگشت و در 

قزاقستان به زمین نشست.
وی با انجام این ماموریت، رکورد سرگی کریکالو را که در شش ماموریت توانسته 

بود در مجموع 806 ساعت در فضا اقامت کند، پشت سر گذاشت.
پس از فرود کپسول فضانوردان در فاصله 146 کیلومتری شهر ژزکازگان واقع در 
قزاقستان، کارکنان امداد پادالکا و همراهان، وی را به شهر آستانه منتقل کردند. در 
این مامورت، آندریاس مگنسن، فضانورد دانمارکی و آیدین آیمبتف فضانورد قزاق، 

پادالکا را همراهی می کردند.
در حال حاضر شش فضانورد دیگر به عنوان بخشی از یک مامورت یک ساله اقامت 
در فضا، که طوالنی ترین ماموریت در تاریخ 15 ساله ایستگاه بین المللی محسوب 

می شود، در ایستگاه باقی ماندند.
ناسا و روسیه از این ماموریت یک س��اله به منظور مطالعه اثرات کاهش جاذبه بر 
وضعیت جسمی و روحی انسان و شناسایی راهکارهای مناسب برای مقابله با اثرات 

مضر احتمالی آن بهره می گیرند.
ناس��ا قصد دارد در طول دهه آینده فضانوردانی را برای اقامت به فواصل دورتر از 
ایستگاه بین المللی اعزام کند. برای این منظور البراتوار 100 میلیارد دالری ناسا 
واقع در مداری به فاصله 250 مایلی )413 کیلومتری( زمین در نظر گرفته شده 
است. هدف بلند مدت ناسا، این است که در سال 2030 میالدی فضانوردانی را به 

مریخ اعزام کند.
خطراتی که سالمت فضانوردان را تهدید می کند

با تمام این اوصاف، با افزایش مدت اقامت در فضا و کاهش نیروی جاذبه، خطرات 
بیشتری سالمت فضانوردان را تهدید می کنند.

این وضعیت می تواند منجر به از دست رفتن اس��تخوان ها و کاهش مواد معدنی 
ذخیره شده در آن ها شده و در نتیجه بروز شکستگی های متعدد در هنگام بازگشت 
به زمین شود. همچنین تارهای عضالنی فضانوردان نیز به مرور از بین رفته و قدرت 

عضالت کاهش می یابد.
فقط در طول پنج ماه اقامت در فضا، ت��ا 40 درصد از حجم عضالت و 12 درصد از 
حجم استخوان ها کاسته می شود. این تغییر وضعیت به اندازه ای است که گویی 

یک جوان 20 ساله در طول 3 ماه به یک پیرمرد 60 ساله تبدیل شده است.
فضانوردان باید یک برنامه ویژه را به مدت یک سال اجرا کنند تا حجم عضالنی و 

توده استخوانی از دست رفته را بازیابی کنند.
همچنین قرار گرفتن در معرض تشعش��عات فضایی موجب افزایش خطر ابتال به 

سرطان و بیماری های دژنراتیو شود.
پس از بازگشت به زمین نیز، به دلیل کاهش ضربان قلب در فضا وضعیت سالمتی 
آن ها در معرض خطر قرار می گیرد و تغییر شرایط محیط، موجب کاهش توانایی 
سازگاری این افراد می شود و فعالیت هایی مانند رانندگی و کنترل وسایل نقلیه 
را به سختی انجام می دهند. کم خونی، کاهش توانایی باروری و تضعیف سیستم 
ایمنی بدن از دیگر عوارض اقامت در فضا است. تحقیقات دیگری نشان می دهد 
که احتمال افزایش بروز سرطان نیز بر اثر تشعشعات کیهانی وجود دارد و معموالً 

فضانوردان پس از بازگشت به زمین از اختالل خواب رنج می برند.

 معاون اعتب��ارات جاری ام��ور تحقیق��ات وفناوری س��ازمان مدیریت 
 و برنام��ه ری��زی کش��ور گف��ت: در نظ��ام عل��م و فن��اوری کش��ور 
 رش��د و توس��عه پارک ه��ای عل��م وفن��اوری م��ورد توجه وی��ژه قرار 

گرفته است.
فریبا یحیایی افزود: ایجاد اشتغال دانش بنیان شرکت های دانش بنیان 
و گردش مالی مناسب آنها باعث شده تا نگاه ویژه به پارک های علمی و 

فناوری کشور معطوف شود.
 وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ای��ن ن��گاه وی��ژه س��ال گذش��ته ب��ا اب��الغ 
 سیاس��ت ه��ای کلی عل��م و فن��اوری توس��ط رهب��ر معظ��م انقالب 
تشدید شده اس��ت، اضافه کرد: دراین سیاس��ت ها یک بند مستقل به 
 رشد و توس��عه پارک ها و مراکز رش��د علمی و فناوری اختصاص یافته

 است.
 معاون اعتب��ارات جاری ام��ور تحقیق��ات وفناوری س��ازمان مدیریت

  و برنامه ریزی کش��ور بی��ان ک��رد: دراین ارتب��اط اعتب��ارات جاری، 
 هزین��ه و تمل��ک دارایی ه��ای س��رمایه ای پ��ارک های رش��د وعلم 
و فناوری ساالنه رشد قابل توجهی داشته که افزایش آن درسال گذشته 

به طور متوسط 40 درصد است.
یحیایی ادامه داد: پارک علم و فناوری بوشهر نیز یکی از پارک های موفق 

ازمیان 34 پارک دولتی کشور است.
 وی گفت: ای��ن پارک به لح��اظ ارتباطات��ی که با بخش ه��ای صنعت 
 نف��ت و گاز ایج��اد کرده باعث ش��ده تا ش��رکت ه��ای دان��ش بنیان 
بتوانند محصوالت خ��ود را در وضعیت تقاضای مطل��وب صنایع عرضه 

کنند.
یحیایی گفت: با این رویکرد به آینده پ��ارک علم و فناوری خلیج فارس 
 بوش��هر بس��یار امیدوار هس��تیم که بتواند زمینه صادرات محصوالت 

شرکت های دانش بنیان را به خارج از کشور فراهم کند.

معاون اعتبارات عمران��ی امور تحقیقات و فناوری س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور نیز گفت: اعتب��ارات عمرانی حوزه عل��م و فناوری 
کشور با عنوان دارایی های تملک س��رمایه حدود سه هزار تا چهار هزار 
میلیارد ریال است که برای مجموعه پارک های علمی و فناوری و مراکز 

تحقیقاتی کشور پیش بینی شده است.
رضا بختیاری ادام��ه داد: پارک علم و فناوری خلیج فارس بوش��هر یک 

پروژه جدید برای احداث در یک قطعه زمین 24 هکتاری دارد.
وی گفت: اجرای این پروژه در 10 هزار مترمربع پیش بینی شده که در 

دو فاز اجرا خواهد شد.
 بختی��اری اضاف��ه ک��رد: ف��از نخس��ت این پ��روژه ک��ه عملی��ات آن 
آغاز شده پیشرفت 30 درصدی در حوزه اسکلت سازی و فنداسیون دارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت ها و توانمندهای وافر اس��تان بوشهر سعی 
خواهیم کرد با تخصیص اعتبار مورد نیاز روند اجرای این پروژه را تسریع 

کنیم.

رکورد طوالنی ترین اقامت در فضا شکسته شد
معاون سازمان مدیریت: 

توسعه پارک های علم و فناوری مورد توجه ویژه است

تالش چین برای فرود آمدن نادیدنی های ماه

کاربرد نانو مواد در صنعت بتن



خبر خبر 

به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مهندس 
 مومنی مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان و مهندس صادقی��ان مدیرعامل

 شرکت پخش فرآورده های نفتی در نشستی مشترک در خصوص تقویت جایگاه 
های سوخت CNG و احداث جایگاه های جدید در شهرستان های نایین و خورو 

بیابانک عصر دیروز مورخ  94.6.21 به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این نشست به منظور تامین زیرس��اختهای مورد نیاز گازرسانی به شهرهای فاقد 
گاز شهرس��تان های نایین  و خورو بیابانک  در ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 

برگزار شد.
شایان ذکر است، طرح  گازرس��انی به خور ،انارک ،جندق و فرخی4 شهر کویری 
استان طی سالجاری در دستور کار قرار گرفته است به این صورت که  این شهرها 
از طریق جایگاه هایCNG  بوسیله کپسول های بزرگ قابل حمل  از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار شوند.
گفتنی است، علت تاخیر درگازرسانی به این مناطق نسبت به سایر شهرستان های 
سطح استان فاصله زیاد این شهرها از خط انتقال سراسری)خط هشتم انتقال گاز(، 

پراکندگی شهرها و روستاهای تابعه می باشد.  
 در عملیات اجرایی طرح گازرس��انی از طریق جایگاه ه��ای  CNG  ، تمامی زیر
  س��اخت ها ی گازرس��انی اعم از ش��بکه ها ، ایس��تگاه ها ، علمک ها و…نصب و

  CNG راه اندازی می شوند اما گازطبیعی از کپسول های بزرگی که در ایستگاه های 
مستقر خواهد شد به شبکه ها تزریق می گردد و پس از اینکه خط انتقال سراسری 
یازدهم به استان اصفهان رسید این کپسول ها حذف و شبکه گازرسانی شهرها به 
خط یازدهم متصل خواهد شد. با اجرای این طرح 4شهر و 1۰۰ روستای تابعه ، از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
دربخش دیگری از این نشس��ت، در رابطه با  نحوی پاسخ به  استعالم های شرکت  
پخش فرآورده های نفتی  از شرکت گاز استان اصفهان  درمورد تخصیص سوخت 
 مایع ب��ه متقاضیانی  که امکان پرداخ��ت  هزینه ی اخذ مجوز ش��هرداری و دیگر 
هزینه های مربوطه را ندارند صحبت شد و مقرر گردید  کارگروهی تخصصی  برای 

بررسی این موارد تشکیل شود.
  در ادامه»موض��وع بده��ی جایگا های  CNG  س��طح اس��تان به ش��رکت گاز

 اس��تان اصفهان« از مواردی  بود که به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  
و مقرر گردید  ش��رکت پخش فرآورده های نفتی  همکاری و مساعدت الزم جهت 

وصول مطالبات  شرکت گاز را به عمل آورد.
صرفه جویی 2هزار میلیارد ریالی در مصرف سوخت مایع

درنشست مشترک مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان و پخش فرآورده های 
نفتی،چگونگی گازرسانی  به تعدادی  از واحدهای  کوره های آجر پزی و مرغداری 

های شهرستان های  نایین  و گلپایگان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 گفتنی اس��ت ، مهندس صادقیان مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 
 اذعان داش��ت: با گازرس��انی به  واحدهای صنعتی و  مرغداری ها س��طح استان 
 طی 6ماه گذش��ته بالغ بر 2۰۰میلیارد تومان در مصرف سوخت های مایع صرفه 

جویی شده است.

 فرمان��دار فالورج��ان گفت: با حرکت در راس��تای حل مش��کالت م��ردم، ایجاد 
 وحدت ملی، نش��اط و امیدآفرینی در جامعه باید زمینه تحقق شعار سال را فراهم 

کنیم.
اصغر هدایت در افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزش��ی خواهران بسیجی کشور در 
اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریش��م، با اش��اره به در پیش بودن انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری، افزود: باید ش��رایط را برای حضور مردم در دو 
انتخابات سرنوشت ساز سال جاری مهیا کنیم.وی گفت: باید در راستای رهنمودهای 
حکیمانه رهبر معظم انقالب، اقدام و تالش خود را برای پیشرفت علمی و اقتصادی 

کشور به کار گیریم. 
فرماندار فالورج��ان ابراز امیدواری کرد که با تالش مس��ووالن زمینه ش��کوفایی 
 اس��تعدادهای جوانان و نوجوانان کش��ور در همه زمینه ها بی��ش از پیش فراهم 
ش��ود. وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت ه��ای شهرس��تان فالورج��ان اف��زود: این 
شهرس��تان ب��ا بی��ش از 1۰۰ ه��زار بس��یجی و 13 ه��زار ایثارگ��ر ب��ه عن��وان 
 یک��ی از شهرس��تانهای والیتم��دار و ش��هیدپرور اس��تان اصفه��ان مط��رح

 است.جشنواره فرهنگی، ورزشی خواهران بسیجی با حضور بانوان بسیجی از 32 
استان کشور، در سه رشته تکواندو، پینگ پُنگ و آمادگی جسمانی به مدت سه روز 

در اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریشم اصفهان برگزار می شود.

مدیر جهادکش��اورزی آران و بیدگل از برداشت پسته در س��طح یک هزار و 8۰۰ 
هکتار باغات پسته این شهرستان خبر داد.حسین فتاحی نوش آبادی اظهار داشت: 
برداشت محصول پسته در باغات زیر کشت این محصول، بسته به نوع ارقام آن تا 

اواسط مهرماه ادامه دارد.
وی مجموع کل باغات پسته شهرستان آران و بیدگل را سه هزار و 4۰۰ هکتار بیان 
کرد و گفت: از این میزان 16۰۰ هکتار آن نابارور و سن کمتر از هشت سال دارد.وی 
متوسط برداشت پسته خشک از باغات آران و بیدگل را دو تن در هکتار ذکر کرد و 
پیش بینی کرد: سه هزار و 6۰۰ تن پسته در این شهرستان برداشت شود.فتاحی 
یادآور شد: سال گذشته با وجود شرایط تغذیه باغات، خسارات ناشی از وزش باد 

موجب کاهش عملکرد و تولید محصول پسته در این شهرستان شد.

اسفندیار امینی با اش��اره به آخرین وضعیت کش��اورزان اظهار کرد: مصوبه ای در 
شورای هماهنگی زاینده رود به تصویب رسید تا آب برای کشت پاییزه در اختیار 
کشاورزان قرار بگیرد.وی ادامه داد: البته هنوز میزان آب و زمان در اختیار گذاشتن 
آب مشخص نیست و به زودی در مورد آن نیز تصمیم گیری می شود.مدیر عامل 
کانون خبرگان کش��اورزی اصفهان با بیان اینکه در کشت بهاره حدود 4۰ درصد 
از اراضی ش��رق اصفهان زیر کش��ت رفت عنوان ک��رد: در صورتی ک��ه بارندگی 
مناسب نداشتیم خبری از کشت بهاره نیز نبود، 4۰۰ میلیون متر مکعب بیش از 
پیش بینی ها شاهد بارش باران بودیم و همین موضوع به انجام کشت بهاره کمک 
بسیاری کرد.وی اضافه کرد: امیدواریم بحث سامان دهی رودخانه زاینده رود انجام 
شود در غیر این صورت اگر بارندگی های سال جاری مشابه سال گذشته نباشد با 

مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد و به همین دلیل نگران کشت بهاره هستیم.

سیدمحمد ناظم رضوی در نشست خبری با اصحاب رس��انه اظهار داشت: این 
زائرسرا جهت اس��تفاده افراد کم بضاعت با یکهزار و 5۰۰ مترمربع مساحت در 
نزدیکی آس��تان مقدس امام هش��تم علی ابن موس��ی الرضا )ع( و با مشارکت 
خیرین کاش��ان احداث می شود.وی افزود: برای این زائرس��را، 5۰۰ تا یک هزار 
 تخت اقامتی در قال��ب اتاق های جمعی و خصوصی پیش بینی ش��ده اس��ت.

شهردار کاشان از برگزاری هفته گردش��گری فرهنگی کاشان، گیالن و همدان 
 از 23 تا 27 ش��هریورماه سال جاری در این شهرس��تان خبر داد و گفت: معرفی

 جاذبه های گردش��گری و نمایش��گاه صنایع دستی هر سه ش��هر، کارگاه های 
آموزشی و شبی با هنرمندان از برنامه های این هفته در خانه تاریخی طباطبایی 
ها و پارک بزرگ شهر کاشان اس��ت.ناظم رضوی افزود: چرم کاری، حصیربافی، 
سفال گری، رشتی دوزی، نقاشی روی سفال و بامبوبافی از موضوعات کارگاه های 
آموزشی است.وی گفت: در هفته فرهنگی، تمدن های سیلک کاشان، مارلیک 

گیالن و هگمتانه همدان معرفی می شود.
وی همچنین در خصوص بهره برداری از فرودگاه کاش��ان اظهار داش��ت: برای 
برقراری یک پرواز خوب، ظرفیت های یک فرودگاه از دید س��ازمان هواپیمایی 
کشور باید به اس��تاندارد الزم برس��د.وی افزود: پیگیری بحث کاهش محدوده 
ممنوعه پروازی نطنز و تامین امنیت کامل برای پروازهای این فرودگاه در شرایط 
خاص، از جمله اقدامات انجام شده برای راه اندازی رسمی این فرودگاه است.وی 
به اعالم آمادگی شرکت های هواپیمایی معتبر برای انجام پرواز در این فرودگاه 
اش��اره کرد و گفت: پیش بینی های خوبی برای پروازهای مشهد و عتبات از این 
فرودگاه شده که امید اس��ت در آینده نزدیک عملیاتی شود.ناظم رضوی افزود: 
برای تاسیس��ات اولیه این فرودگاه تاکنون 16۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرداری کاشان ساخت این فرودگاه را در دهه 7۰ آغاز کرد و تنها یک پرواز از 
فرودگاه کاشان در سال 74 در آن انجام، سپس به سپاه پاسداران واگذار شد که 
با دستور مقام معظم رهبری و پیگیری و مشارکت سپاه مبنی بر بهره گیری دو 
منظوره عمومی و نظامی از فرودگاه کاش��ان مقرر به انجام پرواز از این فرودگاه 
شد.این فرودگاه طی هفته های اخیر شاهد فرود آزمایشی و موفقیت آمیز یک 

فروند هواپیمای مسافری تهران، کاشان بود.

  نشست مشترک مدیران عامل شرکت گاز استان 
اصفهان و پخش فرآورده های نفتی؛ 

احداث جایگاه های سوختCNG  در 
نایین و خور و بیابانک

فرماندار فالورجان: 
با حل مشکالت مردم، زمینه تحقق 

شعار سال فراهم می شود

آغاز برداشت پسته در آران و بیدگل

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی:
آب برای کشت پاییزه در اختیار کشاورزان 

قرار می گیرد

آغاز عملیات زائرسرای کاشانی ها 
در مشهد مقدس 

 توجه همه ی ادرات و دستگاه های 
اداری به آموزش و پرورش و تعامل 
سازنده با آن در تمام  زمینه ها این 
مطلب رامهندس محسن گالبي 
فرماندار شهرس��تان ش��هرضا در 
جلسه ش��ورای آموزش و پرورش 
که در فرمانداری برگزار شدبیان 
داشت و گفت: توجه همه ی ادرات 
و دستگاه های اداری به آموزش و 
پرورش و تعامل س��ازنده در تمام  
زمینه ها ب��ا آن از جمله اقداماتی 
است که برای اجرای هرچه بهتر 

پروژه مهر باید صورت گیرد.
جلسه ی شورای آموزش و پرورش 
شهرستان با حضور نماینده مردم 
در مجلس ش��ورای اس��المی، 
فرماندار  شهرس��تان و تعدادی 
از روسای ادارات در سالن شهید 
 باهنر فرمان��داری برگزار ش��د. 
پس از تالوت��ی از کالم اهلل مجید 
و پخ��ش س��رود مل��ی و کلیپی 
با موضوع بازگش��ایی مدارس و 
فعالیت های ص��ورت گرفته در 
خصوص پروژه مهر، احمدملکیان 
مدیر آموزش و پرورش خواستار 
تم��ام همدل��ی  و   همی��اری 

 ارگان ه��ا ب��رای ش��روع هر چه 
بهتر س��ال تحصیلی جدید شد. وی 

ضمن تاکید بر تحول آم��وزش و پرورش 
 برای بالندگی فردا، به اهم سیاس��ت ها و اهداف

  آم��وزش و پ��رورش چ��ون: تمرک��ز زدای��ی، 
توس��عه ی عدالت آموزشی، توجه بیش��تر به تربیت 
 بدنی و مسائل پرورشی و... اشاره نمود.در ادامه جلسه

 

مرتضی سلطانی معاونت توسعه و برنامه 
ریزی مدیریت گفت: هدف پروژه مهر، 
برنام��ه ریزی به منظ��ور فراهم نمودن 
زمینه ای مناسب است تا نقش و خاطره 
این روز به یاد ماندن��ی در اذهان دانش 
آموزان و معلمان به عن��وان خاطره ای 
خوش باقی بماند. وي در ادامه سخنانش 
به اهم فعالیت های ص��ورت گرفته در 
خصوص شاداب س��ازی و آماده سازی  

هر چه بهتر مدارس تاکیدکرد.
دراین جلس��ه س��ید ش��هرام اسدی، 
معاونت آموزش ابتدای��ی، در مورد پنج 
دوره موج��ود در آم��وزش و پ��رورش، 
کمب��ود نی��روی انس��انی و دوره پیش 
دبس��تانی توضیحاتی ارائه نمود.س��پس 
اعضاي ش��ورا به بی��ان پیش��نهادها و 
راهکارهای خ��ود پرداختند.درپایان 
توجه همه ی ادرات و دس��تگاه های 
اداری به  اهمیت آم��وزش و پرورش 
 و تعام��ل س��ازنده ب��ا آن در تم��ام  
زمینه ها ،   ایج��اد تغییرات ملموس 
با ش��روع س��ال تحصیلی در س��طح 
ش��هر)مانند نصب بنر تبریک س��ال 
تحصیلی و آغاز مهر بر سر در ادارات (   
، حضور مسوولین و روسای ادارات 
در جش��ن ویژه مهر ماه و تجلیل 
از بازنشستگان فرهنگی ، اجرای 
برنامه های مناسبتی جهت تقارن 
هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی و 
دهه والیت ،   ساماندهی ناوگان اتوبوس رانی 
برای مدارس ،    همکاری نیروی انتظامی در خصوص 
پوشش مدارس و نقاط حساس سطح شهر. بر اجرای 

هر چه بهترآغازسال تحصیلي جدید تاکید شد.

 کشف پنج پرنده شکاری کمیاب 
از منزلی در شهرستان مبارکه

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا:

راهپیمایی روز عید غدیر در شهرضا برگزار می شود
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیس��ت 
اصفهان، معاون نظ��ارت و پایش ای��ن اداره کل 
گفت: بدنبال گزارش دوستداران حیات وحش و 
طبیعت در باره نگهداری پنج پرنده شکاری نادر 
و حمایت شده ش��امل دو دلیجه و سه باالبان به 
صورت غیرقانونی در منزلی در شهرستان مبارکه، 
رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سعید یوس��ف پور افزود: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیس��ت شهرس��تان مبارکه با اخذ مجوز 
قانون��ی، وارد منزل ف��رد متخلف ش��دند و این 

پرندگان شکاری را ضبط کردند.
وی اف��زود: در ای��ن زمینه یک متخلف ش��کار و 
صید پرندگان دستگیر و جهت رسیدگی تحویل 
مقامات قضایی شد.طبق ماده 7 تبصره 2 و ماده 
13 قانون ش��کار وصی��د، زنده گی��ری پرندگان 
ش��کاری جرم بوده و مش��مول حداکثر مجازات 

است.
بر اساس گزارش دیگری از محیط زیست استان 
اصفه��ان، ی��ک متخلف ش��کار در مناط��ق آزاد 

شهرستان چادگان نیز قبل از آنکه موفق به شکار 
شود شناسایی و دستگیر شد.از این فرد متخلف، 
یک قبضه اس��لحه دو لول کالیب��ر 12، یک قطار 
فشنگ و تعداد22 عدد تیر س��اچمه و چهار پاره 

کشف و ضبط شد.
طبق ماده 15 قانون شکار و صید، شروع به شکار 
جانوران وحش��ی بر خالف مق��ررات این قانون و 

قابل تعقیب و مجازات است.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا گفت: عید غدیر با ارزش ترین 
اعیاد شیعیان جهان اس��ت که باید با تمام ظرفیت و امکانات موجود 
برای بزرگ داش��ت آن اقدام و زمینه مشارکت کلیه اقشار جامعه در 

برگزاری آن فراهم شود.
 حجت االس��الم محمد حس��ن رهایی در جلس��ه س��تاد غدیر این 
شهرستان عاش��ورا و غدیر را دو واقعه مهم تاریخی شیعه برشمرد و 
اظهار کرد: باید تمرکز اصلی برنامه های مناسبتی عید غدیر بر معرفت 

افزایی و آگاهی بخشی مردم متمرکز شود.
وی در ادامه افزود: تالش هایی که طی سالیان اخیر برای بزرگداشت 
روز غدیر انجام شده ستودنی و قابل توجه اس��ت زیرا در کنار واقعه 
عاش��ورا که بقای اصلی دین وابس��ه به آن اس��ت، غدیر نقطه عطف 
وقایع تاریخ اسالم است.رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا هدف 
از برگزاری مراسم های روضه خوانی را معرفت افزایی و آگاهی بخشی 
به مردم برشمرد و گفت: در حوزه مسائل دینی بهتر است با تخصص 
و آگاهی عمل شود و نظرات کارشناسان دینی در زمان های مختلف 

لحاظ شود.
حجت االسالم رهایی تصریح کرد: هیچ کسی مخالف شادی و نشاط 
اجتماعی نسیت اما بهتر است تمام این امور با رعایت مصالح دینی و 

ضوابط شرعی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری راهپیمایی روز غدیر را 
از جمله برنامه های این روز در شهرضا برشمرد و افزود: در این مراسم 

هیات های مذهبی با حرکت از مسجد مطیعی به سمت سایر مساجد 
سطح ش��هر حرکت می کنند.رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا 
توزیع نذورات مردمی را از جمله دیگ��ر برنامه های روز عید غدیر در 
این شهرستان برشمرد و تاکید کرد: مردم شهرضا همواره و در تمامی 
مناسبت ها و مراسم های مذهبی پیشگام بوده و به صورت خود جوش 

بهترین برنامه ها را برگزار کرده اند.
رهایی گفت: قرائت خطبه غدیر در صبحگام مدارس، نامگذاری اماکن 
با نام حضرت علی)ع( و حمل و نقل ش��هری رایگان از جمله برنامه 
هایی است که به تکریم و احترام بیشتر روز و ترویج فرهنگ غدیر در 

جامعه می انجامد.

