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اجازه نمی دهیم هیچ قدرتی 
برای ما تصمیم بگیرد

رییس جمهور گفت: سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح پس از پیروزی انقالب در مقاطع مختلف، مسوولیت های 
 بسیار بزرگ و سنگینی در راه حفظ انقالب و دستاوردهای انقالب، استقالل نظام جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی

 بر عهده داشته اند.حسن روحانی، در بیست و یکمین مجمع سراسری فرماندهان و مسووالن سپاه پاسداران با اشاره 
به سالروز دفاع مقدس و همچنین تشکیل سه نیروی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: هرگاه همه با هم و درکنار 
هم بودیم،  وحدت و یکپارچگی را در سایه نظام و فرامین رهبری، قانون اساسی و قانون انجام داده ، پیروز و موفق 

بوده و دشمن را به شکست و عقب نشینی وادار ...

ازس�راب تاش�كند تا واقعیت 
الس وگاس

 پرونده رقابت ه��ای جهانی ۲۰۱۵ آمری��کا درحالی 
برای گوش شکس��ته های ایران بسته شد که شاید در 

خوشبینانه ترین حالت نیز چنین نتایج ...
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مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان گفت: ب��ا توجه به افزایش ت��ردد میهمانان 

خارجی در شهر اصفهان، ممنوعیت فروش ...

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس، درب��اره اجرای 
 قانون بیم��ه زنان سرپرس��ت خانوار،گف��ت: دولت 

نمی تواند به بهانه ابهام قانونی، آن را اجرا ...

 فرمانده نی��روی دریایی ارتش،از بازگش��ت ناوگروه 
سی و پنجم  نیروی دریایی ارتش تا اواخر هفته جاری 

خبر داد و گفت: سی ...

مدیر بیمه های اشخاص بیمه ایران گفت: بیمه ایران 
به عنوان بیمه گذار حجاج ایرانی غرامت فوت شدگان 

حادثه غم انگیز شهر مکه را در وجه ...

فروش صنایع دستی چینی در 
میدان نقش جهان ممنوع شد

دولت ابهامات قانون بیمه زنان 
سرپرست خانوار را مطرح کند

اعزام ناوهای »جم�اران« و 
»بوشهر« به آب های آزاد

بیمه ایران غرامت فوت شدگان 
حادثه مكه را پرداخت می کند

4

آبی جنگ                  در سه استان

يك شهرساز:

ایستگاه های مترو، بازتاب داستان تاریخی اصفهان باشند
12

حفاظت از الیه ازن، حفاظت از 
حیات است

 سال ۱366، ۲4 کشور، پروتکل مونترال را امضا کردند. 
ای��ران در س��ال 68 ب��ه ط��ور همزم��ان عضوی��ت 
کنوانس��یون وین و پروت��کل مونت��رال را پذیرفت. در 
 س��ال ۱376 اصالحیه ه��ای آن نیز ب��ه تائید مجلس 
شورای اسالمی رسید. این پروتکل درباره مواد کاهنده 
ازن اس��ت و ش��یوه های اجرایی برای کاهش تدریجی 
تا حذف کام��ل تولید و مصرف مواد کاهن��ده ازن را در 
 دس��تور کار خود دارد. پروت��کل مونترال، س��ند مهم 
س��ازمان ملل در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت بین 
المللی اس��ت. مجمع عمومی به منظور اجرایی ش��دن 
اهداف و دس��تاوردهای ای��ن پروت��کل تصمیم گرفت 
شانزدهم س��پتامبر )بیست و پنجم ش��هریور( هر سال 
را به نام روز حفاظ��ت از الیه ازن نامگ��ذاری کند.ازن 
یک ترکیب سه اتمی اکسیژن اس��ت که در آن سه اتم 

اکسیژن در وحدتی ناپایدار قرار ...

در پی درج خبر کشت برنج در اصفهان با آب خوزستان؛

کارون را سد سازی خشکاند ؛ نه کشاورزان اصفهانی



رییس جمهور گفت: سپاه پاس��داران و سایر نیروهای مسلح 
پس از پیروزی انق��اب در مقاطع مختلف، مس��وولیت های 
بسیار بزرگ و س��نگینی در راه حفظ انقاب و دستاوردهای 
 انقاب، اس��تقال نظام جمهوری اس��امی و تمامیت ارضی

 بر عهده داشته اند.
حسن روحانی، در بیست و یکمین مجمع سراسری فرماندهان 
و مسووالن سپاه پاسداران با اشاره به س��الروز دفاع مقدس و 
همچنین تشکیل سه نیروی س��پاه پاسداران انقاب اسامی 
افزود: ه��رگاه همه با ه��م و درکنار ه��م بودی��م،  وحدت و 
یکپارچگی را در سایه نظام و فرامین رهبری، قانون اساسی و 
قانون انجام داده ، پیروز و موفق بوده و دشمن را به شکست و 

عقب نشینی وادار کرده ایم.
رییس جمهور با اش��اره به وظایف نیروهای مس��لح و سپاه به 
عنوان نگهبانان دستاوردهای انقاب گفت: این وظیفه برعهده 
نمایندگان نیزگذاشته شده اس��ت و آنها در قسم نامه خود به 
این وظیفه مهم قسم یاد می کنند؛ همچنین برای شورای عالی 

امنیت ملی نیز بیان شده است.
رییس جمهور افزود: شورای عالی امنیت ملی برای پاسداری از 
انقاب، نظام و حفظ تمامیت ارضی تشکیل شده، شبیه همین 
وظیفه نیز برای ارتش آمده است.  طبق قانون اساسی استقال 
نظام و تمامیت ارضی جمهوری اسامی معنا شده است، این 
وظیفه فقط بر یک نهاد نیست؛ بلکه همه نهادها وظایف خاص 

و عامی هم دارند.
روحانی تأکید کرد: همه باید در کنار هم باشیم، همکار باشیم و 

هم افزایی داشته باشیم و خود را جدا از دیگران ندانیم.
وی افزود: بزرگ ترین دستاورد انقاب اسامی، نظام جمهوری 

اسامی بود نمی توانیم بین انقاب و نظام فاصله ایجاد کنیم.
حفظ نظام اوجب واجبات است

رییس جمهور با اشاره به س��خنان امام خمینی )ره( مبنی بر 
اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، گفت: انقاب اسامی 
از نظام جمهوری اسامی جدا نیست، دو مسیر درست نکنیم 
یک مسیر انقاب اسامی و یک مسیر نظام جمهوری اسامی؛ 
نظام جمهوری اسامی محصول انقاب اسامی است، انقاب 

در دل خود شعار استقال، آ زادی و جمهوری اسامی دارد.

روحانی افزود: امام حکومت اس��امی را ب��ه نظام جمهوری 
اسامی تفس��یر کردند و شعارشان هم نه ش��رقی، نه غربی، 

جمهوری اسامی بود.
وی گفت: اس��تقال با تمام معنای وس��یعش؛ ما قدم به قدم 
این هدف را تکمیل کردی��م. اگر فکر کنیم که به اس��تقال 
100 درصد رسیده ایم که البته در معنای سیاسی اش به این 
هدف دست یافته ایم، اگر چه در ابعاد علمی و اقتصادی دارای 
استقال هستیم ؛ اما باید برای تحکیم آن قدم های بیشتری 
برداریم. رییس جمهور افزود: اس��تقال به آن معنا که دیروز 
یک سفارتخانه و یک س��فیر تصمیم می گرفت و یا ابرقدرتی 
برای سرنوش��ت ما تصمیم می گرفت و یا یک حاکم مستبد، 
مزدور برای ما تصمیم می گرفت یا یک مجلس ش��ورای ملی 
غیرمنتخب برای ما تصمیم می گرفت، آن صحنه به طور کامل 
از بین رفته است، دیگر هیچ قدرت و ابرقدرتی امروز نیست که 
برای مسیر نظام تصمیم بگیرد نه قادر است تصمیم بگیرد و نه 

اجازه خواهیم داد که او برای ما تصمیم بگیرد.
باید بتوانیم حرف خود را بر کرسی بنشانیم

رییس جمهور گفت: استقال به این معناست که بتوانیم حرف 
خود را بر کرسی بنشانیم و برای منطقه خود هم به عنوان یک 
تأثیرگذار یا به تعبیر امروزی، به عنوان بازیگر مؤثر در منطقه 

حضور داشته باشیم.
روحانی افزود: اس��تقال به این معناس��ت که بتوانیم منافع 

خودمان، دوستان مان و مسلمانان را مد نظر قرار دهیم.
وی تأکید کرد: باید استقال را به معنای وسیع کلمه مد نظر 
قرار دهیم، اینکه اگر نتوانیم نف��ت خودمان را در بازار جهانی 
بفروشیم، این با آن استقال به معنای کامل و آزادی عمل در 

صحنه جهانی به طور کامل منافات دارد.
رییس جمهور گفت: درست است که ما تحریم های ظالمانه 
قدرت های بزرگ را نپذیرفتی��م و آنها را ظالمانه و غیرقانونی 
اعام کردیم؛ اما متاسفانه به آن تحریم، دیگران عمل کردند و 

از آن یک میلیون بشکه نفتی که گفته بودند ایران بفروشد، یک 
بشکه اضافه نیز هیچ کشوری نخرید حتی کشورهای دوست.

روحانی ادامه داد: تحریم ظالمان��ه ای که در بحث بانکی اجرا 
کردند گرچه غلط و ظالمانه و غیرقانونی بود اما حتی کشورهای 
همسایه و حتی کشور های دوست ما و حتی عراق هم حاضر 

نشد این تحریم را ظالمانه بداند و زیر پا بگذارد و نقض کند.
رییس جمهور گفت: پس خودمان باید ظهور و بروز استقال 
خود را در صحنه جهان��ی به عنوان یک کش��ور انقابی بروز 

بدهیم.
وی افزود: انقابی بودن به این معنا نیس��ت که ما در سخن و 
بیان انقابی حرف بزنیم اما در عمل نتوانیم از منافع مردم خود 

به خوبی دفاع کنیم.
روحانی گفت: باید بتوانیم با منطق، استقال، قدرت دیپلماسی 
و قدرت سیاس��ی در صحنه جهان��ی و با اتح��اد ملت بزرگ 
 ایران تحریم ه��ای ظالمانه را بش��کنیم و لغ��و کنیم و عما

 زیر پا بگذاریم.
وی گفت: اینکه ما بگوییم تحریم ها ظالمانه اس��ت که البته 
ظالمانه بوده، اما دیگ��ران به آن عمل کنن��د و اینکه بگوییم 
تحریم ظالمانه است اما یک کش��تی بزرگ در ساحل خلیج 
فارس در منطقه شمالی خلیج فارس در بندرگاه های ایران به 
خاطر تحریم پهلو نگیرد و کشتی که بار ایران را حمل می کند 
در سواحل کشورهای جنوبی پهلو بگیرد و برای هر کانتینری 
ما 700 دالر اضافه از جیب مردم پرداخت کنیم تا آن بار را از 
ساحل جنوبی به ساحل شمالی بیاوریم، این با آن استقال به 

معنای عام کلمه سازگار نیست.
رییس جمهور اف��زود: البته نمی خواه��م بگویم تحریم های 
ظالمانه قدرت های جهانی را یک روزه یا یک ش��به می شود 
لغو کرد؛ اما ما در عمل، با هم��ت امت و ملت و با دالوری های 
نیروهای مسلح و با هدایت رهبری شجاع توانستیم این کار را 

انجام دهیم.

یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1681 | چهار شنبه25 شهریور 1394 |2ذی الحجه 1436

Society,ultural  Newspaper No.1681 |  September 16،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Gholipour.zayanderoud@gmail.com

 

شب عذاب الیم برخی 
دولتی ها،کی خواهد بود؟

نظر مداح معروف درباره روحانی

»نعمت زاده« چهره و قهرمان 
ملی در عرصه صنعت است

دبیر مهم ترین ستاد اقتصادی 
کشور کجاست؟

شنیده ها 

و  مدیری��ت  س��ازمان  ریی��س  نوبخ��ت،  محمدباق��ر 
برنامه ریزی کش��ور ط��ی روزهای گذش��ته اعام کردکه 
یاران��ه نقدی ش��هریور م��اه 27 یا 28 این م��اه پرداخت 
می ش��ود. هرچند نوبخت آمار دقی��ق از زمان واریز یارانه 
نقدی خان��وار اعام نکرده اس��ت،اما ش��اید این موضوع 
ارتباطی مس��تقیم ب��ا مصیبت عظمای دول��ت دارد. ماه 
گذش��ته وزیر اقتصاد در نشس��تی با حض��ور خبرنگاران 
اع��ام کرده بود، ش��ب پرداخ��ت یارانه نق��دی مصیبت 
عظم��ای دولت اس��ت، همچنی��ن پ��س از آن وزیر نفت 
 ش��ب پرداخ��ت یارانه ها را ب��ه عذاب الیم تش��بیه کرده 
بود.برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان 
از اینکه چرا دولتی ها ش��ب پرداخ��ت یارانه را به عذاب 
الیم یا مصیبت عظمی تش��بیه ک��رده اندگفتند، دولت از 
این که یارانه به مردم می پردازد، ناراحت نیس��ت و خیلی 
هم خوش��حال اس��ت؛ اما ناراحتی بابت تامین منابع این 
یارانه اس��ت که با وجود کاهش درآم��د دولت، هر ماه به 
زحم��ت حدود ۳200 میلیارد تومان منابع باید تهیه کند 
و ب��ه یارانه نقدی خانوار اختص��اص دهد، از طرفی با این 
مقدار پول می توان مانند یک کارخانه بزرگ خودروسازی 
یا پاالیشگاه خیلی بزرگ ساخت، اگر یارانه هدفمند بود و 
به جای پرداخت نقدی به مردم، سرمایه گذاری می شد و 
از محل عایدی سرمایه به نیازمندان داده می شد یا شغل 

ایجاد می شد، بهتر نبود؟

س��عید حدادیان در پایان مراس��م عزاداری شهادت امام 
ج��واد )ع( در هیات محبان فاطمه زهرا)س( ، رزمندگان 
غرب تهران با اش��اره به س��خنان اخیر رهب��ر انقاب در 
خص��وص راه های نف��وذ آمری��کا گفت: نبای��د بگذاریم 
اس��ام کمرن��گ ش��ود. حدادی��ان گریزی ب��ه انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری یازدهم ه��م زد تا گای��ه هایش از 
اصولگرای��ان را یادآوری کند و ضم��ن تجلیلی پنهان از 
ریی��س جمهور روحان��ی او را اصاح طل��ب بخواند و نه 
اصولگ��را. او ک��ه آخرین دع��ای ختم مجل��س اش را به 
 این س��خنان وصل کرده ب��ود گفت: بن��ده در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گذشته اسم نیاوردم چون دلخور بودم 
از دست اصولگراها؛ مش��ی ما با اصولگرا ها بیشتر توافق 
دارد ولی خیلی ازش��ون گایه داریم. بابا چهار تا هستید 

یکی تون بیاد! اینکه یه چیز روشنی است.
 اینک��ه هم��ه فکر م��ی کنید منجی بش��ریت هس��تید 
خیلی بده! اینکه همه احس��اس می کنید االن اگر ش��ما 
مس��وولیت را قبول نکنی��د بقیه نمی تون��ن خیلی بده! 
این خیلی ادعای س��نگینیه؛ قیامتش س��خت است. این 
م��داح به اینج��ای حرف های��ش که رس��ید گفت: »آن 
ط��رف یک مجتهد آم��ده، یک روحان��ی مجتهد، و همه 
این طرف مکا هس��تن. اصولگرا! خب اگر تو اصولگرایی 
یک اس��ام ش��ناس بیار وس��ط! اص��ا اس��اس انقاب 
 ب��رای این ب��وده. کارای دیگ��رش را مارکسیس��ت ها و
  اومانیس��ت ه��ا بل��د بودن��د در اداره کش��ور و رواب��ط

 بین الملل کنند. ما گفتیم اهلل اکبر و االن نعوذ باهلل، اکبر، 
اصغر نشده است. هنوز این اهلل همان اکبر قدیمه. این اهلل 
همان اکبر قدیمه که پشت شاه را شکست، این همان اهلل 
 اکبری اس��ت که صدام را ذلیل کرد. اصغرش نکن! اصا

 نمی شه.«

در حالیک��ه طی هفته های اخیر اظه��ار نظرات جنجالی 
وزیر صنعت روحانی منجر به انتقادات شدید و حتی تذکر 
روحانی به وی ش��د و معاونان وی را مجبور به عذرخواهی 
از مردم کرد، امین س��ازگارنژاد، معاون پیشین وزارت کار 
امروز دوش��نبه 2۳/6/94 طی یادداشتی در روزنامه شرق 
نوشت:الزم دانستم در سطوری اندک، گوشه هایی محدود 
و مختص��ر از آنچ��ه در س��الیان متم��ادی از این چهره و 
قهرمان ملی در عرصه صنعت کشور دیده ام، بیان کنم. از 
آن روزه��ای دورکه متصدی وزارت کار بودند یا در وزارت 
نی��رو پروژه های بزرگی نظیر نی��روگاه اصفهان را مدیریت 
کردند و به بهره برداری رس��اندند؛ آن ه��م در دوران دفاع 
مقدس. اگر امروز در پارس جنوبی و عس��لویه شاهد یک 
تمدن بزرگ نفتی هس��تیم ک��ه از افتخارات دوران دولت 
اصاحات اس��ت، به پشتوانه حضور معمار و مدیری مانند 
ای��ن عزیز بزرگ��وار در این حوزه بود ک��ه از هیچ طعنه و 
مامتی نهراس��ید و درحالیکه در هواپیما برای سرکش��ی 
به پروژه ها و پیشرفت آنها عازم و در فکر طرح های جدید 
بود، پاس��خ گوی سواالت دیوان محاسبات به ریاست آقای 
رحیم��ی نیز بود.او س��ر از پا نمی ش��ناخت. کار، تاش و 
کوش��ش برایش مهم بود. روز و شب برایش فرقی نداشت. 
منطقه پارس جنوبی و عس��لویه که ب��ا افتخار به آن نگاه 
می کنی��م و با غ��رور درب��اره عظمت آن ب��ا دنیا صحبت 
می کنی��م به همت این مرد بزرگ، بی ادعا و عالم به عمل، 

شکل گرفت و به نتیجه رسید.

محم��د علی نجفی، این روزها یک س��مت مهم در دولت 
دارد. س��متی ک��ه این مقدار بی س��ر و ص��دا بودنش در 
ای��ام پس از برجام که به قول دولتی ها قرار اس��ت دوران 
ش��کوفایی اقتص��ادی ما باش��د عجیب اس��ت. نجفی این 
روزها دبیر س��تاد هماهنگی اقتصادی کش��ور اس��ت ولی 
ظاهرا هنوز دلش هوای سیاس��ت دارد، ای��ن را می توان 
از حضورهایش در جلس��ات کارگزاران و البته عدم حضور 
رس��انه ای در س��مت دولتی اش به خوبی حس کرد.دبیر 
ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند 
ماهی که از مسوولیتش می گذرد تنها یک نشست خبری 
برگ��زار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیس��ت؛ 
البته جز همین اواخر که در جمع هم حزبی هایش حاضر 

شده و از وضعیت بد!  ماه های آینده کشور گفته است.

رییس جمهور در مجمع سراسری 

فرماندهان سپاه:

اجازه نمی دهیم 
هیچ قدرتی برای 

ما تصمیم بگیرد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: ما 
از میدان تحریم اقتصادی دشمن عبور کردیم و ملت با صبر 

و شکیبایی این رویای دشمن را نابود کرد.
سردار حسین سامی، جانشین فرمانده کل سپاه در  بیست 
و یکمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوالن سپاه گفت: 
ما در اینجا جمع ش��ده ایم تا فضای جدید انقاب اسامی را 

بازشناسایی کنیم.
وی گفت: م��ا در اینجا جمع ش��ده ایم با اله��ام از پرتوهای 
درخشان هدایت الهی امام مسلمین و پیشوای بزرگ انقاب، 
رسالت های جدید سپاه را در این شرایط جدید دریافت کنیم 
و مسیر تکوین س��پاه را برای انجام وظایف و مسوولیت های 

جدید برای آینده پیش رو بشناسیم.
سردار سامی افزود: ما در اینجا جمع شده ایم تا مخاطرات 
جدیدی که انقاب اسامی را تهدید می کند بازشناسایی و 
اراده خود را برای پاسخگویی به هر اقدامی در آینده طراحی 
کنیم.وی افزود: م��ا امروز با واقعیت هایی رو به رو هس��تیم 
که برخی از آنها ریشه در گذش��ته انقاب دارد و برخی نیز با 
واقعیت های جدید پیوند خورده اند.جانش��ین فرمانده کل 
سپاه پاسداران در ادامه با بیان اینکه ما مسیر پر فراز و نشیبی 
در این ۳5 سال پشت سر گذاش��ته ایم گفت: ما توانسته ایم 
کودتای نظامی دشمن را در هم بشکنیم و توطئه های دشمن 

را در روزهای آغازین انقاب با شکست مواجه کنیم.
وی افزود: ما در این جنگ 8 س��اله در ی��ک مقیاس جهانی 
با فداکاری رزمندگان، جانبازان،  ش��هیدان و ایثارگران این 
دوران را پشت س��ر گذاشتیم و توانس��تیم از میدان تحریم 
اقتصادی دش��من عب��ور کنیم و ب��ا صبر و ش��کیبایی این 
رویای دش��من را نابود کنیم.س��ردار س��امی با بیان اینکه 
ما توانس��تیم در مقابل تهاجم، غارت و ش��بیخون فرهنگی 
غرب ایس��تادگی کنیم، گفت: ما توانستیم در عصر محاصره 

علمی به دستاوردهای بزرگی دست یابیم و آن را به جهانیان 
معرفی کنیم.

وی افزود: ما با تکیه بر اندیشه های درونی این ملت توانستیم 
 به پیش��رفت دس��ت یابیم و این در تاریخ جهان بی س��ابقه

 است. سردار سامی گفت: ما توانستیم فتنه های داخلی را 
س��رد و خاموش کنیم و ملت ایران در 9 دی به این آرمان و 

آرزوی دشمن ضربه مهلکی وارد کرد.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: ما توانستیم سیاست های 
منطقه ای دشمن را با شکست مواجه و با ایجاد میدان های 
جدید در مناطق دوردس��ت فعالیت های دشمن را متوقف 
کنیم . وی افزود: ما به یک قدرت دفاعی و بازدارنده نیرومند 
 دس��ت یافتیم طوری که ام��روز نیروی هوافضای س��پاه هر

 نقطه ای را که بخواهد با ش��دت به آتش می کشد و نیروی 
دریایی نی��ز ظرفیت انه��دام دش��من را دارد.وی ادامه داد: 
 امروز فرمانده س��پاه قدس ما توانسته اس��ت ظرفیت های

 سیاسی - امنیتی دشمن را در معرض زوال قرار دهد.

وزیر امور خارجه کش��ورمان در دیدار با همتای چینی 
خود »وانگ یی«، چین را دوس��ت دوران س��خت ایران 
خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان 
که به پکن سفر کرده است، دراولین برنامه کاری خود با 

»وانگ یی« وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.
وزیر امور خارجه چین در این دیدار با اش��اره به فضای 
ایجاد ش��ده پس از رس��یدن به توافق جامع هسته ای، 
گفت: فضای بین المللی برای ایران بسیار بهبود یافته و 
روابط خارجی کش��ور شما بهتر شده است که به عنوان 

شریک و دوست ایران از این بابت خرسند هستیم.
وی، ظری��ف را یکی از پرکارتری��ن وزرای خارجی دنیا 
توصی��ف کرد و گف��ت: جنابعالی را به ح��ق می توان از 

مشغول ترین وزرای خارجه دنیا دانست.
وزی��ر امور خارجه چین ادامه داد: س��فر ش��ما به چین 
نمایانگ��ر اهمی��ت جمهوری اس��امی ب��رای روابط با 

جمهوری خلق چین محسوب می شود.
وان��گ یی، گفتگو درباره نحوه اجرای برجام و همچنین 
بررسی راهکارهای تحکیم روابط تهران – پکن درتمام 
حوزه ها از جمله محورهای گفتگوهایش با وزیر خارجه 
کش��ورمان توصیف کرد.در ادامه این دیدار محمد جواد 
ظریف نیز ضمن قدردانی از مهمان نوازی دولت و ملت 
چین گفت: با توجه به اینکه در آستانه اول اکتبر و روز 
ملی جمهوری خلق چین هس��تیم، من ای��ن روز را به 

مردم و رهبر چین تبریک می گویم.
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان ادام��ه داد: م��ن الزم 
می دانستم که قبل از حضور در اجاس مجمع عمومی 

سازمان ملل، سفری به چین داشته باشم.
ظریف با اشاره به اهداف سفرش به چین گفت:  این سفر 
با تاکید بر نیت ایران برای تداوم روابط مس��تحکم تر از 

قب��ل از برجام با چین به عنوان یک ش��ریک راهبردی 
انجام شده است.

وی تاکید کرد: مناس��بات تهران – پک��ن بعد از توافق 
هسته ای باید مستحکم تر از گذشته تداوم یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از نقش مثبت چین 
در مذاک��رات هس��ته ای گفت: هیات چین��ی حاضر در 
مذاکرات، نقش بس��یار سازنده و محوری را در مذاکرات 

هسته ای ایران و 1+5 ایفا کرد.
ظریف با اشاره به دیدارهای مکرر روسای جمهور ایران و 
چین طی دو سال اخیر، گفت: مسووالن عالیرتبه ایران 
در طول دو س��ال گذشته، پنج یا ش��ش بار با یکدیگر 
دیدار کردندکه این نش��ان دهنده اهمی��ت روابط ایران 
و چین اس��ت.وی گف��ت: روابط ای��ران و چین علیرغم 
مش��کاتی که ب��رای ایران ایجاد ش��د، ب��ا همکاری و 
همفکری دو طرف تداوم یافت و ایران، چین را به عنوان 

دوست دوران سخت خود می داند.

سردار سالمی در مجمع سراسری فرماندهان سپاه:

نیروی هوافضای سپاه، هر نقطه ای را که بخواهد به آتش می کشد

ظریف: 

چین، دوست دوران سخت ایران است

 عضو کمیته نمایندگان، خواستار ماقات با بابک زنجانی بر لزوم 
مراقبت های وی��ژه از این متخلف اقتصادی تأکی��د کرد و افزود: 
 این فرد به دلیل حجم تخلفات و گستره وسیع افرادی که با وی

 در ارتباط بوده اند، مخزن اسرار مفاس��د اقتصادی است که باید 
برای شناسایی آن ها مورد استفاده قرار گیرد.

امیر عباس سلطانی، در مورد برخی اظهارنظر ها در مورد تاش ها 
برای حفظ جان بابک زنجانی در زندان تصریح کرد: بابک زنجانی 
مخزن اسرار واطاعات است؛ چرا که با افراد زیادی در ارتباط بوده 
و در بخش های گس��ترده ای ردپای وی دیده می شود؛ بنابر این 
حتما باید از وی مراقبت های ویژه انجام پذیرد تا اطاعاتی که در 

اختیار وی است از بین نرود.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان خواس��تار دیدار با بابک زنجانی 
همچنان بر لزوم برگزار ش��دن این دیدار تأکید دارند، ادامه داد: 
 هم اکنون م��دارک مهمی از اظه��ارات بابک زنجان��ی و صدای

 ضبط ش��ده وی درکمیس��یون انرژی مجلس وج��ود دارد که 
می تواند به روند بررسی پرونده قضایی وی کمک کند.

نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اسامی، همچنین در 
مورد پیگیری های تخلفات شرکت تأسیسات دریایی ایران افزود: 
نامه  نمایندگانی که خواستار رسیدگی به تخلفات مدیران شرکت 
تاسیسات دریایی از جمله »ع-ط« ش��ده اند،تا کنون به بیش از 
 15 امضا رس��یده اس��ت و به زودی به رییس قوه قضاییه ارسال 

می شود.

 فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش، از بازگش��ت ناوگ��روه س��ی و پنجم
 نیروی دریایی ارتش تا اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: سی و ششمین 
ناوگروه نداجا،  متش��کل از ناو بوشهر و ناوش��کن جماران به آب های آزاد 
اعزام می ش��و ند. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری با اش��اره به تاثیرگذاری 
 حض��ور ناوگروه های نیروی دریای��ی ارتش جمهوری اس��امی ایران در

 آب های آزاد اظهار کرد: ناوگروه سی و پنجم نیروی دریایی ارتش تا پایان 
این هفته وارد آب های سرزمینی می شود.وی افزود: سی و ششمین ناوگروه 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران نیز پیش از ورود ناوگروه سی و 
پنجم، مأموریت خود را آغاز خواهد کرد.فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه 
داد: ناوگروه سی و ششم از ناو لجستیک »بوشهر« و ناوشکن »جماران« 
تشکیل می ش��ود. ناوگروه س��ی وپنجم نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسامی ایران متشکل از ناو پش��تیبانی »بندرعباس« و ناوشکن »الوند« 
بود که اوایل تیرماه ماموریت خود را آغاز کرد؛ این ناوگروه پس از 90 روز 
دریانوردی، این هفته به آب های س��رزمینی باز می گردد.فرمانده نیروی 
 دریایی ارتش جمهوری اس��امی ایران مأموریت ناوگروه های ایرانی در

 آب های آزاد را تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، مبارزه با تروریست دریایی 
و به اهتزار در آوردن پرچم جمهوری اسامی ایران عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، ناوگروه های ارتش جمهوری اسامی ایران در راستای 
تدابیر فرمانده معظم کل قوا در آب های آزاد جهان همچون هندوستان، 
سریانکا، خط استوا، جزایر اندونزی، تنگه ماالکا، دریای چین، اقیانوس 
آرام، کانال س��وئز، خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای س��رخ، دریای 

مدیترانه و اقیانوس هند شمالی و جنوبی حضور پیدا کرده اند.

سلطانی:

بابک زنجانی، مخزن اسرار مفاسد اقتصادی است
دریادارسیاری خبر داد:

اعزام ناوهای »جماران« و »بوشهر« به آب های آزاد

خبر 

سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد تاکیدکرد: اینکه اعضای تیم 
مذاکره کننده سابق در کمیسیون برجام می گویند آمریکا یا 1+5 طی مذاکرات 
آلماتی حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته است ، با نامه اوباما به مقام های 
ایران جور در نمی آید. س��یدعلی خ��رم، در رابطه با اظهارات س��عید جلیلی در 
کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفت: براساس اسناد و مدارک و صورت 
جلسه هایی که مرتبط به مذاکرات هس��ته ای در دولت نهم و دهم ، آقای اوباما در 
س��ال 91 نامه ای را به مقام معظم رهبری نوش��ت و در آن گفت وگوی دوجانبه 
ایران و آمریکا در رابطه با مساله هسته ای را پیش��نهاد داد و گفت که با انجام این 

گفت وگوهای محرمانه،آمریکا مشکلی با فعالیت غنی سازی ایران ندارد.
وی ادامه داد: اینکه اعضای تیم مذاکره کننده سابق درکمیسیون برجام می گویند 
آمریکا یا 1+5 طی مذاکرات آلماتی حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته است ، 
با این نامه جور در نمی آید؛ زیرا اگر آمریکا یا 1+5 طی آن مذاکرات حق غنی سازی 
ایران را به رسمیت شناخته بود، دیگر لزومی برای نوش��تن آن نامه به عنوان یک 
ابتکار محرمانه نبود.این کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به مشورت هایی 
که اوباما از مشاورانش می گرفته اس��ت اظهار داشت: براساس اسناد، در آمریکا در 
این باره نظرهای متفاوتی وجود داشت. برخی از مشاوران اوباما به وی در آن مقطع 
گفتندکه دولت وقت ایران مناس��ب برای چنین گامی نیست و درصدد منصرف 
کردن رییس جمهور آمریکا بودند و عده ای از مشاوران  آقای اوباما نیز بیان می کردند 
که مساله هس��ته ای ربطی به دولت وقت ایران ندارد و مرتبط با نظر رهبری ایران 
است و برای همین نوشتن این نامه را راهگشا می دانستند.خرم افزود: با وجود این 
نظرات متفاوت ، اوباما تصمیم می گیرد نامه ای را بنویسد و از طریق عمان این نامه به 
ایران داده می شود. با این حال، با تصمیم ایران و آمریکا، دو دور مذاکره تا پایان دولت 
یازدهم انجام می شود ولی تا پایان دولت دهم هیچ امتیازی به ایران داده نمی شود 
و نتیجه ای نیز از آن مذاکرات به دست نمی آید.وی در چین درباره مذاکرات آلماتی 
نیز تصریح کرد: تا مذاکرات آلماتی دو هیچ امتیازی توسط گروه 1+5 به ایران داده 
نشده بود و براساس آنچه منتشر شده است، تیم مذاکره کننده ایران درصدد دادن 
امتیازاتی بود تا از این طریق گشایشی ایجاد شود و طلسم موجود شکسته شود.وی 
اضافه کرد: خانم اشتون نیز در خاطرات خود می گوید طرف ایران حاضر به دادن 
امتیازاتی است؛ ولی از آنجایی که نمی خواستیم از این گشایش و امتیازات، استفاده 
انتخاباتی شود، در برابر این مسائل سکوت کردیم. پس براساس اسناد، همه چیز 
از این حکایت می کند که تا آخر دولت دهم ، گروه 1+5  برخاف تمایل به همکاری 
ایران چون می دیده ممکن اس��ت که طرف مقابل از این مساله استفاده انتخاباتی 
کند، از هرگونه همکاری خودداری کرده است.این کارشناس مسائل بین المللی با 
بیان اینکه گفته های مسووالن قبلی درباره این مساله که حق غنی سازی در زمان 
آنها به رسمیت شناخته اس��ت، صحت ندارد و بیشتر یک بلوف است، خاطرنشان 
کرد: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و حضور پرشکوه مردم در انتخابات 
و انتخاب ش��دن آقای روحانی، تیم حرفه ای و متخصص مس��وولیت مذاکرات را 
برعهده گرفت و گ��روه 1+5 چون دید با گروهی حرفه ای روبه رو اس��ت، حاضر به 
همکاری شد پس گش��ایش ها در زمان دولت یازدهم صورت گرفته است.خرم با 
تاکید بر اینکه پرونده هسته ای ، یک پرونده ملی است و باید به آن جناحی نگاه نشود، 
اظهار داشت: مسووالن دولت قبل متاسفانه عملکرد مناسبی نداشتند و آنها نباید با 
 اقدامات تخریبی بیشتر باعث دامن زده شدن به وضعیت آشفته پیشین و قبلی شان

 شوند.

 ادعای جلیلی با نامه اوباما به رهبری 
جور در نمی آید



خبر 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1681 | چهارشنبه 25 شهریور 1394 |2 ذی الحجه 1436

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار بیکاری زنان دو برابر متوس��ط 
نرخ بیکاری کشور است و باید در سال های پیش رو، اقدامی جهشی در 

این زمینه انجام دهیم.
نعمت زاده در دومین نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه 
پایدار افزود: فقط 12 درصد رقم 23 میلیونی جمعیت فعال کش��ور را 
زنان تش��کیل می دهند؛ 30 درصد زنان تحصیل کرده بیکاراند که این 

رقم سه برابر نرخ بیکاری کشور است.
وی ادامه داد: زنان در تاریخ کشور جایگاه واالیی داشته اند که به تدریج 
این جایگاه بر خالف روند کش��ورهای پیش��رفته کاهش ام��ا در دوران 

انقالب رشد یافت.
وزیر صنعت گفت: ورود زنان به دانشگاه ها از کمتر از30 درصد به باالی 
60 درصد در سال های پس انقالب رسیده است که این امر نشان دهنده 
توجه ویژه به ارتقای علمی زنان دارد؛ به طور قطع تجهیز افراد به دانش 

روز و علوم و فنون می تواند نقش آفرینی آنان را بیشتر کند.
وی تصریح کرد: خروجی زنان از دانش��گاه ها و دبیرستان ها نسبت به 
گذشته بیش��تر ش��ده اما زمینه های جذب آنان برای ابراز خالقیت به 
مقدار کافی رشد نیافته است زیرا این کار مشکل تر و پر هزینه تر از ارایه 

آموزش است.
نعمت زاده، اضافه کرد: مردان باید کمک کنند تا زمینه ایجاد اش��تغال 
زنان افزایش یابد و راه های آن متعدد است به طور مثال برخی مشاغل 
را می توانیم ب��ه زنان اختصاص دهی��م؛ مثال فرصت های اش��تغال در 
آزمایشگاه ها، تحقیقات، امور مالی ، امور حقوقی ، امور اداری و مطالعات 
فنی را می توانیم از مردان تخلیه کنیم تا زنان جایگاه بیشتری پیدا کنند 

و در بقیه مناصب هر دو در کنارهم فعالیت کنند.
نعمت زاده تاکید کرد: مردان باید اجازه دهند، زنان، بیش��تر در عرصه 
اشتغال حضور یابند البته در بخش دولتی باید به حداقل برسد و زمینه 

در بخش خصوصی فراهم شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد:زنان می توانند نقش خود را در 

رشته هایی مانند هنر ، معماری و طراحی تقویت کنند.

30 درصد زنان تحصیلرده بیکارند
فعاالن بازار پوش��اک براین باورند که الصاق برچسب شناسه بین المللی کاال 
) کد GS1 ( برای مقابله با عرضه پوش��اک قاچاق در کشور به تنهایی کافی 
نیست و برای جلوگیری از قاچاق چند میلیارد دالری پوشاک به کشور باید 
راهکارهای دیگری از جمله متعادل کردن نرخ تعرفه، حمایت از تولید انبوه و 

صنعتی، و فرهنگ سازی نیز مد نظر قرارگیرد .
 جمعیت حدود 80 میلیونی کش��ور همواره بازار مصرف��ی خوبی برای ورود 
محصوالت مختلف از جمله پوش��اک بوده است و از آنجاکه تولید پوشاک در 
کشور تا صنعتی شدن فاصله بس��یار دارد و در برخی محصوالت از نظر تنوع 
مدل ، سایز و کیفیت نتوانسته به جایگاهی که مدنظر است دست یابد، بنابراین 
ورود این محصول با توجه به نیازی که همواره وجود داشته صورت گرفته است 
و هم اکنون شاهد هستیم که بسیاری از فروش��گاه های کشور انواع پوشاک 
چینی ، هندی، بنگالدشی، پاکستانی، تایلندی، و ترک را به فروش می رسانند 

که عمدتا به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد کشور شده است.
اگر چه آمارمسووالن از میزان قاچاق پوش��اک به کشور بیش از 2/5 میلیارد 
دالر در سال اس��ت اما برخی از اعضاء اتحادیه صنف پوشاک بر آوردی باالتر 
از این رقم دارند به گونه ای که این آمارحتی بیش از ش��ش میلیارد دالر در 
سال نیز عنوان می ش��ود که 85 درصد آن از مرزهای جنوبی کشور صورت 

می گیرد .
برای مبارزه با قاچاق پوشاک درسال های گذشته اقداماتی صورت گرفته است. 
در دولت دهم مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش داشتند تا برای 
شناسایی کاالی قاچاق واحدهای صنفی را به داشتن ایران کد ملزم کنند که 
به دلیل ملی بودن این کدها و گاهی جعل برچس��ب ها این طرح با شکست 
 روبه رو شد، اما این بار دولت به دنبال اجرای طرح شناسایی کاال براساس کد 
بین المللی است و با ابالغ بخشنامه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نیمه اول شهریورماه اجرای طرح شناسایی کاال در سیستم بین المللی با 
کد GS1 برای حمایت از تولید و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر 

کشور پیگیری می شود .
4/5 تا 6/5 میلیارد دالر قاچاق پوشاک

»محمد جواد صدق آمیز« مشاور فرهنگی اتحادیه پوشاک درباره تاثیر گذاری 
اجرای این طرح گفت :گرفتن کد شناس��ایی بین المللی ب��رای وارد کننده 
پوشاک یک الزام است و اجرای این طرح می تواند 50 تا 60 درصد در کنترل 
کاالی قاچاق موثر باشد اما برای حل این پدیده باید راهکارهای دیگری نیز به 
کار برد که اتحادیه صنف پوشاک برنامه ها و طرح جامع خود را در این رابطه 

به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارائه داده است .
وی طرح اتحادیه را بسیار کامل و جامع دانست و افزود: این طرح شامل یک 
برنامه دو ساله است که باید در چهار بخش شش ماهه اجرا شود و شامل 16 
برنامه اجرایی خواهد بود، در واقع اتحادیه ای��ن آمادگی را دارد تا بار اجرایی 

شدن این طرح را نیز متحمل شود تا بتوان با پدیده قاچاق مبارزه کرد.
مشاورفرهنگی اتحادیه صنف پوشاک کشور،قاچاق پوشاک به کشور را 4/5 
تا 6/5 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت 85 درصد قاچاق پوش��اک از مرزهای 
جنوبی کشور انجام می شود که عمدتا از کشورهای چین، ویتنام، بنگالدش، 
هند وارد می شود و شاید 17 تا 18درصد پوشاک قاچاق ازکشورترکیه باشد .

به گفته صدق آمیزس��ه دلیل اصلی برای قاچاق وجود دارد، اولین دلیل آن 

صرفه اقتصادی بسیار باال برای قاچاق وامکان اجرایی آن است، از این لحاظ 
که هم در گمرکات امکان مسائلی مانند کم اظهاری وجود دارد، و هم در مرزها 
کنترل قاچاق درحد مطلوب نیس��ت. دلیل دوم نیز مطالبه مردم از این نوع 
کاال به دالیل متعدد است و سوم آنکه تولید داخلی نیز به دالیل متعدد امکان 

رقابت با محصوالت خارجی ندارد.
از س��وی دیگر برخی تولی��د کنندگان نیز وج��ود تعرفه های ب��اال را عاملی 
بر دورزندن واردات رس��می می دانند. »س��یامک زندیه « تولی��د کننده و 
صادرکننده پوشاک گفت: اجرای کد شناسایی بین المللی اقدام خوبی برای 
شناس��ایی مبدا کاال و تفکیک کاالی قاچاق از غیر قاچاق است اما این اقدام 
به تنهایی نمی تواند مشکل قاچاق را حل کند تا زمانی که تقاضا وجود دارد 
و تا زمانی که تولید پوشاک ما صنعتی و متناسب با نیاز روز بازار نشده است 
ورود پوشاک خارجی ادامه دارد، اما تعرفه های باال باعث شده تا این حجم از 
واردات از مبادی غیررسمی داخل کشور شود که نظارتی برکیفیت آن وجود 
ندارد از طرفی دولت هم درآمدی که می تواند از محل واردات رسمی داشته 

باشد را ازدست می دهد .
وی با اشاره به لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی افزود: فضای کسب و کار 
برای تولید کننده باید به گونه ای فراهم ش��ود تا تولید کنندگان نیز با توجه 

به نیاز بازار به سمت تولیدات مرغوب و انبوه مثل کشورهایی چون ترکیه که 
حرفی برای گفتن در این صنعت دارند پیش برود.

صنعت پوشاک امروزه یکی از صنایع درآمد زا دردنیاست که با توجه به سلیقه 
و نیاز روز مشتری وحتی با جهت دهی به س��لیقه مصرف کننده در قالب مد 
 درآمد بس��یاری را نصیب کش��ورهایی که به این صنعت توج��ه ویژه دارند 
می کند، تولید انبوه لباس در رنگ ها و سایزهای مختلف و عرضه آن در قالب 
فروش��گاه های زنجیره ای با دادن خدمات ویژه به خری��داران مثل تعویض 
 و حتی مرجوع جن��س در مدت های تعیین ش��ده و تخفیف ه��ای ویژه در

حراجی های فصلی باعث شده تا گردش مالی خوبی هم برای تولیدکنندگان 
و فروشندگان ایجاد شود، اما در کشور ما با وجود پتانسیل ها و تواناهایی های 
بسیار، س��رمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته و متاسفانه نبود چنین 
سیستمی باعث شده تا صنعت پوشاک کش��ور نتواند همپای سایر کشورها 
حرکت کند درنتیجه بازار ایران به راحتی به دلیل باال بودن هزینه تمام شده 
و عدم برنامه ریزی مناسب برای پاسخگویی به س��لیقه و نیاز بازارو خدمات 
پس از فروش، میدانی برای کاالهای نامرغوب خارجی شده است و بسیاری 
از کاالهایی که با نام برند نیز وارد ایران می شوند تقلبی است که نظارتی برآن 

وجود ندارد.
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85 درصد قاچاق پوشاک، از مرزهای جنوبی کشور انجام می شود

عضو هیات مدیره بانک مس��کن از تغییر ضوابط 
صندوق پس ان��داز یکم خبر داد: با بی��ان این که 
تس��هیل ضوابط در بانک مرکزی در حال تصویب 
است، گفت: میزان اس��تقبال از صندوق پس انداز 

یکم کمتر از پیش بینی های ما بوده است.
ابوالقاس��م رحیم��ی انارک��ی اظهار ک��رد: تا 21 
 ش��هریورماه امس��ال 15 ه��زار نف��ر در صندوق

 پس انداز یکم مس��کن س��پرده گذاری کرده اند. 
وی تصریح ک��رد: در 79 روز کاری 2800 میلیارد 
ری��ال در کل کش��ور در صندوق پس ان��داز یکم 
مسکن سپرده جذب شده اس��ت. وی با بیان این 
 که در اس��تان تهران 3600 نف��ر در این صندوق 
س��پرده گذاری کرده اند، ادام��ه داد: مجموع رقم 
سپرده گذاری پایتخت نش��ینان در این صندوق 

920 میلیارد ریال تا 21 شهریور بوده است.
عضو هیات مدیره بانک مس��کن با بی��ان این که 
استقبال از صندوق پس انداز یکم مسکن آن چیزی 
نبوده که فکر می کردیم و کمت��ر از پیش بینی ها 
بوده است، بیان کرد: در شهرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت نیز 8000 نفر با 1400 میلیارد ریال 

سپرده گذاری کرده اند. رحیمی انارکی با تاکیدبر 
این که به دنبال تسهیل ضوابط صندوق پس انداز 
یکم مسکن هستیم، گفت: در صدد تسهیل چهار 
ضابطه این صندوق هستیم که مراحل تصویب آن 
هم در بانک مرکزی در حال پیگیری اس��ت، البته 
ممکن است که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار 
نیز باشد. وی با بیان این که تسهیالت صندوق پس 
انداز یکم از سال آینده آغاز می ش��ود در رابطه با 
اوراق حق تقدم مسکن اظهار کرد: در حال حاضر 
قیمت این اوراق روی 70 هزار تومان است. امسال 
به طور میانگین ماهانه 500 میلیارد تومان اوراق 
حق تقدم با توجه به ضریب تعدیل توزیع می شود.

وی با یادآوری این که در ابتدا ضرایب تعدیل این 
اوراق 45 و 39 درصد بود، افزود: االن ضریب تعدیل 
این اوراق به 30 درصد رس��یده است. اختیار این 
 کار با بانک مس��کن بوده و برای کنترل بازار انجام 
می ش��ود.وی تصریح ک��رد: ص��دور پروانه های 
س��اختمانی  کاهش یافته  و این ام��ر بر موجودی 
واحدهای مس��کونی ب��ه دلیل تقاض��ا تاثیرگذار 

خواهد بود.

نماینده چناران و طرقبه گفت: اکنون با ارائه 
مجوز به برخی ساختمان های شرکت پدیده 
امکان فروش بخشی از بناها توسط مدیران آن 

فراهم شده است.
محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه؛ با بیان 
اینکه به درخواست ش��ش تن از نمایندگان 
مجمع استان جلسه ای پیرامون بررسی مسائل 
پدیده ش��اندیز و میزان با اس��تاندار خراسان 
رضوی برگزار شد، اظهار کرد: استاندار خراسان 
رضوی و معاون سیاسی امنیتی وی توضیحات 
کاملی از اقدامات انجام شده در مورد شرکت 
پدی��ده ش��اندیز و موسس��ه مالی می��زان به 

نمایندگان مجلس ارائه کردند.
عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه طی 
پیگیری های استانداری و نمایندگان مجلس 
استان خراسان رضوی مصوبه شورای امنیت 
کشور در مورد شرکت پدیده ابالغ شد، گفت: 
با توجه به تایید این مصوبه توس��ط دستگاه 
قضایی اکنون مجوزات الزم ب��ه بناهای فاقد 
مجوز پدیده داده می ش��ود ت��ا امکان فروش 

بخشی از بناها توس��ط مدیران شرکت پدیده 
شاندیز فراهم شود.

دهقان با تاکی��د براینکه با اعط��ای مجوز به 
بناهای فاقد پروانه و مجوز تغییر کاربری امکان 
قیمت گ��ذاری اموال پدیده فراهم می ش��ود، 
افزود: مصوبه ابالغ شده به تایید مدیران پدیده 

شاندیز نیز رسیده است.
وی ادامه داد: طی برگزاری حدود بیست جلسه 
طوالنی پیرامون مش��کالت ش��رکت پدیده 
شاندیز برای جلوگیری از فروپاشی این شرکت 
و هدایت آن به سمت کسب مجوزهای قانونی، 
اکنون سرمایه گذاران می توانند با اطمینان در 

این شر کت سرمایه گذاری کنند.
نماینده چناران و طرقبه تصریح کرد: مسووالن 
کشوری و استانی به دلیل پیچیدگی مشکالت 
ش��رکت پدیده ش��اندیز، اختالفاتی در مورد 
چگونگی مواجهه با این موضوع داش��تند که 
درنهایت با تصمیم منسجم مسووالن ذی ربط 
در سه قوه مصوبه شورای امنیت کشور تصویب 

شد.

عضو هیات مدی��ره بانک مس��کن از تغییر ضوابط 
صندوق پس ان��داز یکم خبر داد و ب��ا بیان این که 
تس��هیل ضوابط در بانک مرکزی در حال تصویب 
است، گفت: میزان اس��تقبال از صندوق پس انداز 

یکم کمتر از پیش بینی های ما بوده است.
ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی اظه��ار ک��رد: تا 21 
شهریوماه امسال 15 هزار نفر در صندوق پس انداز 

یکم مسکن سپرده گذاری کرده اند.
وی تصریح ک��رد: در 79 روز کاری 2800 میلیارد 
ریال در کل کشور در صندوق پس انداز یکم مسکن 

سپرده جذب شده است.
وی با بیان این که در استان تهران 3600 نفر در این 
صندوق سپرده گذاری کرده اند، ادامه داد: مجموع 
رقم سپرده گذاری پایتخت نشینان در این صندوق 

920 میلیارد ریال تا 21 شهریور بوده است.
عضو هی��ات مدیره بانک مس��کن با بی��ان این که 
استقبال از صندوق پس انداز یکم مسکن آن چیزی 
نبوده که فکر می کردیم و کمت��ر از پیش بینی ها 
بوده است، بیان کرد: در شهرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت نیز 8000 نفر با 1400 میلیارد ریال 

سپرده گذاری کرده اند.

رحیمی انارکی با تاکیدبر این که به دنبال تسهیل 
ضوابط صندوق پس انداز یکم مسکن هستیم، گفت: 
در صدد تسهیل چهارضابطه این صندوق هستیم 
که مراحل تصویب آن هم در بانک مرکزی در حال 
پیگیری است، البته ممکن است که نیاز به تصویب 

شورای پول و اعتبار نیز باشد.
وی با بیان این که تس��هیالت صن��دوق پس انداز 
یکم از سال آینده آغاز می ش��ود در رابطه با اوراق 
حق تقدم مسکن اظهار کرد: در حال حاضر قیمت 
این اوراق روی 70 هزار تومان است. امسال به طور 
میانگین ماهانه 500 میلیارد تومان اوراق حق تقدم 

با توجه به ضریب تعدیل توزیع می شود.
وی با یادآوری این ک��ه در ابتدا ضرایب تعدیل این 
اوراق 45 و 39 درصد بود، افزود: االن ضریب تعدیل 
این اوراق به 30 درصد رسیده است. اختیار این کار با 
بانک مسکن بوده و برای کنترل بازار انجام می شود.

وی همچنین با بیان این که امیدواریم از اسفندماه 
امسال بازار مسکن رونق بگیرد تصریح کرد: صدور 
پروانه های س��اختمانی  کاهش یافت��ه  و این امر 
بر موجودی واحدهای مس��کونی ب��ه دلیل تقاضا 

تاثیرگذار خواهد بود. 

رییس بخش خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
از برگزاری پاویون ایران توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی در دو 

نمایشگاه مهم جهان در حوزه نفت و گاز خبر داد.
 به گزارش  زاینده رود و به نقل ازواحد رس��انه شرکت نمایشگاه های

 بین المللی اس��تان اصفهان، رزیتا مش��کالنی اظهار داشت: یکی از 
بهترین و مؤثرترین شیوه های شناخت بازار مصرف جهان، توانمندی 
 دیگر رقبا، آش��نایی ب��ا آخرین تکنول��وژی های روز دنیا و بررس��ی 
زمینه های توسعه تعامالت تجاری، حضور در نمایشگاه های تخصصی 

بین المللی است.
وی ادامه داد: در این راس��تا و از آنجا که عمده اقتصاد کشور ایران بر 
مبنای صنعت نفت و گاز تعریف می ش��ود و همچنی��ن قابلیت ها و 
توانمندی های بسیاری در این حوزه به چشم می خورد، مقدمات الزم 
برای مش��ارکت توانمند ایرانیان در دو رویداد مهم این عرصه فراهم 
شده است. به گفته وی، بیستمین نمایش��گاه بین المللی نفت و گاز 
ترکمنستان در منطقه آس��یای میانه و دهمین نمایشگاه بین المللی 
نفت و گاز عمان در حوزه خلیج فارس از زمره رویدادهای بسیار معتبر 
و قابل توجه جهانی است که شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان به عنوان نماینده رسمی مراکز نمایش��گاهی ترکمنستان و 

عمان، میزبان فعاالن صنعت نفت و گاز کش��ور در قالب پاویون ملی 
ایران در این دو نمایشگاه خواهد بود.