از گوشه و کنار شهر
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فرماندار نجف آباد: 
 حل مشکالت کارگران کاشی نیلو

 در حال پیگیری است
سیروس محمودی با اش��اره به اینکه برای حل مشکل کارگران کارخانه 
کاشی نیلو، جلس��ه ای در فرمانداری نجف آباد برگزار شد، گفت: در این 
جلس��ه پس از بحث و تبادل نظر مقرر ش��د که کارخانه کاش��ی نیلو به 
پرداخت حقوق معوقه کارگران و پرداخت بدهی خود به دس��تگاه های 
 خدمات رس��ان اقدام کند. روز گذش��ته تعدادی از کارگران کاشی نیلو 
نجف آباد با حضور در فرمانداری این شهرس��تان خواس��تار رس��یدگی 
مسووالن به مشکالت خود شدند. کارگران کارخانه کاشی نیلو نجف آباد 
که در اختیار بخ��ش خصوصی قرار دارد، عدم پرداخت حقوق از س��وی 

مالکان این کارخانه را از جمله مشکالت خود بیان کرده اند. 

تعامـل سـازنده
 بـا  آمـوزش و پـرورش 

در پـروژه مهـر

ش��هردار فریدونش��هر گف��ت: ب��ا انج��ام پروژه ه��ای مختل��ف و 
ب��ا س��رعت ب��اال می ت��وان گف��ت فریدونش��هر ب��ه ی��ک کارگاه 
ن��ی تبدی��ل ش��ده  عملیات��ی ب��رای انج��ام پروژه ه��ای عمرا

 است.
ابراهیم گوگونانی با اش��اره به این مطلب که این ش��هر به دلیل شرایط 
جغرافیایی خاص خ��ود برای انجام فعالیت های عمران��ی فقط تا پایان 
تابستان زمان دارد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری با تعریف پروژه های 
عمران��ی در بخش های مختل��ف و با هدف توس��عه زیرس��اخت های 
 ش��هر و نگاه اقتص��ادی به پروژه ه��ا عملیات ه��ای عمرانی را ش��روع

 کرده ایم.
شهردار فریدونشهر از اصالح پیاده روهای سطح ش��هر با اولویت معابر 
اصلی با اعتبار نزدی��ک به دو میلی��ارد ریال و به صورت مش��ارکتی با 
شهروندان خبر داد و گفت: خوش��بختانه با تعامل خوب با پیمانکاران 
و نی��ز همراه��ی ش��هروندان موفق ب��ه پایان ف��از اول اص��الح پیاده 
 روه��ا و تغییر نمای ش��هر با انج��ام مناس��ب و زیبای پیاده روس��ازی

 شدیم.
وی از مهم تری��ن عملیات عمرانی انجام ش��ده طی ماه های گذش��ته 
شهرداری فریدونش��هر را آسفالت معابر شهر دانس��ت و گفت: در سال 
جاری با هدف آسفالت معابر اصلی شهر با حجم نزدیک به 2۰ هزارتن 
به دنبال ثبت رکوردی جدید برای آس��فالت معابر شهر هستیم که در 

صورت تحقق بودجه و توان پیمانکار با توجه به حجم کار و محدودیت 
زمان آسفالت ریزی در یکی از سردترین ش��هرهای ایران، امیداریم به 

آن دست یابیم.
گوگونانی تکمیل و بهس��ازی جایگاه س��وخت بنزین ش��هر، اصالح و 
بهس��ازی جداول و معابر ش��هر، تکمیل و بهس��ازی پارک  های محلی 
کوی فرهنگیان و طالقانی را از دیگر عملیات انجام شده در سال جاری 

دانست.
وی از مهمتری��ن عملیات عمرانی ش��هرداری فریدونش��هر در س��ال 
جاری فنس کش��ی و آب گیری س��د چشمه الک پش��تی و انتقال آب 
به فضای س��بز ش��هر و نی��ز مکانیزه کردن سیس��تم آبی��اری بیش از 
8۰ درصد فضای س��بز ش��هر دانس��ت و گفت: تمام تالش شهرداری 
فریدونش��هر افزای��ش وس��عت فض��ای س��بز ش��هر بع��د از مکانیزه 
 کردن سیس��تم آبرس��انی ب��ه حداکثر ممک��ن طی س��ال های آینده

 است.
وی احداث خانه های مس��کونی با اعتبار نزدیک ب��ه دو میلیارد ریال، 
احداث واحده��ای تج��اری و آغاز عملی��ات اتصال دو خیاب��ان امام و 
ولیعصر با ی��ک خیابان 12 مت��ری را از دیگر پروژه های عمرانی ش��هر 
دانس��ت و ابراز امیدواری کرد با همراهی ش��هروندان، طی س��ال های 
 آینده فریدونش��هر تغییرات بنیادی در زیر ساخت های عمرانی داشته 

باشد.

شهردار فریدونشهر:

فریدونشهر به یک کارگاه بزرگ 
شهری تبدیل شده است 

ریی��س اداره ایمنی و ترافی��ک اداره کل حمل و 
نقل وپایانه های اس��تان اصفهان گفت: این طرح 
در قالب همایش در یکی از روستاهای شهرستان 
مبارکه افتتاح می ش��ود و در ی��ک مقطع زمانی 
چه��ار ماهه فرآین��د آموزش همگان��ی با حضور 

افسران پلیس و همکاری دهیاری های روستاها 
انجام خواهد شد.

حمیدرض��ا بنی نجاری��ان افزود: ط��رح آموزش 
عابری��ن پی��اده ، سرنش��ینان خودروه��ا، موتور 
سیکلت سواران و رانندگان وانت بار ساکن حاشیه 
جاده، همانند س��ال های گذشته با همکاری 22 
نفر از کارشناسان پلیس راه استان اصفهان انجام 

می شود.
وی با اش��اره به اینکه توزیع جزوه و بس��ته های 
آموزش��ی در قالب این کالس ها انجام می شود، 
تصریح کرد: امسال، همانند س��ال گذشته کاله 

ایمن��ی در بین راکبین موتورس��یکلت ش��رکت 
کننده در این طرح توزیع خواهد شد.وی آموزش 
مفاهی��م ترافیک��ی را در کاه��ش تصادفات مهم 
خواند و گفت: آموزش مفاهیم ترافیکی و قوانین 
راهنمایی و رانندگ��ی، موجب افزایش و یادآوری 
اطالعات و آگاهی عموم مردم می ش��ود که این 
موضوع در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی موثر 
و ارزشمند است.سال گذشته نزدیک به 11 هزار 
نفر، مفاهیم ترافیکی را در قالب آموزش همگانی 
فرهنگ ترافیک وی ژه س��اکنین حاشیه راههای 

استان اصفهان فرا گرفتند.

ساکنان حاشیه راههای 
اصفهان، آموزش ترافیک 

می بینند
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 حبوبات مهم ترين منبع پروتئين گياهي محس��وب می ش��وند كه در تامين نياز بدن 
به انواع اسيدهاي آمينه، مواد معدني و... نقش به سزايي را ايفا مي كنند. حبوبات به ويژه 
در افراد گياهخوار كه پروتئي��ن حيواني مصرف نمي كنن��د، مهم ترين تامين كننده 

پروتئين هستند.
كالري حبوبات خام و پخته با يكديگر متفاوت است؛ به اين دليل كه حبوبات درحالت 
پخته ه��م وزن خود، آب جذب مي كنند و س��نگين مي ش��وند. پس تع��داد حبوبات 
 پخته در حجم يكس��ان از حبوبات خام كمتر بوده و كالري ش��ان هم كاهش مي يابد.

در اين مطلب سعي كرده ايم كالري حبوبات پرمصرف را برای تان بگوييم، تا حواس تان 
بيشتر به اندازه كالري هايي كه مي خوريد، باشد. 

عدس
يكي از اعضاي پرطرفدار خانواده حبوبات، عدس است كه منبع غني پروتئين گياهي 
به شمار مي رود. عدس ديرهضم است و سيري طوالني مدتی ايجاد می كند؛ بنابراين 
مي تواند عض��و اصلي در رژيم هاي الغري باش��د. همچنين عدس فيب��ر بااليي دارد؛ 
بنابراين مي تواند در درمان و رفع يبوس��ت هم سودمند باشد. عالوه بر اين منبع غني 
آهن گياهي هم هس��ت كه اگر با ليموترش تازه به عنوان منب��ع ويتامين C مصرف 
 ش��ود، جذب آهن آن افزايش مي يابد. در هر 100 گرم عدس خام355 كيلوكالري و 

در هر 100 گرم عدس پخته 116 كيلوكالري انرژي نهفته است. 
نخود

 از پرخاصيت ترين حبوبات، نخود اس��ت ك��ه به عنوان بمب ان��رژي در بين حبوبات 
شناخته مي ش��ود. نخود منبع غني بس��ياري از مواد معدني و ويتامين هاي ضروري 
بدن است. عالوه بر آن، فيبر بسيار بااليي دارد و مي تواند باعث كاهش كلسترول بد و 
چربي هاي مضر بدن شود و همچنين يبوست را برطرف كند. نخود به عنوان نفاخ ترين 
عضو خانواده حبوبات ش��ناخته مي ش��ود. خيس��اندن نخود و خالي كردن آب آن و 
همچنين كندن پوس��ت نخود پخته باعث مي شود خاصيت نفخ كنندگي آن به شدت 
كاهش يابد. در هر 100 گرم نخود خام 360 كيلوكالري و در هر 100 گرم نخود پخته، 

160كيلوكالري انرژي وجود دارد. 
لپه

 يكي ديگ��ر از پ��ر اس��تفاده ترين حبوب��ات لپه اس��ت كه س��ريع پخته مي ش��ود. 

لپه پتاسيم باال و سديم بسيار كمي دارد، از اين رو انتخاب مناسبي براي بيماران مبتال 
به پرفشاري خون است. لپه منبع غني فيبر هم هست و به همين دليل براي پيشگيري 
 از يبوس��ت، كاهش كلس��ترول خون، تنظيم قندخون و كاه��ش بيماري هاي قلبي 
توصيه مي شود. لپه هم مانند س��اير حبوبات نفاخ اس��ت؛ اما چون پوست آن گرفته 
مي ش��ود به مراتب نفخش كمتر از ساير حبوبات اس��ت و خيلي نياز به خيس كردن 
 از قبل ندارد. در هر 100 گرم لپه خام 360 كيلوكال��ري و در هر 100 گرم لپه پخته 

120 كيلوكالري انرژي موجود است. 
لوبيا چيتي

لوبيا چيتي از محبوب ترين حبوبات است كه فاقد كلسترول بوده و قند موجود در آن 
در مقايسه با انواع لوبيا خيلي كمتر است. لوبيا چيتي به دليل داشتن پروتئين فراوان، 
منبع غذايي مفيدي براي تامين پروتئين روزانه و پيشگيري از ابتال به اختالالت كليوي 
و پوكي استخوان به شمار مي رود. ميزان پروتئين موجود در اين نوع لوبيا از انواع ديگر 
آن بيشتر اس��ت. در هر 100 گرم لوبيا چيتي خام 365 كيلوكالري و در هر100 گرم 

لوبيا چيتي پخته 127 كيلوكالري انرژي نهفته است. 
لوبيا قرمز

يكي ديگر از اعضاي خانواده حبوبات، لوبيا قرمز است كه حاوي سديم پايين و پتاسيم 
باالست و مي تواند براي افراد مبتال به پرفشاري خون مفيداست. همچنين به دليل آنكه 
قند موجود در آن به آرامي وارد جريان خون مي شود و به اصطالح شاخص گاليسمي 
پاييني دارد براي ديابتي ها نيز مفيد است. لوبيا قرمز منبع غني فيبر محلول است كه 
مي تواند براي سالمت دستگاه گوارش و همچنين پيشگيري از ابتال به انواع سرطان 
 دس��تگاه گوارش مفيد باش��د. در هر 100 گرم لوبيا قرمز خام 330 كيلوكالري و در 

100 گرم لوبيا قرمز پخته 155 كيلوكالري انرژي نهفته است. 
لوبيا سفيد

لوبيا سفيد، خوراكي محبوب آمريكايي ها و انگليسي هاست! نتايج تحقيقات نشان داده 
كه مصرف منظم و به اندازه لوبيا سفيد مي تواند سطح كلسترول خون را پايين بياورد. 
 به عالوه لوبيا س��فيد بهترين منبع دريافت اسيدفوليك اس��ت و مواد مغذي موجود 
در آن مي تواند رشد سلول هاي سرطاني را در بدن به تعويق بيندازد. فراموش نكنيد 
لوبيا سفيد در مقايسه با ساير لوبياها بيش��ترين مقدار سديم را دارد. در هر 100 گرم 

لوبيا سفيد خام 337 كيلوكالري و در هر 100 گرم لوبيا سفيد پخته 140 كيلوكالري 
انرژي وجود دارد. 
لوبيا چشم بلبلي

لوبيا چشم بلبلي در مقايسه با س��اير لوبياها نفخ كمتري دارد؛ اما از نظر ارزش غذايي 
 مش��ابه آنهاس��ت و تفاوت چنداني با آنها ندارد. اين لوبيا نيز منبع غن��ي پروتئين  و 
سرش��ار از ويتامين هاي گروه B اس��ت. ع��الوه بر آن اي��ن لوبيا منبع غن��ي از فيبر 
محلول اس��ت كه به دلي��ل كاهش ج��ذب كربوهيدرات ها مي تواند ب��راي ديابتي ها 
گزينه مناس��بي باش��د. در هر 100 گ��رم لوبيا چش��م بلبلي خ��ام 336 كيلوكالري 
 و در ه��ر 100 گ��رم لوبيا چش��م بلبل��ي پخت��ه 116 كيلوكال��ري ان��رژي موجود 

است. 
ماش

ماش از ديگر اعضای گروه حبوبات اس��ت كه جايگاه كمي در رژي��م غذايي روزانه ما 
دارد؛ در حالي كه با توجه به ويژگي هاي منحصر به فردش بايد بيشتر در سبد غذايي ما 
باشد. ماش اسيدفوليك بااليي دارد و به دليل داشتن پتاسيم بسيار باال براي بيماران 
 مبتال به فشار خون مناسب است. همچنين ماش منبع غني منگنز و سلنيوم است كه 
ب��ه عن��وان آنتي اكس��يدان هاي ق��وي عم��ل مي كنن��د. جوان��ه تهي��ه ش��ده 
از ماش ه��م مي تواند همي��ن خصوصيات مفيد را داش��ته باش��د. ماش نس��بت به 
س��اير حبوب��ات كال��ري پايين ت��ري دارد. در ه��ر 100 گ��رم م��اش خ��ام 330 
 كيلوكال��ري و در ه��ر 100 گ��رم م��اش پخت��ه 100 كيلوكال��ري ان��رژي نهفت��ه 

است. 
لوبيا سياه

 طعم لوبيا س��ياه، طعمي بين گوش��ت قرم��ز و قارچ خوراكي اس��ت ك��ه اين طعم 
منحصر به فرد، باعث محبوبيت اين نوع لوبيا در ميان بس��ياري از افراد در كشورهاي 
جنوبي قاره آمريكا مانند برزيل و مكزيك شده است. لوبيا سياه يكي از غني ترين منابع 
دريافت انواع آنتي اكسيدان هاست و از اين نظر يك ماده غذايي ضدسرطان محسوب 
 مي شود. يادتان باشد اين لوبيا از نظر مقدار اس��يدفوليك بر ديگر لوبياها برتري دارد. 
در هر 100 گرم لوبيا س��ياه خام 339 كيلوكالري و در هر 100 گرم لوبيا سياه پخته 

130 كيلوكالري انرژي نهفته است. 

خبر

عضو سازمان نظام پزشکی کشور گفت: ایران در مصرف آنتی بیوتیک 
رتبه نخست خاورمیانه را دارد و این در حالی است که شاید بسیاری از 

بیماری ها جنبه روانی دارد.
یداهلل س��هرابی با تأکید بر لزوم افزایش سواد سالمت در جامعه اظهار 
کرد: باید در انتخاب نوع مواد غذایی و ش��یرینی جات حساس��یت به 
 خرج داده و از خوردن هر موادغذایی که می تواند س��المت انس��ان را 

به خطر بیندازد، دوری کرد. 
 به گ��زارش فارس، وی با بیان اینکه مس��مومیت با س��رب در جامعه 
باال اس��ت، افزود: اس��تفاده از رژلب و دیگر مواد آرایش��ی و بهداشتی 
باعث مس��مومیت  بدن با س��رب می ش��ود، ب��ه طوری ک��ه یک فرد 
 در طول عمر خود س��ه کیلو س��رب از طری��ق رژل��ب وارد بدن خود 

می کند. 
 رییس نظام پزشکی شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد:  گردش مالی 
 در حوزه محصوالت غذایی 40 میلیارد دالر، لوازم آرایشی و بهداشتی 
5 میلیارد دالر و بازار تجهیزات پزش��کی 2/8 میلیون دالر در کش��ور 
است و ایران در مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در رتبه دوم خاورمیانه 

قرار دارد. 
  وی تأکی��د ک��رد: م��ردم بای��د ب��ه س��مت س��المت مح��وری 
بیش از گذشته سوق داده ش��وند؛ و مواد خوراکی و غذایی که دارای 
برچسب سالمت و تاییدیه علوم پزشکی است، بیشتر مورد توجه خود 

قرار دهند. 
 عضو س��ازمان نظام پزشکی کش��ور در بخش دیگری از سخنان خود 
بر لزوم دفع صحیح و بهداش��تی زباله از سوی افراد تاکید کرد و اظهار 
کرد: اگر زباله ها در طبیعت یا اطراف منازل و مجتمع های مس��کونی 
رها سازی ش��وند در یک س��یکل طبیعی، این زباله ها با رطوبت هوا یا 
 بارندگی ها ترکیب می شوند؛ و س��پس در یک چرخه دیگر، آب آلوده 
به زباله تبخیر شده و به هوا می رود و در نهایت به شکل باران های آلوده 

و سمی بر سر انسان فرو می ریزد. 
  س��هرابی همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد: ای��ران در مص��رف 
آنتی بیوتیک رتبه نخس��ت خاورمیانه را دارد و این در حالی است که 
ش��اید بس��یاری از بیماری ها جنبه روانی دارد و نیاز ب��ه دارو ندارند، 
بنابراین باید زمان کافی و مناس��ب بین بیمار و پزش��ک وجود داشته 
 باشد تا بیمار با حوصله به بیان تمامی مشکالت بیماری خود بپردازد؛

این شرایط موجب می شود تا پزش��ک کم ترین دارو، ولی با اثرگذاری 
مطلوب را برای بیمار تجویز کند. 

 وی در پای��ان با بی��ان اینک��ه تع��داد 833 میلیون نف��ر در جهان از 
 داشتن آب ش��رب س��الم محروم هس��تند، گفت: تفاهم نامه ای بین 
 آموزش و پرورش و دهیاری ها با سازمان نظام پزشکی کشور منعقد شد 
تا از این طریق نسبت به گسترش سواد س��المت در جامعه و مناطق 
روستایی اقدام ش��ود و این افزایش آگاهی بخشی سبب ارتقاء سطح 

زندگی سالم تر و شاداب تر می شود. 

رتبهاولایراندرمصرفآنتیبیوتیک

از امـروز 
بيشتـر حبوبـات 

بخوریـد!
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حمام كردن آن هم به طور منظم يكی از بهترين عادت های بهداش��تی 
است. كارشناسان می گويند حمام كردن صبح يا شب تاثيرات متفاوتی 
 روی بدن انس��ان می گذارد. پيش��نهاد ما اين اس��ت كه ه��ر روز حمام 

كنيد. 
 اما اگر ه��ر روز از صابون و ش��امپو بدن اس��تفاده كنيد پوس��ت ش��ما 
 خش��ك می ش��ود، پ��س بهتر اس��ت ك��ه فقط ب��دن خ��ود را ب��ا آب

 بشوييد.
اما چه زمانی برای حمام كردن مناسب است؟ حمام كردن در فرهنگ های 
مختلف متفاوت است. در كشورهای آسيايی مردم معموال شب ها حمام 

می كنند؛ در حالی كه آمريكايی ها صبح ها دوش می گيرند.
كدام زمان بهتر است؟ كارشناسان از فوايد هر دو زمان می گويند.

فوايد دوش گرفتن در صبح
كسانی كه پوست شان چرب است بهتر اس��ت كه صبح ها دوش بگيرند؛ 
زيرا در طول شب كه عرق می كنند از پوست ماده ای به نام سبوم تشرح 
می شود، اين ماده در طول روز روی پوس��ت باقی می ماند و منافذ آن را 

مسدود می كند. 
حمام كردن در صبح باعث می شود گردش خون در بدن بهتر شود، ضربان 
قلب تان باال برود، ماهيچه های تان ش��ل و خشكی ماهيچه های گردن و 
درد كمرتان التيام يابد. پس از حمام كردن روزی سرشار از انرژی را آغاز 

خواهيد كرد.
فواید دوش گرفتن در شب

 حمام كردن در ش��ب بهترين داروی بی خوابی اس��ت و مانند قرص های 
آرام بخش عم��ل می كند. با انجام اي��ن كار پيام هايی به بدن فرس��تاده 
می ش��ود كه مالتونين )هورمونی كه به خوابيدن ش��ما كمك می كند( 

ترشح می كند. 
همچنين حمام كردن در شب فشار خون را پايين می آورد و باعث كاهش 
استرس می شود و بهترين راه برای رسيدن به آرامش پس از يك روز كاری 
و يا انجام فعاليت های ورزشی سخت است. فايده ديگری كه اين كار دارد 

اين است كه رختخواب تان هميشه تميز می ماند. 
 ممك��ن اس��ت ك��ه خ��ود را آدم تمي��زی ف��رض كني��د ولی اي��ن را 
 بدانيد كه سلول های مرده روی پوس��ت جمع می شوند. پس بهتر است 
قبل از خواب حمام كنيد تا اين س��لول های مرده به رختخواب تان نفوذ 

نكنند.

بهترینزمانبرایحمامکردن

طبسنتی

 انگور يكی از بهتري��ن و مغذی ترين ميوه هاس��ت. 
آب انگ��ور ني��ز يك��ی از بهتري��ن آب ميوه هاي��ی 
 اس��ت ك��ه ب��رای س��المتی فواي��د زي��ادی دارد. 

در ادامه به فوايد آن اشاره می كنيم.
1� فالوونوئيد موجود در آب انگور سطح كلسترول 
"HDL )كلس��ترول خوب( را در بدن ب��اال می برد و 
در  انس��داد  ايج��اد  از  ترتي��ب  همي��ن  ب��ه 
 ش��ريان ها جلوگي��ری ك��رده و قل��ب، س��الم 

می ماند.
از  انگ��ور  آب  در  موج��ود  رزورات��ول   �2
 تش��كيل توم��ور در ب��دن جلوگي��ری می كن��د و 
به همين روش از بروز س��رطان جلوگيری می كند. 
 آب انگ��ور بنف��ش از س��رطان س��ينه پيش��گيری 

می كند.
3� ب��ا نوش��يدن آب انگ��ور، س��طح اكس��يد 
 نيتريك در ب��دن باال م��ی رود كه ايج��اد لخته در 
رگ ه��ای خون��ی را كاه��ش می دهد. اين مس��اله 
 احتمال ب��روز بيم��اری و حمل��ه قلب��ی را كاهش 

می دهد.
 4� نوش��يدن روزانه آب انگور، به پايين نگه داشتن 

فشارخون كمك می كند.
  5 � آب انگ��ور خ��واص ضدپيری دارد و ب��ه پايين 

نگه داشتن وزن نيز كمك می كند.
 6. آنتی اكس��يدان های موج��ود در آب انگ��ور، 
سلول های تخريب  شده را ترميم كرده و همچنين از 

تخريب بيشتر آن ها جلوگيری می كند.
 7�  فردی كه به صورت روزانه آب انگور می نوش��د، 

دچار سرفه و ترش كردن معده نمی شود.
  8 � نوش��يدن آب انگ��ور در صب��ح ب��دون ش��كر 

به درمان ميگرن كمك می كند.
 9� آب انگور اختالالت خونی را درمان كرده و برای 
پاک س��ازی خون فوق العاده است و سموم مضر را از 

بدن بيرون می برد.
10� آب انگور مشكل يبوست را نيز درمان می كند و 

يك ملين خوب به شمار می رود.
 11� آب انگ��ور قرم��ز خ��واص ضدويروس��ی و 
 ضدباكترياي��ی قوی دارد، ب��ه همين عل��ت از فرد 

در مقابل بسياری عفونت ها محافظت می كند.
 12� آب انگور ب��ه خاطر ارزش درمان��ی بااليی كه 
دارد، در درمان آسم بسيار مفيد شناخته شده است.

 13� آنتی اكسيدان های موجود در آب انگور می تواند 
از پير شدن و بيماری های مرتبط با آن مثل آلزايمر 

جلوگيری كند.
 14� آب انگ��ور بنفش ب��ه مقابله با تصلب ش��ريان 

كمك می كند.
 15� آنتی اكسيدان های موجود در آب انگور سيستم 

ايمنی بدن را تقويت می كنند.
 نکته:

 اگ��ر دچ��ار كم خون��ی هس��تيد 
)آهن خ��ون تان كم اس��ت(، 

از نوش��يدن آب انگ��ور 
تي��ره و غليظ خ��ودداری 
كني��د. آب انگ��ور تي��ره 
حاوی م��واد ش��يميايی 
ن��د  می توا ك��ه  اس��ت 

 س��طح آهن ب��دن را كاهش 
دهد.

در اكثر مواقع، آب انگوری كه 
از فروش��گاه تهيه می كنيم، 

خالص نيست.
 توصي��ه می ش��ود ك��ه 
و  من��زل  در   خودت��ان 
با استفاده از انگور تازه آب 

انگور تهيه كنيد.

طب سنتی

بیشتر بدانیم

نفخ و ش��كم درد از عاليمی هس��تند كه در 
بس��ياری از بيماری ه��ای گوارش��ی ديده 
می ش��وند. رعاي��ت چن��د نكت��ه اساس��ی 
ك��ه در طب س��نتی ب��ه آن اش��اره فراوانی 
ش��ده اس��ت، می توان��د در كاه��ش ب��روز 
 اي��ن بيم��اری نق��ش بس��ياری داش��ته 

باشد.
آب و هوا، خواب و بيداری، حركت و سكون 
و خوراكی و آشاميدنی ها از عوامل مهم اين 

بيماری محسوب می شوند. 
 آب  و هوای س��الم در حفظ س��المت بسيار 
حائز اهميت است. در بس��ياری مواقع افراد 
زمانی كه در سفر هستند يا با نقل و انتقاالت 
مكانی روبرو می ش��وند اين بيماری بيش��تر 
سراغ ش��ان می آيد. همچنين حركت برای 
حيات بشر ضروری اس��ت و به همان نسبت 
استراحت و س��كون نيز برای تجديد انرژی 
الزم اس��ت. تعادل خواب و بيداری در حفظ 
 س��المت و درمان بيماری ه��ا اهميت دارد؛

ام��ا پرس��ش مه��م اي��ن اس��ت ك��ه چه 

 گياهان��ی ب��رای درم��ان درد ش��كم موثر 
است؟

نعناع
بهترين گياهی كه در ميان عامه شهرت دارد، 
گياه نعناع است كه در دو نوع گياهی و عرق 
در ميان م��ردم كارب��رد دارد و مصرف عرق 
نعناع اثربخشی بيشتری نسبت به دم كرده 
گياه دارد؛ اما بايد به اين نكته اساسی هنگام 
مصرف اين گي��اه توجه داش��ت كه مصرف 
بيش از ان��دازه اين گياه باعث گشادش��دن 
محل اتصال مری به معده می شود؛ بنابراين 
بيمارانی كه از رفالك��س معده رنج می برند، 
در ميزان مصرف اين گي��اه بايد دقت كافی 

داشته باشند.
زیره سبز، سياه، زنيان و انيسون

  اس��تفاده از زي��ره س��بز، س��ياه، زني��ان و 
گياه انيس��ون در كاهش نفخ ش��كم بسيار 
موثر اس��ت و بايد پس از صرف غذا از آن ها 
استفاده ش��ود. می توان حدود نيم گرم زيره 
سياه با مقداری نبات س��اييده شده را پس 

از صرف غ��ذا ميل ك��رد. از س��اييدن گياه 
 برای طوالنی م��دت بايد خ��ودداری كرد؛ 
 زيرا خاصيت گياهی م��واد پس از يك هفته 
از بي��ن خواه��د رف��ت. ب��رای ه��ر وع��ده 
می ت��وان يك��ی از گياه��ان نامب��رده را به 
ص��ورت پ��ودر درآورد و اس��تفاده ك��رد تا 
اثر درمان��ی آن محف��وظ بماند. اس��تفاده 
از زيره س��بز، س��ياه، زنيان و گياه انيسون 
در كاهش نفخ ش��كم بس��يار موثر اس��ت و 
 بايد پس از ص��رف غ��ذا از آن ها اس��تفاده 

شود.
 آویشن و دارچين

در صورتی ك��ه پ��س از صرف غ��ذا، معده 
ش��ما درد می گيرد بهتر اس��ت نصف قاشق 
غذاخوری آويشن را با مقداری آب بجوشانيد 
و پ��س از آنك��ه جوش��انده را از صافی عبور 
دادي��د، دم ك��رده آن را نيم س��اعت پس از 
غذا ميل كني��د. همچنين می ت��وان نصف 
 قاش��ق غذاخوری دارچين را ني��ز دم و ميل

 كنيد.

  دقت در خوردن مایعات
هيچ زمان��ی همراه ب��ا غذا نوش��يدنی ميل 
نش��ود. همچنين باي��د نيم س��اعت قبل و 
بعد از غذا ني��ز از خوردن مايع��ات اجتناب 
 ك��رد ت��ا كمتر ب��ا مش��كل گ��وارش روبرو 

شويم.
 استفاده از رژیم غذایی مناسب

اف��رادی كه دس��تگاه گوارش آن ها بس��يار 
حساس اس��ت، بايد برای خود برنامه غذايی 

مناسبی داشته باشند. 
تصور عامه بر اين اس��ت كه مصرف حبوبات 
نقش بس��ياری در درد معده و نفخ آن دارد، 
 اما بايد گفت ك��ه اس��تفاده از غذاهايی كه 
به صورت خمير تهيه می شود نيز برای آن ها 

مضر خواهد بود. 
خ��وردن پيراش��كی، خمي��ر ن��ان باگ��ت، 
ماكارونی، پيتزا و س��يب زمينی به اين افراد 
توصيه نمی ش��ود؛ بنابراين بهتر اس��ت اين 
نوع غذاها در برنام��ه غذايی آن ها جايگاهی 

نداشته باشد.

15فایدهآبانگـوربرایسالمتی

رفـــع
دردشکـمبا
طبسنتــی
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گردشگری

منارجنبان اصفهان در خیابان آتش��گاه در فاصله ش��ش کیلومتری غرب شهر 
اصفهان و در مس��یر اصفهان به نجف آباد در محله  ای به نام کارالدان واقع شده 
  اس��ت که البته پیش از این روس��تایی بوده ک��ه اکنون جز اصفهان به حس��اب 

می آید. 
بنیان ای��ن من��اره در دوره  ایلخانی و در اواخر پادش��اهی »اولجایت��و« بر زمین 
گذاشته شد. بنایی که به  عنوان مقبره  ای برای »عمو عبداهلل« عارف و زاهد دوره  
ایلخانی ساخته شد و شامل یک سنگ بزرگ مرمری و یک پارچه روی قبر بود و 
 دورتادور آن به خط ثلث و به  صورت برجسته سوره  »یاسین« حجاری شده بود. 
برخی از محققین عقیده دارند که مناره ها بعدا به ایوان مزبور افزوده شده است؛ 
بدین معنا که در آن زمان، روی آرامگاه عمو عب��داهلل فقط یک بنای بدون مناره 
ساخته شد، بنایی شامل یک ایوان آجری که مکانی را برای زائران این زاهد فراهم 
می  کرد. اما تاریخ این بنای س��اده و ارزشمند، 300 س��ال پس از ساخت مقبره  
متفاوت شد، زمانی  که دانشمندان دوره صفویه دو مناره روی این مقبره ساختند 
 تا آن را متف��اوت با دیگر بناهای ش��هر اصفهان کنند. مناره  ه��ا طوری طراحی 
 ش��ده  اند که می  توان آنها را تکان داد، با تکان دادن یک مناره، دیگری نیز تکان 

می  خورد به همین دلیل به آنها منارجنبان می  گویند.
از دیگر ش��گفتی های آن، زمان س��اخت این بناس��ت چیزی حدود 800 سال 
 پیش، همانطور که گفته ش��د قدمت منارجنب��ان اصفهان ب��ه دوره  ایلخانیان 
)654-736 ه ق (  می رسد و از طرفی حرکت دادن یک مناره نه تنها مناره دیگر را 
 به حرکت در می آورد بلکه تمامی ساختمان مرتعش می شود. ارتفاع ایوان مقبره 
عمو عبداهلل از سطح زمین بقعه 10 متر و ارتفاع هریک از دو مناره 5/7 متر است. 
در این ایوان مزار عمو عبداهلل قرار دارد و راه صعود به بام و مناره ها نیز به وسیله 

درگاه کوچکی است که با پلکانی مارپیچ به بام مربوط می شود.
 جهانگردان��ی که ب��ه نقاط مختل��ف دنیا س��فر کرده ان��د در مش��اهدات خود 
 مناره های��ی را معرفی کرده اند ک��ه در نقاط دیگر جهان همی��ن خصوصیت را 
داشته اند. در کشورهای عراق و عربستان هم منار جنبان های زیادی وجود دارد. 
 کارشناس��ان می گویند منارجنب��ان های دنیا در یک دوره زمانی س��ی س��اله

  دوره تیموریان س��اخته ش��ده اند؛ اما قدر مس��لم اینکه منارجنب��ان اصفهان 
وجه تمایزی با سایر مناره های متحرک دارد و آن این است که گذشته از حرکت 

مناره ها سایر قسمت های بنا نیز حرکت می کند.
تکان خ��وردن مناره ه��ای منارجنب��ان تا مدت  ها برای دانش��مندان پرس��ش 
برانگی��ز بود. معم��اری اس��رار آمیز این بن��ا برای بس��یاری هنوز ه��م در هاله 
ابه��ام باق��ی مان��ده  اس��ت. منطق��ی  تری��ن علتی ک��ه ب��رای تکان خ��وردن 
 مناره ه��ا وج��ود دارد، پدی��ده فیزیکی تش��دید ی��ا پدی��ده رزونانس اس��ت. 
 چون مناره  ها س��بک معماری مش��ابهی دارند، تکان خوردن یکی روی دیگری 
 اثر می  گذارد. ام��ا هنوز هم دلیل تکان خوردن منارجنبان با قطعیت مش��خص

 نشده است. 

منارجنبان اصفهان

نخس��تین روز از ماه مبارک ذی الحجه، س��الروز پیوندی آس��مانی است که 
 دیگر هی��چ گاه مانن��د آن در تاریخ تکرار نش��د. در تاری��خ ازدواج علی )ع( و 
 حض��رت زه��را )س( اخت��اف اس��ت و کس��ی ک��ه قدیمی تری��ن تاریخ را 
نقل کرده، یعقوبی اس��ت که نوشته اس��ت: رس��ول اهلل دو ماه پس از ورود به 
مدینه حضرت زهرا )س( را به تزویج حضرت عل��ی )ع( در آورد؛ این در حالی 
بود که گروه��ی از مهاجری��ن وی را از رس��ول اهلل )ص( خواس��تگاری کرده 
 بودند و هنگامی که رس��ول خدا )ص( وی را به حضرت علی )ع( تزویج کرد، 
 گله کردن��د و آن حضرت فرمودن��د: »من فاطم��ه را به علی تزوی��ج نکردم، 

بلکه خدا او را به علی تزویج کرد«.
از ابتدای خلقت علی)ع( و فاطمه)س( برای هم آفریده شدند

 در روز اول آخری��ن م��اه قم��ری حض��رت عل��ی ب��ن ابی طال��ب 
علیه الس��ام، پیش��وای پارس��ایان ب��ا حضرت فاطم��ه بن��ت محمد)ص(، 

 برترین بانوی جهان پیمان عش��ق بس��ت و خدا، واالترین فرستاده خویش را 
بر این پیمان گواه گرفت. برکت این ازدواج، عمری به گستردگی آفتاب دارد؛ 
هم چنان که یاد و نام آن در تاریخ برای همیشه ماندگار شد که امروز نیز جهان 
از پرتو انوار رحمت و عنایت تنها باقیمانده از دامان حضرت زهرا)س( زندگی 

می کنند.
علی)ع( خواستگار دختر رسول خدا)ص( در خانه پیامبر

هنگامی که حضرت علی علیه الس��ام برای خواستگاری فاطمه علیهاالسام 
رفت، پیامب��ر در خانه »ام س��لمه« بود. علی علیه الس��ام در زد. ام س��لمه 
پرس��ید: کیس��ت؟ قبل از پاس��خ خواس��تگار، پیامبر فرم��ود: »در را باز کن 
 و بگو داخل ش��ود. کسی پش��ت در اس��ت که محبوب خدا و رس��ول است«. 
 عل��ی علی��ه الس��ام وارد ش��د، س��ام ک��رد و در حض��ور رس��ول خ��دا 
صل��ی اهلل علی��ه و آل��ه نشس��ت. چش��مان خ��ود را ب��ر زمی��ن دوخ��ت. 
 ش��رم از پیامب��ر صل��ی اهلل علی��ه و آله مان��ع گفتن خواس��ته اش می ش��د. 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله که خود علی علیه السام را بزرگ کرده و از روحیات 
او باخبر اس��ت، سکوت را شکست و 
فرمود: »می بینم برای حاجتی اینجا 
 آمده ای. خواسته ات را 

 بر زبان آور و آنچه در دل داری بازگو که خواسته ات پیش من پذیرفته است«.
جریان خواستگاری چگونه اتفاق افتاد؟

علی علیه السام که برای خواس��تگاری دختر پیامبر به خانه ایشان رفته بود، 
با سخنانی شیرین خواس��ته اش را چنین بازگو کرد: »پدر و مادرم فدای شما، 
 وقتی خردس��ال بودم مرا از عموی تان ابوطالب و فاطمه بنت اس��د گرفتید. 
با غذای خود و به اخاق و منش خود بزرگم کردید. نیکی و دل س��وزی شما 
درباره من از پدر و مادرم بیش��تر و بهتر بود. تربیت و هدایتم به دس��ت ش��ما 
بوده و ش��ما ای رس��ول خدا، به خدا س��وگند ذخیره دنیا و آخرتم می باشید. 
ای رسول خدا! اکنون که بزرگ شده ام، دوس��ت دارم خانه و همسری داشته 
باش��م تا در س��ایه انس با او، آرامش یابم. آمده ام تا دخترتان فاطمه را از شما 
خواس��تگاری کنم. آیا مرا می پذیرید؟« چهره پیامبر چون گل ش��کفته شد. 
گویا انتظار این لحظه را می کش��ید. خوش��حال ش��د، ولی ج��واب قطعی را 
برعهده فاطمه علیهاالس��ام گذاش��ت. پیامبر ماجرای خواس��تگاری پس��ر 
 عموی خویش،علی را ب��رای دخترش بازگو ک��رد و فرم��ود: »دختر عزیزم! 
تو علی را خوب می شناس��ی و به س��ابقه ایم��ان و خویش��اوندی و فضیلت و 
 پارس��ایی او آگاهی داری. من همیش��ه آرزو داشتم تو را خوش��بخت کنم و 
به عقد کس��ی درآورم ک��ه بهترین مرد روی زمین اس��ت. آیا راضی هس��تی 
 همس��ر عل��ی باش��ی؟« فض��ای ات��اق لحظات��ی غ��رق در س��کوت بود؛ 
س��کوت از س��ر حی��ا. فاطم��ه س��اکت مان��د و 
چی��زی نگف��ت. نغم��ه تکبی��ر پیامب��ر بلند 
ش��د: »اهلل اکب��ر! فاطم��ه راض��ی اس��ت. 
 س��کوت او نش��انه رضای��ت اوس��ت«. 
واکنش فاطم��ه علیهاالس��ام در برابر 
خواس��تگاران قبلی، برگرداندن چهره و 
اظهار ناراحتی بود، اما این بار با س��کوت 
خود صد س��خن گفت و روی خ��ود را نیز 
بر نگرداند. آن حضرت، ن��زد علی)ع( که 
در انتظار پاس��خ ب��ود برگش��ت و رضایت 

فاطمه)س( را خبر داد.
مهریه زهرا)س( چه بود؟

پیامبر گرامی اس��ام )ص( ازدواج دخترش 
را به س��اده ترین و راحت ترین ش��یوه انجام 
داد ت��ا برای هم��ه جوانان��ی که در آس��تانه 
زندگ��ی مش��ترک هس��تند، سرمش��ق نیکویی 
باقی بمان��د. مهریه 500 درهم��ی برای فاطمه 
علیهاالس��ام مهت��ر زن��ان نیز، ب��ه همین 
 ه��دف ص��ورت گرف��ت. در روای��ات، 
ک��ه  مهری��ه  ای��ن  ب��ر  اف��زون 
دارد،  مال��ی  و  م��ادی  جنب��ه 
مهریه ه��ای معن����وی دیگری 

 نیزب���رای آن بان��وی ب��زرگ گفته ش��ده اس��ت. در روایت��ی می خوانیم که 
حضرت زهرا علیهاالس��ام از پدر تقاضا کرد که آن حض��رت از خدا بخواهند 
 ت��ا مهری��ه اش را ش��فاعت از مس��لمانان گناهکار ق��رار دهد. این خواس��ته 
حضرت مستجاب شد و فاطمه علیهاالسام شفیع و واسطه بخشش گناهکاران 

قرار گرفت.
مراسم ساده، اما زیبای خطبه عقد

برای اجرای خطبه عقد،علی علیه الس��ام به دس��تور پیامبر به مسجد رفت. 
 همچنی��ن پیامبر)ص( به بال دس��تور داد ک��ه مهاجر و انصار را در مس��جد 
 گ��رد آورد. پس از م��دت کوتاه��ی همگی در مس��جد جمع ش��دند. پیامبر 
 بر منبر مسجد نشست و در حضور شاهدان، خطبه عقد برترین بانوی اسام را 
در مسجد مدینه جاری فرمود. سپس برای عروس و داماد دست به دعا برداشت 

و فرمود: خداوند برای شما مبارک گرداند و اجتماع تان را پاینده بدارد.
شکوهی جاودانه

 در پای��ان مراس��م عروس��ی در خان��ه ی پیامب��ر، ایش��ان فرمودن��د 
 پارچ��ه ای زیبای��ی ب��ر زی��ن هموارتری��ن مرک��ب او انداختند و خ��ود آن 
حضرت صلی اهلل علیه و آله وسلم ، دس��ت فاطمه علیهاالسام را گرفت و او را 
روی زین استر نشاند و افس��ار آن را به دست سلمان فارس��ی داد؛ و به زنان و 
دختران عبد المطلب و زنان مهاجر و انصار فرمود به آرامی پش��ت سر مرکب 
 عروس راه بیفتند و به آنان دس��تور داده بود»س��خنی که خدای را ناخشنود 
می کند ب��ر زبان نیاورند« و فقط س��پاس خدا را بگویند و بس. بدین س��ان با 
 صلوات و تکبیر و اشعاری پرمحتوا دختر پیامبر را تا خانه ی بخت بدرقه کردند.

سادگی و صفای ازدواج برترین بانوی هس��تی که افتخار فرزندی بزرگ ترین 
 پیامبر الهی را نیز دارد، ش��کوهی جاودانه آفرید که تا کرانه های روزگار همه 

نگاه های حقیقت جو را به تحیر و تحسین وا می دارد.
دعای پیامبر

 نوش��ته ان��د بع��د از مراس��م ش��ادی و س��رود خوان��ی در پای��ان مراس��م، 
رسول گرامی اس��ام صلی اهلل علیه و آله وس��لم خود وارد حجله عروس شد 
 و علی علیه الس��ام را به آن جا خواند و دس��ت دخترش فاطمه علیهاالسام 
 را گرف��ت و در دس��ت علی علیه الس��ام گذاش��ت و ای��ن چنین دع��ا کرد: 
»خداوندا این دو تن، نزد من از همه محبوب ترند. پروردگارا، تو نیز ایش��ان را 
دوست بدار و نسل ش��ان را با برکت و فرخنده فرما، و از سوی خود محافظتی 
 برایش��ان بگمار. من این دو و فرزندان ش��ان را از شر ش��یطان در پناه تو قرار 
می دهم. بارالها، پلیدی را از آنان بزدای و این عروس��ی و وصلت را برایش��ان 

فرخنده ساز«.
 سلفارش هلای پیامبلر بله حضلرت عللی علیله السلام و 

فاطمه علیهاالسام
س��ه روز پ��س از عروس��ی، پیامب��ر اس��ام صل��ی اهلل علی��ه و آل��ه وس��لم 
 به خانه ی فاطمه علیهاالس��ام آم��د و احوال او را جویا ش��د و از او پرس��ید: 
»ش��وهرت را چگونه یافت��ی؟« حضرت فاطم��ه فرمود: »پدر جان ش��وهرم 
را بهترین ش��وهر یافتم، ولی جمعی از زن��ان قریش نزد م��ن آمدند و به من 
 گفتند: رس��ول خدا تو را به ازدواج مردی تهی دس��ت در آورده است. پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمود: »س��وگند به خدا در خیر خواهی تو کوتاهی 
 نکردم، ش��وهر تو در تقدم به اس��ام از همه پیش تر اس��ت و در علم، از همه 
عالم ت��ر، و در حل��م از هم��ه بردبارتر اس��ت«. س��پس به حض��رت فاطمه 
 علیهاالس��ام س��فارش ک��رد: »دخت��رم ش��وهر تو نیکو ش��وهری اس��ت؛ 
 درهمه ی ام��ور او را اطاعت ک��ن«؛ و رو به علی علیه الس��ام ک��رد و فرمود: 

»با همسرت مدارا و مهربانی کن«.