وی اعالم کرد: بیستمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز 
ترکمنس��تان از تاریخ 26 الی 28 آبان 1394 در عشق آباد و دهمین 
نمایش��گاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز عم��ان از تاریخ 2 الی 4 

فروردین ماه 1395 در مسقط برگزار خواهد شد.
مشکالنی، افزود: در این رویدادها توان کشور در زمینه های پاالیش، 
حفاری، تأسیسات نفت و گاز، زیرس��اخت های مدرن، خدمات فنی 
مهندس��ی، مبدل ها، لجس��تیک و امنیت به جهانیان و متخصصان 
معرفی خواهد شد و بدون شک حضور مقتدرانه و سرشار از تخصص 
تولیدکنندگان و مهندسین کشورمان در این نمایشگاه ها گامی مؤثر 
در امر گسترش صادرات، خروج از تحریم ها، ورود به بازارهای جدید و 
مشارکت در پروژه های دیگر مناطق و کشورهای نفت خیز خواهد بود.

گفتنی است، ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان نفت و 
گاز، جایگاه مهمی در این حوزه دارد. دو کشور ترکمنستان، همسایه 
شمالی ایران، و عمان در حاشیه خلیج فارس نیز به علت برخورداری 
از ذخایر عظیم نفت و گاز مکان هایی مناسب جهت سرمایه گذاری در 

صنایع نفت و گاز به شمار می روند.

تولید گاز کشور در پنج ماه نخست امس��ال در حالی به بیش از 69/9 
میلیارد مترمکعب رس��ید که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال 

گذشته پنج درصد رشد نشان می دهد.
معاون عملیات ش��رکت ملی گاز ایران اظهار داش��ت: ش��رکت های 
پاالیش گاز در پنج ماه امسال بیش از یک میلیون و 179 متریک تن 
گاز مایع )LPG( تولید کرده اند که این مقدار نسبت به مدت مشابه 

سال پیش از آن شاهد افزایش 102 درصدی بوده است.
عبدالحسین ثمری با بیان اینکه در پنج ماه نخست سال گذشته، 599 
هزار متریک تن اتان تولید شده است، افزود: این مقدار در مدت مشابه 

امسال با چهار درصد افزایش به 625 هزار متریک تن رسیده است.
ثمری یادآور شد: در بازه زمانی یادشده امسال، 388 هزار تن گوگرد و 

9/9 میلیون مترمکعب میعانات گازی نیز تولید شده است.
معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران به حجم دریافت گاز از خط پنجم 
سراسری اشاره کرد و گفت: ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند در پنج ماه 
امسال بیش از یک میلیارد و 130 میلیون مترمکعب گاز از خط پنجم 

سراسری دریافت کرده است.
ثمری درباره پیش��رفت تعمیرات اساسی امسال شرکت های پاالیش 
گاز نیز اضافه کرد: تعمیرات اساسی شرکت های پاالیش گاز هم اکنون 

تداوم دارد و در مجموع با بیش از 55 درصد پیشرفت در حال اجراست.
وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پاالیشگاه اول مجتمع پارس جنوبی 
پایان یافته اس��ت، افزود: هم اکنون تعمیرات اساس��ی ش��رکت های 
پاالیش گاز فجر جم، شهید هاش��می نژاد و پاالیشگاه پنجم مجتمع 

پارس جنوبی در حال انجام است.
ثمری با بیان اینکه تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز پارسیان اوایل 
مهرماه آغاز می شود، افزود: خوش��بختانه فرآیند تعمیرات اساسی از 
برنامه تعریف شده جلوتر است و تداوم این روند منجر به صرفه جویی 

اقتصادی می شود.
به گفته معاون عملیات ش��رکت ملی گاز ایران، براساس برنامه ریزی 
تعریف شده، تعمیرات اساسی شرکت های پاالیش گاز برای پایداری 

تولید تا پیش از فصل سرما پایان می یابد.
در دو سال اخیر با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی به حجم 
تولید گاز کشور افزوده ش��ده به طوری که سال گذشته بیش از 120 

میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شده است.
همچنین قرار است در سال جاری نیز با بهره برداری کامل از فازهای 
15 و 16 و بخش هایی از فازه��ای 19، 20 و 21 حدود 100 میلیون 

مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه شود.

استقبال از صندوق پس انداز یکممجوز فروش امالک »پدیده شاندیز« صادر شد؟چند نفر متقاضی وام 80 میلیونی مسکن هستند؟ 

تولید گاز کشور، پنج درصد افزایش یافتاستقرار پاویون ایران در نمایشگاه های نفت و گاز عمان و ترکمنستان
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 س��ال 1366، 24 کش��ور، پروت��کل مونت��رال را امض��ا کردن��د. 
ایران در سال 68 به طور همزمان عضویت کنوانسیون وین و پروتکل 

مونترال را پذیرفت.
  در س��ال 1376 اصالحی��ه ه��ای آن نی��ز ب��ه تائی��د مجل��س 
شورای اسالمی رس��ید. این پروتکل درباره مواد کاهنده ازن است و 
شیوه های اجرایی برای کاهش تدریجی تا حذف کامل تولید و مصرف 
مواد کاهنده ازن را در دس��تور کار خود دارد. پروتکل مونترال، سند 
مهم سازمان ملل در زمینه حفاظت از محیط زیست بین المللی است. 
مجمع عمومی به منظور اجرایی ش��دن اهداف و دستاوردهای این 
پروتکل تصمیم گرفت شانزدهم سپتامبر )بیست و پنجم شهریور( 

هر سال را به نام روز حفاظت از الیه ازن نامگذاری کند.
الیه ازن

ازن یک ترکیب سه اتمی اکسیژن اس��ت که در آن سه اتم اکسیژن 
در وحدتی ناپایدار قرار می گیرند. در حالت عادی اکسیژن مولکولی 
 دو اتمی اس��ت. اتم اضافه ازن با جذب انرژی اش��عه م��اوراء بنفش 
نور خورشید جدا شده و هر دو مولکول ازن به سه مولکول اکسیژن 

تبدیل می شود. ازن یک اکسید کننده قوی است که قابلیت ترکیب 
 با بس��یاری از مواد مختلف در جو را دارد. در الیه ه��ای پایین جو و 
در ارتفاع تنفس��ی انس��ان، ازن آالینده ای محس��وب می شود که 
 بر اثر واکنش های فتوش��یمیایی در ش��رایط وجود نور خورش��ید، 
 اکس��یدهای ازت، هیدروکرب��ن ها و اکس��یژن دو اتم��ی به وجود 
 می آید؛ اما ازن استراتوس��فری همچون س��پری جل��وی صدمات 
تابش های فرابنفش را می گی��رد. الیه محاف��ظ ازن در ارتفاع بین 
 20 تا 30 کیلومتر باالی س��طح زمین تش��کیل ش��ده است. تقریبا 
90 درصد از ازن جو زمین در الیه استراتوس��فر وجود دارد. الیه ازن 
 با جذب طول موج ها تشعش��عات ماوراء بنفش از زمین را محافظت 
می کند. ای��ن طول موج ه��ا در صورت رس��یدن ب��ه زمین جذب 
 اس��یدهای نوکلئیک می ش��ود و بنابراین برای حیات مضر اس��ت. 
در شرایط طبیعی باالترین تراکم ازن در نواحی قطب و پایین ترین 
آن در نزدیک استوا دیده می شود. شاید به نظر برسد چون ازن الیه 
سپری به وسیله خورش��ید به وجود می آید، پس تراکم آن هم باید 
در استوا بیشتر باش��د، اما الگوهای چرخشی چنین روندی را تغییر 

می دهد.
تخریب الیه ازن

 تشعش��عات ماوراء بنفش، ه��م در ایجاد الیه ازن استراتوس��فری و 
 هم در ترکی��ب آن نق��ش دارد. ازن ترکی��ب ناپایداری اس��ت که 
می توان��د مولکول اکس��یژن اضاف��ی خود را به س��رعت ب��ا کلر، 
 برم یا ازت ترکیب کند. منش��ا ای��ن ترکیبات از زمین و بیش��تر از 
فعالیت های انسانی اس��ت. یکی از مساله س��ازترین ترکیباتی که 
 در تخریب الی��ه ازن نق��ش دارد،  CFC s یا هم��ان گازهای مبرد 
 م��ورد اس��تفاده در یخچ��ال ها یا اس��پری ه��ای مختلف اس��ت. 
این ترکیبات اکنون ممنوعیت گس��ترده ای پیدا کرده ، اما بیش��تر 
در یخچال ها، حالل های پاک کننده، دس��تگاه های تهویه مطبوع 
 و... مورد اس��تفاده قرار می گرفتن��د. فرضیه تخلیه الی��ه ازن برای 
نخستین بار در سال 1974 مطرح شد. ممنوعیت استفاده از ترکیبات 
 تخریب کننده الی��ه ازن نیز از اواخر همین دهه آغاز ش��د و تاکنون 

گام های مثبتی برداشتهشده است، که البته کافی نیست.
مطالعات اولیه در زمینه نقش ترکیبات شیمیایی الیه ازن زیربنای 

 توافقنامه ه��ای بین المللی متعددی ش��د ک��ه از نمون��ه های آن 
می توان به پروتکل س��ال 1987 اشاره کرد. موفقیت اجرایی چنین 
 طرح های��ی کم نبوده اس��ت. کاهش الی��ه ازن برای نخس��تین بار 
 در قطب جنوب و البته با تاخیر گزارش ش��د. از س��ال 1979 به بعد 
در هر به��ار دامنه تخریب بیش��تر ش��ده، دامنه پیامده��ا به دلیل 
واکنش های ش��یمیایی ناش��ی از تابش نور هیچ گاه به طور دقیق 
مشخص نشده است. در س��ال 1988 گزارش های علمی ثابت کرد 
تخریب الیه ازن نه تنها در قطب، بلکه در سراسر کره زمین رخ داده 
است. جالب اینجاس��ت که دانش��مندان تا مدت ها درباره فرضیات 
اساسی تخریب الیه ازن شک داشتند تا آن که دانشمندان موسسه 
هواشناس��ی کارلزروهه در س��ال 2010 برای اولین بار با استفاده از 
امواج مادون قرم��ز، تاثیر دی مر ناپایدار منواکس��ید کلر را در اواخر 
زمستان قطب شمال مورد بررسی قرار دادند. این ترکیب شیمیایی 
 نقش مهم��ی در تخریب الی��ه ازن استراتوس��فری به عه��ده دارد. 
 پس از باال آمدن خورش��ید در قطب این دی مر ناپایدار به س��رعت 
 به ش��کل اتم کلر ظاهر می ش��ود و همچون کاتالی��زوری تخریب 
الیه ازن را س��رعت می بخش��د. ابعاد تجزیه دی مر منواکسید کلر 

بستگی به امواج کوتاه حاصل از نور خورشید دارد.
پروس��ه ه��ای تخری��ب الی��ه ازن ت��ا آن زم��ان از نق��اط تردی��د 
 برخ��ی دانش��مندان ب��ود. آنها تاثی��ر ن��ور خورش��ید را در تجزیه 
دی مر منواکس��ید کلر خیلی کمت��ر از دیگر موارد می دانس��تند، 
اما یافته های موسس��ه کارلزروهه این تردیدها را منتفی دانس��ت. 
دانشمندان موسسه کارلزروهه در ارتفاع بیش از 20 کیلومتری شمال 
اسکاندیناوی از اس��پکترومتر مادون قرمز استفاده کردند و در عمل 
فرضیاتی را که درباره تخریب الیه ازن وجود داش��ت، تائید کردند. 

هرچند که حتی از مدت ها پیش دلیلی برای انکار آن وجود نداشت.
پیامدهای تخریب الیه ازن

از پیامدهای منفی تخریب الیه ازن می توان به مواردی نظیر افزایش 
احتمال ابتال به س��رطان های پوس��تی، تار ش��دن عدسی چشم یا 
 آب مرواری��د، کاهش مقاومت ب��دن در برابر بیم��اری های عفونی، 
فیتوپالنکت��ون ه��ا  ب��اروری   کاه��ش فتوس��نتز، کاه��ش 

)زیربناهای حیات دریایی( و ... اشاره کرد.
تاثیرات گرمایش جهانی

 چنانچه پیش��تر ذک��ر ش��د، ازن موج��ود در الیه ه��ای پایین جو 
 یک آالینده اس��ت که هم به انس��ان ها و هم به گیاهان آسیب وارد 
می کند. آب و هوا همان شرایط جوی ظرف مدت زمانی کوتاه است؛ 
اما اقلیم چگونگی عملکرد جو را در مدت زمانی نسبتا طوالنی نشان 
می دهد. ه��م آب و هوا و ه��م اقلیم تاثیر مهمی در میزان آس��یبی 
دارند که ازن الیه ه��ای پایین جو می تواند بر موج��ودات زنده وارد 
کند. پژوهشگران دانش��گاه گوتنبرگ اعالم کردند تغییرات اقلیمی 
ظرفی��ت آن را دارد که آش��کارا گیاهان ش��مال و مرکز ق��اره اروپا 
 را ت��ا اواخر این ق��رن در معرض خط��ر غیرقابل جبران ق��رار دهد. 
آنها معتقدند گرمایش جهانی باعث تغییر جریانات جوی می شود و 
به این واسطه ازن بیشتری از بخش جو به بخش های زیرین تراوش 

می کند.
تغییر میزان توزیع ازن در بخش های فوقانی جو مشکلی جدی است؛ 

چرا که نتیجه آن چیزی به جز تغییر در میزان امواج ماوراءبنفشی که 
در میان فصل بهار و تابستان به سطح زمین راه پیدا می کند، نیست. 
برآوردها حاکی از آن است که ادامه این روند میزان امواج ماوراءبنفش 
را تا اواخر قرن حاض��ر در عرض های جغرافیای��ی 9 درصد افزایش 

خواهد داد و این فاجعه ای برای سالمت انسان ها و گیاهان است.
تخریب الیه ازن و افزایش خطر سرطان

دهه هاس��ت دانش��مندان می دانند تغییرات اقلیمی ظرفیت آن را 
 دارد که اث��رات مخربی در س��طح جهانی ایجاد کنند، اما تابس��تان 
سال گذشته پژوهشگران دانشگاه هاروارد مدارکی را منتشر کردند 
مبنی بر آن که تغییرات اقلیمی روی سالمت انسان ها نیز تاثیرگذار 
است. جیمز جی، اندرسون و پروفسور فیلیپ اس. ولد که مسوولیت 
این تحقیق را بر عهده داش��تند، هش��دار می دهن��د ارتباطی میان 
تغییرات اقلیمی و تهی ش��دن الیه ازن بر فراز کش��ور آمریکا کشف 
شده که می تواند به رسیدن امواج فرابنفش بیشتری به سطح زمین 
منجر شود. شیوع سرطان پوس��ت نیز بدون هیچ تردیدی از عواقب 
 رس��یدن امواج فرابنفش اس��ت. پروفسور اندرس��ون و همکارانش 
با استفاده از مکانیس��می خاص و با ش��دت هر چه تمام تر بخار آب 
را به بخ��ش استراتوس��فر جو تزری��ق کردند. این عمل باعث ش��د 
 ترکیب��ات پایدار کل��ر و برم ب��ه رادیکال ه��ای آزاد تبدیل ش��وند. 
چنانچه پیش��تر ذکر ش��د رادی��کال ه��ای آزاد کلر و ب��رم توانایی 
 تخریب الیه ازن را دارند. مکانیس��می که تیم پروفس��ور اندرسون 
به کار بسته در عمل ش��بیه عملکرد طوفان های شدید است. تعداد 
و شدت چنین طوفان هایی بستگی به تغییرات اقلیمی دارد. شدت 
 تغییرات اقلیمی قطعا باعث تخریب هر چه بیش��تر ازن می ش��ود. 
این برای نخستین بار است که تحقیقی توانسته رابطه میان تغییرات 

اقلیمی و تخریب الیه ازن را اثبات کند.
تازه ها درباره ازن

تحقیقات نشان می دهد ابرهای استراتوسفری قطبی باعث تخریب 
ازن س��پهری می ش��وند. این ابرها در حقیقت میدان جنگ را برای 
ترکیبات کلروفلوروکربن CFC که ساخته دست بشر است فراهم 
می کنند، تحت این ش��رایط تخریب الیه ازن ام��کان پذیر خواهد 
 ش��د. ابرهای استراتوس��فری زمانی ش��کل می گیرد که قالب های 
خوش��ه ای آب یخ زده دیگر مولکول های جو نظی��ر متان، نیتروژن 
اکس��ید یا مولکول های آب را گرد هم می آورد. این پدیده همچون 
زمانی است که یک گلوله برف در زمین غلتانده می شود تا حجمش 

بزرگ تر و بزرگ تر شود. 
 ش��ناخت پروس��ه های ش��یمیایی تخریب الیه ازن به ظاهر ساده، 
اما در حقیقت موضوع پیچیده ای است. سال گذشته در مجله فیزیک 
و ش��یمی ای آی پی تحقیقی چاپ ش��د که فرآیندهای شیمیایی 
 اتمس��فری را در ابرهای استراتوسفری قطبی تش��ریح کرد. پیشتر 
گفته شده بود س��طح متقاطع ابرهای استراتوس��فری باعث جذب 
مولکول های کاهنده می ش��ود، اما تحقیقات اخیر نش��ان داده این 
ابرهاس��ت که همچون مهاجمی زمینه تخریب را فراهم می سازد. 
درست است که بسیاری از مسائل درباره الیه ازن گفته شده، اما هنوز 
 ناگفته های زیادی وج��ود دارد که می تواند حل بحران را س��اده تر 

کند.

به بهانه روز جهانی الیه ازن ؛

حفاظت از الیه ازن، حفاظت از حیات است

به ط��ور متوس��ط، س��االنه حداق��ل دو ب��ار لوله ه��ای نفتی 
فرس��وده پراکنده در خوزس��تان دچار شکستگی ش��ده که به 
 دنبال آن ش��اهد ورود مواد نفتی به رودخانه های این اس��تان و 
 در نهایت آلودگی خلیج فارس هستیم. مدیر کل اداره حفاظت 
 محی��ط زیس��ت اس��تان خوزس��تان  گف��ت: در ح��ال حاضر 
 مه��م تری��ن معض��ل آلودگی آب ه��ای اس��تان خوزس��تان، 
نبود تصفیه خانه فاضالب شهری است که همین امر باعث ورود 

فاضالب شهری به رودخانه های استان می شود.
احمد رض��ا الهیجان زاده، اف��زود: هم اکنون فاضالب ش��هری 
 اکث��ر شهرس��تان های اس��تان ب��ه دلیل نب��ود تصفی��ه خانه 

به طور مستقیم وارد رودخانه های استان می شود.
وی تاکی��د کرد: بر این اس��اس ض��رورت س��اخت تصفیه خانه 
 فاض��الب ش��هری در شهرس��تان ه��ای اس��تان خوزس��تان 

وجود دارد که باید مورد توجه مسووالن واقع شود.
 اختص�اص ردی�ف بودج�ه مس�تقل ب�رای س�اخت 

تصفیه خانه های فاضالب شهری
به گفته این مقام مسوول در استان خوزستان، اختصاص ردیف 
اعتباری مستقل و خاص برای ساخت تصفیه خانه فاضالب شهری 

در استان خوزستان در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
 مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست اس��تان خوزستان گفت: 
این اقدام در راستای نجات بخشی رودخانه های استان خوزستان 
و در نهایت آب های خلیج فارس در مقابله با آلودگی های ورودی 

صورت می گیرد.
وی اذعان داشت: رودخانه کارون در میان سایر 
رودخانه های اس��تان دارای بیش��ترین میزان 
آلودگی ناشی از ورود فاضالب شهری است که 
باید جلوگیری از این امر در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: ه��م اکن��ون 
 تم��ام فاض��الب ش��هری شهرس��تان اه��واز 
به طور مس��تقیم وارد رودخانه کارون می شود 
که همین امر باعث ش��ده عالوه بر آلودگی این 
رودخانه، همواره بوی نامطبوعی از این رودخانه 
به مشام برس��د، که باعث نارضایتی شهروندان 

نیز شده است.
الهیج��ان زاده عن��وان ک��رد: ب��ه منظ��ور 
 رف��ع معض��الت آلودگ��ی رودخان��ه کارون، 
 اخی��را جلس��ه ای در ش��ورای عال��ی آب 
 برگزار ش��د ک��ه امیدواری��م هر چه س��ریعتر 
در راس��تای حفاظت از محیط زیست رودخانه 

کارون اقدام��ات الزم با همکاری س��ازمان آب 
استان صورت گیرد.

ب��ه گفت��ه ای��ن مق��ام مس��وول در اس��تان 
خوزس��تان، س��اخت تصفی��ه خان��ه ه��ای 
 ش��هری بهتری��ن راه ب��رای حفاظ��ت از 
 آب رودخان��ه ه��ای اس��تان در مقابل��ه ب��ا 
آلودگ��ی ه��ای ورودی اس��ت. وی تاکید کرد: 
تحقق ای��ن امر نیازمن��د تخصی��ص اعتبارات 
 کالن از س��وی دول��ت اس��ت ک��ه امیدواریم 

به زودی شاهد تحقق این امر مهم باشیم.
مه�م  نفتی؛معض�ل  ه�ای   آلودگ�ی 

محیط زیست آب های خوزستان
وی در ادام��ه گفت��ه ه��ای خود خاطرنش��ان 
نی��ز  نفت��ی  ه��ای  آلودگ��ی  س��اخت: 
معض��ل دیگ��ری ب��رای محی��ط زیس��ت 
 آب ه��ای اس��تان خوزس��تان محس��وب 
می شود. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست 

 استان خوزستان متذکر شد: به صورت موردی ساالنه شاهد ورود 
آلودگی ه��ای نفتی به آب های اس��تان و درنهایت خلیج فارس 

هستیم.
وی اظهار داش��ت: این آلودگی های نفتی به دلیل فرس��ودگی 
 خطوط لوله ه��ای انتق��ال نفت ص��ورت می گیرد، ک��ه باعث 
وارد شدن لطمه غیر قابل جبران به محیط زیست دریایی حوزه 

خوزستان می شود.
 ب��ه گفت��ه الهیج��ان زاده در نقاط مختلف اس��تان چ��اه نفت 
وجود دارد که به همین دلیل شاهد گذر خطوط بی شماری لوله 

نفتی در سراسر استان هستیم .
 ای��ن مق��ام مس��وول در اس��تان خوزس��تان اذع��ان داش��ت: 
به طور متوس��ط س��االنه حداق��ل دو مرتب��ه لوله ه��ای نفتی 
 فرس��وده دچار شکس��تگی ش��ده که به دنبال آن ش��اهد ورود 
مواد نفت��ی به رودخانه های اس��تان هس��تیم. مدی��ر کل اداره 
 حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان خوزس��تان اظهار داش��ت: 
به منظور رفع این مشکل زیس��ت محیطی در استان خوزستان 
 الزم اس��ت وزرات نف��ت ب��ا توج��ه ویژه ب��ه این مهم نس��بت 

به تعویض لوله های فرسوده اقدامات الزم و موثر را انجام دهد.
ب��ه گفت��ه الهیج��ان زاده، ورود مواد نفت��ی ب��ه رودخانه های 
 اس��تان و آب های خلیج فارس باعث وارد شدن صدمات جدی 
به محیط زیس��ت منطقه و به دنب��ال آن از بین رفت��ن آبزیان 

خواهد شد.

عکس روز 

آلودگی نفتی؛ معضل مهم محیط زیست آب های خوزستان

خبر
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معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده توافق هسته ای را موفقیتی برای 
دولت یازدهم دانست و گفت: باز ش��دن درهای دنیا به روی ایران پس از توافق 

هسته ای به معنای ورود کاالی خارجی نیست.
شهیندخت موالوردی افزود: بارها دولت تاکید کرده که باز شدن درهای کشور 
به روی دنیا پس از توافق هس��ته ای به این معنا نیس��ت که در ورود کاالهای 
خارجی به کشور باز شود بلکه سیاست دولت افزایش و رونق تولید پایدار و خروج 
از رکود است.وی اظهار داشت: پس از توافق هسته ای توسعه گردشگری، جذب 
سرمایه گذاری و بهبود بازار کسب و کار در دستور کار دولت قرار گرفته و دولت 
تاکید دارد با پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که دارای مولفه هایی 
از جمله درون زا و برونگر بودن اس��ت، بتوان اقتصاد مملکت را به سمت رشد 
و توسعه پیش برد؛ رش��د اقتصادی 8 درصدی که در برنامه کلی ششم توسعه 
ابالغی رهبر معظم انقالب برای پنج سال آینده پیش بینی شده و باید محقق 
شود.معاون رییس جمهوری یکی از سیاست های دولت را تولید و اشتغال زایی 
عنوان کرد و ادامه داد: این مهم مورد توجه اس��ت؛ به خصوص در شرایطی که 

معضل بیکاری در کشور می تواند منشا برخی آسیب های اجتماعی شود.
بیش از 80درصد زنان سرپرست خانوار سواد چندانی ندارند

وی نمایشگاه هایی را که با هدف توانمند سازی اقتصادی زنان به خصوص زنان 
آس��یب دیده یا در معرض آسیب برگزاری می ش��ود، را تاثیر گذار در مقابله با 
آسیب هایی دانست که زندگی و خانواده زنان سرپرست خانوار را تهدید می کند.

موالوردی گفت: آمارها نشان می دهد، بیش از 80درصد زنان سرپرست خانوار 
سواد چندانی ندارند و شرایط زندگی آنها به گونه ای است که نیاز به حمایت و 
توانمند سازی دارند؛ البته نه حمایت صرف زیرا باید بتوانند از چرخه حمایت 

خارج شده و خودکفا و توانمند شوند.
وی با اشاره به نمایشگاه هایی که شهرداری تهران با این هدف هر ساله برگزار 
می کند، اضافه کرد: شاهد هستیم، این نمایشگاه ها به میزان باال در کارآفرینی 
 زنان موثر بوده اند هرچند تاثیرگذاری آن وقتی دو چندان می ش��ود که سایر

 دس��تگاه ها و نهادها که وظیفه ای مش��ابه دارند به صورت یک ش��بکه با هم 
همکاری کرده و با هم افزایی بتوانند به هدف مورد نظر دست یابند.