پیش��ینه اس��تفاده از کلمه روزنامه یا روزنامچه در ایران  را می توان در قرون اولیه 
اس��امی پی گیری کرد. ای��ن واژه در کتبی چ��ون یتیمه الده��ر ثعالبی و معجم 
االدبای یاقوت حموی، به معنای شرح زندگی و بیان وقایع مهم زندگی پادشاهان 
 و وزرا و ب��زرگان هر عصر به کار می رفته اس��ت. ت��ا اوائل دوره قاج��ار هم روزنامه 
 به همین معنا به کار می رفته است؛ اولین آشنایی ایران با روزنامه به معنای جدید و 
امروزی اش به زمان صفویه و عصر شاه عباس بر می گردد که بر اثر برقراری روابط 
 سیاسی و تجاری فعال با کشورهای اروپایی، روزنامه های اروپایی به ایران وارد شدند؛ 
البته این روزنامه ها به تعداد بسیار کم به ایران وارد شده و در اختیار گروه اندکی از 

صاحب نظران و بزرگان قرار می گرفت.
در دوران محمد ش��اه قاجار، در تاریخ 25 محرم 1253ق، میرزا صالح شیرازی، از 
نخس��تین  دانش آموختگان ایرانی در اروپا، اولین روزنامه به معنای جدید را، برای 
آگاه کردن مردم از آخرین اخبار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مملکت و کشورهای 
 خارجی، با نام »کاغذ اخبار« منتش��ر کرد. این روزنامه به صورت ماهیانه منتش��ر 

می شده است و تا سه سال یعنی تا سال 1256ق در تهران منتشر می شد.
 برخاف این ک��ه اولی��ن روزنام��ه ای که به زب��ان فارس��ی در ایران چاپ ش��د، 

کاغذ اخبار ب��ود، اما نقطه عط��ف روزنامه نگاری ایران انتش��ار »وقای��ع اتفاقیه« 
اس��ت. در پنجم ربیع الثانی این سال، در سومین سال س��لطنت ناصر الدین شاه، 
 به همت میرزا تقی خان امیرکبی��رو ادامه اصاحات مورد نظر وی، اولین ش��ماره 

روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران به چاپ رسید.
نقطه عطف روزنامه نگاری ايران انتشار»وقايع اتفاقیه« است

روزنامه وقایع االتفاقیه به همت امیرکبیر تاسیس شد و به مدت ده سال به صورت 
 هفتگی منتشر می ش��د؛ البته این روزنامه از ش��ماره دوم به بعد نام گرفت و بعدها 
با نام »دولت علیه ایران« منتش��ر ش��د؛ بعدها روزنامه دیگری با تاس��یس ادارات 
مطبوعات دولتی به روزنامه ها اضافه ش��د که به زبان های فارسی ، عربی و فرانسه 

منتشر می شد با نام »علمیه دولت علیه ایران«.
مدیر روزنامه وقایع اتفاقیه، حاج میرزا جبار تذکره چی و سردبیر آن ادوارد برجیس 
انگلیس��ی معروف به برجیس صاحب بود.  می��رزا جبار مدتی کارپ��رداز ایران در 
بغداد بود. برجیس صاحب، در زمان عباس میرزا به اس��تخدام دولت ایران در آمده 
بود و  در تبریز صاحب چاپخانه ای ب��ود. پس از عباس می��رزا در تهران به تجارت 
 مشغول شد. امیر کبیر او را با عنوان» مترجم دیوان«  برای ترجمه متون انگلیسی 
به وزارت خارجه دعوت کرد. برجیس صاحب، مسوولیت سردبیری و ترجمه متون 

جالب انگلیسی مجات خارجی را برای روزنامه وقایع اتفاقیه بر عهده داشت.

 وقایع اتفاقیه تا ش��ماره 16 جمعه ها و از آن پس پنجش��نبه ها، منتش��ر می شد. 
 471 ش��ماره آن ب��ا همین ن��ام » وقای��ع اتفاقیه« چاپ می ش��د، ش��ماره 471 
بدون نام، و از ش��ماره 472 با نام دولت علیه ایران، کار خود را ادامه داد.  41 شماره 
 روزنامه در زمان صدارت امیر کبیر به زیور طبع آراس��ته شد، ولی شماره 42 حکم 

عزل امیر کبیر و انتصاب میرزا آقا خان نوری به صدرات را در بر داشت.
وقایع اتفاقیه به قیمت ده ش��اهی فروخته می شد، و اش��تراک ساالنه آن 24 قران 
 بود. به فرمان ش��اه، هر ی��ک از دولتمردانی که در آمد ماهیان��ه وی به 200 تومان 

می رسید، موظف بود، 24 قران را بپردازد و مشترک شود.
پس از روزنام��ه ی وقایع اتفاقیه روزنام��ه ایران، روزنامه ش��رف، روزنامه فرهنگ، 
 روزنامه مری��خ و... پا به عرصه گذاش��تند که همگ��ی در زمان ناصرالدین ش��اه و 

مظفر الدین شاه قاجار منتشر می شدند.
رضاش��اه آزادی مطبوعات را کاما از بین برد؛ ولی بعد از او آغاز سیاس��ت جدیدی 
 در مطبوع��ات رخ داد. روزنام��ه ها کام��ا انتقادی ش��دند و حتی بعض��ی اوقات 

رو به مخالفت بودند.
بیش از دویست روزنامه در این زمان وجود داشت. خراسان ،عصر جدید، ایران، آیین 
اسام، مشروطه و.. در پهلوی اول و اطاعات،آزادگان،کیهان،نسیم شمال، کارگران 

و... در دوران پهلوی دوم بودند.

پیشینه ی روزنامه در ايران

تصرف اسكندريه مصر 
توسط قواي انگلیسي 

)1882م(

 جمهوري روسیـه 
 پايان روسیـه تزاري 

)1917م(

استقالل كشورهای امريكای 
مركزي از استعمار اسپانیا 

)1821م(

روز ملـي و استقالل 
 نیكاراگوئـه

)1821م(
ش��هر اس��کندریه در س��ال 332 قب��ل از می��اد 
 توس��ط اس��کندر مقدوني س��اخته ش��د و پس از آن 
 در طي س��ال هاي متم��ادي، مح��ل عل��م و دانش و 
 هنر بوده اس��ت.  ای��ن ش��هر در اواخر ق��رن هجدهم 
 به اش��غال فرانس��ویان درآمد. این ش��هر که به وسیله 
 یک کان��ال به رود نی��ل متصل مي ش��ود و خ��ود نیز 
در س��احل دریاي مدیترانه قرار دارد، اهمیتي تجاري 
نیز دارد. در اواخر قرن نوزدهم بار دیگراهمیت و جایگاه 
اقتصادي اس��کندریه باعث ش��د تا توج��ه دولت هاي 
انگلیس و فرانسه به آن معطوف شود. در سال 1880م 
 پادشاه وقت مصر، نظارت مش��ترک فرانسه و انگلیس 
بر امور مالي مصر را پذیرفت که این عمل باعث مخالفت 
و ش��ورش مردم ش��د. توفیق پاشا ناچار ش��د دولتي 
 مخالف مناف��ع دولت ه��اي اروپایی بر س��ر کار آورد، 
ولي در نتیجه فشار بریتانیا و فرانسه، این دولت منحل 
 شد. در نیمه سپتامبر س��ال 1882، دولت بریتانیا که 
از تجدید ش��ورش م��ردم بیمناک بود، اس��کندریه را 
تصرف کرد و در آن نیرو پیاده کرد. فرانسه از پشتیباني 
 از ای��ن اق��دام امتناع ک��رد و خ��ود را کنار کش��ید و 
بدین ترتیب، امور مصر تحت نظارت بریتانیا قرار گرفت.

کش��ورهاي نیکاراگوئ��ه، الس��الوادور، کاس��تاریکا، 
هن��دوراس و گواتم��اال از نواحي میانه ق��اره امریکاي 
 مرک��زي هس��تند ک��ه از اوای��ل ق��رن ش��انزدهم، 

تحت استعمار اسپانیا واقع شدند.
 از آغ��از ق��رن نوزده��م، م��وج اس��تقال طلبي 
در این مناطق آغاز شد و با به هم ریختن اوضاع داخلي 
اسپانیا و ضعف حکومت مرکزي، مناطق مستعمره به 

سمت استقال به پیش رفتند. 
 سرانجام ش��ورش هاي گس��ترده مردمي نتیجه داد و 
در 15 س��پتامبر 1821، اس��تقال ای��ن کش��ورها 
اع��ام ش��د و همگ��ي ب��ه ج��ز الس��الوادور ک��ه تا 
آن زم��ان یک��ي از ای��االت گواتم��اال ب��ود، پ��س 
 از اس��تقال ب��ه امپرات��وري ب��زرگ مکزی��ک 

پیوستند. 
در سال 1823م، این کش��ورها از امپراتوري مکزیک 
جدا شده و همراه با کشورهاي منطقه، اتحادیه دیگري 
را به نام فدراس��یون ایاالت امریکاي مرکزي تش��کیل 

دادند.
این اتحادیه نیز چندان دوام نیافت و در س��ال 1839 
 از ه��م گس��یخت. پ��س از فروپاش��ي ای��ن اتحادیه، 
هر یک از کش��ورها به استقال کامل دس��ت یافته و 

حکومتي مرکزي تشکیل دادند.

با اوج گی��ري مخالفت ها ب��ا رژیم تزار، که مش��کات 
ناش��ي ازجن��گ جهان��ي اول ب��ه آن دام��ن مي زد، 
اعتصابات و ش��ورش ها، کش��ور روس��یه را فراگرفت، 
ب��ه صورتي که ت��زار ب��راي مقابل��ه با ای��ن وضعیت، 
دس��ته هایی از نیروه��اي در جن��گ را احض��ار کرد 
و ماموریت س��رکوب مردم راب��ه آن ها واگ��ذار کرد، 
 گرچه دراین میان، بس��یاري از س��ربازان نیز به مردم 

پیوستند.
اوج گیري مشکات، باعث شد تا تزار براي فرونشاندن 
اعتراضات، به انحال پارلمان روس��یه موسوم به دوما 

بیاندیشد. 
در نیمه مارس 1917م تزار نیکاي دوم استعفا داد و 

دولت جدیدي شکل گرفت. 
ای��ن دولت ب��ا اع��ام حکوم��ت جمه��وري در نیمه 
س��پتامبر 1917، برنامه هاي اصاحي را در دس��تور 
 کار ق��رار داد ام��ا از ح��ل مس��ائل بنیادین، س��ر باز 

زد. 
حکومت جمهوري، چند ماه بیشتر به حیات خود ادامه 
نداد؛ چرا که با رس��یدن لنین و یارانش و بر پا ش��دن 
انقاب اکتبر، حکومت جمهوري شوروي سوسیالیستي 

روي کار آمد.

کش��ور جمهوري نیکاراگوئه در امریکاي مرکزي واقع 
اس��ت. تاریخ نیکاراگوئ��ه مانند س��ایر جمهوري هاي 
امریکاي مرکزي با دوران طوالني س��لطه اس��پانیا که 

قریب سه قرن به طول انجامید، آغاز مي شود. 
در  ناآرامي ه��ا  به دنب��ال  1821م  س��ال  در 
 اس��پانیا، نیکاراگوئ��ه نی��ز مانن��د س��ایر کش��ورهاي 
امریکاي التین، اس��تقال خود را اعام کرد و س��لطه 
اس��پانیا بر این منطقه در پانزدهم س��پتامبر آن س��ال 
 پایان پذیرفت. نیکاراگوئه سپس با مکزیک متحد شد و 
ب��ه فدارس��یون امری��کاي مرک��زي پیوس��ت. ای��ن 
فدراسیون در س��ال 1838م منحل ش��د و نیکاراگوئه 
 در س��وم ژانویه این س��ال به اس��تقال کامل دس��ت 

یافت. 
 جمهوري نیکاراگوئه کشوري است در آمریکاي مرکزي؛ 
که از نظر مساحت بزرگ ترین کشور آمریکاي مرکزي 
اس��ت. نیکاراگوئه از ش��مال با هن��دوراس و از جنوب 
با کوس��تاریکا همس��ایه اس��ت. در ساحل ش��رقي آن 
 دری��اي کارائیب و در س��احل غرب��ي آن اقیانوس آرام 

قرار دارد. 
نیکاراگوئه به صورت جمه��وري دموکراتیک پارلماني 
 اداره مي ش��ود. رییس جمه��ور ه��م رییس کش��ور و 

هم رییس دولت است.

به مناسبت سالروز ازدواج علی)ع( و فاطمه )س(؛

روشن تریـن تالقـی آیینـه و آب

در چنین روزی 



اخبار خبر 

معاون استاندار اصفهان گفت: ش��هرداری باید قبل از اجرای طرح های مرتبط با 
حمل و نقل و ترافیک مصوبه شورای ترافیک استان اصفهان را گرفته و سپس طرح 
ترافیکی آن را تهیه کند. به گزارش زاینده رود، به نقل از اداره  کل روابط عمومی 
استانداری اصفهان، محمد علی طرفه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک 
استان اصفهان اظهار داشت: شهرداری قبل از اجرای طرح های مرتبط با حمل و 
نقل و ترافیک در درجه نخست ملزم است مصوبه شورای ترافیک استان اصفهان 
را اخذ و سپس طرح ترافیکی آن را تهیه کرده و به شورای ترافیک ارسال کند تا 
بررسی های الزم انجام شود.وی با اشاره به تصویب نامه های هیات وزیران در زمینه 
لغو آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه و اصالح آیین نامه اجرایی موارد 
معافیت اس��تفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بار افزود: تصویب نامه ها به 
دستگاه های مرتبط ابالغ شوند تا توسط دستگاه ها بررسی و نظراتشان را اعمال 
کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان ب��ه عملیات اجرایی 
پروژه های میدان استقالل و میدان 25 آبان اشاره و بیان کرد: باید تمهیداتی برای 
رفع مش��کالت خدماتی از قبیل قطعی آب و گاز صورت پذیرد و طرح ترافیکی 
مناسب برای تس��هیل عبور و مرور در معابر شهری توسط شهرداری تهیه و ارائه 
شود. وی درباره طرح تقاطع غیر همسطح اشکاوند و میدان شورا تصریح کرد:  باید 
جلسه ای با محوریت فرمانداری اصفهان و دفتر فنی با دستگاه های ذی ربط برای 
بررسی جزئیات اجرائی طرح تشکیل ش��ود.طرفه در ارتباط با جایگزینی موقت 
مسیر اصفهان- خور- مشهد با مسیر اصفهان- گرمسار- مشهد گفت: مسیر موقت 
اتوبوس های مشهد تا پایان شهریور از مسیر گرمسار مشهد تردد می کنند و بعد از 

شهریور ماه دوباره مسیر این اتوبوس ها بررسی و تصمیم گیری می شود.

باحضور نمایندگان سازمان استاندارد کش��ور ، نمایندگان تولیدکنندگان مطرح 
کنتور کشور ، نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و نمایندگان تعدادی 
از شرکت های آب و فاضالب ش��هری و روس��تایی برنامه استانداردسازی جدید 

کنتورهای آب و شرکت آبفا استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت .
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت : در جلسه ای که 
با حضور بیش از 30 نفر از متخصصین و کارشناسان عضو کمیته تدوین استاندارد 
 OIML R49 جدید کنتورهای آب برگزار شد سند نهایی مشتمل بر بخش دوم
ویرایش س��ال 2013 به تأیید و تصویب اعضا رس��ید و آماده ارائه به کمیته ملی 
استاندارد کشور است .حسن غالمی افزود : طی دوسال اخیر نمایندگان تعدادی از 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور و نمایندگان شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کش��ور نسبت به تدوین اس��تاندارد جدید کنتورهای آب مبتنی بر 
استاندارد به روز OIML اقدام کردند به طوریکه در سال گذشته موفق به تدوین 

بخش اول این استاندارد و ارائه آن به کمیته ملی استاندارد کشور شدند .
وی به بازدید رییس مرکز اندازه شناس��ی و اوزان مقیاس های سازمان استاندارد 
کشور از آزمایشگاه تس��ت کنتور آبفا استان اش��اره کرد و خاطرنشان ساخت : به 
دنبال برگزاری این جلس��ه دکتر خس��رو معدنی پور رییس مرکز اندازه شناسی 
و اوزان مقیاس های س��ازمان استاندارد کش��ور به همراه مدیرکل اداره استاندارد 
استان اصفهان و جمعی از کارشناسان سازمان استاندارد و اعضای کمیته تدوین 
اس��تاندارد جدید کنتورهای آب از آزمایش��گاه تس��ت کنتور آب اصفهان بازدید 
کردند .غالمی با بی��ان اینکه دکتر معدنی پ��ور همکاری بیش از پیش س��ازمان 
اس��تاندارد و ش��رکت آبفا اصفهان را در ارتقای جایگاه نظ��ارت و کنترل عملکرد 
سازندگان کنتورهای آب را خواس��تار شد تصریح کرد : آزمایشگاه کنترل کیفیت 
و تست کنتورهای آب ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان به مجهزترین و کامل ترین 
آزمایشگاه در بین ش��رکتهای آب و فاضالب شهری و روس��تایی در کشور تجهیز 
 شده است و س��االنه بیش از یکصد هزار کنتور در این محل تست و کنترل کیفی

 می ش��وند چرا که این آزمایش��گاه در چهار س��ال اخیر با دو دس��تگاه میز تست 
پیش��رفته و چهار نفر نیروی دائمی به صورت پیوسته تستهای مربوط به سالمت 
و صحت عملکرد کنتورهای آب را در دو دس��ته کلی انجام م��ی دهد .معاون بهره 
 برداری ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان به تبادل تفاهم نامه گس��ترش همکاری ها 
بین سازمان استاندارد و شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور پرداخت و اظهار 
داشت : در حاشیه این نشست تبادل تفاهم نامه گسترش همکاری ها بین سازمان 
استاندارد و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفت . این تفاهم نامه به 
منظور همکاری و مشارکت در زمینه فعالیتهایی با موضوع اندازه شناسی در صنعت 
آب و فاضالب ،ترویج و آموزش فنی و تخصصی کارشناسان طرفین و کارشناسان 
فنی تولیدکنندگان داخلی کنتور باتوجه به ضرورت و نیاز طرفین مبادله شد . غالمی 
همکاری ، همفکری و برنامه ریزی درخصوص ایجاد آزمایشگاه مرجع میترینگ 
آب و فاضالب را حائز اهمیت برش��مرد و خاطرنشان ساخت : تعیین شرایط انجام 
آزمونهای کنترل کیفی کنتورهای آب ، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های تصدیق 
کنتورهای آب ، برگزاری دوره های آموزشی علمی ، فنی و مهارتی در سطوح مختلف 
کارشناسی و اجرای همایش ، سمینارهای عمومی و تخصصی در سطح ملی ، منطقه 
ای و بین المللی را ضروری دانست.وی گفت : دکتر معدنی پور به نمایندگی سازمان 
استاندارد کشور و مهندس عطائی فر به نمایندگی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور امضا کنندگان این تفاهم نامه بودند و مقرر ش��د به جهت تسهیل شرایط 
همکاری متقابل ، تفاهم نامه مشابهی فیمابین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

و اداره کل استاندارد استان منعقد شد .

 رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مهم ترین 
موضوع در حوزه گردشگری اصفهان برند شهری است که طی سه ماه آینده رونمایی 
می شود. محمدرضا رجالی در نخستین جلسه کمیسیون گردشگری و برند شهری 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: برای برند شهری باید در ابتدا متولی مشخص 
می  شد که اتاق بازرگانی با مطالعه تجربه اتاق بازرگانی سایر کشورها به این قضیه 

وارد شد.
وی بیان داشت: حمایت های مسووالن استان طی سه سال اخیر مسووالن خوب 

بود به طوری که تا سه ماه آینده، رونمایی برند شهری اصفهان قابل حصول است.
رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به انواع 
برند شهری در حوزه بین المللی گفت: برندها بر دو نوع هستند ارگانیک و استراتژیک 
هستند که برای اصفهان با هماهنگی ارگان  های مسئول برند استراتژیک تعریف شده 
است. وی در مورد وظایف کمیسیون گردشگری نیز گفت: تالش می  کنیم با تشکیل 
کمیته های تخصصی، باور پذیری برند در افکار عمومی را تسهیل کرده و برنامه افق 

1404 را در اصفهان عملیاتی کنیم.
گردشگری در اصفهان نیازمند خالقیت است

علی کرباسی زاده، نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان نیز در 
این جلسه گفت: سهم ایران از گردشگران دنیا در سال ۸3 برابر با 9صدم درصد و با 

هدف پنج دهم درصد در افق 1404 بوده است.
وی با بررسی آماری وضعیت گردشگری ایران گفت: سهم ایران از گردشگران دنیا 
در سال ۸3 برابر با 9 صدم درصد و با هدف پنج دهم درصد در افق 1404 بوده که 
در حال حاضر به 5 صدم درصد تقلیل یافته اس��ت و این یعنی در افق چش��م انداز 
ساالنه نیازمند 20 میلیون گردشگر هس��تیم که درآمد 25 میلیارد دالر به همراه 
داشته باشند.رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان با 
اشاره به اهمیت تمرکز بر گردشگری داخلی گفت: در سال 2015 آمار گردشگران 
داخلی از ۶ میلیارد نفر گذشته و در شهری مانند مشهد می  بینیم درآمد گردشگری 
داخلی بیش از گردشگری خارجی است اما اصفهان به دلیل نداشتن زیرساخت  ها و 
کم کاری  ها عقب مانده و این در حالیست که 30 درصد بزرگراه  های کشور و نیروی 

تحصیل کرده در استان وجود دارد اما تدبیر وجود ندارد.
وی رتبه ایران در شاخص  های گردشگری را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: رتبه 
استان اصفهان در آثار تاریخی رده 9 جهان است و چرا باید مزیت صنعتی به عنوان 
محور توسعه اصفهان معرفی شود. کرباس��ی زاده تاکید کرد: مزیت ما گردشگری 
اس��ت و می  بینیم که 9 درصد تولید ناخالص دنیا سهم گردش��گری است و از 11 
شغل، یک شغل آن مستقیما مربوط به گردشگری  است و ۶ درصد صادرات جهان 
به گردشگری تعلق دارد. وی افزود: ایران با ۷0 میلیون جمعیت تنها 3.3 میلیون 
گردش��گر جذب کرده در حالی که ترکیه به اندازه نیمی از جمعیت خود س��االنه 
گردشگر جذب می  کند. عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، رتبه 
ایران در شاخص  های گردشگری را با کشورهای منطقه مقایسه کرد و راهکارهای 
رفع آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: نه تنها دولت و نهادها، بلکه بخش خصوصی 
نیز در این زمینه کم کاری کرده و زمانی که دو سال پیش به انبوه  سازان می  گفتیم 
اصفهان مش��کل هتل دارد، با اشاره به هتل  های خالی، پیش��نهاد ساخت هتل را 

نامعقول تلقی می  کردند. 
کرباسی  زاده تبیین کرد: گردش��گری اصفهان نیازمند خالقیت است و اقامت یک 
روزه رییس جمهوری اتریش در این شهر در مقابل اقامت نیم  روزه در تهران اولویت 
 این شهر را نش��ان می  دهد. وی در پایان گردشگری را عامل ایجاد اشتغال، توسعه

 زیر ساخت ها، بهبود وضع دهک  های پایین درآمدی، توسعه فرابخشی و تحریک 
کننده تقاضای کل دانست و بر ضرورت توسعه آن در اصفهان تاکید کرد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: تعرفه مهدهای 
کودک استان اصفهان در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.

مهدی غیور در گفتگو با زاینده رود با اشاره به اعالم تعرفه مهدکودک های 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: میانگین افزایش تعرفه مهدهای   کودک 
کشور 15 درصد و مهدهای کودک استان اصفهان بر اساس درخواست و 

بررسی های کارشناسانه  درصد اعالم شده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش 20 درصدی تعرفه مهدهای کودک به صورت 
پایه ای است، افزود: این در حالی اس��ت که با توجه به درجه بندی صورت 
گرفته مهدهای کودک استان اصفهان می توانند از 10 تا 30 درصد مازاد بر 

تعرفه پایه افزایش تعرفه داشته باشند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیس��تی استان اصفهان اضافه کرد: مهدهای 
کودک استان بر اساس میزان بهداشت و ایمنی، نیروی انسانی متخصص، 

تجهیزات، فضای فیزیکی و نوع آموزش ها درجه بندی می شوند.
وی با تاکید بر اینک��ه افزایش تعرفه ها برای مهده��ای کودک تمام وقت 
اعمال می شود، ابراز داشت: بر این اساس مهدهای کودک شهر اصفهان که 
از ساعت ۷ صبح تا 15 مشغول فعالیت هستند از فرزندان شیرخوار 12۷ 
هزا رتومان، از فرزندان نوپا 115 هزار تومان و از فرزندان نوباوه 12۸ هزار 

تومان شهریه دریافت خواهند کرد.
غیور با بیان اینکه این شهریه ها جدای از وعده های غذایی تعیین شده است، 
 افزود: برای وعد ه های غذایی نیز ۶0 هزار تومان تعرفه جدا تعیین ش��ده 

است.
وی در خصوص تعیین تعرفه مهدهای کودک در شهرس��تان های استان 
اصفهان نیز بیان داشت: بر این اس��اس در مهدهای کودک شهرستان ها 
از فرزندان ش��یرخوار ۸3 هزار تومان، از فرزندان نوپ��ا ۷۷ هزا رتومان و از 

فرزندان نوباوه 9۶ هزار تومان دریافت خواهد شد.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد: در صورتیکه 
هر یک از والدین انتقادی را نسبت به روند دریافت شهریه مهدهای کودک 
استان داشته باش��ند می توانند به دفتر کودکان ادارات بهزیستی استان 

مراجعه کنند.

معاون استاندار اصفهان:

شهرداری برای اجرای طرح های ترافیکی 
ملزم به اخذ مصوبه شورای ترافیک است

استاندارد سازی جدید کنتورهای آب 
در شرکت آبفا

طی سه ماه آینده؛

برند استراتژیک شهری اصفهان 
طی سه ماه آینده رونمایی می شود

 تعرفه  مهد کودک های  استان 
در سال جاری 20 درصد افزایش یافت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1680 |سه شنبه 24 شهریور 1394 |1ذی الحجه1436

شهرداران شیراز و اصفهان با یکدیگر دیدار و پیرامون مسائل و مشکالت مبتالبه 
دو کالن شهر به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.

 علی رضا پاک فطرت، شهردار شیراز در دیدار با شهردار اصفهان و با تاکید بر این 
که باید کالن شهرها هماهنگ تر باشند، گفت: مشکالت و معضالت کالن شهرها 

را می توان با استفاده از تجارب یکدیگر مدیریت کرد. 
پاک فطرت با بیان این که دو ش��هر ش��یراز و اصفهان یک��ی از مقصدهای تمام 
گردشگرانی است که به ایران سفر می کنند، بر لزوم هماهنگ شدن تمام امکانات 

برای رونق گردشگری در این دو شهر تاکید کرد.
وی با بیان این که پیشرفت اقتصادی هر ش��هر در کشور، بر سایر نقاط کشور هم 
تاثیرگذار خواهد بود، گفت: بدون تردید با رونق گردشگری و ورود سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی به شهرها، شاهد بهبود رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.
پاک فطرت ب��ا تاکید بر ض��رورت تب��ادل تجربه می��ان کالن ش��هرها در تمام 
حوزه ه��ا، تاکید ک��رد: ش��هرداری ش��یراز از همراهی م��داوم مراک��ز متعدد 
علمی به ویژه دانش��گاه ش��یراز، دانش��گاه صنعتی ش��یراز، بنیاد ملی نخبگان، 
 مرک��ز اس��تنادی جهان اس��الم و دیگ��ر مراک��ز دانش��گاهی برخ��وردار بوده

 است.

شهردار شیراز تاکید کرد که برای داشتن یک کشور قوی و منسجم باید همه با 
همدلی و همزبانی در مسیر سازندگی حرکت کنیم.

تصریح کرد: الزم است همه دست به دست هم دهیم تا کشوری قوی، منسجم و 

مذهبی به نسل های آینده تحویل دهیم.
ش��هردار اصفهان نیز با تاکید بر این که کالن شهرها نیاز به پوست اندازی دارند، 
گفت: شهرداری اصفهان با راه اندازی مرکز خالقیت و نوآوری به این حوزه ورود 
کرده اس��ت. مهدی جمالی نژاد با اش��اره به این که در دوره های مختلف شاهد 
پوست اندازی ش��هرها بوده ایم، افزود: در هر دوره ش��هرداری ها بار دستگاه های 
مختلف که بر زمین مان��ده را بلند و در حوزه های ورزش��ی، تفریحی و فرهنگی 

ورود کرده اند.
او با بیان این که اکنون ش��هرداری ها به غیر از ماهیت خدماتی، جنس فرهنگی 
نیز دارند، خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان تالش می کند با انجام فعالیت های 
فرابخش��ی، دانش را به ثروت، خدمات و ارزش  اف��زوده تبدیل کند، گفت: مرکز 
خالقیت و نوآوری ش��هر تجارب جدید در جهان را احصاء و بومی سازی خواهد 

کرد.
 ش��هردار اصفهان بر تبادل تج��ارب در بین ش��هرها به خصوص کالن ش��هرها 
 تاکید ک��رد و اف��زود: در ده��ه جدی��د کالن ش��هرها بای��د توس��عه عالمانه و 
دانایی محور داش��ته باش��ند، به گونه ای که در این زمینه با رشد جهشی روبه رو 

شوند.

جمالی نژاد،برای رونق گردشگری خواستار شد؛

اصفهان دست در دست شیراز

12

Society,Cultural  Newspaper No.1680 |  September 15  ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Gholipour.zayanderoud@gmail.com

 س��ی و س��ه پل و همه پل های تاریخی 
زاینده رود تنها گ��ذرگاه از این س��و به 
آنسوی روخانه نیست ،بلکه تجلی تالش 
تاریخی برای تبیین نقش محیط زیست و 
ایجاد ارتباط بین آدمی ، مواهب طبیعی و 

آفرینش است .
 بس��تر زاینده به کویری خش��ک و تشنه 
م��ی مان��د و س��ی س��ه پ��ل ب��ا هم��ه 
زخ��م ه��ای پی��دا و پنه��ان ، در پرت��و 
آفت��اب نیم��روزی چ��ون گردنبن��دی 
رود زاین��ده  پهن��ای  در   زری��ن 

 می درخشد و همچنان نظارگر گذر زمان و 
عبور نسل ها و گردشگران است .

برای بس��یاری از رهگذران این بنای زیبا 
، سرش��ار از مفاهیم و آموزه ه��ای به یاد 
ماندنی است . تفاوتی نمی کند که رهگذر 

یا گردشگر ازکدام نقطه کشور یا کدام نقطه جهان آمده باشد ،هرکه هست تحت تاثیر 
از این شاهکار به تفکر واداشته می شود و ذهن و فکر به پرواز درمی آید. همیشه اما 
این چنین نیس��ت و گاه این بنای زیبا و گوهر بدیل ، تحت تاثیر و مورد دستخوش 
نامالیمات قرار می گیرد این را می توان از صدها دس��ت نوشته ، خدشه و خراش بر 

پیکره زرین سی و سه پل فهمید .
دیوار نوشته های سی و س��ه پل گرچه زخمی عمیق بر این بنای تاریخی است؛ اما 
تبیین کننده نکته های قابل تامل در ذهن آدمی است تا برای مداوای این زخم چاره 
اندیشی کند .این بدان معنا اس��ت که حفظ این بنای ارزشمند به لحاظ نرم افزاری 
و س��خت افزاری نیازمند پویش ، پایش ، برنامه ریزی و اطالع رسانی غیرمستقیم و 
رخ به رخ دارد تا همگان در باب ارزش و عظمت می��راث فرهنگی و تاریخی به فهم 

مشترک بپیوندند .

» کوتاه غمگین وبی پ��ول « یکی از واژه 
هایی اس��ت که با ماژیکی سیاه بر سینه 
زرین سی و سه پل نقش بسته و توسط 
پیام و پروانه امضا شده ، یا قلم بچه های 
هاتف که نوشته اند » خواهی که جهان 

در کف اقبال توباشد .«
آن س��وتر جمل��ه حام��د چوبکی��ن که 
 باقلمی ضخیم وآبی رنگ نوش��ته اس��ت

» وقتی اینجا آب آمد«،علی ومحمد ورضا 
هم که ان��گار گروهی ازروی پل گذش��ته 
اند آنها هم با رنگ س��فید نوشته اند فقط 

باغ ابریشم.
این خدش��ه ه��ا نش��ان می دهن��د که 
نویسندگان ، بدون تردید هیچ شناختی 
از عظمت و ارزش سی و سه پل نداشته و 
در معرض اطالعات قرار نگرفته اند ، اینها 
همان جامعه هدفند که از نعمت دانستن محروم هستند و باید در معرض آموزش و 
اطالعات قرار گیرند و از مقررات و قوانین مطلع شوند و بهترین مکان برای انجام این 
مهم مکان مراجعه آنها یعنی همین سی و سه پل بوده است .به همین جهت وجود 
نگهبان وراهنما در تمامی ساعات شبانه روز در این اماکن ساده ترین و پیش پا افتاده 
ترین کاری است که باید انجام ش��ود، لذا نبود این امکان مقدماتی موجب شده که 
سی سه پل وسایرپل های تاریخی تسلیم رهگذران و شب گردان و نا آگاهان باشد 
 . این بنای تاریخ��ی نزدیک به 300 مت��ر درازا و 14 متر پهن��ا دارد و طوالنی ترین 
پل زاینده رود است که در س��ال 1005 هجری ساخته شده است و اکنون به جنگ 
دلنوشته های تبدیل شده است . برخی نوشته ها با رنگ افشانی برروی دیوار تبدیل به 
لکه کرم رنگ بزرگی شده ونشان می دهد این شاهکار معماری و پل سازی ایران که 

ترکیبی مطلوب از فنون مهندسی ومعماری است در معرض خطر قرار دارد.

پیکر سی وسه پل 
آماج زخم ها و خراش ها

 دولت باید طرح و برنامه مشخصی برای جذب سرمایه 
گذاری خارجی در توسعه زیر ساختهای کشور به ویژه 

در زیر ساخت های حمل ونقل تهیه کند
به گزارش زاینده رود و ب��ه نقل از روابط عمومی اداره 
کل راه وشهرسازی استان اصفهان، حجت اله غالمی 
مدی��ر کل راه و شهرس��ازی و رییس ش��ورای حمل 
ونقل اس��تان اصفهان گفت: حمل ونق��ل اگرچه به 
عنوان ش��اخه ای از بخ��ش خدمات به حس��اب می 
آید اما ب��ه دلیل اهمی��ت بنی��ادی اش ، فعالیت زیر 
 بنائی تلقی می شود و نقش اساس��ی حمل ونقل در 
شکل گیری س��اختار اقتصادی جوامع موجب شده 
که همواره در بحث رشد اقتصادی ، نقش زیر ساخت 
حمل ونقل مورد توجه قرار گیرد که عدم توجه به آن 
موجب عقب ماندگی سایر بخش ها می شود و نقش 
 کلیدی نیز در جذابیت سرمایه گذاری سایر بخش ها 

دارد.
رییس ش��ورای حمل ونقل اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه یکی از بدیهی ترین نشانه های توسعه کشورها، 
وضعیت سیس��تم های حمل ونقل ریلی، جاده ای ، 
هوائی و دریایی آن کشور اس��ت افزود: حمل ونقل و 
 زیر بخش��های آن را نباید از ماجراهائی که بر اقتصاد

 می گذرد جدا دانست زیرا ناکامی این بخش نیز کما 
بیش نتیجه همان آفت های کالن اقتصادی است.

وی متذکر ش��د:  ب��ا توجه ب��ه کمبود مناب��ع مالی 
 دولتی ، حداقل در 10 س��ال آینده مدل تامین مالی

 پروژه های حمل ونقل استان باید بر اساس استفاده 
از ظرفیت های سرمایه گذاری باشد اگرچه متاسفانه 
بخش حمل ونقل به اس��تثنای م��وارد اندک، بخش 
 ش��ناخته ش��ده ای برای س��رمایه گذاری نیست  و 
رغبتی در میان س��رمایه گذاری در این زمینه وجود 
ندارد.غالمی جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی را به 
عنوان یک استراتژی که در دستور شورای حمل ونقل 
استان قرار دارد دانست و گفت: با توجه به تاکید وزیر 
راه وشهرس��ازی که ارائه فرصت های سرمایه گذاری 
 در حوزه حمل ونقل باید حمل ونقل ترکیبی باش��د

 به رغم اینکه ارائه هر پروژه به تنهایی برای س��رمایه 
گذار جذابیت دارد اما اگر ارتباط پروژه ها با یکدیگر و 
به صورت ترکیبی به سرمایه گذار خارجی معرفی شود 
چون ارزش مضاعفی برای سرمایه گذار ایجاد می کند 

باعث رغبت بیشتر آنها نیز خواهد شد .
وی افزود: در سال های گذشته در حوزه های صنعت، 
نفت، گاز وانرژی به علت جذابیت وس��ود آوری کالن 
س��رمایه گذاری مورد توج��ه همه س��رمایه گذاران 
خارجی بوده اس��ت ولی دول��ت باید ط��رح و برنامه 
مش��خصی برای ج��ذب س��رمایه گ��ذاری خارجی 
 در توس��عه زیر س��اخت های کش��ور به ویژه در زیر 
ساخت های حمل ونقل تهیه کند و در برنامه ششم 
توسعه در بخش حمل ونقل نگاه ویژه ای به آن شده 

است.
 مدی��رکل راه وشهرس��ازی وریی��س ش��ورای 

حمل ونقل اس��تان اصفه��ان به مش��کالت و موانع 
س��رمایه گ��ذاری در بخ��ش حم��ل و نقل اس��تان 
 اش��اره کرد واظهار داش��ت: عدم ش��ناخت کافی از

 فعالیت های اقتص��ادی در بخش حمل ونقل ، کوتاه 
بودن مدت واگذاری فعالیت ه��ا ، تجربیات  ناموفق 
سرمایه گذاری قبلی، سود آوری پائین فعالیت های 
بخش حم��ل ونق��ل ، رقابت بخش دولت��ی با بخش 
غیر دولتی و همچنین موانع مربوط به اعطای مجوز 
فعالیت در بخش حمل ونقل از این نوع مشکالت است.

غالمی در ادامه با اش��اره به فضای مناس��ب موجود 
 در رواب��ط سیاس��ی، اقتص��ادی وتج��اری ای��ران با

 ق��درت ه��ای ب��زرگ اقتص��ادی دنی��ا گف��ت: 
فرصت مناس��بی اس��ت ک��ه با ی��ک برنام��ه ریزی 
دقی��ق وجام��ع ، توج��ه بیش��تری ب��ه بخ��ش 
 حم��ل ونق��ل ش��ود ت��ا اوالً بت��وان ب��ه اه��داف از 
پیش تعیین شده در اسناد باالدستی استان همانند 
آمایش س��رزمین و چشم انداز توس��عه حمل ونقل 
استان دس��ت یافت و ثانیاً جایگاه اس��تان اصفهان را 
 به عنوان یک هاب لجس��تیک در مرکز ایران تثبیت 
نمود. گفتن��ی اس��ت در ح��ال حاضر پ��روژه های 
حمل ونقل اس��تان در بخش��های ریلی ، ج��اده ای 
وهوای��ی که قابلیت ورود س��رمایه گ��ذاری خارجی 
دارد بال��غ ب��ر 20 میلی��ارد دالر م��ی باش��د ک��ه 
 بخش��ی از آن ب��ه ص��ورت حم��ل ونق��ل ترکیبی 

است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفهان :

 حمل ونقل 
 در جذب

 سرمایه گذاری 
خارجی یک 
نقش کلیدی 

است



برای پایبند بودن
 به قانون، 

ریسک کردیم

پناهنده نشده ام،
با تیم آزاد

 بازمی گردم

 رییس فدراس��یون کش��تی اعالم کرد به قانون پایبند بوده و نفرات اول 
مس��ابقات انتخابی را به رقابت های جهانی فرستاده است. وی همچنین 

عملکرد تیمش در آمریکا را نسبتا مطلوب عنوان کرد.
رسول خادم با توجه به نایب قهرمانی کشتی آزاد در رقابت های جهانی 
۲۰۱۵ آمریکا، ضمن بی��ان مطلب فوق اظهار کرد: برای این مس��ابقات 
دست روی افراد جوانی گذاشتیم که در مسابقات انتخابی اول شده بودند 
و ما حدودا اطمینان داش��تیم که این کش��تی گیران توانایی حضور در 
میدان رقابت های جهانی را ندارند، اما سعی کردیم پای قانون بایستیم و 

هزینه ریسک آن را پذیرفتیم. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه نفرات برتر مسابقات 
انتخابی را به رقابت های جهانی فرستادیم، عملکرد تیم را نسبتا مطلوب 

ارزیابی می کنم.
رییس فدراسیون کش��تی همچنین گفت: اینکه تیم ما نتوانست در این 
رقابت ها صاحب مدال طال شود، خستگی را روی تن کادر فنی گذاشت.

ملی پوش وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی گفت: اینکه مطرح می شود من در آمریکا 
پناهنده شده ام به هیچ عنوان درست نیست و همراه تیم ملی کشتی آزاد به ایران 
بازمی گردم. محسن حاجی پور درباره عدم بازگشتش همراه تیم ملی کشتی فرنگی 
به ایران و شایعاتی که در این باره ایجاد ش��د گفت: با اجازه و هماهنگی مسووالن 

فدراسیون کشتی چند روز بیشتر برای دیدار با دوستانم در آمریکا ماندم.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از رس��انه های داخلی عنوان کردند که من به آمریکا 
پناهنده شده ام که به هیچ عنوان درست نیس��ت. متاسفانه این رسانه ها جوسازی 
کردند و فضای بدی ایجاد ش��د؛ چطور ندانس��ته و ندیده و بدون تحقیق، براساس 
چه سندی از خودشان چنین مس��ایلی را مطرح می کنند.حاجی پور تصریح کرد: 
من با اجازه مسووالن فدراس��یون با توجه به اینکه تیم آزاد قرار بود دیرتر به ایران 
 برگردد برای دیدار با دوس��تانم چند روز بیش��تر در آمریکا ماندم و قرار شد همراه 
تیم ملی کشتی آزاد به ایران برگردم. وی تاکید کرد: هیچ زمان به دنبال چنین هدفی 
نبوده و نیستم. چرا که آبروی خودم و ایران از هر چیزی مهم تر است و نمی خواهم 

بهانه دست بیگانگان دهم.

عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کمک 3 میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان به باشگاه استقالل بیان 
داشت: هدف این بوده و هس��ت که این باشگاه خصوصی سازی شود و 
حاال یکی از مش��کالت کمک چنین رقمی، تبعیض است که اعتراض 

دیگر تیم ها را دربرخواهد داشت.
ابوذر ندیمی با اش��اره به کمک3 میلیارد تومانی به باش��گاه استقالل 
گفت: تکلیف دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از نظر خصوصی سازی 
هنوز مشخص نشده و متاسفانه، دولت این دو باشگاه را فرهنگی اعالم 
کرده و جلوی خصوصی س��ازی را گرفته اس��ت.  البته مجلس با این 
موضوع موافق نیست و به نظر می رسد دولت می خواهد این دو باشگاه 

را حفظ کند.
نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: البته تا 
وقتی که این باشگاه ها خصوصی نشده و از دستور خصوصی سازی خارج 
نشده اند راهی نیست که دولت به آن ها کمک کند اما این امر جای تامل 

دارد که چرا نباید این باشگاه ها واگذار شوند.
ندیمی افزود: باش��گاه هایی مثل اس��تقالل یا پرسپولیس با مشکالت 
داخلی مواجهه هس��تند و متاس��فانه تعصب ،غی��رت و همیت هم در 
بین بازیکنان آن ها وجود ندارد،  از طرفی به نظر می رس��د دولت می 
خواهد این دو باشگاه را حفظ کند؛ چراکه آن را حتی به پیشکسوتان و 

هواداران نیز نمی فروشد.
عضو هیات رییس��ه فراکسیون ورزش مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
داش��ت: به عنوان رییس فراکس��یون تعاون اعالم می کنم اگر این دو 
باشگاه از طریق تعاونی فروخته شود آمادگی خرید آن ها از طرف همه 

مردم وجود دارد ضمن این که سرمایه ساالری هم در تعاونی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از آنجا 
که دولت فعال تصمیم خود را برای اجرایی شدن قانون خصوصی سازی 
با مانع روبه رو ک��رده و طبق مصوبه فرهنگی بودن این باش��گاه ها و به 
گفته رییس سازمان خصوصی سازی، برای روشن شدن تکلیف اقدامی 
صورت نمی گیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی به نظر می رسد کمک به 

خصوصی سازی کار بی فایده ای است.
صدای اعتراض تیم های شهرستانی بلند می شود

ندیمی با اشاره به این که دولت با این کمک به استقالل،بین باشگاه ها 
تبعیض قائل می ش��ود، توضیح داد: بزرگترین آفت و مشکل در حفظ 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس که توس��ط دولت وجود دارد همین 
تبعیض اس��ت در واقع صدای اعتراض تیم های دیگر بلند خواهد شد 
که چرا تنها به دو تی��م و آن هم دو تیم تهرانی کمک می ش��ود، بحث 
این است که باید این کمک عادالنه و مبتنی بر حقوق عمومی باشد و 

بنابراین تیم های شهرستانی حق دارند توجه نشان دهند.
این نماینده ادامه داد: هدف این است که این دو باشگاه خصوصی سازی 
شوند، این باش��گاه ها تمایل به خصوصی ش��دن دارند و قانون هم این 
اجازه را داده است اما برخی در دولت به هر دلیلی موافق نبودند و پس 

از مزایده های ناموفق این تیم ها را از خصوصی سازی خارج کردند.
استقالل حتی مکلف به درآمدزایی نشده است

ندیمی تصریح کرد: باشگاه هایی مثل استقالل در تامین هزینه و درآمد 
به خود واگذار نش��ده اند که الاقل از طریق تماش��اگران فروش بلیت 
بازی ها و راه های دیگر درآمد داشته باش��ند و االن چاره ای جز کمک 
باقی نمی ماند درواقع منطق اضطرار و ناچاری است و در منطق اضطرار 

هم دوستان دنبال عدالت نمی گردند.
عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: این نوع رفتارها که خصوصی س��ازی متوقف ی��ا فعالیت های که 
قراردادهای بازیکنان را مخفی کند یا این که تنه��ا به یک یا دو تا تیم 
کمک شود همه این ها محل تردید و سوال است و بنابراین باید عالوه 
براین  سوال که آیا باید فقط به تیمی مثل استقالل کمک شود پرسید 
چرا اجازه فروش و تعاونی شدن باشگاه های مثل استقالل و پرسپولیس 
داده نمی شود، باید در نظر داشت با یک سوال مشکالت حل نمی شود.

و  پابرجاس��ت  همچن��ان  آبی ه��ا  س��رخ  مال��ی  مش��کالت    
 وزارت ورزش و جوانان اعالم کرده که قصد دارد طی هفته جاری مبلغ

 س��ه  میلیارد تومان به باش��گاه اس��تقالل پرداخت کرده تا بخشی از 
مشکالتش را مرتفع کند. البته وزارت ورزش از کمک به پرسپولیس هم 

خبر داده که هنوز رقم آن اعالم نشده است.