 سهم زنان در تولید ناخالص محاسبه نشده است
موالوردی با بیان اینکه هنوز میزان سهم زنان در تولید ناخالص کشور محاسبه 
نشده، گفت: یکی از خواسته های حوزه زنان سال ها همین است که کار خانگی 
زنان ارزش گذاری شود هرچند طبق برآوردهای غیر رسمی، ارزش کار اقتصادی 
و خانگی آن چندین برابر درآمد نفتی است.وی افزود: معاونت این مساله را در 
دست بررسی دارد و مطمئن هستیم که با ارزش گذاری کار خانگی زنان بسیاری 
از مناسبات و قوانین و مقررات تغییر خواهد کرد مثال اگر این کار صورت گیرد، 
دیگر مقاومتی را در برابر مساله بیمه زنان خانه دار نخواهیم داشت.معاون رییس 
جمهوری توضیح داد: نگاه غالب این اس��ت که توجیهی برای بیمه کردن زنان 
 خانه دار وجود ندارد در حالیکه نقش و تاثیر این گروه از افراد در خانه و جامعه

 می طلبد که نگاه ویژه را به این خدمات و فعالیت های آنها داشته باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اجرای قانون بیمه زنان سرپرست 
خانوار،گفت: دولت نمی تواند به بهانه ابهام قانونی، آن را اجرا نکند.

محمد اسماعیل سعیدی درباره اجرای قانون بیمه زنان سرپرست خانوار، 
اظهارداشت: بحث ما این اس��ت که اگر ابهامی در قانون وجود دارد، دولت 
باید استعالم کند. مفسر قانون مجلس است و اگر ابهامی وجود داشته باشد 
و نیاز به توضیح قانون باشد، دولت باید این امر را از به مجلس اعالم کرده و 
نظر مجلس را بخواهد.وی تصریح کرد: اینکه پس از گذشت مدتی از زمان 
اجرای قانون ، دولت اعالم می کند این قانون ابهاماتی دارد و آن را اجرا نمی 
کند قابل قبول نیست .باید قانون اجرا شود و اگر مشکلی وجود داشت و نیاز 
به تصحیح بود، دولت می تواند به مجلس اعالم کند تا خالء موجود رفع شود.

سعیدی تصریح کرد: مجلس برخی از موضوعات و مشکالت حوزه حوزه 
زنان سرپرست خانوار را بررسی کرده و مباحثی تکمیل شده است که در 
نوبت ورود به صحن علنی مجلس است. بر اساس این گزارش روز گذشته 
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست 
خبری در مورد پوشش بیمه زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: ابهاماتی 
مبنی بر اینکه س��هم کارفرمایی این افراد را چه کسی پرداخت می کند و 
همچنین اینکه زنان سرپرست شهری نیز می توانند تحت پوشش صندوق 
قرار گیرند، وج��ود دارد که در حال رفع آنها هس��تیم و به محض رفع این 

ابهامات، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بیمه قرار می گیرند.

دبیر کارگروه بهداشت، سالمت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری از راه اندازی کلینیک های تخصصی باروری در کشور خبر داد.

ناهید خداکرمی، گفت: حمایت از طرح تحول س��المت زایم��ان یکی از مباحث 
 مورد توج��ه معاونت زنان اس��ت که در ح��وزه حمایت از زایم��ان طبیعی تالش

 می کنیم .وی با اشاره به اینکه اقداماتی که باید در این حوزه صورت گیرد باید پیش 
 از بارداری باشد بیان کرد : امیدواریم چالش های موجود با وزارت بهداشت را حل
  کنی��م .خداکرم��ی همچنین ب��ه موضوعاتی مانن��د ط��الق، ازدواج دیرهنگام،

 تک فرزندی، فرزندآوری دیر هنگام و مش��کالت زناش��ویی ک��ه منجر به طالق 
 است اش��اره کرد و اظهار داش��ت :در این حوزه با دفتر س��المت وزارت بهداشت

 کلینیک هایی را طراحی کرده ؛ که امیدواریم در این کلینیک ها بتوانیم با حضور 
متخصصان، سالمت جنسی را تقویت کنیم .دبیر کارگروه بهداشت، سالمت و محیط 
زیست با بیان اینکه نگاه به مشکالت این حوزه تنها از بعد پزشکی مشکل ساز است  
تصریح کرد: این کلینیک ها خدمات تخصص��ی با حضور متخصصان ارائه دهند و 
مواردی که می تواند با کسب ارتباط فیزیکی و روانی و با حضور متخصصان بهداشت  
باروری و ماماها و حتی پزشکان عمومی حل شود در این کلینیک ها حل و فصل 
شوند.خداکرمی ادامه داد : کلینیک ها قرار است در کل کشور و در ابتدا به صورت 
آزمایشی فعالیت خود را آغاز کنند. در ابتدا قرار بود این کلینیک ها تنها خدمات 
درمانی ارائه دهند که در بازنگری که صورت گرفت قرار بر این شد که کلینیک ها 
سالمت محور باشند و متخصصان بهداشت و باروری در آنها حضور داشته باشند 
و به صورت سیستم ارجاع مش��کالت خانم ها و آقایان مراجعه کنند را در حضور 

متخصصان مربوطه حل کنند.

راه اندازی کلینیک های تخصصی باروری 
در کشور

موالوردی :
سهم زنان در تولید ناخالص 

محاسبه نشده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

دولت ابهامات قانون بیمه زنان 
سرپرست خانوار را مطرح کند
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فرشته روح افزا، معاون شورای عالی فرهنگی اجتماعی 
 زنان درگفتگو ب��ا خبرنگار گوهرش��ادنیوز، با انتقاد از 
نگاه های فمنیستی به زنان اظهار داشت: چرا باید زنان 
و دختران با انواع آرایش های زننده و لباس های تنگ 
و کوتاه تحقیر ش��وند؛ مگر زنان یک جنس دسته دوم 
هستندکه باید اسباب لذت جویی مردان قرار گیرند.

وی ادامه داد: مجالت مختل��ف را نگاه کنید؛ جراحی 
گونه، بین��ی و... برای خان��م ها تبلیغ می ش��ود، چرا 
 باید یک خانم این همه جراح��ی را انجام دهد. به نظر 
می رسد،جریان فمنیس��تی به نفع مردان در جریان 
فکری کشور حاکم اس��ت که خانم ها را به این سمت 
سوق داده؛ در حالی که حقوق واقعی زن را از او سلب 
می کند، قصد دارد، بفهماند ک��ه پیگیر حقوق او می 

باشد.
اجتماع��ی  فرهنگ��ی  عال��ی  ش��ورای  مع��اون 
زن��ان ب��ا بی��ان اینک��ه احس��اء حق��وق زن��ان از 

طری��ق ن��گاه فمنیس��تی دروغ��ی بیش��تر نیس��ت 
 خاط��ر نش��ان ک��رد: اینک��ه ی��ک خان��م ک��ه ب��ا

 ن��گاه ه��ای مختل��ف بمب��اران ش��ود، ب��ه تب��ع 
وابس��تگی و دلبس��تگی عاطفی پیدا ک��رده و نهایتاً 
س��رخوده و گریان رها ش��ود، در واق��ع دروغ بزرگی 
 اس��ت ک��ه فمنیس��یم آن را احس��اء حق��وق زن��ان

 می داند.
روح افزا تفکر فمنیستی وحش��یانه ترین روش برای 
پاسخ به نیاز زنان دانس��ت و گفت: حقوق زن آنجایی 
ایجاد می شود که حقوق عاطفی، مالی، امنیت روحی 
روانی و جسمانی او رعایت شود اما تحقق حقوق زنان 
در قالب تفکر فمنیستی غربی نه تنها حاصل نمی شود 
بلکه وحشانیه ترین روشی است که جوامع غری برای 

پاسخ به نیاز های زن انتخاب کرده اند.
وی با تأکید بر نقش دستگاه های اجرای جهت معرفی 
الگو های فاطمی و زینبی برای زنان، اظهار داشت: در 
حالی که ما خود بهتری��ن الگو های رفتاری و عملی را 
برای زنان داریم، چرا باید الگو های شکس��ت خورده 
غربی، نقطه اتکاء و احساء حقوق زنان قرار گیرد. این 
امر بیانگر کم کاری متولیان امر فرهنگ در شناساندن 

شاخصه های عملی می باشد.

معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم کش��ور گفت: 
پیشرفت و توسعه کشور در گرو توسعه روستاهاست.

دکترس��ید ابوالفض��ل رضوی با اش��اره ب��ه فعالیت های 
روستاییان و حضور همیشگی این اقشار در جامعه، اظهار 
کرد: روستا فقط یک محل سکونت نیست؛ بلکه واحدی 
تولیدی، فرهنگی و میراثی نیز اس��ت و برای پیشرفت و 

توسعه کشور باید از توسعه روستاها شروع کرد.
وی با تاکید بر نقش روستاییان و عش��ایر در عرصه های 
مختلف ادامه داد: این طبقات جامعه بر خالف آنچه تصور 
می شود مشارکت و احساس مسئولیت بیشتری در کشور 

دارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
با اشاره به عدم تحول نظام برنامه ریزی کشور همگام با نظام 
سیاسی بعد از انقالب، خاطر نشان کرد: نظام برنامه ریزی با 

نگاه توسعه شهری حرکت کرد که این نگاه سبب به وجود 
آمدن مشکالت فرهنگی بسیار زیادی در کشور شد.رضوی 
با اشاره به اینکه روستاها گهواره تمدن بشری هستندگفت: 
بیشتر آثار تاریخی در روستاها قرار دارند و اکثر بزرگان نیز 
از مناطق محروم و روستاها رشد کرده اند.وی یادآور شد: 
برای پیشرفت و عمران کشور باید دولت به تمامی مناطق 
محروم رسیدگی کند، برهمین اساس یکی از دستورات 
دولت در سفر سال گذشته به مشهد حل معضل حاشیه 

نشینی بود.
رضوی با اش��اره به اینکه حل مش��کل حاشیه نشینی در 
شهرها در گرو حل مشکالت روستایی است، خاطرنشان 
ک��رد: بی��ش از 60 درص��د کارتن خواب های ته��ران را 
روستاییان تش��کیل می دهند،که از دالیل شکل گیری 
حاشیه نشینی در ش��هرها می توان به کمبود منابع مالی 
روستاییان کم درآمد که از روستاها مهاجرت می کنند تا به 
یک منبع درآمد مناسب در شهرها دست پیدا کنند،  اشاره 
کرد.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره 
به اینکه برای حل مش��کالت فرهنگی باید به مشکالت 
اقتصادی توجه ویژه شود، اظهار کرد: تشکیل یک شرکت 
س��هامی خاص و یا تعاونی با حضور حداق��ل 50 خانواده 
روستایی و عشایر کش��ور به منظور ایجاد شغل دائمی و 
مطمئن برای ساکنین روس��تا با حمایت دولت و تشویق 

واحدها همراه خواهد بود.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری 
خبر داد:

حل مشکل حاشیه نشینی 
در گرو حل مشکالت 

روستایی است

احساء حقوق زنان با نگاه 
فمنیستی،دروغی آشکار

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برنامه چهارم توس��عه، تحصیل 
تا آخ��ر دوره راهنمایی را اجباری کردی��م و در برنامه پنجم این 
 بند حذف ش��دکه قصد داری��م در برنامه شش��م، تحصیل را تا 

»پایان سال نهم« اجباری کنیم.
سید محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
 آموزش و پرورش در نشس��ت خبری وزیر آم��وزش و پرورش،

 در خصوص طرح رتبه بندی معلمان اظهار داشت: همانطورکه 
قباًل گفته ش��د مصوبه هیأت وزیران تکلیف کرده تا این طرح از 
اول مهرماه بر اساس ضوابط شورای توسعه مدیریت اجرا شودکه 
به لطف خدا این مصوبه به تصویب رسید و به آموزش و پرورش 
ابالغ شد و امیدواریم دستورالعمل اجرایی آن را ظرف چند روز 
آینده به استان ها ابالغ کنیم.بطحایی افزود: در این طرح همکاران، 
معلمان و مدیران مدارس و همه کسانی که در طرح طبقه بندی 
مشاغل تعریف شده اند، از مزایای رتبه بندی استفاده می کنند؛ 
این روش ها برای کیفیت نیروی انسانی بوده و هدف ارتقای آن 

است و نظام پرداخت هم دچار تغییراتی می شود.
 معلمانی که بیش از ۶ س�ال س�ابقه داش�ته باشند

 تحت پوشش رتبه بندی قرار می گیرند
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
آنچه در ش��ورای توسعه مدیریت تصویب ش��ده، شامل کسانی 
می شودکه براس��اس یک سری شایس��تگی ها امتیازاتی کسب 
 می کنند و ش��امل گروه های پایه، خبره، ارشد و عالی می شود و

 ۲5 درصد تا 50 درصد حق شغل آنها افزایش پیدا می کند.
بطحایی یادآور شد: برای اینکه نظام رتبه بندی مطلوبی داشته 
باشیم، مستلزم آن است که نظام سنجش صالحیت داشته باشیم 
و اجرای نظام نیاز به وقت دارد. وی افزود: بنا شد آنچه ابالغ شده 
آغاز ش��ود و آن را اجرایی کنیم و برای س��ال تحصیلی ۹۴-۹5 
شورای عالی توسعه مدیریت و پشتیبانی اجازه داده تمهیداتی 
در نظر بگیریم و آنچه تصویب شده برای نظام رتبه بندی مطلوب 
ش��روع می ش��ود و برای مهر ۹۴ با انتخاب بندی از شاخص ها، 
رتبه بن��دی می کنیم.بطحایی تصریح کرد: کس��انی که بیش از 
شش سال سابقه داش��ته باشند تحت پوش��ش رتبه بندی قرار 
 می گیرند و اگر همه واجدین شرایط نیز امتیاز الزم را کسب کنند،

تحت پوشش قرار می گیرند و بخش��ی از معلمان تحت پوشش 
رتبه بندی قرار می گیرند.وی خاطرنشان کرد: این گام نخست در 
رتبه بندی است و گام مطلوب نیست؛بلکه به تدریج اشکاالت را 
رفع می کنیم و آماده می شویم تا رتبه بندی نهایی را در سال آینده 
آغاز کنیم.بطحایی در خصوص می��زان افزایش حقوق معلمان 
یادآور شد:  افزایش حقوق در بین افراد متفاوت است و اجازه دهید 
با ارسال بخشنامه و احکام مشموالن طرح در جریان قرار گیرند.

اولین بخش سرانه که ۳۵ میلیارد تومان است را به 
استان ها و مناطق ابالغ کرده ایم

بطحایی در خصوص واریز سرانه مدارس افزود: اولین بخش سرانه 
که ۳5 میلیارد تومان است را به استان ها و مناطق ابالغ کرده ایم 
و این میزان به مرز 50 میلیارد تومان قبل از س��ال تحصیلی نیز 
می رسد.وی درخصوص اینکه آیا رتبه بندی شامل بازنشستگان 
می ش��ودگفت: طرح رتبه بندی از اول مهر اجرا می شود و شامل 
کس��انی که بعد از آن بازنشسته می ش��وند، نیز می شود.معاون 

توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان خانواده های شهدا افزود: این 
مستلزم تأمین اعتبار است که متأسفانه هنوز موفق به دریافت 
آن نشدیم؛ مکاتباتی با سازمان مدیریت داشته ایم و امیدواریم 
بعد از مهرماه اعتباراتی در این خصوص به دس��ت آوریم و آن را 

اجرایی کنیم.
 نیروی انس�انی آموزش و پرورش اصولی و صحیح 

توزیع نشده است
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که »اگر بخواهیم 
نیروی انسانی را از یک میلیون به ۷50 هزار نفر برسانیم، آیا تراکم 
دانش آموزان افزایش پیدا نمی کند« بیان داشت: پیش بینی ۱۳ 
میلیون و ۲50 هزار دانش آموز برای ثبت ن��ام را داریم که از این 
تعداد ۱/5 میلیون نفر در مدارس غیردولتی بوده و ۱۱/5 میلیون 

دانش آموز در مدارس دولتی تحصیل می کنند.
فانی اضاف��ه کرد: اگر ب��ه ازای ۱5 دانش آموز ی��ک نیرو در نظر 
بگیریم؛ به عدد ۷50 هزار نیروی انس��انی می رس��یم، اما االن 
۹۷0 هزار نیرو داریم و پیامی که این دارد، آن اس��ت که نیروی 
انسانی آموزش و پرورش اصولی و صحیح توزیع نشده است.وزیر 
آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در ساماندهی نیروی 
انس��انی به دنبال توزیع صحیح نیروی انس��انی به لحاظ رشته، 
جنسیت و منطقه جغرافیایی است و در بعضی جاها با تراکم و در 
بعضی جاها با کمبود نیرو مواجه است.وی یادآور شد: آموزش و 
پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان نیرو تأمین می کند و برای 
مهر ۹5 اولین فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش 

و پرورش می شوند.
 صرفه جویی هزار میلیاردی در آموزش و پرورش

فانی درخصوص بالتکلیفی مدی��ران و معلمان در مجتمع های 

شهری و روستایی در شروع سال تحصیلی گفت:  مجموعه هایی در 
سال های قبل تحت عنوان مجتمع های آموزشی روستایی فعال 
شده که به تعداد قابل توجهی از آنها مغایر با مصوبه شورای عالی 

آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: آن مجتمع هایی که براساس مصوبه شورای عالی 
آموزش و پرورش تشکیل شده، به قوت باقی است و سایر مراکز 
جمع می شود و در خصوص همکارانی که بالتکلیف هستند، اعالم 
کنیدکه آنها با آموزش و پرورش محل خدمت خود تماس بگیرند 
تا ابالغ آنها صادر شود.وی درخصوص اقتصادی کردن آموزش و 
پرورش گفت: با ساماندهی حوزه اقتصادی، هزار میلیارد تومان 
صرفه جویی شده است.وزیر آموزش و پرورش در خصوص مربیان 
پیش دبستانی گفت: بر اساس مصوبه مجلس که براساس رشته، 
جنسیت و نیاز آموزش و پرورش قید شده است، در به کارگیری 

مربیان پیش دبستانی اقدام خواهیم کرد.
قص�د داریم در برنامه شش�م ت�ا پایان س�ال نهم، 

تحصیل را اجباری کنیم
وزیر آموزش و پرورش درخص��وص کودکان بازمانده از تحصیل 
گفت: وقتی برنامه چهارم شروع شد، مس��وولیت این برنامه در 
آموزش و پرورش برعه��ده بنده بودکه تا آخ��ر دوره راهنمایی، 
تحصیل را اجباری کردیم و در برنامه پنجم این بند حذف شد و 
قصد داریم در برنامه ششم تا پایان سال نهم، تحصیل را اجباری 
کنیم و اگر خانواده ها مقاومت کنند از طریق قوه قضاییه پیگری 
می کنی��م. وزیر آموزش و پ��رورش درخص��وص تحصیل اتباع 
خارجی در م��دارس و اینکه گفته می ش��ود در صورت پرداخت 
نکردن پول، ثبت ن��ام از دانش آم��وزان انجام نمی ش��ودگفت:  
اطالعات و آمار دقیقی از تعداد افغانس��تانی ها در ایران نداریم. 
آمارها مبتنی بر حدس است و تا دیروز ۴8 هزار نفر عالوه بر آمار 

سال گذش��ته برای ثبت نام حضور پیدا کردند.وی در خصوص 
آموزش ادبیات غیرفارس��ی در مدارس گف��ت: مطالعاتی از دو 
سال پیش آغاز شده که اگر به نتیجه برسد این موضوع پیگیری 
می شود. وزیر آموزش و پرورش در خصوص بحث خروج یک نفر 
از آموزش و پرورش و اس��تخدام یک نفر جدید یادآور شد: بحث 
اینکه به ازای یک نفر خارج شود و یک نفر جذب شود، لزوما در 

آموزش و پرورش اتفاق نمی افتد.
 فان��ی در خص��وص پذیرفته ش��دگان آزم��ون اس��تخدامی

 تصریح کرد: افراد پس از آزمون پذیرش و گزینش می شوند و یک 
دوره یک ساله در دانش��گاه فرهنگیان می گذرانند که در صورت 

موفقیت از مهر ۹5 به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند.
وزیر آموزش و پ��رورش درخصوص بحث کم��ک  هزینه ازدواج 
معلمان و فرزندان فرهنگیان اف��زود: کمک هزینه ازدواج و فوت 
که از سال 8۹ پرداخت نشده، یکی از مطالبات همکاران است که 

امیدواریم اعتبارات آن تأمین شود و آن را پرداخت کنیم.
وی درخصوص آزمون استخدامی و اینکه تعداد مردها سه برابر 
زن ها هستند و نیز نبود تعادل در بخش مدیران آموزش و پرورش، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5۱8 هزار و ۷۷ نفر نیروی زن و 
۴60 هزار و ۲۱0 نیروی مرد در آموزش و پرورش شاغل هستند 
و این درحالی است که 5۱ درصد دانش آموزان پسر و ۴۹ درصد 

دختر هستند.
فانی اضافه کرد: در ش��هر تهران در دوره متوس��طه ب��ا ۲ هزار و 
۳00 همکار فرهنگی زن مازاد بر نیاز مواجه هستیم که باید در 
به کارگیری نیرو تورم را کاهش دهیم و برای تأمین نیروی مرد در 
دبیرستان پسرانه مشکل داریم و در شهر تهران 8۱ درصد نیروی 
اصلی خانم ها هستند.وی درخصوص مدیران زن و مرد در آموزش 
و پرورش یادآور شد: سیاس��ت ما قباًل اعالم شده و به جد دنبال 

هستیم از وجود خانم ها بیش تر استفاده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنش��ان کرد: صراحتا اعالم می کنم 
در برنامه ریزی که در پروژه مهر از بهمن س��ال گذش��ته شروع 
شد، آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس از جهت فضا، نیروی 
انسانی و کتاب داریم و امیدواریم س��ال ۹5-۹۴ سالی همراه با 

موفقیت باشد.
مدارس جدید  ملزم به س�اخت س�الن های ورزشی 

هستند
مهرزاد حمیدی مع��اون تربیت بدنی و س��المت وزیر آموزش و 
پرورش درخصوص المپیاد درون مدرسه ای گفت: دستورالعمل 
آن ابالغ شده و ۲0 درصد آن تغییر پیدا کرده است و امیدواریم 
با تحت پوش��ش ق��رار دادن ۴ میلیون دانش آم��وز این المپیاد 

برگزار شود.
حمیدی درخصوص جایگاه معلم ورزش و فعالیت های ورزشی در 
مدارس یادآور شد: ۳ هزار فضای ورزشی و ۳۳ هزار مربی ورزش 
داریم و مدارس جدید الس��اخت نیز ملزم به س��اخت سالن های 
ورزشی هستند.حجت االسالم والمسلمین محمدیان درخصوص 
تولید محتوا در محیط مجازی، گف��ت: در محیط مجازی تولید 
محتوا می کنیم و دانش آموزان را آموزش می دهیم. ۴ سال است 
که در پایه ششم شروع کرده ایم و در پایه هفتم و هشتم 600 هزار 

نفر با فناوری و ایمیل شخصی آشنا شده اند.
اجباری شدن تحصیل تا پایان پایه نهم

یک جراح و متخصص گوش و حل��ق و بینی گفت: 
بای��د تیم��ی از متخصصان ج��راح ف��ک و صورت، 
جامعه شناس و روان ش��ناس تشکیل شود تا الگوی 
زیبایی ش��ناختی از اعضای صورت تعریف کنند که 

متناسب با کشور ما باشد.
دکتر سهراب رفیعی، درباره ش��باهت عجیب افراد 
به یکدیگر پ��س از انجام جراح��ی زیبایی ضروری 
بینی گفت: الگوی زیبا شناس��ی در جوامع مختلف 
متفاوت اس��ت؛ در جامع��ه ما الگوی تعریف ش��ده 
زیبا شناس��ی وج��ود نداردکه علت این مس��اله نیز 
کوتاهی همکاران ما اس��ت؛ به همین دلیل مجبور 

هس��تیم از الگوهای خارجی تبعی��ت کنیم.وی در 
ادامه افزود: در کتب مرجع در کش��ورهای خارجی 
که جراح��ان از روی آن روش های جراح��ی را یاد 
می گیرند الگوی زیبایی شناسی تعریف شده است؛ به 
عنوان مثال زاویه بینی با لب در خانم ها باید ۱00 تا 
۱۱0 درجه باشد و در آقایان باید ۹0 درجه باشدکه 
این الگوی زیبایی ش��ناختی در آمریکا و اروپا کاماًل 

تعریف شده است.
ت�الش بیم�ار در جراحی بین�ی ب�رای ایجاد 

شباهت با افراد مشهور
این متخصص گوش و حلق و بینی با اشاره به اینکه هر 
عمل زیبایی باید دارای ضرورت برای فرد باشد، گفت: 
برخی بیماران با ارائه عکس از فرد یا بازیگری خاص 
به پزشک برای عمل جراحی بینی به دنبال شباهت 
به آن فرد هس��تند؛ این الگو در ذهن فرد به وسیله 
رسانه ها نقش بسته در نتیجه بیمار می خواهد به آن 
فرد شبیه شود البته ما از ساختاری استفاده می کنیم 

که فرد شکلی متناسب پیدا کند.
وی با بیان این که ش��باهت همه بینی های جراحی 

شده به یکدیگر عیب جراح است تصریح کرد: هر بینی 
باید متناس��ب با چهره فرد جراحی شود؛  انسان ها 
مانند یکدیگر نیستند؛ در نتیجه بینی های جراحی 

شده نیز باید متناسب با چهره فرد باشد.
تشخیص بینی جراحی ش�ده توسط دیگران 

ضعف جراح را نشان می دهد
رفیعی ادامه داد: وقتی بیمار دارای صورتی پهن است 
نباید بینی خیلی کوچک داشته باشد؛  به این دلیل 
که در مرکز صورت به چشم می آید. اگر متوجه بینی 
حراجی شده شویم نشان دهنده این است که جراح 
بینی را بد عمل کرده است؛ پس نباید اصال مشخص 
ش��ودکه بینی فرد جراحی شده اس��ت. وی درباره 
اقدامات الزم پیش از جراح��ی بینی گفت: پیش از 
جراحی بینی مش��اوره ای را با بیمار انجام می دهیم 
و این یکی از موضوعات مهم در جراحی بینی است؛ 
اما بس��یاری از جراحان برای اینکه بیمار را از دست 
ندهند، ممکن است از این موضوع صرف نظر کنند؛ 
اما پزشک باید در ابتدا با مشاوره متوجه شود که بیمار 
چه انتظاراتی دارد و این که آی��ا انتظارات معقوالنه 

است یا خیر و اصال نیازی به جراحی زیبایی دارد یا 
نه.این جراح زیبایی بین��ی با تاکید بر این که تعریف 
الگوهای زیبا شناختی نیاز به مطالعه جامعه شناسی 
و روان شناسانه دارد بیان کرد: اسکلت افراد در جامعه 
ما معموالً پهن تر و بزرگ تر است پس زیاد نمی توان از 

الگوی خارجی استفاده کرد.
ضرورت بومی سازی الگوهای زیبایی شناختی 

جراحی زیبایی در کشور
رفیعی تاکید کرد: با توجه به نفوذی که کشور های 
خارجی در جوامع مختلف دارند و دوست دارند که 
به شکل آنان در بیایند این الگو در اکثر کشور ها اجرا 
می شود که اشتباه است به این دلیل که هر الگویی 
باید بومی سازی ش��ود اما معموالً بیمار تحت تاثیر 
رس��انه ها و فیلم ها اس��ت.وی در ادامه اف��زود: باید 
تیم��ی از متخصصان فک و صورت، جامعه ش��ناس 
و روان شناس تشکیل ش��ود تا الگوی زیبا شناختی 
تعریف کنند که متناسب با کشور ما باشد در غیر این 
صورت مجبور هس��تیم از الگوی کتاب های مرجع 

استفاده کنیم.