عملکرد خیره کننده ستاره 
پرسپولیس

بررس��ی عملکرد مهدی طارمی در ی��ک ماه و یک هفته اخیر نش��ان 
می ده��د طارم��ی در مدت زمان یادش��ده ه��ر 7۵ دقیق��ه یک گل 
ب��رای پرس��پولیس و تیم مل��ی زده و ای��ن در نوع خ��ود جالب توجه 
اس��ت.مهدی طارم��ی را بای��د مهم تری��ن بازیک��ن ای��ن فص��ل 
 پرس��پولیس در ف��از هجوم��ی ارت��ش برانک��و ایوانکوویچ دانس��ت. 
مهاجمی با خصوصیات منحصر به فرد که بعد از گرفتن دست پروفسور 
در تقابل با ف��والد )هفته پنجم لیگ برتر( در ج��ام حذفی هم، دروازه 
پیکان را باز کرد تا پنالتی اش سند صعود قرمزها را به مرحله یک هشتم 
امض��ا کند.مهدی بع��د از این که ایس��تگاه اول لیگ برت��ر را بیرون از 
مستطیل سبز ماند از دقیقه یک بازی با استقالل صنعتی پیراهن قرمز 
پرس��پولیس را برتن کرد. طارمی پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه سال جاری، 
87 دقیقه انتظار کش��ید تا باالخره اولین گل فصل اش را برای قرمزها 
بزند. هرچند پرس��پولیس به میزبانش اس��تقالل صنعت��ی یک بردو 
باخت.مهاجم قرمزها پس از آن ۹۰ دقیقه تمام برابر تیم های سپاهان، 
 ذوب آهن  و فوالد در ایس��تگاه های س��وم تا پنجم بازی ک��رد تا به جز

 دو خطای پنالتی که از مدافعان ذوب آهن  و فوالد گرفت، سه گل هم به 
سپاهان )۱۲( و فوالد )۵۰ و ۵7( بزند.چهار بازی و 36۰ دقیقه تالش 
برای رسیدن به چهار گل عملکردی قابل قبول بود خصوصا که در بازی 

آخرسه امتیاز شیرین نصیب پرسپولیس شد.
پرس��پولیس در تقابل با پیکان، کم موقعیت گلزنی نداشت. خصوصا 
در نیمه نخس��ت با این حال کار قرمزها گره خورد تا این که در دقیقه 
67 توپ به دس��ت ش��هریار مغانل��و خ��ورد و قرمزها صاح��ب ضربه 
پنالتی ش��دند. یک دقیقه بعد هم مهدی طارمی ب��ا پنالتی زیر طاقی 
 خود پی��کان را به تعمیرگاه فرس��تاد تا ب��ار دیگر منجی تی��م برانکو

 ش��ود.به این ترتیب طارمی از پنجش��نبه ۱۵ مرداد ماه که اولین گل 
فصل اش را به استقالل صنعتی و گلر خارجی اش زد تا دیدار برابر پیکان  
در جام حذفی- طی 6۰۲ دقیقه بازی ملی و باشگاهی 8 گل زد. یعنی 

هر 7۵،۲۵ دقیقه یک گل.
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سرخابی ها

ذوب آهن در این هفته به مصاف قعرنشین لیگ می رود. 
به همین دلیل ش��اید در وهله اول این طور به نظر رسد 
که ب��ازی این هفته خیل��ی برای سبزپوش��ان اصفهانی 
چالش برانگیز نباش��د اما نباید فراموش کرد که حریف، 
فوالدی اس��ت که رتبه فعلی آن نش��ان دهنده جایگاه 
واقعی اش نیست. بعد از بازی س��پاهان و تراکتورسازی 
که هیچ ش��کی برای انتخاب آن به عنوان حساس ترین 

بازی هفته شش��م وجود ندارد، دیدار فوالد خوزس��تان 
و ذوب آهن اصفه��ان را هم می ت��وان از جمله مهم ترین 
بازی های هفته به حس��اب آورد. اهمیت ای��ن دیدار به 
این خاطر است که فوالد به عنوان قهرمان دو دوره پیش 
 لیگ برتر و ذوب آهن در کس��وت مدافع عنوان قهرمانی 
جام حذفی هر دو در زمره مدعیان قهرمانی در لیگ جاری 
به حساب می آیند.وجه مشترک فوالد و ذوب آهن که هر 
دو تمرینات آماده سازی پیش فصل خود را به موقع و روی 
برنامه آغاز کردند  این است که هیچ کدام لیگ پانزدهم 
را خوب ش��روع نکردند. روند ناامیدکننده ذوب آهن اما 
خیلی زود و از هفته س��وم تغییر کرد و این تیم با دو برد 
پیاپی برابر سرخابی های پایتخت در ورزشگاه آزادی هم 
برای رقبا خط و نشان کشید و هم تا نیمه باالیی جدول 

باال آمد. در مقابل، روند مایوس کننده فوالد در ادامه بهتر 
که نشد هیچ بدتر هم ش��د تا کار به جایی برسد که این 
تیم با کسب تنها س��ه امتیاز از ۵ بازی گذشته قعرنشین 
فعلی لیگ ایران باشد. شاگردان یحیی گل محمدی امروز 
دو چالش جدی پیش روی دارند. اول دمای باالی هوای 
اهواز است که با وجود نزدیک ش��دن به روزهای پایانی 
تابس��تان هنوز خیلی پایین نیام��ده هرچند که گرمای 
این شهر دس��ت کم در قیاس با هفته های ابتدایی لیگ 
به مراتب قابل تحمل تر شده است. دومین عاملی که کار 
سبزپوشان اصفهانی را سخت می کند، قعرنشینی میزبان 
 است. شاگردان دراگان اس��کوچیچ برای اعاده حیثیت و 
 پای��ان بخش��یدن ب��ه بح��ران زودهنگامی ک��ه به آن 
گرفتار آمده اند، هیچ چاره ای جز کسب حداکثر امتیازات 

از این بازی خانگی ندارند. در این ش��رایط بازگش��ت به 
اصفهان با دست پُر قطعا کار س��اده ای نیست.از آخرین 
رویارویی ف��والد و ذوب آهن در اه��واز خیلی نمی گذرد. 
ششم اردیبهشت ماه سال جاری بود که دو تیم از هفته 
بیست و هفتم لیگ گذش��ته به مصاف هم رفتند. در آن 
 مس��ابقه مس��عود حس��ن زاده تیم اصفهانی را از حریف

 پیش انداخت. بازی در حال اتمام به سود ذوب آهن بود 
که لئونارد مساریچ با زدن یک گل به خودی در وقت های 
تلف شده پیروزی تیم اصفهانی را قطعی کرد. فوالد که تا 
قبل از آن همچنان در دایره مدعیان قهرمانی بود پس از 
آن باخت حس��ابی از کورس رقابت عقب افتاد و می توان 
گفت که ذوب آهن امید این تیم را ب��رای دفاع از عنوان 

قهرمانی فصل قبلش ناامید کرد.

هفته ششم لیگ برتر فوتبال
 جام خلیج فارس؛

مالقات با قعرنشین اشتباهی

     

عادت کرده ایم به کتمان واقعیت هایی که قرار است افکار عمومی 
نسبت به آنها بی اطالع باشند، واقعیت هایی که خوب یا بد وجود 

دارند و در بطن فو تبا ل ایران جا افتاده اند.
بعد از بازی های تیم  ملی فو تبا ل ایران مقابل گوام بود که آزمون 
و دژاگه علی رغم نمایش خوبی که داشتند  وارد حاشیه ای شدند 
که توسط برخی از مسووالن فدراسیون فو تبا ل برای آنها ساخته 
ش��د.صبوری پیش��ه کردیم تا چند روزی از تنور داغ احضار یا 
تذکر به دژاگه و آزمون بگذرد تا پیش داوری صورت نگیرد، اما 

ماحصل این بازارگرمی ها برای فو تبا ل ایران چه بود؟
درست قبل از بازی مقابل هند بود که خبر تذکر و یا احضار این 
دو بازیکن به کمیته  اخالق رسانه ای شد تا این بار هم بی تدبیری 

در فو تبا ل ایران در صدر امور قرار بگیرد.
نه در مقام دفاع از این دو س��تاره فو تبا ل ایران ب��ر آمده ایم و نه 
قصد تقبیح آنها را داریم، اما س��والی که سخت ذهن را مشغول 
 کرده این است که آیا فدراس��یون فو تبا ل و به صورت مستقیم

 کمیته  اخالق قصد پنهان کردن چه چیزی را دارد، آیا توقع از 
بازیکنی که در آلمان به دنیا آمده و ت��ا رده جوانان در تیم  ملی 
آن کشور بازی کرده و فضای جامعه و ساختار ورزش آن کامال 
بر خالف آن چیزی است که در شعارهای واهی فو تبا ل ما وجود 

دارد، تا چه میزان است؟

س��وال اساس��ی زمانی مطرح می شود که مس��اله ای هم چون 
خالکوبی را به وضوح می توان بر بازوان، پاها و س��ایر نقاط بدن 
بس��یاری از بازیکنان لیگ برتری دید، فقط کافی اس��ت بر سر 
تمرین این تیم ها حاضر ش��وید تا به چش��م همه چیز را شاهد 

باشید.
برخی مسایل علی رغم تعاریف مشخص و مبرهنی که در جامعه 
و عرف کشور ما دارند، اما در فو تبا ل ما نه تنها امروز،  بلکه مطمئنا 
تا س��ال های آینده نیز نمی توان سیاست یکس��ان مدیریتی در 
مورد آنها اتخاذ کرد. این که آیا خالکوبی ب��رای بازیکنان جرم 
تلقی می شود و با مجازات همراه است؟ آیا اکتفا به تذکر شفاهی 
و کتبی اصال برای فو تبا لیس��ت ها اهمیتی دارد؟ و در پایان این 

که آیا اساسا پنهان کردن واقعیت ها از اصل موضوع می کاهد؟
فو تبا ل جریانی از جامعه ای اس��ت که در آن رش��د کرده است، 
نه این که فو تبا ل الگویی برای جامعه باش��د که اساسا وقایع آن 

جزیی از جامعه ای است که در آن متبلور می شود.
 سیاس��ت یک بام و دو هوای روس��ای فو تبا ل��ی و اخالقی این 
رش��ته ورزش��ی بر هیچ ک��س پوش��یده نیس��ت، تکلیف های 
نامش��خص و تصمیمات نامعلوم به جزی��ی از وضعیت اخالقی 

فو تبا ل در ایران تبدیل شده است.
مدار تصمیمات نادرست مدیریتی در فو تبا ل ایران لطمه هایی 
ایجاد کرده اس��ت، این که با چه برنامه ای، با چه هدفی و با چه 
رویکردی کمیته  اخالق چنین مطلبی را رسانه ای می کند و تنها 
چند ساعت بعد عملکرد کمیته  اخالق توسط ریاست فدراسیون 

تقبیح و رسانه ای شدن آن را عملی نادرست می داند؟
این که اگر ع��دم پوش��ش خالکوبی ها نیازمند تذک��ر و احضار 
اس��ت آیا مدیرانی ک��ه درس مدیریت را نیاموخت��ه و بعضی از 
سیاست های اتخاذی نادرست آنها لطماتی به بار آورده، آیا خود 

نیازمند احضار و تذکر نیستند؟
کاش هم��ان گونه ک��ه به عل��ت توجه خ��اص و ع��ام و اقبال 
عمومی به تی��م  ملی برای پوش��ش عملکرد خود از رس��انه ای 
 ش��دن بهره می بردن��د در مقاب��ل پرون��ده ای قطور ب��ا عنوان
  »فس��اد در فو تبا ل«ک��ه ب��ه گفت��ه نماین��دگان کمیس��یون

 اصل ۹۰مجلس ش��ورای اس��المی پس از احراز تایید شده نیز 
واکنش نشان می دادند.

کاش ب��ه جای ب��ی تفاوت��ی و بی اطالع��ی از اساس��ی ترین و 
اصلی ترین چالش ه��ای فو تبا ل ایران که با نام فس��اد در صحن 
مجلس قرائت خواهد شد، در باد تصمیمات یک روزه که تنها برد 

آ ن رسانه ای شدن است، نمی خوابیدیم!

قهرمان و نایب قهرمان لیگ گذش��ته، امروز در 
قالب مهم ترین بازی هفته شش��م در ورزشگاه 
فوالدش��هر به مصاف ه��م می روند. چه��ار ماه 
پس از پای��ان دراماتیک لی��گ چهاردهم که به 
شیرین ترین شکل برای س��پاهان و به تلخ ترین 
صورت برای تراکتورسازی به پایان رسید، دو تیم 
در حالی در ورزشگاه فوالدشهر به هم می رسند 
که سپاهان ظرف پنج هفته سپری شده از لیگ 
جدید ماموریت دشوار خود برای دفاع از عنوان 
قهرمانی فصل قبل را به بهترین ش��کل ش��روع 
نموده است و در نتیجه آن طالیی پوشان اصفهانی 
امروز در تقابل حس��اس خود برابر قرمزپوشان 
تبریزی نه فقط در کسوت مدافع عنوان قهرمانی 
که در قامت صدرنش��ین فعلی لی��گ به مصاف 
 رقیب می روند. در مقابل، تراکتورس��ازان پس از

 نایب قهرمانی دردناک شان در لیگ برتر فصل 
جدید را هم خوب ش��روع نکرده  به گونه ای که 
طی پنج هفته گذش��ته تنها یک برد به دس��ت 
آورده و با مجموع امتیازاتی کمتر از نیمی از جمع 
امتیازات سپاهاِن صدرنشین فعال درست در میانه  
جدول جا خوش کرده اند.از آخری��ن رویارویی 
سپاهان و تراکتورسازی در ورزشگاه فوالدشهر 
پنج م��اه می گ��ذرد. آخرین مص��اف دو تیم در 
 اصفهان به یک ماه پیش از بس��ته شدن پرونده

 لیگ چهارده��م و زمانی بازمی گ��ردد که آنها 
بیست و سوم فروردین ۹4 از هفته بیست و پنجم 
لیگ گذشته مقابل هم قرار گرفتند. آن بازی را 
شاگردان حسین فرکی با حس��اب دو بر یک از 
حریف بردند. از قضا پیروزی مقابل تراکتورسازی 
سرآغاز بردهای پیاپی و شش گانه سپاهان تا پایان 
فصل بود که در نهایت به قهرمانی این تیم منجر 
شد. در واقع سپاهانی که پس از باخت غیرمنتظره 
به صبا کامال از قهرمانی دور ش��ده ب��ود پس از 
برتری مقابل تراکتورسازی که  آن زمان پشت سر 

نفت تهران تیم دوم جدول به حساب می آمد تا 
حدودی به کورس قهرمانی بازگشت.

این اولین مسابقه از لیگ برتر است که سپاهان 
در آن احس��ان حاج صفی را در اختی��ار ندارد. 
ای��ن بازیکن ک��ه خدمت س��ربازی خ��ود را در 
تراکتورسازی س��پری کرد و روز گذشته اولین 
بازی خ��ود را با پیراهن اف اس ف��او فرانکفورت 
در بوندس��لیگای دو انج��ام داد می توانس��ت 
چهره ویژه این دیدار باش��د. اما حتی در صورت 
 حض��ور ح��اج صف��ی در این مس��ابقه ب��از هم

 نگاه ها بیش��تر معطوف به حبیب گردانی بود. 
مدافع تبریزِی فصل پیش تراکتورسازی که در 
پی اختالف با تونی اولیویرا به س��پاهان پیوست 
و با ابراز خوشحالی ش��دید بابت عضویت در تیم 
اصفهانی تا حدودی حساس��یت ه��واداران تیم 
س��ابق را نس��بت به خود برانگیخت. همچنین 
تقابل شجاع خلیل زاده و علی حمودی با سپاهان 
هم جالب است.لوسیانو پریرا و لئوناردو پادوانی 
به خاطر صادر نش��دن ITC و مح��رم نویدکیا 
به دلیل ت��داوم قهر در این ب��ازی حضور ندارند. 
به غیر از این س��ه نفر که غایبان ثابت س��پاهان 
از ابتدای فصل تاکنون هس��تند ای��ن تیم یک 
 غایب مهم دیگر هم دارد و آن کس��ی نیست جز

 محمدرض��ا خلعتب��ری ک��ه پ��س از دریافت 
کارت زرد در دی��دار براب��ر س��ایپا س��ه اخطاره 
 ش��د و دیدار با تراکتورس��ازی را از دس��ت داد.

میالد س��رلک و حبیب گردانی که طی روزهای 
اخیر با مصدومیت های نه چندان جدی دس��ت 
و پنجه نرم می کردند به این بازی می رس��ند اما 
وضعیت وریا غفوری که در اردوی تیم ملی دچار 
اسپاسم کمر ش��د نامش��خص به نظر می رسد. 
در مقابل خی��ِل غایب��ان س��پاهان، تنها غایب 
تراکتورس��ازی احتماال فردین عابدینی مصدوم 

است.

نگاهی به سیاست یک بام و دو 
هوای کمیته اخالق فوتبال؛

سر به فلک برای کوبیدن خال، 
سر در برف به هنگام فساد

هفته ششم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

چهار ماه پس از آن شب تبعیض و اعتراض، ره آورد کمک 
۳میلیاردی دولت به استقالل!

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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نوبت اول
رفتار برخی بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در دیدار برابر روسیه عصبانیت شدید کواچ 
را به دنبال داشت تا جایی که او بر سر میرزاجانپور فریاد زد و گفت: باید گریه کنی نه 
اینکه بخندی!تیم ملی والیبال ایران در حالی جدال برابر روسیه در جام جهانی ژاپن را 
با شکست پشت سر گذاشت که برخی اتفاقات حاشیه ای در این بازی وجود داشت که 
حکایت از ادامه درگیری های پنهان سرمربی تیم کشورمان و بازیکنان را دارد. بر اساس 
گزارشی که سایت والیبال جهان منتشر کرده است، زمانی که تیم ایران ست دوم بازی 
برابر روسیه را هم واگذار کردند، بازیکنان ایرانی در حال خندیدن بودند که این موضوع 
 عصبانیت کواچ را به دنبال داشت.س��رمربی تیم ملی ایران که از دست شاگردانش و 
به خصوص میرزاجانپور )بخاطر یکی از اسپک هایش( خشمگین شده بود، بر سر او فریاد 
کشید و گفت: تو برای چی می خندی؟ ما ست دوم را از دست دادیم و تو می خندی؟ تو 
باید گریه کنی نه اینکه بخندی! تیم ملی والیبال ایران در پنجمین بازی خود در جام 

جهانی با حساب سه بر صفر مغلوب روسیه شد.

فریاد کواچ بر سر میرزاجانپور؛
 باید گریه کنی؛ نه اینکه بخندی
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دانستنی هاسبک زندگی

در لحظه زندگی کنید
آنچه شادی ها را از ما می گیرد و پای غصه ها را به زندگی ما باز می کند، فارغ بودن از 

لحظه حاضر و پرداختن به گذشته و آینده است. 
خاطرات تلخ، حسرت ها، آرزوهای بر بادرفته، خوشبختی از دست رفته در گذشته 
 و نیز رنج ه��ا و مخاطرات هنوز نیام��ده، ترس های مبهم، اضط��راب های نامعلوم، 
نگرانی های بی اساس در آینده باعث می ش��ود از زمان حال غایب باشیم و نتوانیم 

خوبی های لحظه را ببینیم و از آن لذت ببریم. 
 فرض کنید در یک روز بهاری در خیابان راه می روید که ناگهان باد و بارانی ش��روع

می شود که زمین و زمان را به هم می ریزد. ممکن است وقوع چنین رخدادی، خرابی، 
خسارت یا ترسی را به یادتان آورد. ممکن است با مقایسه اوضاع کشوری که پیش از 
یک زلزله وحشتناک چنین آب و هوایی در آنجا دیده شده بود، بترسید که مبادا این 
آب و هوا هم زلزله بدی به دنبال داشته باشد یا نگران شوید که نکند لباس های روی 

بند رخت تان را باد ببرد .
در صورت چنین تصوراتی در لحظه حضور نخواهید داشت و نمی توانید لطافت هوا 
و خنکای باران را روی پوست صورتان احس��اس کنید. پرواز شکوفه ها و برگ های 
نورس را در هوا و تغییر رنگ و حالت دم به دم آسمان را ببینید و به این ترتیب یکی از 
زیباترین تابلوهای سمعی و بصری طبیعت را از دست خواهید داد. مستربین در لحظه 
زندگی می کند. به هر اتفاقی در همان لحظه ای اهمیت می دهد که وجود دارد. وقتی 
گذشت فراموشش می کند و به دنبال لحظه بعد می رود؛ لذا مزه های تلخ زیر زبانش 

نمی ماند و ترس از آینده عیشش را منقص نمی کند.
در زندگی تان کم توقع باشید تا با شادی زندگی کنید

رشته آرزو، دراز است و هرگز به آخر نمی رس��د. همواره آنچه را داریم نمی خواهیم 
و آنچه را نداریم می خواهیم. واضح است که ناکام می شویم، خشمگین می شویم. 
افسرده می شویم و شادی از کفمان می رود. هر چه از دنیا کمتر توقع داشته باشیم، 
روزگار بر ما خوش تر خواهد گذشت.مستربین از هیچ کس توقع ندارد و البته خودش 

را هم ملزم نمی داند که ضرورتا همه توقعات دیگران را برآورده کند.
آسان گیری یکی دیگر از روشهای شاد زندگی کردن است

بعضی از ما آدم ها گویی آفریده شده ایم زندگی را بر خود و دیگران سخت بگیریم و 
تلخ کنیم. کمال گرایی از آن صفاتی است که متاسفانه نزد خیلی ها حسن محسوب 
می شود و به آن مباهات می کنند، اما کمال گرایی در اصل نوعی نقطه ضعف است. 
وقتی ما دلمان می خواهد که همه چیزمان در حد کمال باشد، خانه مان بسیار تمیز، 

مرتب و لوکس باشد.
 کارمان در حد اعال، ظاهرمان بی نقص، فرزندمان شاگرد اول، همسرمان همه چیز 
تمام باش��د، یعنی ما خود را بی نقص و کامل تر از دیگران می دانیم و انتظار نداریم 
 نقصی در خود و زندگی مان وجود داش��ته باش��د. حال آنکه آنچ��ه بی نقص تصور

 می کنیم، در ظاهر امر است و نقص ها همه در جایی قرار دارند که دیده نمی شوند. 
نقص هایی مانند تکبر، خودخواهی، خودمحوری و...تالش برای بی نقص بودن باعث 
می شود نسبت به خود و دیگران سخت گیر شویم و به همه چیز بیش از حد اهمیت 
بدهیم و دائم نگران به وجود آمدن نقصی در هر قسمت از مجموعه زندگی مان شویم، 

همین شادی را از ما می گیرد و تنش و اضطراب را جایگزین آن می کند. 
 فرض کنید خان��واده دور می��ز جمع باش��ند و بخواهند ب��ا لذت و ش��ادی غذای 
خوشمزه ای را دور هم بخورند و مثال خانم خانه مدام نگران باشد که مبادا غذا روی 
رومیزی بریزد و آن را لک کند. »مواظب باش«، »نریزی ها«، »دست کثیفت را روی 
میز نگذار«... آیا دیگر لذت و شادی باقی می ماند؟ مستربین آسان گیر است، نسبت 
به چیزی تعصب و حساسیت ندارد، همیشه ساده ترین راه حل را انتخاب می کند و 

از آن بسیار لذت می برد.

م��اه تنه��ا قم��ر طبیع��ی س��یاره زمی��ن و پنجمی��ن قم��ر طبیعی ب��زرگ در 
منظوم��ه خورش��یدی در می��ان 173 م��اه موج��ود در ای��ن منظوم��ه اس��ت. 
قط��ر ک��ره م��اه یک چه��ارم ک��ره زمی��ن اس��ت و هی��چ س��یاره دیگ��ری در 
منظومه خورش��یدی، نس��بت به اندازهء خ��ود ماهی ب��ه این بزرگی ن��دارد. این 
 قمر با خصوصیات��ی که دارد ب��ر روی زمین و به طبع انس��ان ها تاثی��رات زیادی

 دارد.
انس��ان ها از قدیم از کره م��اه و چرخش منظم آن ب��رای گاهش��ماری، به ویژه در 
کش��اورزی، بهره می گرفتند، مس��افران و دریانوردان نیز از ن��ور و حضور ماه برای 
جهت یابی و ناوب��ری اس��تفاده می کردند؛ ماه هم چنی��ن در اس��طوره های اقوام 
 حضور زی��ادی دارد و در برخی فرهنگ ها حتی آن را به عنوان یک ایزد پرس��تش

 می کرده ان��د. گرانش)جاذبه( م��اه باعث به وج��ود آمدن جزر و م��د آب های کره 
زمین می ش��ود و گرانش کره ماه هم چنین باع��ث با ثبات مان��دن محور گردش 
زمین به  دور خود می ش��ود که در صورت عدم وجود ماه، انح��راف محوری زمین 
 مرتبا تغیی��ر می کرد و این امر باعث آش��فته ش��دن آب و هوا و فصل ه��ا در زمین

 می شد.
مش��خصات کلی م��اه م��اه در بین س��ایر اج��رام فلک��ی موقعیت خاص��ی دارد. 
قط��ر آن فقط کمی کوچکت��ر از قطر عطارد اس��ت و ب��ه همین جه��ت غالبا آنرا 
ب��ه عن��وان ی��ک س��یاره گ��روه خاک��ی و مجموع��ه ماه-زمی��ن را ب��ه عنوان 
یک س��یاره دو تای��ی در نظر می گیرن��د. گرچه اقمار در مقایس��ه با س��یاره خود 
 بس��یار کوچ��ک ان��د در صورتیکه ابع��اد ماه، نس��بت به زمی��ن نیز قاب��ل توجه

 است.
 هر چند با تقری��ب کلی می ت��وان ماه را ب��ه صورت یه ک��ره در نظ��ر گرفت ولی

 اندازه گیری های دقیق نشان داده است که بزرگ ترین آنها، در امتداد ماه-زمین 
قرار دارد.

ماه به گونه ای به دور خ��ود و زمین می چرخد که همواره یک روی آن به س��مت 
زمین است. دمای سطح ماه متغیر است. در روز، تابش اشعه خورشید درجه حرارت 
 آن را تا 120 درجه س��انتیگراد باال می برد در صورتیکه دمای سطح آن در شب به 
150- درجه سانتیگراد نیز می رسد. ماه فاقد اتمسفر است و بدین ترتیب به علت 

اختالف درجه حرارت باال و نبودن جو، هیچ موجود زنده ای در آن وجودندارد.
تأثیر ماه روی سالمتی

آیا میدانید ماه زیبا چقدر روی س��المت بدن ما تاثیر میگذارد؟ آیا میدانید که ماه 
 میتواند روی س��المت روانی ما تاثیر گذاش��ته، باعث بیخوابی و حتی باعث رش��د

 سریع تر موها شود؟ اگر میخواهید با اثرات این جرم نورانی و درخشان بیشتر آشنا 
شوید با ما همراه شوید.

در فرهنگ لغات، ماه را جرم آس��مانی نس��بتا بزرگی تعریف کرده اند که شبها به 
صورت لکه ی روش��ن بزرگی از زمین دیده میش��ود و هر 29 تا 30 شبانه روز یک 
بار به دور زمین میگردد. اما برای ما که سر به آسمان میبریم و ماه را تماشا میکنیم 
 دیگر اهمیتی ندارد این جرم چیست و چقدر از زمین فاصله دارد. ما زیبایی اش را 

می بینیم و درخشندگی اش را. 
 در ادبیات ما ماه نماد زیبایی اس��ت و هرآنچه قشنگ و دلنش��ین است ماه خوانده 
می شود. البته این از قدرت و توان شاعران و نویس��ندگان ایرانی بر میاید که ذائقه 
ی ادبی ما را با این تشبیه وفق داده اند. اما براستی در دل آسمان تاریک، ماه همان 
زیبایی است که سخاوتمندانه به روی افرادی که همواره سر به آسمان دارند لبخند 

میزند.
ادامه دارد...

آیا راجع به تاثیر ماه روی سالمتی راز شاد زندگی کردن مستر بین چیست؟
انسان چیزی میدانید؟

جواب جدول سودوکو  - شماره 1679جدول سودوکو  - شماره 1680

کاریکاتور)داللی در بازار حبوبات(

داستان کوتاه

 )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 کارت عابر بانک  (زنگ زبان

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

 Head  »با »سر
Bother oneself head about s.th

غم چیزی را خوردن،در فکر چیزی بودن

 Have a good head on one's
shoulders

آدم باشعوری بودن،آدم قابل و عاقلی بودن 
چیزی را به هم زدن

Drum s.th into sb's head
چیزی را به کله کسی فرو کردن

ضرب المثل همه ی راه ها به رم ختم می شوند
عب��ارت ب��اال را بای��د از مثل ه��ای س��ائره در قاره 
اروپا دانس��ت ك��ه در رابط��ه با اف��راد ق��ادر و توانا 
در كلی��ه ش��ئون و مس��ایل مه��م ب��ه كار م��ی 
رود و در ای��ن گون��ه م��وارد مختل��ف امتح��ان 
 ح��ل مش��كالت داده باش��د اصطالح��اً گفت��ه 
می ش��ود: به خود زحمت ندهید و مغز و فكرتان را 
خسته نكنید همه راهها به رم ختم می شوند. یعنی: 

فالنی را ببینید تا مشكالت شما را فیصله دهد.
بنابر یك ضرب المثل قدیمی همه راه ها به رم ختم 
می ش��وند. راه تاریخ و راه بشر نیز به رم می-انجامد. 
در آن زمان كش��ور به جایی اطالق می شد كه یك 
رود و چن��د ك��وه آن را احاطه كرده باش��د. اعتالی 

رم از آن زمان آغاز ش��د كه دیگر ك��وه و دریا و رود 
ش��اخص مرزهای یك كش��ور نبودند و حتی رشته 
كوه های آلپ در ایتالیا تا شمال ادامه داشت در برابر 
گسترش روزافزون رم، مرز به حساب نمی آمد.نخست 
مرزهایش را تا آن حد توسعه داد كه همه ایتالیا را در 
 بر گرفت.آن گاه از رشته كوه های آلپ در گذشت و به

 بیش��ه های انبوه كش��ور گالیا و جنوب سیس��یل 
رسید. از ش��مال تا راین، از غرب تا اسپانیا و از شرق 
 ت��ا بوزانتیوم. وقت��ی جاده ای ب��ه رودخان��ه ای  بر

 می خورد، بر آن رود پلی سنگی می زدند و جاده را 
ادامه  می دادند. پیش��روی وقتی قطع می شد كه به  

ریا بر می خوردند.

جواب معمای 1679 
جعبه ه��ا را در کنار یکدیگر ق��رار داده و آن ها را 
به ترتیب ش��ماره گذاری می کنیم ، سپس از هر 
جعبه به تعداد شماره آن جعبه از آن حبه قند بر 
می داریم مثال از جعبه شماره 1 ، یک حبه قند و 
از جعبه شماره 2 ، دو حبه قند بر می داریم و . . . تا 
جعبه شماره 100 که از آن جعبه صد حبه قند بر 
می داریم . سپس این حبه قندهای برداشته شده 
 را وزن م��ی کنیم .عدد حاص��ل را از 5050a  کم

 می کنیم . عددی که به دست می آید شماره جعبه 
سبک تر خواهد بود ! ! !

معمای 1680
فرض کنید که ش��ما راننده ی��ک اتوبوس برقی 
هستید . در صورتی که در ایستگاه اول شش نفر 
پیاده شوند و در ایستگاه بعدی سه نفر پیاده شوند 
و یک نفر وارد اتوبوس شود ؛ سن راننده اتوبوس 

برابر است با ؟ 
- پنج کالغ بر روی درختی نشسته اند . سه تای 
آن ها در شرف پرواز کردن می باشند . حاال چه 

تعداد کالغ بر روی این درخت باقی می مانند ؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

یك روز یك مرد روستایي یك كوله بار روي خرش گذاشت و خودش هم سوار 
شد تا به شهر برود.

خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار بود و در صحرا پاي خر به سوراخي رفت و 
به زمین غلطید. بعد از اینكه روستایي به زور خر را از زمین بلند كرد معلوم شد 

پاي خر شكسته و دیگر نمي تواند راه برود.
روستایي كوله بار را به دوش گرفت و خر پا شكسته را در بیابان ول كرد و رفت.

 خر بدبخت در صحرا مانده بود و ب��ا خود فكر مي كرد كه »ی��ك عمر براي این
 بي انصاف ها بار كش��یدم و حاال كه پیر و دردمند شده ام مرا به گرگ بیابان مي 
سپارند و مي روند.« خر با حس��رت به هر طرف نگاه مي كرد و یك وقت دید كه 

راستي راستي از دور یك گرگ را مي بیند.
گرگ درنده همین كه خر را در صحرا افتاده دید خوشحال شد و فریادي از شادي 

كشید و شروع كرد به پیش آمدن تا خر را از هم بدرد و بخورد.
خر فكر كرد»اگر مي توانستم راه بروم، دست و پایي مي كردم و كوششي به كار 
مي بردم و شاید زورم به گرگ مي رسید ولي حاال هم نباید ناامید باشم و تسلیم 
گرگ شوم. پاي شكسته مهم نیست. تا وقتي مغز كار مي كند براي هر گرفتاري 
چاره اي پیدا مي شود.« نقشه اي را كش��ید، به زحمت از جاي خود برخاست و 
ایستاد اما نمي توانس��ت قدم از قدم بردارد. همینكه گرگ به او نزدیك شد خر 

گفت:»اي ساالر درندگان، سالم.«
گرگ از رفتار خر تعجب كرد و گفت:»س��الم، چرا اینج��ا خوابیده بودي؟« خر 
گفت: »نخوابیده بودم بلكه افتاده بودم، بیمارم و دردمندم و حاال هم نمي توانم 
از جایم تكان بخورم. این را مي گویم كه بداني هیچ كاري از دس��تم بر نمي آید، 
نه فرار، نه دعوا، و درست و حس��ابي در اختیار تو هستم ولي پیش از مرگم یك 

خواهش از تو دارم.«
گرگ پرسید:»خواهش؟ چه خواهشي؟«

خر گفت:»ببین اي گرگ عزیز، 
درست اس��ت كه من خرم ولي 
خر ه��م ت��ا ج��ان دارد جانش 
شیرین است، همانطور كه جان 
آدم براي خودش ش��یرین است 

البته مرگ من خیلي نزدیك است 
 و گوش��ت من هم قس��مت تو است،

 مي بیني كه در این بیابان دیگر هیچ كس 
نیس��ت. من هم راضي ام، ن��وش جانت و 
حاللت باشد. ولي خواهشم این است كه 
كمي لطف و مرحمت داش��ته باشي و تا 
وقتي هوش و حواس من بجا هس��ت و 
بیحال نش��ده ام در خ��وردن من عجله 
نكني و بیخود و بي جهت گناه كشتن مرا 
به گردن نگیري، چرا كه اكنون دس��ت 

و پاي م��ن دارد مي ل��رزد و زوركي 
خودم را نگاهداش��ته ام و تا چند 

لحظه دیگر خودم از دنیا مي روم. در عوض من هم ی��ك خوبي به تو مي كنم و 
چیزي را كه نمي داني و خبر ن��داري به تو مي دهم كه ب��ا آن بتواني صد تا خر 

دیگر هم بخري.«
گرگ گفت:»خواهشت را قبول مي كنم ولي آن چیزي كه مي گویي كجاست؟ 

خر را با پول مي خرند نه با حرف.«
خر گفت:»صحیح اس��ت من هم طالي خالص به تو مي دهم. خوب گوش كن، 
صاحب من یك شخص ثروتمند است و آنقدر طال و نقره دارد كه نپرس، و چون 
من در نظرش خیلي عزیز ب��ودم براي من بهترین زندگي را درس��ت كرده بود. 
آخور مرا با سنگ مرمر س��اخته بود، طویله ام را با آجر كاشي فرش مي كرد، تو 
بره ام را با ابریشم مي بافت و پاالن مرا از مخمل و حریر مي دوخت و بجاي كاه و 
 جو همیش��ه نقل و نبات به من مي داد. گوشت من هم خیلي شیرین است حاال 
مي خوري و مي بین��ي. آنوقت چون خیلي خاطرم عزیز بود همیش��ه نعل هاي 
دست و پاي مرا هم از طالي خالص مي س��اخت و من امروز تنها و بي اجازه به 
گردش آمده بودم كه حالم به هم خورد. حاال كه گذش��ت ولي من خیلي خر ناز 
پرورده اي هستم و نعلهاي دس��ت و پاي من از طال اس��ت و تو كه گرگ خوبي 
هستي مي تواني این نعل ها را از دس��ت و پایم بكني و با آن صدتا خر بخري. بیا 

نگاه كن ببین چه نعل هاي پر قیمتي دارم!«
همانطور كه دیگران به طم��ع مال و منال گرفتار مي ش��وند گرگ هم به طمع 
افتاد و رفت تا نعل خر را تماش��ا كند. اما همینكه به پاهاي خر نزدیك ش��د خر 
 وقت را غنیمت شمرد و با همه زوري كه داشت لگد محكمي به پوزه گرگ زد و 

دندان هایش را در دهانش ریخت و دستش را شكست.
گرگ از ترس و از درد فریاد كشید و گفت:»عجب خري هستي!«

خر گفت:»عجب كه ندارد، ولي مي بیني كه هر دیوانه اي در كار خودش هوشیار 
است. تا تو باشي و دیگر هوس گوشت خر نكني!«

گرگ شكست خورده ناله كنان و لنگان لنگان از آنجا فرار كرد. در راه روباهي به 
او برخورد و با دیدن دست شل و پوزه خونین گرگ از او پرسید:»اي سرور عزیز، 

این چه حال است و دست و صورتت چه شده، شكارچي تیرانداز كجا بود؟«
گرگ گفت:»شكارچي تیرانداز نبود، من این بال را خودم بر سر خودم آوردم.«

روباه گفت:»خودت؟ چطور؟ مگر چه كار كردي؟«
 گ��رگ گفت:»هیچ��ي، آم��دم ش��غلم را تغیی��ر بده��م و اینطور ش��د، كار 
 من س��الخي و قصابي بود، زرگ��ري و آهنگري بل��د نبودم ولي ام��روز رفتم

 نعل بندي كنم!«
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عوامل زمینه ساز اصلی
اعتماد بی جا به افراد ناشناس حاضر در کنار عابر بانک ها .

بی احتیاطی در نگهداری کارت عابر بانک و رمز آن .
عدم رعایت نکات ایمنی هنگام ترک باجه عابر بانک .

از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 
رمز کارت خود را اعداد قابل حدس و ساده نظیر شماره شناسنامه، تاریخ تولد 

و مشابه آن قرار ندهید. 
رمز عبور خود را به هیچ وجه در اختیار کسی نگذارید. 

هنگام کشیدن کارت در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، حتماً رمز کارت 
را خودتان وارد کنید و از بلند گفتن رمز کارت خ��ود در انظار عمومی خودداری 
نمایید و مواظب باشید هنگام ورود رمز، کسی آن را نبیند؛ در صورتی که مجبور به 
 گفتن رمز خود ش��دید، بالفاصله پس از خروج از فروش��گاه، رمز کارت را عوض 

کنید. 
هنگام اس��تفاده از عابر بانک و وارد کردن رمز عبور خود، مراقب افرادی که 

ممکن است بخواهند شماره رمز عبور شما را ببینند، باشید.
هر چند وقت یک بار، رمز کارت خود را عوض کنید. 

تمامی پیامک هایی که از ش��مار می خواهند شماره حساب بانکی خود را به 
همراه رمز عبور، رمز دوم، شماره CVV2 )شماره 3 یا 4 رقمی مندرج در پشت یا 
روی کارت( و تاریخ انقضای کارت خود، برای آن ها ارسال کنید، قصد کالهبرداری 

و سرقت از حساب بانکی شما را دارند؛ به این پیامک ها توجه نکنید.
موقع گرفتن پول از عابربانک به هیچ وجه پیش��نهاد کم��ک افراد غریبه را 

نپذیرید.
در صورتی که کارت تان در دستگاه عابربانک گیر کرد، به پیشنهاد افراد غریبه 

مبنی بر مراجعه به بانک برای گرفتن کارت توجه نکنید. 
کارت و رمز عبور خود را برای دریافت وجه در اختیار هیچ کس قرار ندهید؛ 
زیرا احتمال دارد با گرفتن رمز دوم، حتی پس از مس��ترد کردن کارت، از طریق 

اینترنت از حساب شما پول برداشت کند. 
در باجه عابر بانک نکات ایمنی را رعایت کنید. 

اگر کسی، به هر بهانه ای، از شما درخواست کرد که اجازه بدهید برایش پولی 
به حساب شما واریز کنند و او از طریق حساب شما اقدام به برداشت آن کند، به هیچ 

وجه نپذیرید تا طعمه سوء استفاده از کارت های سرقتی نشوید.

خر دانا
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اخبار کوتاه

دزد حرفه ای که از طریق بالکن وارد خانه ها می ش��د و دست به سرقت 
طالجات می زد در راهرو آپارتمان به دام افتاد.

 ساعت 21:20 بیست و هشت مردادماه بر اساس اعالم مرکز پیام 110 
مبنی بر حضور س��ارق در منزل در آدرس خیابان ش��هید کرد، خیابان 
ابراهیمی واحد گشت یگان کالنتری 190مجیدیه به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران همس��ایگان اعالم کردند که یک نفر از راه بالکن وارد 
منزل همسایه شده که واحد گش��ت محل را بررسی و مشاهده کرد که 
س��ارق درب ورودی منزل را از جا کنده و وارد منزل شده و اسباب خانه 

را به هم ریخته است.
در همین حین ماموران متوجه حضور س��ارق در راهرو شدند که سعی 
در مخفی کردن طالجات سرقت ش��ده در گلدان را داشت که بالفاصله 

او را دستگیر کردند.
متهم به همراه اموال مس��روقه به کالنتری منتفل شد و مالک منزل نیز 

به کالنتری مراجعه و اموال کشف شده را شناسایی و تحویل گرفت.
در کالنتری متهم خود را با نام »نورمحم��د« معرفی کرد که با توجه به 
اینکه تعداد زیادی از سرقت های منزل در این محدوده با این روش انجام 

شده، احتماال این سارق، حرفه ای و سابقه دار بوده است.
رییس کالنتری 190مجیدیه با اعالم این خبر، افزود: شگرد متهم برای 

خارج کردن طالجات مسروقه، جاسازی آنان در گلدان بود.
مراد پیروندی خاطرنش��ان کرد: پرونده متهم جهت تحقیقات تکمیلی 
 در اختی��ار کارآگاهان پایگاه چه��ارم پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار 

گرفت.

 فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان گف��ت: در ورودی شهرس��تان نائین 
 )منطقه کوی��ر( یک محمول��ه موادمخ��در )تری��اك( از س��وی عوامل
  انتظام��ی ب��ه وزن بی��ش از ی��ک ت��ن و 100 کیلوگرم کش��ف و ضبط

 شد.
سردار آقاخانی افزود: در یک عملیات غافلگیرانه از یک خودروی سنگین 
که این مواد در آن جاسازی شده بود کشف، خودرو توقیف و راننده آن و یک 

نفر دیگر در این رابطه دستگیر شدند.
وی افزود: در ی��ک عملیات غافلگیرانه ب��ا مافیای موادمخ��در، موفق به 
کش��ف بیش از ی��ک ت��ن و 100کیلوگ��رم موادمخ��در )تری��اك( در 
ورودی به شهرس��تان نایین ش��دند که این امر جز یاری خ��دا و عنایت 
 امام زمان )عج( نیس��ت و این فرهن��گ امروز حاکم بر نی��روی انتظامی

 است.

یک متخصص جراحی مغز و اعصاب در اصفهان ب��ه دلیل دریافت زیرمیزی از 
بیمار، توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان جریمه نقدی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده این پزشک متخلف که از 
بیمار مبلغ 20 میلیون ریال زیرمیزی گرفته بود با شکایت شاکی در شعبه ششم 
بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان رسیدگی ش��د.غالمرضا صالحی افزود: پزشک متخلف با احراز 
تخلف توسط شعبه رسیدگی کننده، عالوه بر محکومیت به استرداد مبلغ اخذ 
شده به شاکی، به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال جریمه نقدی )دو برابر مبلغ 
زیرمیزی( در حق دولت نیز محکوم شد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پارسال از برخورد جدی با پزشکان زیرمیزی بگیر در اجرای طرح تحول نظام 
سالمت خبر داد و گفت: در کشور جایی برای طبابت این قبیل افراد وجود ندارد.

سیدحسن هاشمی با اشاره به تهیه و تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت 
افزود: این کتاب مقدمه ای است بر اینکه حقوق ارایه دهندگان خدمت به نحو 

شایسته تامین و از پرداخت های غیرقانونی پیشگیری شود.
مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پزشکان متخلف که 
اقدام به دریافت زیرمیزی می کنند؛ بار اول به جریمه نقدی معادل دو برابر رقم 
دریافتی محکوم می شوند.محسن شکیب راد افزود: پزشکان متخلف در بار دوم 
دریافت زیرمیزی به جریمه نقدی معادل پنج برابر رقم دریافتی و برای بار سوم 

به جریمه نقدی معادل 10 برابر رقم دریافتی محکوم می شوند.
وی تصریح کرد: در صورت ارتکاب جرم برای بیش��تر از س��ه بار، مجوز طبابت 
پزشک متخلف لغو خواهد شد.افرادی که از پزشکان متخلف بابت دریافتی های 
غیرقانونی )زیرمیزی( شکایت دارند می توانند به اداره کل تعزیرات حکومتی یا 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.

جاسازی طالجات در گلدان!

دزد حرفه ای در راهرو آپارتمان 
دستگیر شد

کشف بیش از یك تن موادمخدر
 در استان اصفهان 

جراح مغز و اعصاب بابت دریافت 
زیرمیزی در اصفهان جریمه شد

مردی که پس��رعموی خود و معلمی را به خاطر 
اختالف مالی در خرم آباد با شلیک گلوله از پای 
درآورده بود، پس از 60 روز زندگی مخفیانه در 

کرج به دام افتاد.
س��اعت 9 و 30 دقیق��ه بیس��ت و چه��ارم تیر 
امسال مردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 
شهرس��تان خرم آباد تماس گرفت و از کش��ف 
جس��د دو مرد در جاده منتهی به منطقه قلعه 

خب��ر داد. مام��وران با سنگی این شهر 
اع��زام به محل 
ب��ا  حادث��ه 
جس��د غرق 
در خ��ون دو 
مرد در کنار 
ه  د جا

روبه رو ش��ده و در بررسی ها متوجه ش��دند آنها با شلیک 
سالح کالشینکف به قتل رسیده اند.

تحقیقات محلی نش��ان داد، یکی از مقتوالن به نام محمد 
42 ساله معلم بوده و دیگری یکی از دوستان او به نام نجف 
علی 38 س��اله اس��ت.در این مرحله و با تحقیق از خانواده 
 مقتوالن حادثه مشخص ش��د آنها به سعید که پسرعموی

 نجف علی یکی از مقتوالن بوده، مش��کوك هس��تند. او با 
قربانیان اختالف مالی داشت. 

ساعت 8 صبح روزحادثه س��عید همراه مرد دیگری مقابل 
خانه مقتوالن رفته و چهار نفری با یک دس��تگاه خودروی 

پژوی نقره ای به محلی نامشخص رفته بودند.
ب��ا ب��ه دس��ت آم��دن ای��ن اطالع��ات و تحقیق��ات 
محل��ی، مام��وران ب��ا شناس��ایی خان��ه ای��ن دو مته��م 
 به آنجا اعزام ش��دند، اما مش��خص ش��د آنها آنجا را ترك 

کرده اند. 
جستجوی پلیس برای دستگیری قاتل فراری و همدستش 
ادامه داش��ت تا این ک��ه با گذش��ت 60 روز از وق��وع این 
جنایت، کارآگاهان جنایی ردی از س��عید در شهرس��تان 
کرج در استان البرز به دست آورده و ش��نبه بیست و یکم 
 شهریور با هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر 

کردند.
س��رهنگ قدرت اهلل دالون��د، ریس پلیس آگاهی اس��تان 
لرس��تان در این باره گفت: متهم به قتل در بازجویی های 
اولیه اعتراف کرده به خاطر اختالف مالی با این دو مرد که 
یکی از آنها اقوامش بوده درگیر شده و آنها را با شلیک گلوله 

کشته است. 
در روز حادث��ه نیز مردی که ب��ا او همراه ب��وده در قتل ها 
نقشی نداشته اس��ت و فقط به عنوان راننده او، مقتوالن را 
به محل جنایت منتقل کرده و خبر نداشته که متهم قصد 
جنایت دارد. تحقیقات برای دستگیری دومین متهم توسط 

ماموران پلیس آگاهی ادامه دارد.

اخبار

مرد کارتن خواب با ضربه چاقو در شرق تهران به قتل رسید.
 درحالی که  اهالی خیابان شاه آبادی در شرق پایتخت متوجه شدند مرد جوانی 
حالت غیرعادی دارد، وقتی برای کمک به سمتش رفتند، او به علت خونریزی 
از ناحیه گردن بیهوش شد و روی زمین افتاد.  با اعالم موضوع به پلیس تیمی از 
ماموران کالنتری نبرد به محل حادثه اعزام شدند و در بررسی های اولیه متوجه 

شدند مرد ناشناس به علت خونریزی شدید جانش را از دست داده است.
با اعالم موضوع به تیم جنایی و حضور آنها در محل کشف جسد، تحقیقات آغاز 
شد. با دستور بازپرس جنایی، جس��د مرد جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت 
و پزشکی قانونی با معاینه جس��د علت مرگ را اصابت جسم نوك تیز به ناحیه 
گردن اعالم کرد. در تحقیقات از اهالی محل، هویت مقتول به نام علی 32 ساله 

مشخص شد. 
یکی از اهالی به بازپرس پرونده گفت: مقت��ول از کارتن خواب های محله بود و 
جا و مکانی نداشت. او چند وقتی است با دو مرد ناشناس اختالف داشت و فکر 
می کنم به دست آنها به قتل رسیده باشد.با مشخص شدن هویت مقتول و نحوه 
زندگی اش، قاضی ایلخانی بازپرس ویژه قتل تهران به تیمی از کارآگاهان دستور 
 شناسایی دو مرد ناشناس و تحقیق در مورد علت قتل مرد کارتن خواب را صادر 

کرد.