یک متخصص گوش و حلق و بینی 
مطرح کرد؛

بسیاری از الگوهای خارجی 
زیبایی، با اسکلت  ایرانی ها 

سازگار نیست
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 رییس رس��انه ملی در آیین نکوداشت بزرگان مس��تند و رونمایی از گنجینه های 
مستند سینمای ایران با بیان ویژگی های دنیای مجازی و تفاوت آن با دنیای حقیقی 
گفت: در دنیای مجازی عنصر زمان و مکان حذف ش��ده اس��ت و این دنیا معارض 
دنیای حقیقی است. از این رو شما با کره ای مجازی شبیه کره زمین مواجه هستید 
و می توانید بدون بعد زمان به هر جایی در آن سفر کنید و الزمه چنین دنیایی این 
اس��ت که بتوانیم در این دنیای پیچیده هویت مان را حفظ کنی��م. چرا که اگر در 
دنیای مجازی هضم شویم حذف خواهیم شد.سرافراز در ادامه با اشاره به نکاتی در 
زمینه مستندگفت: انواع گونه های مستند باید در رسانه ملی احیا شود، به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد تا شبکه مستند از ش��بکه ای تأمینی به شبکه ای تولیدی 
تبدیل شود.وی با اشاره به اینکه مستند کش��ف حقیقت از راه طرح واقعیت است؛ 
گفت: مستند با وجود تفاوت هایی که با دیگر قالب های تولید محتوا نظیر داستانی 
و ترکیبی دارد، در یک اصل تشابه دارد و آن اینکه باید داستان داشته باشد و از آغاز 
و پایان برخوردار باشد و صرفا نباید تصاویر کم ارتباط و بی ارتباط را بهم وصل کند.

وی افزود: با تولید یک مستند می توانیم درباره یک شخص، تاریخ، طبیعت، زندگی، 
انسان و هرآنچه در اطراف ما به شکل واقعی می گذرد عمیق شویم.رافراز در ادامه با 
اشاره به بازتاب جنگ سوریه، عراق و افغانستان و آوارگان جنگ در رسانه ها گفت: این 
روز ها رسانه های مختلف به موضوع آوارگان جنگ اخیر پرداخته اند و یک مستند ساز 
زمانی که می خواهد درباره موضوع آوارگان کار کند باید درآن عمیق شود وبپرسدکه 

چرا این موضوع چهارسال پس از آغاز جنگ سوریه تازه مطرح شده است. باید به این 
حقایق توجه که بانیان این جنگ چه کسانی هستند اگر داعش است، چه کسانی از 
داعش حمایت کرده اند. چه عواملی باعث آوارگی مردم از این سرزمین شده است. 
این آوارگان با بسته ش��دن مرزهای ترکیه برای نجات خودشان مجبور به عبور از 
راه های آبی شده اند و امروز صد ها تن از آنان از بین رفته اند و کسی از سرنوشتشان 
باخبر نیست. باید فهمید که چرا ناگهان یک عکس سوژه دنیا می شود، عکسی که 
تنها بخشی از یک حقیقت است.سرافراز با بیان اینکه باید از مستند اولی ها و تمام 
مستندسازان کشور حمایت ش��ود تصریح کرد: دانش��جویان و عالقمندان به این 
رشته باید حمایت شوند تا آن ها به مستندسازانی باتجربه وبا اثرگذاری باال تبدیل 
شوند.وی سپس با بیان اهمیت طرح موضوع ایران در مستند ها گفت: باید به ایران 
با تمام ظرفیت هایش از قبیل گردشگری، آداب و رسوم، مردم و تمام ویژگی هایش 
پرداخت.وی حمایت از تولید این مستند ها را از وظایف و اولویت های شبکه مستند 
و رسانه ملی برشمرد و گفت: تولید مستندهای فاخر از اهمیت بیشتری برخوردارند 

و حمایت بیشتری می شوند.

مصطف��ی رزاق کریم��ی از پای��ان مرحل��ه تحقیق��ات تولی��د فیلم مس��تندی 
درب��اره خدیج��ه ثقف��ی، همس��ر ام��ام خمین��ی)ره( خب��ر داد و گف��ت: 
»بان��وی انق��الب« و »بان��وی ق��دس ای��ران« نام ه��ای اولیه اس��ت ک��ه برای 
 ای��ن پ��روژه پیش��نهاد ش��ده اس��ت ک��ه هن��وز م��ورد تأیی��د ق��رار نگرفت��ه

 اس��ت.مصطفی رزاق کریمی، کارگردان مس��تند »خاطراتی برای تمام فصول« 
در گفت وگو با تس��نیم از پایان مرحله تحقیق��ات تولید مس��تندی در مورد بانو 
خدیجه ثقفی، همس��ر امام خمینی)ره( خبر داد و گفت: بیش از 4هزار صفحه از 
یادداشت های موجود درباره این بانو در طول چند ماه مورد مطالعه قرار گرفت تا به 

یک جمع بندی برای نوشتن سناریوی این فیلم برسیم.
وی افزود: »بانوی انقالب« و »بان��وی قدس ایران« نام های اولیه اس��ت که برای 
این پروژه پیش��نهاد ش��ده اس��ت که هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است. نگارش 
س��ناریوی این فیلم مس��تند 66دقیقه ای با تأیید عروج فیلم آغاز می ش��ود. این 
مس��تند به هیچ وجه بازس��ازی نخواهد داش��ت و تنها ب��ا اس��تفاده از عکس ها 
و فیلم ه��ای مح��دودی ک��ه از این بان��و به جا مانده اس��ت س��اخته می ش��ود.
 این مستندس��از گفت: ب��ا اینکه تولی��د چنین مس��تندی با فیلم ه��ای محدود

 به جا مانده بسیار سخت است؛  اما ترجیح می دهم با استفاده نکردن از بازسازی در 

فیلم حریم خانواده و همسر امام حفظ شود. داستان این فیلم از زمان کودکی همسر 
 امام خمینی)ره( آغاز می ش��ود و تا زمان انقالب اس��المی ایران ادامه پیدا خواهد

 کرد.رزاق کریمی در ادامه خاطرنش��ان کرد: تاکنون فیلم های زیادی درباره امام 
دیده ایم اما این فیلم می خواهد از دریچه دیگری به روابط خانوادگی امام با همسر 

و فرزندانش بپردازد. 
در این فیلم می بینیم که فضای مثبتی که یک زن مسلمان ایرانی در خانواده ایجاد 
می کند چگونه در شرایط سخت می تواند حامی مرد خانواده باشد. بانو خدیجه ثقفی 
 شخصیتی قوی و تحسین برانگیز داش��ته که الگویی مناسب برای همه ایرانی ها

 اس��ت.غالمعلی اصغریان، مدیرعامل موسس��ه فرهنگی هنری ع��روج فیلم نیز 
از انجام مراحل تدوین س��ناریوی این مس��تند خب��ر داد و گف��ت: امیدواریم تا 
 پای��ان دی ماه تولی��د این فیل��م به کارگردانی مصطف��ی رزاق کریم��ی به پایان

 برسد.

 انواع مستند باید در صداوسیما
 احیا شود

»بانوی انقالب«؛ مستندی درباره 
زندگی همسر امام خمینی)ره(

 عل��ی خودس��یانی ک��ه بی��ش از س��ه ده��ه در زمین��ه
 کودک و نوجوان در سینما و تلویزیون فیلمنامه نوشته است، از 
وضعیت برنامه سازی این روزها برای نسل جدید گله مند است 

و می گوید برنامه ها دچار افت کیفی شده اند.
علی خودسیانی نویس��نده مجموعه های مختلف تلویزیونی 
درباره ش��رایط فعلی کار در حوزه ک��ودک و نوجوان در صدا 
و س��یماگفت: فعالیت در این حوزه س��خت ترین کار است، 
به خصوص این روزها که ممیزی ها هر روز بیش��تر می شود 
و خط قرمزها نسبت به گذشته محدودیت های بیشتری به 
وجود آورده اند. البته من با وجود خ��ط قرمزها در این حوزه 
مخالف نیستم و معتقدم نظارت در حوزه کودک و نوجوان باید 
 بیشتر و دقیق تر باشد؛ اما در سال های اخیر بیش از حد لزوم

 خط قرمز داریم.
وی افزود: در شرایط امروز تلویزیون حق نداریم به هر موضوعی 
بپردازیم، تا بر اس��اس آن در ذهن کودک ایجاد سوال کنیم. 
بحث دیالوگ نویس��ی در این حوزه حساس��یت بیش��تری 
 پیدا ک��رده و حتی برخی مس��ایلی که قبال ب��ه آن پرداخته

 می ش��د امروزه دیگر مجاز نیس��تند. ضمن اینکه برای کار 
کودک و نوجوان به شدت محدودیت بازیگر داریم و هنرمندان 
کودک و نوجوان به خاطر تحصیل همیش��ه نمی توانند سر 
 صحنه حضور داشته باشد و این مش��کالت کار را دو چندان

 می کند و با این تفاسیر تهیه کننده ترجیح می دهد از تولید 
کار کودک کناره گیری کند.

مدیرانروزبهروزمحافظهکارترشدهاند
نویسنده »دنیای شیرین دریا« با اشاره به اینکه سختی های 
کار برای کودک و نوجوان تهیه کننده ها را به سمت کارهای 
آس��ان برده اس��ت گفت: تهیه کننده ترجیح می دهد سراغ 
سوژه های بزرگس��ال برود و چند بازیگر کودک هم در فیلم 
بچرخند تا به نام ژان��ر اجتماعی یا مل��ودرام خانوادگی و به 
کام تهیه کننده باش��د. اگر در گذش��ته در ح��وزه کودک و 

نوجوان کارهای ارزش��مندتری را ش��اهد بودیم به این دلیل 
بود که مدیران وقت جسارت بیشتری داشتند و اهل ریسک 
بودند. من در این ۲4 سالی که به عنوان نویسنده کار کودک 
 فعالیت داشتم احساس می کنم مدیران فعلی نسبت به تمام

 دوره های گذشته مالحظه کارتر شده اند.
نگذاشتند»دنیایشیرینجیران«رابسازیم

خودس��یانی ادامه داد: س��ه س��ال پیش م��ن فیلمنامه یک 
سریال ۲6 قسمتی را به تلویزیون دادم که طرحش ۱۵ سال 
پیش نوشته شده بود.۱۰ ش��ورا آن را خواندند و هیچ ایرادی 
نگرفتند، رد هم نکردند اما از اجرایی شدنش نگرانند. زمانی 
که ما »دنیای شیرین دریا« را کار کرده بودیم قرار بود بعد از 
 آن »دنیای ش��یرین جیران« را بسازیم و به این بهانه موضوع

 زمین خواری در مناطق شمال غرب کشور را به تصویر بیاوریم 
حتی لوکیش��ن را دیدیم و از نظر بصری همه چیز را در نظر 
گرفتیم؛ ولی سرانجام پروژه مسکوت باقی ماند. طرح دیگری 
نوشتم که به بهانه آن به خرم آباد برویم آن هم به جایی نرسید.
برایکارکودکبودجهکودکانهدرنظرمیگیرند

نویس��نده مجموعه »نی نی م��ون« افزود: با ای��ن مراعات و 
 مالحظه کاری نمی ش��ودکار ک��ودک و نوج��وان انجام داد. 
غیر از این  چهار طرح دیگر دارم که هیچکدام اجرایی نشدند. 
کسانی که برای کودک کار می کنند عاشق کارشان هستند 
 و چون با ج��ان و دل وقت م��ی گذارند دلش��ان می خواهد

 تالش شان دیده شود. مشکل دیگر نگاه مدیران به کار کودک 
است آنها کار کودک را کودکانه می بینند و بودجه کودکانه هم 
برایش در نظر می گیرند. مثال اگر برای یک سریال معمولی 
آپارتمانی س��اده دقیقه ای یک میلیون تومان در نظر بگیرند 
برای کار کودک که معموال پرسوناژهای زیاد و متفاوتی دارد 
 و راندمان تولید هم پیچیده تر اس��ت یک پنجم محس��وب

 می کنند.خودسیانی اش��اره کرد: من همکارانی دارم که در 
ح��وزه فیلمنامه کودک و نوجوان بس��یار ق��وی و تاثیرگذار 

هس��تند چون نس��ل ما هم زمانی کودک بود و کودکان آن 
زمان این امکان را داشتند از خوراک فکری درستی که برای 
شان در نظر گرفته شد به خوبی تغذیه کنند.  اگر این خوراک 
فکری به کودکان امروز نرسد در نسل بعد هیچ کسی را پیدا 
نمی کنید که در حوزه کودک حرفی برای گفتن داشته باشد. 
 بچه های امروز در عالم بازی های کامپیوتری سیر می کنند و 
 س��ریال های محبوب ش��ان را در محص��والت دنیای غرب

 می بینند.
بچههایمانرابهدستغربیهاسپردهایم

وی با تاکید بر اینکه ما اجازه دادی��م غربی ها به جای ما فکر 
کنند و بچه های مان را به دست آنها سپرده ایم، عنوان کرد: این 
مساله به حدی حساس و خطرناک است که باید ستادی با آن 
برخورد شود و سازمان بودجه ای جداگانه برای اتاق فکر در نظر 
بگیرد. متاسفانه ما از بچه های این نسل می ترسیم در صورتی 
که کودکان امروز از آی کیو باالیی برخوردارند و قدرت درک و 
فهم شان از سنین کمتر تبلور می کند. این توانایی باال نباید ما 
را بترساند بلکه باید با کشف استعدادهای شان هم خودمان را 
به روز کنیم هم توانایی بچه ها را در سطوح باالتر به کار گیریم.
دستمزدنویسندهازدستمزدپیکیکهفیلمنامه

رابهدستتهیهکنندهمیرساندکمتربود
نویسنده مجموعه »توپ گرد« بیان کرد: به جای اینکه سعی 
کنیم تفکر بچه ها در مسیر درس��ت هدایت شود از کارهای 
درخشان دهه قبل به برنامه های دست و جیغ و هورا رسیدیم. 
همه برنامه های اخیر یک شکل شده اند عده ای بچه را در یک 
سالن جمع می کنند و با کم ترین هزینه دو مجری می گذارند 
 و با دکورهای رنگارنگ و ش��لوغ کاری ه��ای بی هدف فقط

 می خواهند بچه ها دست و جیغ و هورا بکشند. بعید نیست که 
سطح کیفی کارها تا این حد نازل شده چون دستمزد نویسنده 
همیشه کمترین است و او انگیزه ای برای کار قوی تر ندارد. ۱۰ 
سال پیش که من مشاور یکی از همین برنامه ها بودم متوجه 

شدم دستمزد نویسنده از دستمزد پیک موتوری که فیلمنامه 
را می برد به دست تهیه کننده برساند کمتر است.

وی افزود: اگر من از این کار کناره گرفتم به این دلیل اس��ت 
که چنین فعالیت هایی با روحیه من سازگار نیست. نویسنده 
دقیقه ای ۵۰۰ تومان می گرفت که برای برنامه ۲۰ دقیقه ای 
می ش��د ۱۰ هزار تومن اما پیک موتوری ب��رای بردن همین 
فیلمنام��ه ۱۵ هزار تومان دس��تمزد گرفت. در این ش��رایط 
نویس��نده چه انگیزه ای ب��رای کار و خالقیت بیش��تر دارد؟ 
قدیمی ها خیلی وقت اس��ت از این بازی کنار کشیده اند؛ اما 
جوانان جویای نام به هر دلیل این پروژه ها را قبول می کنند 

تا سرکار باشند.
مدیراندائماآزمونوخطامیکنند

خودسیانی اظهار کرد: یک س��ری برنامه ها مثل عموپورنگ 
مشخص است که بودجه خوبی به آن اختصاص دادند. بازیگران 
طنز خوبی هم می آورند اما ایمان دارم نویسنده یک دهم آن 
بازیگر دستمزد نمی گیرد. این برنامه ها بعد از مدتی ریزش 
مخاطب دارند چون وقتی پیام درس��ت نباشد بازیگر هم بعد 
 از چند جلس��ه تکراری س��خن می گوید و به لودگی کشیده
 می شود که دیگر نه در شان خودش است نه مخاطب کودک.

نویسنده »دنیای ش��یرین« در پایان گفت: زمانی که ما کار 
می کردیم چیزی به نام اتاق فکر وجود داش��ت و کس��ی هم 
دنبال پول نبود. همه مس��وول و عاش��ق بودن��د. در »دنیای 
شیرین دریا« به قدری حساس��یت ها باال بود که تقریبا من 
هر روز تقاضای جلسه با  کارگردان و مشاور روانشناس پروژه 
می کردم و گاهی مدیر تلویزیون را ه��م دعوت می کردیم و 
س��اعت ها بحث می کردیم تا از تاثیر کاری که می خواهیم 
انجام دهیم مطمئن باشیم. متاسفانه از هر دری سخن بگوییم 
در نهایت به مدیران می رسیم. س��ال ها است هر مدیری که 
 می آید آزمون و خطا می کند و تجربه های پیش��ین را کنار 

می گذارد.

آیین دیدار فیلم »روغن مار« جدیدترین س��اخته علیرضا داودنژاد، در 
س��ینما فرهنگ برگزار ش��د. فیلمی که داودنژاد درباره آن گفت؛ گرچه 
ادامه کارهای قبلی اوست؛ ولی فضای جدیدی را در آن تجربه کرده است.

داودنژاد درباره وضعیت تبلیغ این فیلم اما حرف های زیادی دارد.
وی درباره این موضوع می گوید: »وقتی فیلم ها نمی توانند درست تبلیغ 

شوند، انگار یواشکی اکران شده اند؛ چون هیچ کس آن را نمی بیند. 
»روغن مار« هم هیچ تبلیغی جز فعالیت هایی که در شبکه های اجتماعی 
صورت گرفته، نداشته است هر چند قرار اس��ت تیزرهایش از تلویزیون 

پخش شود.« 
کارگ��ردان »مرهم« می افزاید: »مس��ووالن تلویزیون فیل��م را دیدند و 
پذیرفتند که به آن تیزر بدهند. فکر می کنم از سه شنبه پخش تیزرها از 
تلویزیون آغاز ش��ود اما نمی دانم که چند تیزر به ما اختصاص داد ه اند و 
آیا آن تعداد کافی هست یا نه. ما سعی می کنیم تیزر بیشتری بگیریم و 
البته باید از مسووالن تلویزیون هم تشکر کنم که قبول کردند تبلیغات 

این فیلم از تلویزیون پخش شود.«
با این حال مشکل تبلیغات شهری و استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی در 
سطح شهر مشکلی است که داودنژاد هنوز راه حلی برای آن پیدا نکرده 

است: »خب از نظر مالی امکان اجازه این بیلبوردها را نداریم. 
از س��وی دیگ��ر رواب��ط الزم را هم ن��دارم ک��ه بتوان��م با مس��ووالن 
مربوط��ه صحب��ت کن��م. البت��ه آق��ای علم اله��دی در گ��روه هن��ر و 
تجرب��ه اس��ت مصم��م اس��ت ک��ه مذاکرات��ی در ای��ن زمین��ه انجام 
ده��د ت��ا باالخ��ره چن��د تابل��وی خوب ب��ه م��ا بدهن��د وگرن��ه این 
 فیل��م ه��م مث��ل فیلم ه��ای دیگ��ر در س��کوت و گمنام��ی از بی��ن

 می رود.«
داودنژاد می افزاید: »اگر ما به انواع فیلم و انواع مخاطب در سینما اعتقاد 
داریم و معتقدیم که این مساله یک واقعیت است باید ساز و کاری فراهم 
کنیم که فیلم ها و مخاطبانش بتوانند همدیگ��ر را پیدا کنند نه این که 
فیلم اکران ش��ود، بعد تا مخاطب بیاید آن را پیدا کن��د، مهلت نمایش 
 فیلم تمام شده باش��د.«کارگردان »کالس هنرپیشگی« ادامه می دهد:

 »البته اگرچه سانس های گروه هنر و تجربه و سالن های نمایش پراکنده 
هستند ولی خوشبختانه فیلم ها مدت زمان طوالنی روی پرده می مانند 

و همین باعث می شود که مخاطب فیلم را ببیند.«
داودنژاد در پاس��خ به این پرس��ش که چرا صبر نکرد تا »روغن مار« در 
جش��نواره فیلم فجر اکران ش��ود نیز می گوید: »مدت ها ب��ود که فیلم 
نساخته بودم و دلم می خواست این فیلم زودتر اکران شود. برای همین 
تصمیم گرفتم در گروه هنر و تجربه آن را نمای��ش دهم و فیلم دیگری 

برای جشنواره بسازم.« 
وی همچنین درباره مضم��ون فیلم و این که آیا فضای ت��ازه ای در این 
اثر را تجربه کرده یا نه می گوید:  »فیلم تجربی یعنی این که ش��ما وقتی 
فیلم می س��ازی آن را بر اساس شیوه های مرس��وم و ژانرهای مشخص 
کار نکن��ی بلکه کام��ال آزاد از ای��ن چارچوب ه��ا اثرت را بس��ازی. این 
اتفاقی اس��ت که در این فیلم برای من افت��اده. اگرچه به لحاظ مضمون 
و موضوع ادامه کاره��ای قبلی من اس��ت ولی از نظ��ر انتخاب موضوع 
یا معماری صوت��ی و بصری فیلم را آن جور که خودم دوس��ت داش��تم 
 س��اختم و حاال منتظرم ببینم آیا مخاطب با آن ارتباط برقرار می کند یا 

نه.«

مسعود خیام می گوید: زبان فارسی با ارزش ترین میراث فرهنگی بشر است؛ اما با 
جفا آن را از بین می برند؛ به صورتی که همه ما به زودی انگلیسی صحبت می کنیم!

این نویسنده و پژوهشگر اظهار کرد: هر نوع جنبشی برای بهبود زبان باید توسط 
فرهنگستان زبان، آموزش و پرورش و سردبیران روزنامه ها شروع شود. هر رسانه 
باید ویراستار حرفه ای داشته باشد. ما باید در پاسداری از زبان، فرانسه، انگلیس و 
آلمان را سرلوحه خود قرار دهیم و ببینیم که چطور با عالقه و تعصب از زبان خود 
نگهداری می کنند و لحظه ای از آن غافل نیس��تند. ما زبان فارسی را که همچون 
فرش فاخر ابریشمی است، کف خیابان رها کرده ایم و مدام از روی آن رد می شویم.

او با بیان این که اشتباه های زبانی یک یا دو بخش نیست، گفت: در هزاران بخش از 
زبان اشتباه وجود دارد؛ بخشی از آن به زبان و بخش دیگر به خط باز می گردد. اگر 
بخواهم ساده بگویم، متولیان زبان امام زاده  زبان فارسی را رها کرده اند و زبان اصاًل 

برای شان مهم نیست.
خیام اشتباه های رسانه ها را بسیار زیاد دانست و اظهار کرد: زمانی که می بینم در 
گویش تلویزیون و رادیو و نوشتار رسانه های مکتوب روزانه چقدر غلط وجود دارد، 
مات می مانم. روزگاری معلمانی مانند شاملو بودند که بارها این اشتباه ها را گوشزد 
کردند و خود من چندین بار نامه نوشتم، اما گوش شنوایی نیست. تلویزیون و رادیو 
نه تنها متولی زبان نمی شوند؛ بلکه غلط های جدیدی ایجاد می کنند.او با بیان مثالی 
ادامه داد: مثاًل کلمه »برای« ادات مالکیت نبود، »برای« در پاسخ به چرایی و برای 

بیان علت به کار می رفت.
 مثاًل زمانی که می گفتیم چرا این کار را نکردی؟ فرد مقابل در پاسخ می گفت برای 
این که زمان نداشتم. اما االن به جای کلمه »مال« از »برای« استفاده می کنند. شروع 
این اشتباه از تلویزیون بود. با این کار ادات مالکیت )مال( از جمله بندی های ما بیرون 
رفت. در زبان فارسی مانند این اشتباه ها بسیار اتفاق افتاده و قطعا ً ادامه  این اشتباه ها 

از عظمت زبان می کاهد و آن را الکن می کند.
مسعود خیام با بیان این که در قرن هجدهم فارسی زبانی بین المللی بود، بیان کرد: 
زمانی که با پروفسور جان گری مستشرق و استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد دیدار 
داشتم، مدارکی به من داد که نش��ان می داد در قرن هجدهم افرادی که از غرب و 
کمپانی هند شرقی برای تجارت به سمت شرق می آمدند، زبان تجاری شان زبان 
فارسی بوده است. زبان فارس��ی بیش ترین کارایی را در شرق داشت که متأسفانه 
توسط ما شهید و مظلوم واقع شده است.این نویسنده درباره  مشکالت خط فارسی 
گفت: زبان فارسی خوب است اما خط فارسی کارایی فنی و علمی ندارد، البته برای 
نامه های عاشقانه و شعرها و غزل ها کافی است، ولی به ریاضی، شطرنج و کامپیوتر 
که می رس��د کارایی خودش را از دس��ت می دهد. در ضمن خط در حال حاضر به 

دست جوانان افتاده و به چیز عجیبی تبدیل شده است. 
زبان فارس��ی از زمانی ک��ه در پیامک ها به »فارگلیس��ی« تبدیل ش��ده و آداب 
مدون شده ای برای آن وجود نداشته، لطمه زیادی دیده است.او درباره ارزش زبان 
فارسی بیان کرد: خود من شخصاً بارها با فرهنگستان در این باره صحبت کردم اما 
انگار نه انگار؛ کسی توجه نکرد. زبان فارسی مانند هر چیزی که به راحتی به دست 
بیاید، ما قدرش را نمی دانیم و زمانی اهمیتش را متوجه می شویم که آن را از دست 
بدهیم. زبان فارسی یکی از باازرش ترین میراث  فرهنگی بشر است که به دست ما 
رسیده است.این نویسنده افزود: 6۰ هزار زبان وجود داشته اما در حال حاضر حدود 
سه هزار زبان فعال داریم. اگر بخواهیم تنها ۱۰ زبان را از میان این ها بیرون بکشیم، 
قطعاً یکی از آن ها زبان فارسی است زیرا همه نوع کارایی داشته است، اما کم لطفی ها 
و توسری های  ما این زبان را بیش از پیش از بین می برد.او با بیان این که تعجب آور 
است که رسانه ها غلط های امالیی و گرامری بسیاری دارند، اظهار کرد: زمانی که این 

غلط ها را می خوانم یاد عبارت »وای به روزی که بگندد نمک« می افتم. 

بدونتبلیغانگارفیلمها
یواشکیاکرانمیشوند

مسعودخیام:

همهمابهزودیانگلیسیحرفمیزنیم!