قتل مرد کارتن  خواب با ضربه چاقو

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100350305160 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/335
9309980350300667، شماره بایگانی شعبه: 930667، خواهان علیرضا شمسیان 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده رجب نویدیان و محمد حسینی نژاد به خواسته الزام به 
تنظیم سند رس��می ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالس��ه 9309980350300667 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/08/24 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک 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 نس��خه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م/الف: 16808- منش��ی شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100351005317 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/337
9409980351000518، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940582، خواهان عبدالرحمان 
نورزهی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده عبدالق��دوس آچک زهی به خواس��ته مطالبه 
وجه و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه 
9409980351000518 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/25 و ساعت 
10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/

الف: 16811- منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100350506223 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/338
9409980350500544، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940604، خواهان / شاکی هادی 
اسدی رحمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد نجفی و بابک پیراسته به خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خ 
چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه یک 
اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9409980350500544 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/08/25 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقای بابک پیراسته فرزند مسعود و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 16804- 

منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100351803626 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/339
9209980351800556، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920576، خواهانها ایرج حسینی 
راد و نصرت موزری سلمان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اداره ثبت احوال مسجد 
سلیمان و پریا حسینی راد و احمد موزری سلمان و دلبر طهماسبی به خواسته اثبات نسب و 
نفی نسب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به 
کالسه 9209980351800556 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/27 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهانها و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م/الف: 17266- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100350506322 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/340
9409980350500588، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940648، خواهان مجتبی مجید 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده رس��ول هاش��می به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350500588 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/27 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده رسول هاشمی فرزند امراهلل و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 

16806- منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350506320 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6/341
9409980350500595 ش��ماره بایگانی شعبه: 940655 مش��خصات ابالغ شونده 
حقیقی: اصغر قندهاری به نش��انی میدان میوه و تره بار- تاالر 9 غرف��ه 21 فعال زندان 
مرکزی اصفه��ان. تاریخ حضور: 1394/8/27 چهارش��نبه س��اعت 11:30 محل حضور 
اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه یک اتاق شماره 105. علت حضور: در خصوص دعوی حسنعلی غالمی تقی 
آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف 

16802 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100350506269 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/342
9409980350500586، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940646، خواهان / ش��اکی علی 
بلوچس��تانی زاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم س��جاد تاج میر ریاحی و اعظم 
طبالطبائی و ابراهیم صفری به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خ 
چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه یک 
اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9409980350500586 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/08/30 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده سجاد تاجمیر ریاحی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 16803- منشی شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350104862 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6/343
9409980350100056 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940059 مش��خصات اب��الغ 
ش��ونده حقیقی: فرزاد س��مالی فرزند علی ضام��ن کد پس��تی 8148876783 کدملی 
1289734372 به نش��انی اصفهان، ولی عصر، میدان امام علی، خیابان عالمه مجلسی، 
نبش کوچه کمرزرین، پوش��اک س��مالی تاریخ حضور: 1394/10/05 ش��نبه س��اعت: 
11:15 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان دادگس��تری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333. علت حضور: در خصوص دعوی رضا عابدی 
فشارکی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 117/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این ش��عبه حاضر ش��وید. و ش��ماره ابالغنامه 9410100350104864 
مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: ش��اهین چمن پرا فرزند اصغر مجهول الم��کان تاریخ 
حضور: 1394/10/5 شنبه ساعت 11:15 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 

نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333. علت حضور: 
در خصوص دعوی رضا عابدی فشارکی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 117/000/000 
ریال در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این شعبه حاضر شوید و ش��ماره ابالغنامه: 
9410100350104865 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: الهام حمیدی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/10/5 شنبه س��اعت 11:15 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، 
خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333. 
علت حضور: در خص��وص دعوی رضا عابدی فش��ارکی به طرفیت ش��ما مبنی ب��ر مطالبه 
117/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این شعبه حاضر شوید م 

الف 16783 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

6/348 شماره کالس��ه 94-232 ش7 به موجب رای شماره 520-94/3/26 حوزه 7 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه خسرو 
هاشمی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت 30/000/000 ریال اصل خواسته و 
یکصد و هشتاد هزار ریال خس��ارت دادرسی و هزینه نش��رآگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر و تادی��ه از تاریخ سررس��ید 124073-90/6/5 لغایت وصول با احتس��اب نیم 
عشر االجرایی مشخصات محکوم له مس��عود گرگ یراق به نشانی اصفهان خ مسجد سید 
خ آیت اله بیدآبادی کوی ش��ماره 7 پ 8. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالی معرفی کند ک��ه اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16161 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

6/349 شماره کالسه 92-2062 ش6 به موجب رای شماره 1024-93/6/24 حوزه 
شش��م حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه اصغر گرامی وند فرزن��د علی قربان مجهول المکان محکوم اس��ت به انتقال س��ند 
رسمی موتورسیکلت به شماره انتظامی 4344 اصفهان 77 مدل 1385 به نام خواهان و 
همچنین پرداخت مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 400/000 ریال هزینه 
نشر آگهی در حق خواهان هوشمند مختاری کرچگانی فرزند میرزا به نشانی بهارستان خ 
آزادی شمالی، مجتمع مسکونی آرمان طبقه 4 واحد B41. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قس��مت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16163 دفتر شعبه ششم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

6/351 ش��ماره کالس��ه 93-1115 به موج��ب رای ش��ماره 1473-93/8/28 حوزه 
شش��م حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه  1- فی��روزه اعظمی��ان فرزند ناصر 2- مس��عود اس��ماعیلی فرزند اس��ماعیل هر 
دو نف��ر مجه��ول الم��کان پرداخ��ت 13/314/093 ریال بابت بخش��ی از چک ش��ماره 
1294/059767/54-93/5/19 و 175/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک )93/5/19( لغایت زمان اجرای حکم طبق ش��اخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به ص��ورت تضامنی در حق محکوم له بانک 
مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت به نش��انی اصفهان، خیابان حکیم نظامی جنب خیابان 
ش��هید قندی مجتمع کیمیا طبقه دوم واحد 4. م��اده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16165 دفتر شعبه ششم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

6/352 شماره کالسه 93-1988 به موجب رای شماره 384-94/3/12 حوزه ششم 
حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه  

1- حسین کلوشانی فرزند حسن 2- هادی باقری س��جزی فرزند محمداسماعیل هر دو 
نفر مجهول المکان  محکوم هس��تند به پرداخت مبلغ 34/120/000 ریال بابت بخشی 
از چک شماره 230218 مورخه 93/8/26 بانک تجارت و 200/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/8/26 لغایت زمان اجرای حکم و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت 
به نشانی اصفهان، خیابان حکیم نظامی جنب خیابان شهید قندی مجتمع کیمیا طبقه دوم 
بصورت تضامنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً 
اعالم نماید. م الف 16166 دفتر ش��عبه شش��م مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

6/373 ش��ماره کالس��ه 93-1936 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 254-94/2/21 حوزه 
 پنجم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت. محک��وم علیه  
1- محمد جارچی دلیگانی فرزن��د عباس مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
بیس��ت میلیون ریال بابت  اصل خواس��ته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی وهزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/15 لغایت 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له جواد قربانی فرزند حسین به نشانی اصفهان، خیابان 
آتشگاه روبروی آتش نش��انی فروشگاه جعفری و همچنین نیم عش��ر اجرا در حق اجرای 
احکام ش��ورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16762 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

6/372 شماره کالسه 94-266 به موجب رای شماره 537-94/4/4 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه  1- عطاء اهلل مهدیان 
فرزند علی شغل آزاد مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی 
و انتقال سند رسمی خودرو و موتور س��یکلت به شماره انتظامی 44345-اصفهان 13و 
پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی در حق 
محکوم له محسن سهیلی فرزند رجبعلی شغل:آزاد به نشانی اصفهان خ بزرگمهر چهارراه 
نور باران خ 22 بهمن روبروی مخابرات کوچه شهید مزروعی کوی مرادی بن بست مداحان 
پ 45. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود رابه قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م 

الف 16764 دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

6/371 شماره کالسه 93-1347 به موجب رای ش��ماره 206-94/02/06 حوزه 32 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه  1- امید 
قربانی نیس مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت  
اصل خواس��ته یک فقره چ��ک به ش��ماره 1130/380174-12به تاری��خ 93/5/15 
ومبلغ 240/000ریال بابت هزینه دادرس��ی خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا تاریخ اجرای حکم  و نیم عش��ر دولتی در حق محکوم له آقای مجید قدرتی شاتوری 
به نشانی اصفهان، خیابان مشتاق دوم مهر آباد بن بست ش��کوفه پ 44 ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16768 دفتر شعبه 

32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

پایان 60 روز 
زندگی مخفیانه 

مرد جنایتکار

مردی که با انگیزه س��رقت طالهای یک زن، او را 
ربوده و به قتل رس��انده بود، پس از دستگیری به 

جنایت اعتراف کرد.
 نخستین روزهای تیر امس��ال زن 64 ساله ای به 
 نام بتول برای خرید ن��ان از خان��ه اش در یکی از

محله های شهرس��تان دزفول خارج ش��د و دیگر 
بازنگش��ت. با گذش��ت یک س��اعت از غیبت وی، 
ش��وهرش جس��تجو برای یافتن او را آغاز کرد، اما 
تالش هایش بی نتیجه مان��د بنابراین با حضور در 

پلیس آگاهی این شهر شکایتی را مطرح کرد.
با گذشت سه روز از گم شدن این زن، مرد چوپانی 

که برای چرای گوسفندانش به کنار رودخانه ای در 
بخش شاوور شهر ش��وش رفته بود، متوجه فردی 
شد که سرش با نایلون پالستیکی پوشانده شده و 

در حاشیه رودخانه افتاده است.
او بالفاصله با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس 
گرفت. ماموران با حضور در محل موردنظر متوجه 
شدند، جسد متعلق به زن ناشناسی است که چند 
روز از مرگ او می گذرد. در این مرحله از تحقیقات، 
کارآگاهان جنایی به بررسی فهرست افراد گمشده 
پرداختند و متوجه شدند جسد متعلق به زنی است 

که در دزفول ناپدید شده بود.

تحقیقات نش��ان می داد، طالهای زن پس از قتل 
سرقت شده است. جس��تجوی پلیس برای یافتن 
قاتل ادامه داشت تا این که با گذشت دو ماه از وقوع 
این جنای��ت، کارآگاهان ردپای م��ردی را در این 

رابطه به دست آورده و او را دستگیر کردند.
س��رهنگ احم��د چن��داز، فرمان��ده انتظام��ی 
شهرس��تان دزفول در این باره گف��ت: در پرونده 
مرگ زن س��الخورده یک متهم مرد دستگیر شده 
که در جریان تحقیقات پلیس��ی ب��ه ربودن و قتل 
 زن س��الخورده ب��ا انگیزه س��رقت اعت��راف کرده 

است.

قتل زن سالخورده با انگیزه سرقت طال
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کار کنید و آن را به پایانش رس��انید و در 
آن پایداری کنید ؛ آن گاه شکیبایی ورزید 

و پارسا باشید.
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کلمه ای که خیلی از افراد جرات گفتن آن را ندارند و برای خود 
دردسرهای زیادی به وجود می آورند ! مهارت »نه« گفتن یکی 
از مهارت های اساسی سالمت روان است. این موضوع بسیار مهم 
است که بدانیم چرا، چگونه و کجا جواب »نه« بگوییم. فردی که 
بتواند به هر کدام از این پرسش ها جواب درستی دهد از سالمت 

روانی طبیعی و خوبی برخوردار است.
چرا باید »نه« بگوییم؟

در بسیاری اوقات جوات مثبت دادن باعث وارد آمدن ضررهای 
 زیادی ب��ه افراد می ش��ود. برای مثال کس��انی که همیش��ه با 
بله گفتن دنبال تایید دیگران هستند و از خودشان می گذرند 
اغلب در مدیریت زمان دچار مشکل می ش��وند چون با جواب 
مثبت دادن نامناسب باعث از دس��ت دادن وقتشان می شوند.

درواقع این باور غلطی اس��ت که همواره باید به دیگران »بله« 
گفت تصور اینکه ممکن اس��ت رابطه ای بره��م بریزد. چون با 
داشتن این طرز فکر تنها به خودمان آس��یب رسانده ایم. جدا 
از این فردی که توانای��ی »نه« گفتن ن��دارد و تنها برای راضی 
نگه داش��تن دیگران جواب مثبت می دهد احساس خوبی هم 
از خودش نخواهدداش��ت و در بس��یاری موارد دچار احساس 

اضطراب خواهدشد.
منفعل ها بیشتر »بله« می گویند.

افرادی که با وجود نارضایتی برای متقاعدکردن دیگران به آنها 
جواب »بله« می دهند و از خود می گذرند از لحاظ شخصیتی 
منفعل تر و وابس��ته تر هس��تند. مهم تر از همه، ای��ن افراد در 
کودکی و نوجوانی بدون اعتماد به نفس ب��وده اند، بنابراین اگر 
 نتوانیم به دیگ��ران جواب »ن��ه« بدهیم وقتمان ه��در رفته و

 نم��ی توانی��م ب��ه اهدافمان دس��ت پی��دا کنی��م. همچنین 
اعتم��اد ب��ه نف��س را نی��ز از دس��ت خواهی��م داد و مه��م 
 ت��ر از هم��ه در رواب��ط م��ان با دیگ��ران نی��ز دچار مش��کل 
خواهیم ش��د. روش های زیادی برای ابرازک��ردن جواب »نه« 
 وج��ود دارد. خش��ونت، تهدی��د، تحقیر و مس��خره ک��ردن از 
 راه هایی است که متاسفانه بسیاری از افراد از آن برای نه گفتن

 اس��تفاده می کنند. برای مثال فردی پاس��خ منفی خود را این 
گونه ابراز می کند: »تو اصال نمی فهمی« یا »تو دیوانه شده ای« 
و… درواقع از طریق مس��خره کردن و تحقیر به دیگران جواب 

منفی می دهد.

 در »نه« گفتن باید چند نکته را رعایت ک��رد؛ اول اینکه وقتی
  با یک درخواست روبرو می شویم باید به این فکر کنیم که جواب

 مثبت دادن به این درخواس��ت چه منافعی را ش��امل حال ما 
خواهدکرد. الزمه این کار هم این است که در مورد درخواستی 
که از ما شده است خوب فکر کنیم و  سریع جواب مثبت بدهیم.

قاطع »نه« بگویید
در جواب منفی دادن خیلی مهم است »نه« گفتن ما قاطع، کوتاه، 
صادقانه و مستقیم باشد. در »نه« گفتن سعی کنید از عذر و بهانه 
زیاد، حاشیه رفتن و معذرت خواهی مفصل استفاده نکنید بلکه 

مستقیم و کوتاه »نه« بگویید.
تاثیر ارتباطات غیرکالمی در »نه« گفتن

مطالعات، نشان داده ارتباطات بین افراد بیشتر براساس ارتباطات 
غیرکالمی است تا کالمی، در جواب منفی دادن سعی کنید از 
 ارتباطات غیرکالمی به��ره ببرید. حتی االم��کان روبروی فرد

 قرار بگیرید و با او تماس چش��می برقرار کنی��د. همچنین در 
پاسخ دادن نباید به گونه ای باشیم که حالت چهره مان با توجه 
به پاس��خی که می خواهیم ارائه دهیم در نا هماهنگی باشد تا 
 این برداش��ت در فرد مقابل به وجود نیاید که ما او را به مسخره 

گرفته ایم.
ارتباط با »نه« گفتن آسیب نمی بیند

می توان با »نه« گفتن هم یک رابطه را حفظ کرد. اگر نگران این 
هستیم که با جواب مثبت ندادن رابطه مان را از دست می دهیم، 
 می توان تدبیری اندیشید که با روش��ی درست »نه« بگوییم و 
رابطه مان را نیز حفظ کنیم. همان طور که گفتیم وقتی صادقانه، 

کوتاه، مس��تقیم و همراه همدلی کردن به دیگران جواب »نه« 
بگوییم می توانیم انتظار برهم نخوردن ارتباط را داشته باشیم.

از موقعیت های آسان تر شروع کنید
برای اینکه »نه« گفتن را تمرین کنیم و جسارت خود را افزایش 
دهیم بهتر اس��ت از موقعیت های کوچک تر و ب��ا افرادی که با 
آنها بیشتر صمیمی هستیم شروع کنیم تا به تدریج بتوانیم در 
موقعیت های دشوارتر »نه« بگوییم. برای مثال رد خوردن یک 
غذا یا بیرون نرفتن با یک دوست، نمونه ای از جواب نه دادن به 

یک موقعیت ساده است.
کجا »نه« بگوییم؟

اولویت نه گفت��ن در مورد همه اف��راد ب��ه موضوعاتی مربوط 
می ش��ود که جواب مثب��ت دادن ما بالقوه ی��ا بالفعل خطراتی 
را ش��امل حال ما کند. برای مثال فردی خواس��ته ای از ش��ما 
دارد. اگر ش��ما ج��واب مثبت ب��ه این تش��خیص بدهید خطر 
از دس��ت دادن زم��ان زی��ادی را ب��ه ج��ان خری��ده ای��د. 
 به همی��ن دلیل بای��د در این ش��رایط قاطعانه »ن��ه« بگویید.

گاهی اوقات بیشتر بزهکاری ها یا گرفتار شدن فرد به سیگار و 
امثال آن از همین ناتوانی در »نه« گفتن س��اده شروع می شود 
که ابتدا با یک تعارف س��اده آغاز ش��ده و به دلی��ل ناتوانی فرد 
برای »نه« گفتن باعث بروز مش��کالتی در او می شود، بنابراین 
 خطر جواب مثبت دادن ممکن اس��ت ب��ا محدودیت زمانی، از

 دس��ت دادن آب��رو، فق��دان مالی و خط��ر روانی یا جس��می 
 همراه باش��د که فرد ب��ا جواب مثب��ت دادن عاید خ��ود کرده

 است.

مهـارت نـه گفتن 
را یـاد  بگیریم

کتاب سیره امام علي )علیه الس��الم(  در دوران خالفت از سه فصل 
با عناوین وضع فرهنگ و تمدن عرب پیش از ظهور اس��الم ،کلیاتي 
درباره حکومت ها و همچنین کلیاتي درباره اداره و مدیریت تشکیل 
 شده است . مریم معیني نیا در اثر خود به مباحثي همچون شیوه اداره

 جامع��ه مس��لمین در عهد رس��ول )صل��ی اهلل علیه و آل��ه(، وضع 
 اموال و غنایم مس��لمانان، وضع لش��کر و س��پاهیان در عصر نبوي،

 امر کتابت و انشاء، امر قضاء و داوري، تاس��یس دیوان در عهد عمر، 
دیوان هاي مهم در عصر خلفاي ثالث، س��ایر امور حکومتي خلفاي 
 ث��الث، عامالن و کارگ��زاران خلفاي ث��الث، مرکز و مق��ر حکومت

 خلفاي ثالث، تعریف حکومت و دولت ضرورت تش��کیل حکومت، 
 رابط��ه حکومت ب��ا دیان��ت، ضرورت تش��کیل حکومت اس��المي، 
هدف در حکومت اس��المي، امامت و رهبري جامع��ه، علل پذیرش 
حکومت از س��وي ام��ام علي )علی��ه الس��الم(، اع��الم برنامه هاي 
حکومت عل��وي، قلم��روي جغرافیای��ي حکومت عل��وي، انتخاب 
 کوفه به عنوان مرکز خالفت، ش��یوه اداره و انتظام قلمرو اس��الم در

 عهد علي )علیه الس��الم(، دی��وان مالیه )اقتص��اد و دارایي(، دیوان 
عدل و قضا، دیوان جن��د، امر آموزش، تعلی��م و تربیت در حکومت 
علوي،  و اهمی��ت مدیری��ت در نظام اس��المي، ش��رایط و ویژگي 
هاي کارگزاران حکومت عل��وي، اقدام��ات اداري – مدیریتي امام 
علي )علی��ه الس��الم( در دوران خالف��ت، عزل و نص��ب کارگزاران 
از س��وي حضرت عل��ي )علیه الس��الم(، س��طوح و مرات��ب اداري 
کارگ��زاران عل��وي و همچنی��ن وظای��ف کارگ��زاران و مدی��ران 
 )اص��ول مدیریت در س��یره امام علي )علیه الس��الم ( م��ي پردازد.
 معیني نی��ا در پی��ش گفت��ار کتاب خ��ود به ای��ن مطلب اش��اره
  مي کند که بیشتر منابع تاریخي درخصوص دوران خالفت امام علي

 )علی��ه الس��الم ( به بی��ان ح��وادث مربوط به س��ه جن��گ جمل، 
صفین و نه��روان پرداخت��ه اند و از تش��کیالت حکومت��ي و ارکان 
اداري در دوران عل��ي ) علی��ه الس��الم ( و از پ��ي ری��زي ه��اي 
نهاده��اي جدی��د در حکومت حضرت، پاس��خي به می��ان نیاورده 
 اند ، ی��ا بط��ور مختص��ر و پراکن��ده مطالبي را اش��اره ک��رده اند .

 س��یره ام��ام عل��ي ) علی��ه الس��الم ( در دوران خالف��ت ب��ه 
 قل��م مری��م معین��ي نی��ا در چ��اپ دوم خ��ود ب��ا ش��مارگان

3000 نس��خه و توسط ش��رکت چاپ و نش��ر بین الملل وابسته به 
موسسه انتشارات امیرکبیر انتشار یافته است.

   

مایع آمنیوتیک در این هفته شروع به جمع شدن در اطراف توده 
سلولی می کند و حفره پر از مایعی را بوجود می آورد که بعدها 
کیسه آب خواهد بود. این مایع مانند بالشتکی در طول هفته ها 
و ماه های آینده در اطراف جنین قرار گرفته و از وی محافظت 
می کند. در این زمان بالستوسیت شما اکسیژن و مواد غذایی 
 مورد نیاز خ��ود را از طریق سیس��تم گردش خون��ی ابتدایی
  به دست می آورد که بصورت تونل های میکروسکوپی وی را به

 عروق خونی دیواره رحم شما مرتبط می کند و از همین راه نیز 
مواد زاید را دفع می کند، چرا که ساختمان جفت هنوز توانایی 
انجام تبادالت را پیدا نکرده و تکمیل ساختمان آن تا پایان هفته 

آینده طول می کشد.
مادرچگونه تغییر می کند؟

در یک لحظه، اتفاق خارق العاده ای درون مادر رخ داده است. 
 یک اس��پرم دیواره خارجی تخمک را ش��کافته و به دورن آن
  راه یافت��ه، آنرا بارور کرده اس��ت! چند روز بع��د از لقاح، تخم

 بارور ش��ده ش��روع به النه گزینی در جداره داخل رحم کرده 
و به رشد خود ادامه می دهد. یک انس��ان در حال پدید آمدن 
است. شما احتماال هنوز نمی دانید یا اینکه مطمئن نیستید که 
 باردار شده اید. تعداد کمی از زنان از باردار شدن خود باخبرند. 
به یاد داش��ته باش��ید که هنوز تاخیر در قاعدگی نداشته اید. 
ممکن اس��ت در انتهای این هفته لکه بینی مختصری داشته 
باشید. بعضی از خانم ها فکر می کنند که شاید پریود شده اند، 
در بعضی هم خونریزی بسیار مختصر است که شاید متوجه آن 
نشوند و در گروه اندکی نیز اصال اتفاق نمی افتد. به هر حال این 
فقط چند لکه مختصر است که »که بینی النه گزینی« نام دارد 
و ناشی از فرورفتن تخم بارور شده در دیواره پرخون داخل رحم 
است، جایی که اگر لقاح اتفاق نمی افتاد فرو ریخته و خونریزی 
قاعدگی را در شما موجب می ش��د. این روند احتماال از هفته 
پیش آغاز ش��ده یعنی حدود 6 روز بعد از باروری تخمک، اما 

واقعا نمی توان در مورد زمان دقیق آن خیلی هم مطمئن بود.
فعالیت های این هفته

یک تست حاملگی خانگی از داروخانه تهیه کنید. ممکن است 
بعضی از آنها چند عدد در یک جعبه داشته باشند و اگر بار اول 
مثبت نش��د می توانید در نوبت بعد هم از آن اس��تفاده کنید. 
بیشتر این تست ها در هفته ای که موعد قاعدگی است  بارداری 
را نشان می دهند. برای گرفتن جواب بهتر از ادرار صبحگاهی 

استفاده کنید.

سیره اداري امام علي )ع( 
در دوران خالفت

هفته سوم بارداری

کودک معرفی کتاب
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