یادداشت

نویسندگانمقصرنیستند
گاهی دوستان همه ایرادهای یک اثر نمایش��ی را از دیدگاه یک نویسنده 
می بینن��د؛ درحالی که فقط نویس��ندگان مقصر نیس��تند. البته معتقدم 
نویسندگان باید دانش و اطالعات کافی داشته باشند تا در هر اثر نمایشی به 
شکلی متفاوت به روابط زن و شوهرها بپردازند تا برای بیننده هم جذابیت 

الزم را داشته باشد؛ اما نمی توان فقط آنها را به عنوان مقصر تصور کرد.
به نظرم مس��ووالن آثار نمایش��ی هم در این ب��اره باید توج��ه کنند و از 
تهیه کنندگان و نویسندگان بخواهند در نشان دادن روابط میان همسران 
افراط و تفریط نداشته باشند. بنابراین تهیه کنندگان و مسووالن هم بخشی 
دیگر از ماجرا هستند. در واقع آنها باید تاکید داشته باشند که شخصیت ها 

تک بعدی و به قول معروف سیاه و سفید نباشند و خاکستری باشند.
وقتی ما نگاه تک بعدی به شخصیت های داس��تانی داشته باشیم، مسلما 

نمی توانیم فرازها را در کنار نشیب ها نشان بدهیم.
 برای تان مثالی می زنم. به عنوان نمونه ما در بیش��تر آثار نمایش��ی تاکید 
داریم زن و ش��وهر یکدیگر را ش��ما صدا کنند؛ در حالی ک��ه چه ایرادی 
 دارد یکدیگ��ر را تو خطاب کنند؟ چ��را فکر می کنیم کلمه ت��و به معنای

 توهین کردن است؛ در حالی که کلمه تو نشان دهنده صمیمت میان اعضای 
خانواده است. مسلما همه ما در زندگی شخصی مان به همسرمان نمی گوییم 
شما و می گوییم تو؛ بنابراین بهتر است چارچوب های کلیشه ای را از ذهن 
مان پاک کنیم.البته برای این که احترام گذاشتن را به بچه ها یاد بدهیم، 
می توانیم از لفظ شما اس��تفاده کنیم، اما در مجموع نباید نگران باشیم با 
کلمه تو، فرهنگ مان دچار خدشه شود. بنابراین بهتر است برای حل این 
مشکل ابتدا نگاهمان را اصالح کنیم و بعد شاهد تولیداتی باشیم که روابط 
زن و شوهر به شکل صحیح نش��ان داده شود. اگر ما مرتب در آثار نمایشی 
اختالفات میان زن و شوهر را نشان بدهیم، باعث می شود این مساله برای 

مخاطبان هم عادی شود.
مسلما هیچ نویسنده ای عالقه مند نیس��ت که از چارچوب های کلیشه ای 
برای شخصیت پردازی  کاراکترهای قصه اس��تفاده کند. معتقدم با درایت 
و هوشمندی، این مساله قابل حل اس��ت. ضمن این که در قصه می توانیم 
نشان بدهیم چگونه می توان هنگام مشکالت با همسران مان برخورد کرده 
تا بحران را مدیریت کنی��م. در مجموع ش��کل گیری روابط صحیح میان 
 زن و شوهرها در آثار نمایش��ی نیاز به تیزهوش��ی همه عوامل از مسوول

 تصویب کننده فیلمنامه گرفته تا تهیه کننده، کارگردان و نویسنده دارد.
فریدونفرهودی.نویسندهوکارگردان

علیخودسیانی:

از برنامه های عمیق
  کودک و نوجوان

 به دست و جیغ و هورا رسیده ایم



خبر 

قاسم س��لیمانی دشتکی، عصر دوشنبه، در ش��صتمین ستاد ساماندهی 
امور جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ادغام سازمان های ملی 

جوانان و تربیت بدنی از ابتداء اقدامی اشتباه و غیرکارشناسانه بود.
وی تأکید کرد: ادغام این دو س��ازمان بزرگ و تش��کیل وزارت ورزش و 
جوانان در دولت قبل از روی لجبازی صورت گرفت و ضربه بزرگی به امور 
جوانان و ورزش��کاران وارد کرد.سلیمانی دش��تکی افزود: اکنون نیز باید 
س��هم جوانان از بودجه ها و ردیف های اعتباری این وزارتخانه به صورت 

شفاف، مشخص شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم مس��ووالن ملی هر چه س��ریع تر نس��بت به 

تفکیک وزارت ورزش از امور جوانان اقدام کنند.
نماینده مردم شهرس��تان لردگان در مجلس ش��ورای اسالمی نیز گفت: 

وزارت عریض و طویل ورزش و جوانان، خروجی مناسبی ندارد.
 مجید جلیل س��رقلعه اضاف��ه کرد: ادغام س��ازمان های مل��ی جوانان و

 تربیت بدنی، اش��تباه بوده و اکنون به جای مقصر دانس��تن دولت سابق 
و مجلس بای��د راهکار اصولی برای رفع مش��کالت ای��ن وزارتخانه پیش 
بینی شود.وی بیان داشت: در شرایط حاضر دولت باید برنامه مشخص و 
شفاف خود را در قالب الیحه، به مجلس شورای اسالمی در خصوص این 
وزارتخانه ارائه دهد.جلیل سرقلعه اظهار کرد: باید برای مسائل فرهنگی و 
اقتصادی به ویژه در حوزه جوانان، با حساسیت بیشتری برنامه ریزی شود.

وی عنوان داش��ت: تقویت اقتصاد و فرهنگ، ش��رط اصلی تحقق ازدواج 
با هدف تنظی��م جمعیت، جلوگیری از باال رفتن میانگین س��نی جامعه، 

استحکام خانواده، پرورش روح و کاهش بیماری های اجتماعی است.

عبدالرحمان قاسمی نافچی، در شصتمین ستاد ساماندهی امور جوانان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری، همچنین در ارزیابی عملکرد ادارات کل تیپ سه کشور، رتبه 

نخست را در این گروه به دست آورد.
وی تأکید کرد: موفقیت های کسب شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری در سطح ملی، ناش��ی از برنامه ریزی ها صحیح و 

حرکت در مسیر علمی، کارشناسی و پژوهشی است.
قاسمی نافچی افزود: برای احداث ورزشگاه 15 هزار نفری شهرکرد، 130 

میلیارد ریال اعتبار ملی در سال جاری اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری، تنها استان کشور است که سالن 

ورزشی 15 هزار نفری ندارد.
به گزارش ایرنا، رس��یدگی به امور جوانان، حمایت ازتیم های ورزش��ی 
 و تربی��ت قهرمان��ان برنام��ه ه��ای اصل��ی اداره کل ورزش و جوان��ان 

چهارمحال و بختیاری در دولت تدبیر و امید است.

استاندارچهارمحال وبختیاری: 

تفکیک وزارت ورزش از امور جوانان 
ضروری است

ستاد ساماندهی امور جوانان چهارمحال 
وبختیاری رتبه دوم کشور را کسب کرد

  پرخوری، چاقی دوران جوانی، س��یگار و قلی��ان، تنبلی و فقر 
حرکتی و پشت میزنش��ینی و هزاران واژه دیگر، دایره واژگانی 
تازه ای هستند که این روزها زندگی ماشینی مردم را تحت شعاع 

خود قرار داده است.
برخی از مردم به طن��ز یا جدی اعالم می کنن��د که حتی برای 
خرید ماست و نان از سرکوچه، از خودرو استفاده می کنند و این 
به منزله آن است که ورزش برای برخی ازمردم به کاالی لوکس 

یاتماشاگاهی از قاب شیشه ای هیجانات تبدیل شده است.
بدون شک ورزش، در قرن حاضر یکی از پیچیده ترین مولفه های 
اجتماعی به شمار می رود که کنش ها و واکنش های متفاوتی را 

در جوامع به همراه دارد.
تاثیر ورزش بر روی اقتصاد، فرهنگ و نهادهای اجتماعی در عصر 
حاضر بر کسی پوشیده نیس��ت، به گونه ای که از رقابت کسب 
میزبانی مس��ابقات جام جهانی فوتبال در جهان به عنوان نبرد 
میزبانی نام م��ی برند.ورزش عالوه بر ایج��اد هیجان در جوامع، 
بر روی س��المت افراد و یا افزایش نش��اط اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر می گذارد و 
همین امر عاملی برای پیچیده شدن امور ورزش شده است.ورزش 
در همه کشورها دو جنبه همگانی و قهرمانی دارد که در ایران نیز 

این دو رویکرد برای متولیان ورزش به یک اندازه اهمیت دارد.
کسب درآمدهای میلیاردی و یا س��رمایه گذاری های عظیم در 
ورزش قهرمانی نشان می دهد که این پدیده اجتماعی می تواند 

حتی به عنوان محرک چرخه اقتصادی مطرح شود.
نقش ورزش در چرخه اقتصادی باعث ش��ده تا عده ای به دنبال 

ایجاد گردشگری ورزشی در کنار این پدیده جهانی باشند تا هم 
ورزش قهرمانی و هم ورزش همگانی برای مخاطب جذاب باشد 

و حتی مخاطب برای دسترسی به آن هزینه کند.
در ش��هرهای چون مادرید ی��ا بارس��لونا، ورزش قهرمانی برای 
مخاطبان اهمیت باالیی دارد و مخاطبان برای آن، هزاران دالر 
هزینه می کنند.کاالی ورزشی در این دو شهر، فوتبال، بسکتبال، 
هندبال و والیبال است و این کاال با باالترین کیفیت به مخاطب 
ارائه می ش��ود و مخاطبان برای دسترسی به این کاالها، از دیگر 
خدمات از جمل��ه هتل، حمل و نقل و یا اینترنت و ش��بکه های 
فروشگاهی لباس و محصوالت ورزش��ی با پرداخت هزینه بهره 
می برند.این بهره مندی در آمدزا، برای باش��گاه های ورزشی یا 
کشورها، عنصر چند وجهی گردشگری ورزشی را شکل می دهد 
و براساس استانداردهای جهانی صنعت توریسم، هر 10 گردشگر 

ورزشی زمینه اشتغال یک نفر را ایجاد می کند.
در آمریکا منطقه آیرزونا به یک مکان ورزشی گردشگری تبدیل 
شده است به گونه ای که قهرمانان ورزشی جهان به طور متوسط 
ساالنه یک تا دو ماه را برای ریکاوری در این منطقه خوش آب و 

هوا سپری می کنند.
آریزونا، به عنوان مهد آماده سازی قهرمانان ورزش جهان مطرح 
است و این سرزمین کوهستانی بی ش��ک به دلیل داشتن آب و 
هوایی بسیار خوب و ارتفاع از س��طح دریا، یکی از نقاط مطلوب 
برای ورزشکاران است که کمپ های موجود در این ایالت آمریکا 
روزی 500تا 1500 دالر از هر ورزش��کار قهرمان درآمد کسب 
می کند.این درآمدهای ورزش��ی بدون ش��ک در زیرمجموعه 

اقتصاد گردشگری تعریف می ش��ود و توسعه اقتصاد منطقه ای 
را به همراه دارد.

اما در ایران به این مساله نگاهی جامع نشده و حضور تماشاگران یا 
مخاطبان ورزش و سالمت، در شهرها یا نقاط ورزشی گردشگری 

با کمترین هزینه یا حتی بدون هزینه می باشد.
در ایران، باشگاه ها برای جذب تماشاگر بیشتر، گاهی دست به 
اعجاز می زنند و شرایط تماشا و دیدن یک مسابقه آن هم در سطح 
باالترین رقابت های باشگاهی آسیا یا بین المللی را رایگان اعالم 
می کنند که این نوع برخورد، عالوه بر این که گردشگری ورزشی 
را تحت شعاع قرار می دهد، مخاطب یا تماشاگر را به بهره مندی 

رایگان از امکانات ورزشی عادت می دهد.
توریست یا گردش��گر ورزش��ی به این مفهوم است که شخصی 
 برای دیدن مسابقات ورزشی یا شرکت در رقابت ها یا حضور در

 برنامه های ورزشی از شهر یا کشور خود س��فر می کند و برای 
آن هزینه می کند.برخی کارشناس��ان معتقدن��د که یک دهم 
از سهم 600 بیلیون دالری اقتصاد گردش��گری به گردشگری 
 ورزش��ی اختصاص دارد.اما ب��ا توجه اظهارات رییس س��ازمان 
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری که سهم ایران را از 
درآمد صنعت گردشگری جهان نیم درصد عنوان کرده باید دید 

که سهم گردشگری ورزشی در این میان چه میزان است.
از این رو، وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه حوزه ورزش، حوزه 
پر سفری اس��ت، معتقد اس��ت باید به صورت جدی این حوزه 

ساماندهی شود و گردشگری ورزشی در ایران تقویت شود.
 محم��ود گ��ودرزی، چن��دی پی��ش در س��فر ب��ه ش��هرکرد، 
چهارمح��ال و بختیاری را یکی از قطب های مهم برای توس��عه 

گردشگری ورزشی و ایجاد گردشگری سالمت عنوان کرد.
بر اس��اس اعالم وزیر ورزش و جوانان نخبگان ورزش��ی کشور 
 ساالنه نزدیک به 700 سفر انجام می دهند که باید این سفرها با

 برنامه ریزی، ساماندهی شود.
به گفته وی، ساماندهی و رسیدگی به امور گردشگران ورزشی 

باعث جلوگیری از آسیب های احتمالی می شود .
گودرزی، توسعه گردشگری را یکی از اهداف دولت تدبیر و امید 
خوانده و تصریح کرد: هر دو حوزه ورزش و گردشگردی می توانند 

به یکدیگر کمک کنند.
رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز 
درباره گردشگری ورزشی می گوید: بر اساس آمار در سال 2014 
میالدی یک میلیارد و 200 میلیون گردش��گر در دنیا جابه جا 
ش��دند که یک هزار و 476 میلیارد دالر درآمد خالص حاصل از 
این سفرها بود و سهم تفریحات و سرگرمی از این رقم، 6 هزار و 

500 میلیارد دالر بود.
مسعود سلطانی فر، چندی پیش در سفر به شهرکرد افزود: سهم 
گردشگران ورزش��ی خارجی در تورنمنت هایی مثل المپیک، 
 مس��ابقات جهانی یا لی��گ قهرمانان جه��ان و اروپ��ا هفت الی

 هشت درصد، تعداد کل گردشگران است.
وی یادآور شد: زمانی که دولت یازدهم کشور را تحویل گرفت آمار 
گردشگری چهار میلیون نفر با درآمد ساالنه 5 میلیون دالر بود؛ اما 
این رقم هم اکنون به هفت و نیم میلیون دالر افزایش یافته است.

به گفته وی،چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از نقاط بکر و 
خوش آب و هوا می تواند بخشی از گردشگری ورزشی ایران را به 

خود اختصاص دهد.
قهرمان وزنه برداری المپیک نیز می گوید: چهارمحال و بختیاری 
یکی از بهترین مناطق کش��ور برای برگزاری اردوهای تیم های 

ملی است.
بهداد سلیمی افزود: برپایی اردوی تیم ملی وزنه برداری ایران در 
شهرکرد نشان داد این استان ظرفیت باالیی برای برپایی اردوی 

رشته های مختلف ورزشی دارد.
شرایط آب هوایی چهارمحال و بختیاری باعث شده تا این استان 
به یکی از مکان های مهم برای برگزاری اردوهای تیم های ملی 
تبدیل شود، اما گاهی این اردوها از نظر گردشگری ورزشی هیچ 

درآمدی برای این استان ندارد.
وجود 9 اقلیم آب و هوایی و ارتفاع دو هزار متری از س��طح دریا 
باعث شده این منطقه از ایران به عنوان یکی از مهم ترین مناطق 

تمرینات هوازی برای ورزشکاران مطرح باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمح��ال وبختیاری می گوید: این 
اس��تان با توجه به اینکه ارتفاع دو هزار متری از سطح دریا دارد 
می تواند یکی از مهمترین نقاط ایران برای توس��عه گردشگری 

ورزشی باشد.
عبدالرحمان قاسمی نافچی، در گفت وگو با ایرنا افزود:عده ای از 
کارشناسان،این استان را حتی از نظر موقعیت جغرافیایی با آریزنا 
قیاس می کنند و این استان می تواند به عنوان اردوبام ایران در 
توسعه صنعت گردشگری ورزشی نقش داشته باشد.به گفته وی، 
هوای مطلوب و ارتفاع مناسب باعث شده بسیاری از ملی پوشان 
ایران برای تمرینات ارتفاع و هوازی به این استان سفر و تمرینات 

خود را در این استان دنبال کنند.
 ریی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدم��ات درمان��ی 
چهارمحال و بختیاری، نیز از دایر شدن دهکده سالمت در این 
استان خبر داد و گفت: دهکده سالمت می تواند در ارائه خدمات 

ورزشی، سالمتی و غذایی نقش آفرین باشد.
دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری درگفت و گو با ایرنا افزود:این 
دهکده سالمت به عنوان یک مجتمع درمانی، بهداشتی و غذایی 
به منظور جذب گردشگر پزشکی دایر می شود.وی افزود: برای 
ایجاد این دهکده سالمت بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده و 
در کنار خدمات درمانی بهداشتی، امکانات رفاهی و تفریحی برای 

گردشگران ایجاد می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری نیز از تصویب کلیات اجرایی طرح ایجاد دهکده المپیک 
ورزشی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در روستای ،شوراب 
کبیر، شهرستان س��امان در نشس��ت کارگروه میراث فرهنگی 
و گردشگری استان خبر داد.بهمن عس��گری سوادجانی افزود: 
این طرح ورزشی و توریستی در زمینی به مساحت 250 هکتار 
 س��اخته می ش��ود.وی گفت: در این طرح پیش بینی شده که

 سالن های ورزش��ی، مجموعه های تجاری، دریاچه مصنوعی، 
استخر ش��نا، دهکده گلف، هتل 5 س��تاره و واحدهای اقامتی 
و سیاحتی ساخته ش��ود.به گفته عس��گری، هزینه اجرای این 
طرح 610 میلی��ارد تومان برآورد ش��ده که با س��رمایه بخش 
خصوصی و ب��دون دریافت تس��هیالت دولتی اجرا می ش��ود.

به گزارش ایرن��ا، تاکنون ورزش��کاران نامی ای��ران و تیم های 
مهم ورزش��ی در این اس��تان اردوهای خود را برپا ک��رده اند و 
همگی این ورزش��کاران بر اح��داث کمپ های تی��م های ملی 
 در چهارمحال و بختیاری تاکید کرده اند.ب��ا این اوصاف انتظار

 می رود به مساله گردشگری ورزشی و درآمدزایی آن به صورت 
جدی و علمی نگریس��ته ش��ود و از این فرصت مهم برای ایجاد 
 اشتغال و توسعه اقتصادی در کنار هیجانات ورزشی بهره گرفته 

شود.
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مفادآرا
آگهی موض�وع ماده 3 قان�ون وماده 13 آیی�ن نامه قان�ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
6/45 براب��ر آراء ص��ادره هی��أت موضوع تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 2476  هیأت : آقای امراله ش��ائی آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه 
297  ، ششدانگ  یکباب  ساختمان به مساحت40.92 مترمربع شماره پالک1057 
فرعی مجزا از ش��ماره340 فرعی از پالک2645 اصلی واقع دروشاد  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
2( رأی شماره2969 هیأت : آقای محمد علی نعمت الهی آرانی  فرزند نوراله  شماره 
شناسنامه1250101433، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 73.5 مترمربع 
ش��ماره پالک1059 فرعی مجزا از ش��ماره340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع 

دروشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی صالح
3( رأی ش��ماره 3271 هیأت : آقای امیر تدبیری نوش آبادی فرزندعباس ش��ماره 
شناس��نامه11236، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 85.65مترمربع ش��ماره 
پالک1061 فرعی مجزا از ش��ماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
4( رأی ش��ماره 8364 هیأت : خانم  اش��رف  امیر پ��ور آرانی فرزندجعفر  ش��ماره 
شناس��نامه 200 ، شش��دانگ  یکباب خانه به مس��احت100.53 مترمربع شماره 
پالک1062 فرعی مجزا از ش��ماره 340فرعی از پالک2645 اصلی واقع در وش��اد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
5( رأی ش��ماره 8531 هیأت : خانم  اش��رف  امیر پ��ور آرانی فرزندجعفر  ش��ماره 
شناسنامه 200 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت134.42مترمربع شماره 
پالک1063 فرعی مجزا از ش��ماره 340فرعی از پالک2645 اصلی واقع در وش��اد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
6( رأی شماره 2478 هیأت : آقای محمد هارونی مقدم آرانی  فرزندرجبعلی  شماره 
شناسنامه 436 و خانم معصومه مستحکم آرانی  فرزندمحمد تقی  شماره شناسنامه 
387 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131.73مترمربع شماره پالک 
1617فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از نعمت اهلل اکبرزاده 
7( رأی ش��ماره8604 هیأت : آق��ای احمد آب آور آرانی فرزنداس��معیل  ش��ماره 
شناسنامه 63 و خانم نساء رستار فرزندمحمد ش��ماره شناسنامه61  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت460 مترمربع ش��ماره پالک 1625 فرعی مجزا از 
شماره235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی 
8( رأی ش��ماره3324هیأت : آقای علی آقابک��ی آرانی  فرزندرمضانعلی  ش��ماره 
شناس��نامه 7974 و خان��م فروزنده حاجی پ��ور آرانی  فرزندعباس��قلی ش��ماره 
شناس��نامه80  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 222.75مترمربع 
ش��ماره پالک 1628فرعی مجزا از ش��ماره 135فرعی از پالک 2640 اصلی واقع 

درآراندشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
9( رأی ش��ماره3332 هیأت : موقوفه حاجی مالعبداله آران��ی بتولیت اداره اوقاف 
وامورخیریه  ، ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 174.75مترمربع شماره پالک 
1629 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دش��ت  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. وقف
10( رأی ش��ماره3293هیأت : موقوفه حاجی مالعبداله آرانی بتولیت اداره اوقاف 
وامورخیریه ، شش��دانگ  یکباب انباری به مس��احت 174.1مترمربع شماره پالک 
1630 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دش��ت  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. وقف

11( رأی ش��ماره 3334 هیأت : آقای داود داروغه گی  آرانی فرزند احسان شماره 
شناسنامه619007971 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 165.95مترمربع شماره 
پالک1631 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در وشاد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
12( رأی شماره8562هیأت : محسن خرمی آرانی فرزند حسین شناسنامه شماره 
9743 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت113 مترمربع شماره پالک 1634فرعی 
مجزا از شماره 26 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک عادی
13( رأی ش��ماره 8504 هیأت : آق��ای علی عل��ی حاجی آران��ی فرزندعلی اصغر  
ش��ماره شناس��نامه1585 و خانم فاطمه ورمقانی فرزندپرویز  ش��ماره شناسنامه 
6190015468 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106.15 مترمربع 
ش��ماره پالک 1636فرعی مجزا از ش��ماره235 فرعی از پ��الک 2640 اصلی واقع 

دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
14( رأی شماره7578 هیأت : آقای اصغر امینی پور  فرزند محمد  شماره شناسنامه 
.268 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.8 مترمربع شماره پالک 1637فرعی 
مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندش��ت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
15( رأی ش��ماره8580 هیأت : آقای ه��ادی مدبر نژاد  فرزندعلی محمد  ش��ماره 
شناسنامه 1435 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت432.3 مترمربع شماره پالک 
28فرعی مجزا از شماره1و17الی 20 فرعی وقس��متی از مشاعات  از پالک1335 

اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.    مالکیت مشاعی 
16( رأی ش��ماره 8579 هیأت : آقای س��عید غائبی بیدگلی فرزند جواد  ش��ماره 
شناسنامه 132 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت155.6 مترمربع شماره پالک15 
فرعی مجزا از ش��ماره 3و4وقس��متی از مش��اعات پالک899اصلی واقع در اماکن  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
17( رأی شماره3256 هیأت : آقای فخرالدین برخوردار بیدگلی  فرزنداحمد  شماره 
شناس��نامه134 و خانم مروارید ملک پوریان  فرزندامراله شماره شناسنامه 6541 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مساحت57 مترمربع شماره پالک 
8005فرعی مجزا از ش��ماره 1064 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعود آباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حسینعلی نعمتی وغیره 
18( رأی ش��ماره3297 هیأت : آقای احمد باغبانی آرانی فرزندحس��ین  ش��ماره 
شناسنامه 140 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت520.65 مترمربع شماره پالک 
8006 فرعی مجزا از شماره 960و971 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعود 

آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
19( رأی ش��ماره 3313 هیأت : آقای حس��ین اجدادی  فرزندس��یف اله  ش��ماره 
شناسنامه9105 و خانم فاطمه دهقانی آرانی  فرزند علی محمد  شماره شناسنامه50  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت96.5 مترمربع شماره پالک 
8007 فرعی مجزا از شماره 408و6718 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود 

آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
20( رأی شماره3281 هیأت : آقای رحمت اله شریفی مهر  فرزندمحمد علی  شماره 
شناس��نامه 375 و خانم فاطمه زهراخان دل  فرزندحسین  ش��ماره شناسنامه10  
)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت212.5 مترمربع ش��ماره پالک 
8008فرعی مجزا از ش��ماره1189  فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعود آباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 
21( رأی ش��ماره3316هیأت : آقای احمد خوبی فرزند رضا  ش��ماره شناس��نامه 
218و خانم زهریا نعمتی آرانی  فرزند حبیب شماره شناسنامه405  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت .256.6مترمربع شماره پالک8009 فرعی مجزا 
از شماره 1189فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل انتقالی از حسن خوبی 
22( رأی ش��ماره 3273هیأت : آقای رحمت اله معتمدنیا  فرزند عباسعلی شماره 
شناس��نامه 268و خانم زهرا آزادی مقدم آرانی  فرزند علی  ش��ماره شناسنامه 63  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 259.1 مترمربع شماره پالک 8010 
فرعی مجزا از ش��ماره 1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی 
23( رأی ش��ماره 8362هیأت : آقای  رضا خرم آبادی آرانی فرزند حس��ین شماره 

شناس��نامه37 و خانم فاطمه تفضلی  مفرد آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه403  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت211 مترمربع شماره پالک8019 
فرعی مجزا از ش��ماره1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگلمالکیت مشاعی 
24( رأی ش��ماره 2475هیأت : آقای علی س��رکاری آرانی فرزند سیف اله شماره 
شناسنامه220 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 149.42 مترمربع شماره پالک 
2598 فرعی از پ��الک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از علی اصغر مطمئن 
25( رأی شماره2646 هیأت : آقای ماشا اله دالوریان آرانی  فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 220و خانم فاطمه حاجی جمالی آرانی فرزند فرج اله  شماره شناسنامه 
299 ،ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 121.75مترمربع شماره پالک2599 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عبداله خان اکرمیان
26( رأی ش��ماره2647 هیأت : آقای اس��ماعیل مرنجابی  فرزند جعفرعلی  شماره 
شناسنامه 150 وخانم فاطمه محبوبی فرزند احمد شناسنامه شماره 470ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 224.58 مترمربع شماره پالک2600 فرعی از پالک2638 

اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
27( رأی ش��ماره2955 هیأت : خانم کبریا ش��وال پور آرانی فرزندمحمد  ش��ماره 
شناس��نامه 167 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت108.06 مترمربع ش��ماره 
پالک2601 فرعی مجزا از شماره 13 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از کاوه کریور 
28( رأی شماره2977 هیأت : آقای ابوالقاسم  حکیمیان آرانی فرزند حسن شماره 
شناس��نامه276 و خانم صدیق��ه حکیمیان فرزندحبیب اله  ش��ماره شناس��نامه 
43)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت256.88مترمربع ش��ماره 
پالک2602 فرعی مجزا از شماره13 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله عابداف آرانی 
29( رأی شماره2980 هیأت : آقای مرتضی میر معصومی  فرزندعلی محمد  شماره 
شناسنامه472 و خانم کبری س��تمکش آرانی  فرزند حسینعلی  شماره شناسنامه 
.119)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 104.8 مترمربع شماره پالک 
2603فرعی   از پالک2638 اصل��ی واقع در احمد آباد  بخش3ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
30( رأی ش��ماره 2845 هیأت : آقای حس��ین انیس��ی آرانی فرزندحسن  شماره 
شناسنامه310 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175 مترمربع شماره پالک 2604 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از علی اکرمیان
31( رأی ش��ماره2842 هیأت : آقای مهدی عبدالهی بیدگلی  فرزندقاسم  شماره 
شناس��نامه197 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت175 مترمربع شماره پالک 
2605فرعی از پالک 2638 اصل��ی واقع در احمد آباد بخش 3ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان 
32( رأی شماره3264 هیأت : خانم فاطمه قندی  فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
6190005357 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 108مترمربع شماره پالک 2606 
فرعی از پالک2638 اصل��ی واقع در احمد آباد بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مهدی متشکر
33( رأی ش��ماره3333 هیأت : آقای حس��ن داروغه آرانی فرزند فتح اله  ش��ماره 
شناس��نامه10487 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 67.7 مترمربع ش��ماره 
پالک2607 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان 
34( رأی ش��ماره 8533هی��أت : آق��ای عب��اس بلن��دی فرزندحس��ین  ش��ماره 
شناس��نامه140 و خانم طاهره س��یاری  فرزندعبداله  ش��ماره شناسنامه10330  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت148 مترمربع شماره پالک2608 
فرعی مجزا از شماره 26 فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
35( رأی شماره8556 هیأت : خانم فاطمه عسگرزاده آرانی  فرزند رجبعلی شماره 
شناسنامه 6190015786 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112.5مترمربع شماره 
پالک2609 فرعی مجزا از شماره 35فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
36( رأی شماره 8575 هیأت : خانم کبریا فروزانفر فرزندعابدین شماره شناسنامه 
411 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت144.67 مترمربع شماره پالک 2611 فرعی 
مجزا از ش��ماره1847و19 فرعی از پالک2638 اصلی واق��ع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری
37( رأی ش��ماره    8511هی��أت : آق��ای مهدی رس��ولیان  فرزند احمد ش��ماره 
شناسنامه323 و خانم ملیحه مومن آرانی فرزندعزت اله شماره شناسنامه11976  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت165.17 مترمربع شماره پالک2612 
فرعی مجزا از شماره 71 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.  ابتیاعی از حسین مسجدی
38( رأی ش��ماره 8542 هی��أت : آقای عباس مس��عود آبادی آرانی فرزند مس��لم  
شماره شناس��نامه 7581 و خانم زهراسلطان شاخوس��ی آرانی  فرزندعلی شماره 
شناسنامه510  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت321.25 مترمربع 
شماره پالک 2613 فرعی مجزا از شماره 63 فرعی از پالک 2638اصلی واقع دراحمد 

آباد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
39( رأی شماره 8535 هیأت : آقای علی حاجی حسنی آرانی  فرزند محمد  شماره 
شناسنامه139 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175 مترمربع شماره پالک2614 
فرعی مجزا از شماره 103وباقیمانده 2638اصلی از پالک2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن بذرافشان وغیره
40( رأی ش��ماره8506 هیأت : آقای داود قندی فرزندرمضانعلی شماره شناسنامه 
458 و خان��م زهرا خن��دان پور آران��ی  فرزندحبیب اله  ش��ماره شناس��نامه543  
)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخانه ب��ه مس��احت 165مترمربع ش��ماره پالک 
2615فرعی از پالک 2638اصلی واق��ع در احمد آباد بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک عادی
41( رأی ش��ماره 8576هی��أت : آق��ای رس��ول رضائ��ی آران��ی  فرزندمصطفی 
ش��ماره شناس��نامه1250067901 و خانم زینب زهتاب  فرزندحس��ین  شماره 
شناسنامه6190038621  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت107.8 
مترمربع شماره پالک 2616 فرعی از پالک 2638اصلی واقع دراحمد آباد بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
42( رأی ش��ماره2875 هیأت : آقای س��ید عب��اس میر اکبری فرزندس��ید میرزا  
شماره شناسنامه153  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ و سید جواد میر اکبری 
نوش آبادی    فرزند سیدمیرزاشماره شناس��نامه5723  نسبت به 2 دانگ مشاع  از  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 4143 مترمربع شماره پالک 1فرعی مجزا از شماره 
1090و1157فرعی از پالک 10 اصلی واقع در اقبالی��ه  بخش 2حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 94/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/6/25
عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

اخطار اجرایی
6/360 شماره کالسه 94-2310 ش7 به موجب رای شماره 521-94/03/26 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین 
مرتضایی چلیحه مجهول المکان محکوم است به پرداخت 30/000/000 ریال اصل 
خواسته و یکصد و هشتاد هزار ریال خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 046800-93/2/1 لغایت وصول با احتساب نیم عشر 
اجرایی در حق محکوم له آقای مسعود گرگ یراقی به نشانی اصفهان، خ مسجد سید، خ 
آیت اله بیدآبادی کوی شماره 7، پ 8. 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16160 دفتر شعبه هفتم مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

گردشگری ورزشی؛ 
درآمدی که درنمی آید
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یک ش��رکت دانش بنیان، موفق به تولید صنعتی 
نانوذرات س��وپرپارامغناطیس اکس��ید آهن شده 
اس��ت. این محصول می تواند در حوزه  پزش��کی به 
ویژه تش��خیص  بیماری ه��ا، دارو رس��انی کنترل 
شده، جداکننده سلولی و روش درمانی هایپرترمیا 

)حرارت درمانی تومورها( به کار رود.
امروزه نانوذرات س��وپرپارامغناطیس اکسید آهن 
)Fe3O4( به طور گسترده در زمینه های مختلف 
کاربردی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. 
این نان��وذرات اس��تفاده های متنوع��ی در صنایع 
مختلف پزشکی، داروسازی و شیمیایی دارند. یکی 
از مهم ترین کاربردهای این نانوذرات در کشور، در 
حوزه  جدا کننده سلولی با اس��تفاده از ستون های 

MACS است. 
تا پیش از این برای دس��تیابی به این محصول، نیاز 
ب��ه پرداخت هزینه ه��ای هنگف��ت و واردات آن از 

کشورهای دیگر به ویژه آلمان بود.
در حال حاضر این ش��رکت دانش بنیان، موفق به 
تولید صنعتی این نانوذرات به همراه س��تون های 
مربوطه با قیمت تمام شده ای در حدود نصف هزینه  
محصوالت وارداتی شده است. این محصول از لحاظ 

کیفیت با نمونه های مشابه خارجی برابری می کند.
حمی��د دالوری، مدی��ر عام��ل این ش��رکت، این 
محصول تاکنون موفق به دریافت گواهی نانومقیاس 
 ISO از ستاد توس��عه  فناوری نانو و استانداردهای
ISO ،9001 14001 و OHSAS 18001 شده 
است. دریافت تأییدیه از آزمایشگاه همکار سازمان 
غذا و دارو از دیگر افتخارات این ش��رکت در تولید 

این محصول است.
دالوری در توضی��ح س��ایر کاربرده��ای پزش��کی 
نان��وذرات تولیدی این ش��رکت عنوان ک��رد: »در 
حال حاض��ر در دس��تگاه تصویربرداری تش��دید 
مغناطیسی )MRI( از داروهایی بر پایه گادولینیوم 
)Gadolinium( اس��تفاده می ش��ود. این مواد 
قابلیت ورود هدفمند و کنترل ش��ده به یک بافت 
خاص را ندارند. به عنوان مث��ال برای جلوگیری از 
انتشار سرطان، به دلیل عدم تشخیص غدد لنفاوی 
درگیر با تومور، پزش��کان مجبور به برداشتن کلیه  

غدد لنفاوی بیمار هستند. 
 این ام��ر باعث تضعی��ف سیس��تم ایمن��ی بیمار 
می شود این در حالی است که نانوذرات مغناطیسی 
با خواصی نظیر زیست سازگاری و یا زمان گردش 

طوالنی در خ��ون، س��بب ایجاد وض��وح باالتر در 
تصویربرداری MRI و ی��ا تصویربرداری مولکولی 
می شوند.بنابراین با استفاده از این نانوذرات می توان 
با تشخیص غدد آلوده، تنها این غدد را حذف نمود. 
بدین ترتیب مشکل تضعیف نابجای سیستم ایمنی 

برطرف خواهد شد.«
الزم به توضیح است که در حال حاضر تالش برای 
تولید داروی تشخیص غدد لنفاوری و تصویربرداری 
MRI به کمک ای��ن نانوذرات در ش��رکت طب و 

صنعت رهیاب در حال انجام است.
به گفته  دالوری، این شرکت همچنین قصد دارد از 
این محصول در حوزه  درمان ناب��اروری )IVF( نیز 
اس��تفاده کند و به همین دلیل مراحل آزمایشی آن 
در حال طی شدن اس��ت. وی در ادامه در خصوص 
روش تولید این نانوذرات عنوان کرد: »تولید نانوذرات 
اکسید آهن عموماً از طریق احیای نمک های آهن در 

محیط قلیایی صورت می پذیرد. 
در این شرکت به منظور بهبود عملکرد این نانوذرات 
و افزایش ویژگی مغناطیسی آن ها از اصالح سطحی 
نانوذرات با دکس��تران کربوکسیل دار کمک گرفته 

می شود.«

خبر خبر 

تالش برای معرفی و تجاری س��ازی فناوری های انجام ش��ده در سازمان 
 پژوهش��های علمی و صنعتی ایران در س��طوح بین المللی از س��ر گرفته 

می شود.
قائم مقام رییس این سازمان در امور بین الملل از معرفی طرح تولید بیودیزل 

و سایر محصوالت از میکروآلگ در مجامع بین المللی خبر داد. 
محمود مولی ن��ژاد در این رابطه اظهار داش��ت: در »کنفران��س وزیران و 
 IORA نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند
در زمینه اقتصاد آبی« فناوری طرح میکروآلگ در قالب مقاله ای با عنوان 
Marine Potential for sustainable Development مطرح شد 
و مورد استقبال اعضا قرار گرفت و جزو مقاالت برگزیده در کتابچه کنفرانس 
به چاپ رس��ید. وی افزود: همچنین برخی کشورها بر اهمیت این فناوری 

برای تولید سوخت زیستی تأکید کردند. 
مولی نژاد خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس مصوبه مقامات ارشد اتحادیه مقرر 
شد که نشست متخصصان کشورهای عضو در زمینه اقتصاد اقیانوس ها با 
تاکید بر توسعه انرژی سبز را مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه 
همکاری های منطقه ای کش��ورهای حاشیه اقیانوس هند پس از تصویب 
وزیران )وزرای امور خارجه( در اکتبر س��ال جاری برگزار کند که مبلغ 40 
هزار دالر برای برگزاری این اجالس از طرف دبیرخانه این اتحادیه اختصاص 

داده شده است. 
وی یادآور ش��د: با توجه به اهمیت اقتصاد اقیانوس ها، »کنفرانس وزیران 
و نمایندگان کش��ورهای عضو اتحادیه کشورهای حاش��یه اقیانوس هند 
IORA در زمینه اقتصاد آبی« با حضور بیش از 300 نماینده از کشورهای 
عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند و سازمان های تخصصی بین 
المللی شامل تعدادی از وزرای اقتصاد و انرژی اتحادیه کشورهای حاشیه 
اقیانوس هند، مقامات ارش��د و کش��ورهای همکار ش��امل فرانسه، ژاپن، 
 FAO، UNIDO انگلیس، آمریکا، چین، مصر و سازمان های بین المللی
و مرکز منطقه ای علوم و انتقال فن��اوری اتحادیه )IORA RCSTT( به 
میزبانی کشور موریس با حمایت 200 هزار دالر کمک کشور هند برگزار شد. 
مولی نژاد ادامه داد: پس از سخنرانی نخست وزیر کشور موریس و وزیران 
تعدادی از کشورها از جمله استرالیا و اندونزی در مراسم افتتاحیه، نمایندگان 
کشورهای حاضر در کنفرانس درخصوص چهار موضوع مهم شیالت و آبزی 
پروری ) به منظور اطمینان از امنیت غذایی و کمک به کاهش فقر و معیشت 
پایدار(، انرژی های تجدیدپذیر اقیانوس )به منظور کاهش هزینه انرژی و 
 انطباق پذیری با تغییرات آب و هوایی(، حمل نقل در بنادر و کش��تیرانی 
)به منظور افزایش تجارت، س��رمایه گذاری و بازرگانی دریایی در منطقه 
حاشیه اقیانوس هند( و هیدروکربن ها و مواد معدنی بستر دریا به منظور 
پایه ریزی فرصت های جدید شغلی و جذب سرمایه در منطقه اقیانوس هند 
سخنرانی کردند.  وزرا و شرکت کنندگان در این اجالس همچنین بر لزوم 
توجه مسووالن کشورهای منطقه به اهمیت روزافزون اقتصاد اقیانوس ها 
و حفظ محیط زیست، در هماهنگی جامع برای مدیریت اقتصاد اقیانوس 

هند تاکید کردند.

1 - گوگل، رقیب »اپل پ��ی«/Apple Pay را در امریکا راه اندازی کرد. با 
»اندروید پی«/Android Pay می توانید بر اساس مکان جغرافیایی از 

طریق گوشی هوشمند پرداخت الکترونیکی انجام دهید.
2 - بزرگ ترین رقیب چینی آبر/Uber با ورود به بازار امریکا در کمپانی 
Lyft سرمایه گذاری سنگینی می کند. گفتنی اس��ت Lyft رقیب آبر در 
امریکاست و با ورود چینی ها به بازار تاکسی سرویس آنالین امریکا، اوضاع 

به زودی متحول خواهد شد.
3 - اپل برای به دست آوردن تهیه کننده معروف فیلم و موسیقی- جیمی 
آیوین - بیش از س��ه میلیارد دالر هزینه می کند تا داستان ساخت فیلم و 

موسیقی با برند اپل را توسعه دهد.
4 - پس از تأیید هک ش��دن سیس��تم ترمز اتومبیل های جنرال موتورز 
توسط هکرها، این کمپانی به پنج س��ال وقت نیاز دارد تا بتواند مشکل را 

برطرف کند.
5 - مبدع انگری بردز در حال ساخت و عرضه بازی به طور کامل متفاوت 

است.
6 - تصاویر لورفت��ه از کلیدهای اصلی کمپانی TSA باعث ش��د تا اینک 

هرکسی بتواند به وسیله آن چاپ سه بعدی انجام دهد.
7 - گوگل مپ نقشه تجارت سودجویانه قاچاقچیان علیه پناهندگان به اروپا 

را نقش بر آب کرده است.
8 - باطری آیفون جدید یعنی 6 اس کمتر از مدل آیفون 6 است. آیفون 6 
باطری معادل 1810 میلی آمپر داشت ولی آیفون 6 اس 1517 میلی آمپر 

باطری دارد.
9 - اپل با آیفون جدید به طورکلی روش استفاده همگان از گوشی هوشمند 
را تغییر می دهد. این کار با تاچ س��ه بعدی تقریباً تمام داشته های قبلی ما 

هنگام کار با آیفون های موجود را عوض می کند.
 10 - بیست و نهم سپتامبر روز رونمایی از اچ تی سی وان A9 است که با 

10 هسته، لقب سوپر فون به خود گرفته است.

فناوری های سازمان پژوهش  علمی و 
صنعتی ایران در سطح بین المللی

10 نکته فناورانه 
از دنیای آی تی که باید بدانید

سری استارکرفت نیز همانند مجموعه وارکرفت 
در زمره عناوین قدیمی و خوش ساخت شرکت 
بلیزرد به ش��مار می رود و ه��واداران فراوانی در 
میان عالقمندان به سبک اس��تراتژی هم زمان 
دارد. نسخه دوم سری اس��تار کرفت حدود پنج 
س��ال پیش بود که با فصل نخس��ت خود یعنی 
بازی Wings of Liberty مهمان خانه های 
هواداران سبک اس��تراتژی ش��د و این دسته از 
گیمر های خوش ذوق، دو س��ال بع��د موفق به 
 Heart تجربه کردن فصل دوم این بازی یعنی

of the Swarm شدند.
 بر طبق ق��رار قبلی، فصل س��وم این س��ه گانه 
یعن��ی ب��ازی Legacy of The Void برای 
انتش��ار در س��ال جاری برنامه ریزی شده بود و 
در این میان بس��یاری از هواداران این نسخه بی 
صبرانه انتظار می کشیدند تا از تاریخ دقیق انتشار 
آن با خبر شوند. ش��رکت بلیزرد باالخره انتظار 
هواداران فصل سوم بازی استارکرفت دو را پاسخ 

 :2 StarCraft گفت و تاریخ دقیق انتشار بازی
Legacy of the Void را برایش��ان مشخص 

کرد.
بر اس��اس گفته های س��ازندگان این ب��ازی، با 
انتش��ار Legacy of the Void داستان بازی 
اس��تارکرفت 2 به ط��ور کامل به پای��ان خواهد 
 رسید و در نس��خه های بعدی سری، سازندگان
  ای��ن مجموع��ه به س��راغ دنی��ای جدی��دی با

ش��خصیت های متفاوت خواهند رف��ت )البته 
هنوز مشخص نیس��ت که نسخه ی بعدی سری 
استارکرفت در چه زمانی س��اخته خواهد شد(. 
داستان بازی Legacy of the Void این بار بر 
نژاد پروتوس ها تمرکز خواهد داشت و در طول 
کمپین داستانی بازی ش��ما کنترل آرتانیس را 
به عنوان ش��خصیت اصلی حاضر در داستان بر 

عهده دارید. 
وظیف��ه اصلی ش��ما در طول کمپین داس��تانی 
ب��ازی Legacy of the Void متح��د کردن 

قبایل پراکن��ده ق��وم پروتوس و تش��کیل یک 
ارتش قدرتمند از آن هاس��ت تا بتوانید به کمک 
ارتش مذک��ور، این ن��ژاد از هم گس��یخته را از 
خطر نابودی کام��ل نجات دهی��د. از آن جا که 
 متحد کردن هم پیمانان مختلف توس��ط جنگ

 امکان پذیر نیست، عامل دیپلماسی در این بازی 
 نقش مهمی را ب��ازی خواهد کرد ک��ه به کمک

 آن می توانید قبایل مذک��ور را با یکدیگر متحد 
کنید.

 اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است 
که قبایل مختلف قوم پروتوس سازگاری چندانی 
با یکدیگر ندارند و به همین دلیل پیمان بستن با 
تعدادی از آن ها ممکن است ما بقی گروه ها را از 

شما رویگردان سازد.
  ب��ه همی��ن دلی��ل در ط��ول ب��ازی ناچ��ار به 
تصمیم گیری های مهم و اتخاذ استراتژی های 
حیاتی هستید تا توسط آن دریابید که هم پیمان 
ساختن کدام یک از این قبایل می تواند اهدافتان 

را به بهترین شکل ممکن تامین کند. جالب این 
جاس��ت که به موجب اتحاد با برخی قبایل قوم 
پروتوس این امکان وجود دارد که شما بخشی از 
وقایع روایی مربوط به کمپین داستانی این بازی 
را از دست بدهید و این جاست که داستان پویای 
بازی Legacy of the Void و همچنین ارزش 
تکرار باال و چند باره کمپین داستانی آن، به خوبی 

رخ می نماید.
مطمئناً بازی Legacy of the Void وداعی 
ش��کوهمندانه و به یاد ماندنی را برای هواداران 
 اس��تارکرفت دو رق��م خواه��د زد. ام��ا در این

 میان ج��ای دلتنگ��ی و ناراحت��ی خاصی برای 
دوس��تداران س��بک اس��تراتژی وجود نخواهد 
 داش��ت؛ چرا ک��ه به نظ��ر می رس��د ب��ا پایان 
یافتن داس��تان بازی اس��تارکرفت دو امیدواری 
ها برای مالقات دوب��اره با س��ری وارکرفت )در 
قالب یک بازی اس��تراتژی هم زم��ان( افزایش 

خواهد یافت.

2 StarCraft تاریخی برای آغاز وداع با بازی

تولید صنعتی نانوذرات سوپرپارامغناطیس داخلی؛ 

گامی مؤثر در جدایی سلولی و تشخیص زودهنگام

آمری��کا  فضای��ی  س��ازمان 
)NASA( چندی پیش اخباری 
مبنی بر ایجاد یک شبکه مستقل 
ویدیویی بر روی یوتیوب را داده 

بود. 
این ش��بکه ک��ه در زمینه پخش 
 تصاوی��ر زندگ��ی فضان��وردان 
و فرازهای��ی از ماموریت ه��ای 
 آن��ان فعالیت می کن��د، در دقت

K/UHD  4 راه اندازی ش��د تا 
مردم سراسر جهان در این تصاویر 

زیبا با فضانوردان شریک شده و در اعتالی پیش��رفت دانش نجوم نیز موثر واقع 
شود.

 ه��ر چن��د ک��ه ت��ا پی��ش از ای��ن برخ��ی از آژان��س ه��ا و کمپان��ی ه��ای 
جه��ان در زمینه ه��ای مختلف ب��ا ایجاد ش��بکه ه��ای اختصاصی س��عی در 
جذب عموم داش��ته اند،اما اه��داف و حوزه فعالیت ناس��ا با تم��ام آنها متفاوت 
 بوده و ی��ک قش��ر ب��زرگ از م��ردم جه��ان مایل ب��ه تماش��ای ای��ن تصاویر 
هستند. پس از موفقیت طرح پخش در شبکه های اجتماعی، هم اکنون آژانس 
فضایی ایاالت متحده )NASA( تصمیم به پخش این تصاویر در تلویزیون های 
منازل گرفته است.رایزنی های این س��ازمان با یک مجموعه فعال در این زمینه 
برای ایجاد یک شبکه ماهواره ایی به نتیجه رسیده است و به زودی مردم آمریکا 
 UHD می توانند مانند یک شبکه اختصاصی،از تصاویر فضا نوردان و ناسا با دقت

بهره مند شوند.
طی پیش بینی های انجام ش��ده این ش��بکه در تاریخ 1 نوامبر شروع به فعالیت 
خواهد کرد.با وجود ایجاد ش��بکه های ماهواره ایی با دقت های باال،مشوق های 

بیشتری برای خرید تلویزیون های K/UHD 4 در مردم پدیدار خواهد شد.

شبکه اختصاصی K  4 برای تماشای 
فضانوردان!

س��تاد توس��عه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال 
س��نگ معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری از 
اتوماس��یون صنعتی به عنوان یکی از گل��وگاه های اصلی 

حوزه نفت یاد کرد.
جعفر توفیقی در مراس��م امضای موافق��ت نامه همکاری 
میان ستاد توسعه فناوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ 
و انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، تشکیل 
یک خانواده بزرگ از فعاالن صنایع نفت و گاز را بزرگ ترین 

اولویت این ستاد برشمرد.
وی افزود: هر چه م��ا با فناوران و صنعتگران بیش��تری در 
حوزه نفت و گاز همکاری داشته باشیم، احساس توانمندی 

بیشتری در این ستاد می کنیم.
توفیقی خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر م��ا و فناوران و 
صنعتگران کشور، یک موضوع مش��ترک به نام نفت و گاز 
با یکدیگر داریم که یک حوزه کلیدی و حیاتی برای کشور 
محسوب می شود چراکه نفت و گاز از نظر نقش اقتصادی 
 و همچنین به لحاظ نقش��ی که در توس��عه س��ایر صنایع 
می توانند داشته باشند، برای همه ما اهمیت ویژه ای دارند.

وی با بیان اینکه ش��دت مصرف انرژی در ای��ران پنج برابر 
متوس��ط جهانی اس��ت، دلیل اصلی این ضعف و مشکل را 

ناشی از فقدان اتوماسیون دانست. 
توفیقی همچنین یکی از دالیل جدی پایین بودن بهره وری 
را نپرداختن به اتوماسیون ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه 
چشم انداز صنایع نوین هم اتوماسیون است، هرچه صنایع، 

دانش بنیان تر باشند غلظت اتوماسیون آنها باالتر است.

دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ 
معاونت علمی، مزیت این ستاد را ظرفیت های قابل توجه 
آن برای همکاری با بخش های مختلف عنوان کرد و گفت: 
کافی است این ظرفیت ها به کار گرفته شود، تا موانع برای 
فناوران و صنعتگ��ران از بین برود و با آنها ارتباط س��ازنده 

برقرار شود.
وی ادام��ه داد: یکی از بهترین متخصصان��ی که می توانند 
چالش های اتوماسیون در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ را 
مشخص و برای حل آنها، راهکار ارائه کنند، انجمن صنفی 

شرکت های اتوماسیون صنعتی است.
امضای موافقت نامه میان س��تاد توسعه توس��عه فناوری 
 صنع��ت نف��ت، گاز و ذغ��ال س��نگ و انجم��ن صنف��ی 
شرکت های اتوماسیون صنعتی در راستای تحقق اهداف 
سند چشم انداز 1404، برنامه پنجم توسعه و سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف هم��کاری در ارتقای توان 
فناوری و حضور موثر تشکل ها و انجمن های مرتبط ، بهبود 
فضای کسب و کار، تعیین اولویت های فناوری صنعت نفت 
و تجاری سازی فناوری داخلی و توسعه آن در سطح ملی و 

بین المللی صورت پذیرفته است.
 ای��ن موافق��ت نام��ه ک��ه ب��ه امض��ای جعف��ر توفیق��ی 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و 
ذغال س��نگ معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
 و مس��عود مه��رداد رییس هی��ات مدیره انجم��ن صنفی

 شرکت های اتوماسیون صنعتی رس��ید به مدت سه سال 
دارای اعتبار است.

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی گفت: دان��ش IT با هدف پش��تیبانی 
فنی برای کاهش ماندگاری کاال و ارتقاء نرم عملیات 
دربندرشهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندرتجاری 
کش��ور به کار گرفته می ش��ود. حمید رضا آبایی در 
 نشس��ت هماهنگی س��امانه ه��ای الکترونیکی بندر

ش��هید رجایی افزود: ایجاد پیونده��ای ارتباطی بین 
س��امانه های مختلف درح��وزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات از اهداف مدنظر این سازمان در بندر شهید 

رجایی است.
وی یادآور ش��د: هم اکنون س��امانه CCS در زمینه 

نظارت بر عملیات جابه جایی کاالهای کانتینری 
و س��امانهGCOMS در زمینه نظارت بر 

عملیات کاالهای غیر کانتینری با هدف 
تسریع در عملیات بندر شهید رجایی به 
صورت شبانه روزی فعالیت دارند که به 
روز رسانی این نرم افزارها برای بهبود 
کار به صورت مس��تمر در حال انجام 
است. این مقام مس��وول افزود: هدف 

سازمان بنادر نظارت دقیق تر بر عملکرد 
سامانه های عملیاتی بوده و در همین راستا 

به تازگی نرم افزار سیس��تم اطالعات جامع 
دریایی نیز به واحد های دریایی بندر شهید رجایی 
افزوده شده اس��ت.مدیرکل فناوری اطالعات و 

ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: 
باید برای هر نرم افزار نقشه راه ترسیم شود و پیگیری 
ارتباط هرچه بهتر سیستم های آماری به سیستم های 
عملیاتی هم اکنون در حال انجام اس��ت. آبایی اظهار 
کرد: پیگیری درخواست ها، رس��یدگی به نامه های 
ارسال شده از بندر شهید رجایی و پاسخگویی در اسرع 
وقت به امور فناوری اطالعات و ارتباطات بزرگ ترین 

بندر تجاری کشور از دیگر اقدامات آتی است.

دانشIT برای کاهش ماندگاری کاال اتوماسیون صنعتی، یکی از گلوگاه های اصلی در حوزه نفت



خبر خبر 

فرمان��دار نجف آب��اد گفت: ب��ا طراح��ی و راه ان��دازی س��امانه پیامکی 
10001000124، در حال حاضر تمامی 300 واحد نانوایی فعال در نقاط 
مختلف شهر ملزم به نصب اطالعیه مربوط به فعالیت این سامانه در معرض 
 دید ش��هروندان ش��ده اند به طوریکه در عمر دو  ماهه اجرای این طرح، با 
اطالع رسانی پیامکی شهروندان امکان بس��یار خوبی به منظور نظارت بر 

فعالیت واحدهای فعال ایجاد شده است.
سیروس محمودی فرماندار ویژه نجف آباد و معاون استاندار، ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشت: بر روی اطالعیه های ویژه ای که بدین منظور تهیه و 
در اختیار واحدهای سطح شهر قرار گرفته، یک کد ویژه برای هر نانوایی درج 
شده که شهروندان می توانند با ارسال آن، هر گونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و 
یا بیان تخلفات احتمالی را به صورت مستقیم با این کمیته و اداره تعزیرات 
در میان بگذارند به طوریکه بعضا پس از اطالع رس��انی ش��هروندان، طی 
تماس های تلفنی متعدد با آنها حل مشکل مطرح شده مورد پیگیری قرار 
می گیرد.وي تعداد متوسط پیامک های ارسال شده را 5 عدد در روز دانست 
 و گفت: البته از کل نانوایی های فعال س��طح ش��هر، تعداد کمی با الصاق 
اطالعیه  مورد اشاره در طرح مشارکت داشته اند و در مورد بقیه نیز با توجه به 
موفقیت آمیز بودن این تجربه جدید، بزودی با استفاده از اهرم های نظارتی 
موجود، این کار صورت خواهد گرفت به طوریکه در همین مدت نسبتا کوتاه 
نیز چندین واحد با اعالم شهروندان با مجازات هایی همچون قطع سهمیه 

آرد دولتی روبه رو شده اند.
فرماندار نجف آباد با اشاره به وجود موارد متعدد از تشکر برای کیفیت خوب 
نان و یا برخورد مناسب نانوایان در بین پیامک های ارسالی در کنار صدور 
 مجوز آزاد پزی برای تعدادی از نانوایانی که اق��دام به پخت با کیفیت نان 
کرده اند، بیان داشت: عدم توجه شهروندان به داشتن حق انتخاب در تهیه 
نان خوب و نخریدن نمونه های نامرغوب را می توان مهمترین حلقه گمشده 
در چرخه تولید محصول با کیفیت به شمار آورد به طوریکه در صورت توجه 
بیشتر شهروندان، واحدهای متخلف خود به خود مجبور به تغییر روند کاری 

اتخاذ شده خواهند شد.
وی تعداد کارگر بیشتر و مخلوط کردن آردهای مختلف بومی و غیربومی را از 
عوامل تاثیر گذار در افزایش کیفیت نان دانست و ادامه داد: در موضوع عرضه 
نان نرم و بس��ته بندی شده در مغازه های سطح ش��هر بعضا شاهد فروش 
نان هایی با PH باالتر از 7 و هفت دهم نیز بوده ایم که این میزان استفاده 
از جوش شیرین در کل استان و حتی کشور کم نظیر به شمار می آید و در 
همین راستا شرکت تعاونی خبازان نجف آباد اعالم آمادگی کرده تا محصول 
مرغوب و با کیفیت ساخت داخل نجف آباد را به مقدار مورد نیاز عرضه کند.

محمودي در ادامه با اعالم آزمایش مستمر نان های تولیدی توسط شبکه 
بهداشت و درمان گفت: نامطمئن بودن برخی نمونه نان های بسته بندی 
شده در س��طح مغازه ها که در نقاطی خارج از نجف آباد تولید می شوند با 

انجام آزمایش هاي مختلف مشخص خواهد شد.

محمود آقادوست در جمع اصحاب رس��انه اظهار کرد: در سال تحصیلی 
جدید 3 هزار و 680 دانش آموز در 38 آموزش��گاه در منطقه بادرود سال 

تحصیلی جدید خود را آغاز خواهند کرد.
وی افزود: پروژه مهر با تشکیل پنج کمیته به نحو احسن کلیه برنامه ها را 
انجام داده و در کمیته تعمیر و تجهیز حدود یک میلیارد ریال اعتبار برای 

تعمیر و بازسازی مدارس هزینه نموده است.
ریی��س اداره آموزش وپ��رورش ب��ادرود از س��فر دی��روز ریی��س اداره 
آموزش وپرورش مدارس اس��تثنایی اس��تان اصفهان به بادرود خبر داد 
و تصریح کرد: در این س��فر نیم روزه س��رکار خانم ارغنده، از مدرسه در 
حال ساخت اس��تثنایی ش��هرک آزادگان بازدید کرد.وی گفت: یکی از 
درخواست های منطقه بادرود از آموزش وپرورش استثنایی راه اندازی مرکز 
اختالالت یادگیری بود و رییس اداره آموزش وپرورش استثنایی اصفهان 
پس از بازدید از مکان پیشنهادی مرکز موافقت اولیه خود را با صدور مجوز 
اعالم کرد.آقادوس��ت اضافه کرد: در صورت صدور مج��وز کلیه امکانات 
موردنیاز مرکز تهیه تا بتوانیم پذیرای دانش آموزانی باشیم که در خواندن 
و نوش��تن مش��کل دارند، باش��یم.وی از ویژگی های این مرکز را داشتن 
مدیریت مستقل و کارشناسان مجرب برشمرد که در طول سال تحصیلی 
آماده ارائه خدمات آموزش��ی و مش��اوره ای به دانش آموزان و اولیا آن ها 
 هس��ت و می تواند گام های مهمی در برطرف نمودن مشکالت آموزشی 

دانش آموزان دارای مشکل بردارد.

  فرماندار نجف آباد عنوان كرد:

رصد دقیق فعالیت نانوایی ها، با اطالع 
رسانی پیامکی شهروندان

رییس اداره آموزش وپرورش بادرود خبر داد؛
تحصیل بیش از سه هزار و 600 

دانش آموز در مدارس بادرود
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به منظور مصرف بهینه آب صورت گرفت؛
اجرای آبیاری تیپ در زراعت لوبیا 

برای نخستین بار در گلپایگان
حیدرعلی گل محمدی ، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و 
رویکرد کشاورزان به لزوم اجرای روش های نوین آبیاری و استفاده بهینه 
از آب در این سال زراعی، کشاورزان منطقه حس��ن آباد شهرستان برای 
نخستین بار در س��طح 15 هکتار به اجرای آبیاری تیپ در محصول لوبیا 

اقدام کردند.
وی با اشاره به نحوه کشت این محصول افزود: اجرای این طرح با محصول 
مورد کشت )لوبیا قرمز و چیتی( به دو روش کشت مسطح)دستگاه لوبیا 
کار مرسوم شهرستان( و کشت ردیفی)دو ردیف روی پشته( با روش تیپ 
آبیاری صورت گرفته اس��ت.مدیر جهاد کش��اورزی گلپایگان به مزایای 
این روش اش��اره و تصریح کرد: افزایش راندمان آبیاری، سهولت آبیاری، 
یکنواختی سطح سبز، کاهش استرس خش��کی با توجه به بافت خاک و 
کاهش میزان بذر مصرفی از جمله مهم ترین ویژگی های مثبت این روش 

به شمار می رود.

پیشرفت وتوسعه هرکشورمبناوپایه 
زاینده 

 آن درآم��وزش وپ��رورش ش��کل رود
مي گیرد این مطلب رااحمدملکیان 
مدیر آموزش و پرورش شهرضادرجمع خبرنگاران 
بیان داشت وافزود: طلوع پرتوهاي دانش ازروزاول 
ورودیک دان��ش آموزبه چرخه آم��وزش وپرورش 
وباآغازنوش��تن الفباورش��دیافتن و رس��یدن ب��ه 
افتخ��ارات دانش��مندي بایدمنش��اء خیرب��راي 

آحادجامعه باشد.
مدیر آموزش و پرورش شهرضابااش��اره به سخنان 
مقام معظ��م رهبري گف��ت: ماآم��وزش وپرورش 
رابعن��وان ی��ک نهادمصرفي نمي دانیم وس��رمایه 
گذاري درآم��وزش وپرورش یک ثروت اس��ت که 
آینده کش��ورراتامین مي کن��د وي درادامه افزود: 
مدیراني که درسطح یک جامعه مایه خیروپیشرفت 
 آن مي ش��وندجرقه اصلي آن درآموزش وپرورش

 زده شده است.
وي پیش��رفت اخالق انس��اني راازرس��الت بزرگ 
آموزش وپرورش دانست وگفت: وقتي دریک جامعه 
 مردمي فرهنگ شان رادرآموزش وپرورش بدست 
م��ي آورندمطمئنا باوره��اي دیني وقلب��ي وتمام 
آن چیزي که مي تواند اخالق جامعه رابه س��مت 
یک اخالق انس��اني جلوبب��رد دراین نهادش��کل 
م��ي گی��رد وي درادام��ه خاطرنش��ان س��اخت: 
هرگاه بخواهندکش��وري راازبی��ن ببرندبایدبه این 
فکرباش��ندکه چگونه آموزش وپرورش راازشتاب 
، حرکت ورس��الت خوددورکنند.ملکیان بااش��اره 
به مس��ائل ومش��کالت فرهنگیان گفت: بابررسي 
واصالح ورفع مسائل ومش��کالت فرهنگیان ، این 

قش��رازجامعه درراس��تاي ارائه خدمت رساني به 
باالبردن سطح دانش تالش هاي وافري ازخودنشان 
خواهندداد.  وي بااش��اره به پ��روژه مهر94گفت: 
امس��ال باثبت ن��ام ح��دود 25 هزار دان��ش آموز 
 در م��دارس ش��هرضا یکي ازس��ال ه��اي خوب و

وپ��رورش  آم��وزش  س��ازبراي  سرنوس��ت 
اس��ت وم��اوارث آم��وزش وپرورش��ي هس��تیم 
ک��ه مس��وولیت مارادوچن��دان م��ي کن��دوي 
درادام��ه گفت: آم��وزش وپرورش ش��هرضادراین 
پیش��تاز ه��اي  ازشهرس��تان  یک��ي   ط��رح 

مي باشدوامیدواریم بتوانیم بااجراي کامل این طرح 
شهرضارابه روزهاي اوج فرهنگي خودبرسانیم. 

مدیر آموزش و پرورش ش��هرضا با اشاره به سابقه 
یکصدس��اله تحصی��ل درش��هرضاگفت: آموزش 
وپرورش ش��هرضاازجمله اداراتي اس��ت که براي 
اولین مرتبه درسطح اس��تان ومنطقه شکل گرفته 
است ودرگذش��ته پنج منطقه ش��هرضا ، دهاقان ، 
سمیرم ، مبارکه وجرقویه راتامین نیروي انساني مي 
کردیم وامروزه تعدادزیادي ازفرهنگیان شهرضایي 
درشهرستانهاي مجاورمشغول به خدمت هستندکه 
خواس��تارانتقال به این شهرس��تان هستندولي به 
لحاظ ظرفیت پرای��ن اداره امکان انتقال آنهابه این 

شهرستان وجودندارد.
وي دربخش دیگرس��خنان خودگف��ت: باتوجه به 
برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي وخبرگان 
رهبري درس��ال جاري تمام تالش خودرادرجهت 
انتخابات��ي پرش��وروحضورحداکثري بکارخواهیم 
گرف��ت وباتم��ام ق��درت درمقاب��ل کس��اني که 
بخواهندتبلیغ به نفع وسمت وسوي جناحي انجام 

دهندباتمام وجودایس��تادگي خواهیم کردوتالش 
براي حضوراقشارمختلف جامعه خصوصا مشارکت 
دانش آموزان درانتخابات سرنوش��ت سازسرلوحه 

این اداره مي باشد.
دراین نشس��ت مرتضي س��لطانی معاون توسعه و 
برنامه ری��زي مدیریت آموزش و پرورش ش��هرضا 
بااشاره به بازس��ازي ومرمت آموزش��گاه هاي این 
شهرس��تان گف��ت: ط��ي بازدیدهایي ک��ه ازکلیه 
واحدهاي آموزشي این شهرستان بعمل آمددرطول 
تابس��تان اکثرمدارس رنگ آمیزي وشاداب سازي 
گردیدومحیط داخل وبیرون مدارس رنگ آمیزي 
وبااس��تفاده ازش��عارهاي مذهبي چهره زیبایي به 

محیط مدارس بخشیده شده است.
درادامه این نشست محمد شعاعي معاونت آموزش 
متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرضابااشاره 
 به برنامه چش��م انداز20س��اله آم��وزش وپروش 
گفت : یکي ازسیاس��ت هاي پی��ش روي این اداره 
س��وق دادن دانش آموزان ورس��یدن به سطح 70 
درصدبه رش��ته هاي فن��ي حرفه ای��ي وتحصیل 
30درصدي دان��ش آموزان دررش��ته هاي نظري 
مي باش��دکه تالش هایي انجام گرفته اس��ت وي 
درادامه افزود: یکي ازسیاست هاي این اداره تالش 
درجهت احداث کالس ه��اي جدیدوتجهیزآنهابه 
 ابزارهاي فن آوري وتولیدمحتواي الکترنیکي وایجاد
 س��ایت ه��اي مناس��ب درآموزش��گاههاوایجاد

فضاي مناس��ب براي بحث ورزش دان��ش آموزان 
است.

درپای��ان مدیریت آم��وزش وپرورش ش��هرضابه 
سواالت خبرنگاران پاسخ هاي الزم داده شد.

آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

6/345 برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میگردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائی تسلیم نمایند:
1-رای شماره 139460302020000344 آقای محمدرضا طالبیان فرزند عباس شناسنامه 
شماره 5 میمه و کد ملی 6229875667  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231.35 )دویست 
و سی و یک متر و سی و پنج صدم متر مربع( درقسمتی از پالک شماره 3446 فرعی از 30 اصلی 
واقغ در روستای زیاد آباد مع الواسطه خریداری عادی از مالک رسمی خانم لیال طالبیان فرزند 

عباس و به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خود.
2-رای شماره 139460302020000343 خانم اشرف مختار زاده فرزند مختار شناسنامه 
شماره 14 میمه و کد ملی شماره 6229894909 ششدانگ یکباب ساخنمان و زمین متصل 
به آن به مساحت 215.80 متر مربع )دویست و پانزده متر و هشتاد صدم متر مربع( در قسمتی 
از پالک 3446 فرعی از 30 اصلی واقع در روس��تای زیاد آباد خریداری عادی از حسن رادور 

فرزند غالمحسین و به ازاء مالکیت رسمی خریداری شده.
3- رای ش��ماره 139460302020000336 آق��ای حی��در علی اکبری فرزن��د محمد آقا 
شناس��نامه ش��ماره 8 میمه و کد ملی 6229841266 شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور و 
مستحدثات متصله به مساحت 144.91 متر مربع)یکصد و چهل و چهار متر و نود و یک صدم 
متر مربع( در قسمتی از پالک 390 فرعی از 35 اصلی واقع در روستای ازان خریداری عادی از 

مالک رسمی  آقای حبیب اله اقدامی فرزند صادق.
4- رای ش��ماره 139460302020000334  آق��ای حی��در علی اکبری فرزن��د محمد آقا 
شناس��نامه ش��ماره 8 میمه و کد ملی 6229841266 شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور و 
مستحدثات متصله به مساحت 82متر مربع)هشتاد و دو متر مربع( در قسمتی از پالک 392 
فرعی از 35 اصلی واقع در روس��تای ازان خری��داری عادی از مالک رس��می  آقای حبیب اله 

اقدامی فرزند صادق.
5- رای ش��ماره 139460302020000335  آق��ای حی��در علی اکبری فرزن��د محمد آقا 
شناس��نامه ش��ماره 8 میمه و کد ملی 6229841266 شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور و 
مستحدثات متصله به مساحت 138.20 متر مربع)یکصد و س��ی و هشت متر و بیست صدم 
متر مربع( در قسمتی از پالک 391 فرعی از 35 اصلی واقع در روستای ازان خریداری عادی از 

مالک رسمی  آقای حبیب اله اقدامی فرزند صادق.
6- رای شماره 139460302020000324 آقای رضا پیروز فرزند مصطفی شناسنامه شماره 
62 میمه و کد ملی شماره 6229845121 ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 320.17 متر 
مربع)سیصد و بیست متر و هفده صدم متر مربع( در قسمتی از پالک 25 فرعی از 2 اصلی  واقع 

در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
7- رای شماره 139460302020000327  آقای ابوالفضل ظهیری فرزند محمد شناسنامه 
ش��ماره 2 میمه و کد ملی 6229902079  شش��دانگ یکباب مغازه  به مساحت 63.52 متر 
مربع)شصت و س��ه متر و پنجاه و دو صدم متر مربع( در قسمتی از پالک 25 فرعی از 2 اصلی  

واقع در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده.
8 رای ش��ماره 139460302020000325 آقای احمد زمانی فرزند رمضانعلی شناس��نامه 
شماره 16 میمه و کد ملی 6229821680 ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 276.68  متر 
مربع)دویست و هفتاد و شش متر و شصت و هش��ت صدم متر مربع( در قسمتی از پالک 25 

فرعی از 2 اصلی  واقع در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
9- رای ش��ماره 139460302020000333  آقای بهمن صادق فرزند مصطفی شناسنامه 
ش��ماره 75 میمه و کد ملی 6229870886  شش��دانگ یکباب مغازه  به مساحت 129 متر 
مربع)یکصد و بیست و نه متر مربع ( در قسمتی از پالک 25 فرعی از 2 اصلی  واقع در میمه به 

ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده.
10- رای ش��ماره 139460302020000332 آق��ای حمیدرض��ا زارع فرزن��د حیدر علی 
شناسنامه شماره 36 میمه و کد ملی 6229902419  شش��دانگ یکباب مغازه  به مساحت 
79.08  متر مربع)هفتاد و نه متر و هشت صدم متر مربع ( در قسمتی از پالک 25 فرعی از 2 

اصلی  واقع در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
11- رای ش��ماره 139460302020000331 آقای محمدرضا نژاد نی��ک فرزند مصطفی 
شناسنامه شماره 1882 میمه و کد ملی ش��ماره 6229688840  ششدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 338.07 متر مربع)سیصد و سی و هشت متر و هفت صدم متر مربع( شماره 25 فرعی 
از 2 اصلی واقع در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده.

12 - رای شماره 139460302020000329 آقای مهدی جلیل وند فرزند عربعلی شناسنامه 
شماره 82 میمه و کد ملی 0050563361   ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 118.14 متر 
مربع)یکصد و هجده متر و چهارده صدم متر مربع ( شماره 25 فرعی از 2 اصلی واقع در میمه 

به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده.
13 - رای ش��ماره 139460302020000328 آقای محمد علی جاوید پرور فرزند حسین 
شناسنامه ش��ماره 7 میمه و کد ملی 6229856220   شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 
239.39 متر مربع)دویست و سی و نه متر و س��ی و نه صدم متر مربع( شماره 25 فرعی از 2 

اصلی واقع در میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده.
14- رای ش��ماره 139460302020000330 آقای اکبر خس��روی فرزند جعفر شناسنامه 
شماره 12 میمه و کد ملی 5110535418    ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 104.84 متر 
مربع)یکصد و چهار متر و هش��تاد و چهار صدم متر مربع( شماره 25 فرعی از 2 اصلی واقع در 

میمه به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده.
15 - رای شماره 139460302020000326 آقای حس��ین گرامی فرزند عرب شناسنامه 
شماره 186 میمه و کد ملی 6229767163 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 106.52  متر 
مربع)یکصد و شش متر و پنجاه و دو صدم متر مربع( شماره 25 فرعی از 2 اصلی واقع در میمه 

به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
16 – رای شماره 139460302020000322 آقای عباسعلی اصالحچی فرزند محمد علی 
شناسنامه ش��ماره 21 میمه و کد ملی 6229814161 شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
75.36 متر مربع) هفتاد و پنج متر و سی و شش صدم متر مربع( قسمتی از پالک 1968 فرعی 

از 11 اصلی واقع در وزوان به ازاء مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
17 – رای شماره 139460302020000321آقای منوچهر آقاجانی فرزند آقاجان شناسنامه 
شماره 1820 میمه و کد ملی شماره 0039897001 شش��دانگ یکباب انباری به مساحت 
744.62 متر مربع )هفتصد و چهل و چهار متر و ش��صت و دو ص��دم متر مربع( پالک 1458 
فرعی از 26 اصل��ی واقع در قریه ونداده مع الواس��طه خریداری عادی از مالک رس��می  خانم 

معصومه آقاجانی فرزند حبیب.
18 – رای شماره 139460302020000319آقای حس��ن هادی عابدینی  فرزند فضل اله 
شناسنامه شماره 2215 اصفهان کد ملی شماره 1287068170 ششدانگ یکباب انباری به 
مساحت 12.92 متر مربه )دوازده متر و نود و دو صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 278 فرعی 
از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد مع الواس��طه خریداری عادی از مالک رس��می  آقای حیدر 

بیک سلطونی فرزند عباس 
19 - – رای شماره 139460302020000317 آقای حسن هادی عابدینی  فرزند فضل اله 
شناسنامه شماره 2215 اصفهان کد ملی ش��ماره 1287068170 ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 910.96 متر مربه )نهصد و ده متر و نود و ش��ش صدم متر مربع ( پالک 276 فرعی 
از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد مع الواس��طه خریداری عادی از مالک رسمی  آقای عباس 

گرامی فرزند حیدر آقا
20 - رای شماره 139460302020000318 آقای حس��ن هادی عابدینی  فرزند فضل اله 
شناسنامه شماره 2215 اصفهان کد ملی ش��ماره 1287068170 ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 903.56متر مربه )نهصد و سه متر و پنجاه و شش صدم متر مربع ( پالک 275 فرعی 
از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد مع الواسطه خریداری عادی از مالک رسمی  آقای شاه محمد 

احمدی فرزند میرزا آقا
21 - رای شماره 139460302020000320 آقای رمضان شاهپری فرزند احمن شناسنامه 
شماره 253 مسجد سلیمان و کد ملی 1818776091  ششدانگ یکباب انباری و زمین متصله 
به آن به مس��احت 670.87 متر مربع )ششصد وهفتاد متر و هش��تاد و هفت صدم متر مربع( 
قسمتی از پالک 278 فرعی از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد مع الواسطه خریداری عادی از 

مالک رسمی  آقای حیدر بیک سلطونی فرزند عباس
22 - رای شماره 139460302020000316 آقای علی اکبر نبی فرزند ابراهیم شناسنامه 
شماره 26 میمه و کد ملی شماره 6229940541  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 80.46 
متر مربه )هشتاد متر و چهل و شش صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 1663 فرعی از 26 اصلی 
واقع در قریه ونداده  مع الواسطه خریداری عادی از مالک رسمی  آقای حاجی کریم فرزند علی

بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواه شد.

تاریخ انتشار نوبت اول  چهارشنبه 1394/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه1394/07/09

حسین نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

اجرايیه
پرون��ده:  9410420350100066ش��ماره  اجرایی��ه:  ش��ماره   6 /359
9009980350100171شماره بایگانی ش��عبه:900173 بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه9009970350101310 محکوم علیه 
رضا عباسی فرزند فرامرز مجهول المکان محکوم است فک پالک یک دستگاه پراید به شماره 
انتظامی 169 ط28- ایران 13 مدل 80 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 980/000 ریال در 
حق محکوم له آقای سیاوش اسالمی فارسانی فرزند نوراله به نشانی خ میر ک شهید کرمعلیان 
پ 33193 واحد 3 و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق 
دولت رای صادره غیابی اس��ت. به محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:16203 دادگاه شعبه 

یک عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرايی

6/361 شماره کالسه 93-2129 ش ح13 به موجب رای شماره 282-94/02/28 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رامین روانفر فرزند 
امین شغل آزاد مجهول المکان محکوم است به پرداخت اصل چک به مبلغ 27/400/000 ریال 
و پرداخت مبلغ 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 91/7/24 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق محکوم له مریم عسگری فرزند غالمحسین خانه دار به نشانی شهرکرد، خ طالقانی، کوچه 
شهید انوری پ 125. با وکالت فاطمه غفوری فرزند حسین به نشانی خ شمس آبادی، نرسیده 
به چهارراه قصر، مجتمع قمرالدوله طبقه سوم، واحد 313 ، ش پ 22814 و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا به حساب صندوق دادگستری. 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 به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 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 16134 دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايی
6/362 ش��ماره کالس��ه 94-160 ش9 به موج��ب رای ش��ماره 460-94/03/31 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه روح اله کبیری 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت وجه چک به شماره 
1317/79089/30 م��ورخ 92/12/27 و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 
320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
لغایت زمان وصول طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له اکبر نصوحی به نش��انی خ 
22 بهمن ساختمان آرمان واحد 5 در اجرایی و مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. 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 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 تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16119 دفتر ش��عبه نهم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

6/363 شماره کالسه 94-104 به موجب رای شماره 233-94/03/30 حوزه 18 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مصطفی جوان مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه بخشی از دوازده فقره حواله به 
شماره های 212739-94/6/21 الی 212728-93/7/21 همگی عهده صندوق قرض الحسنه 
امام رضا جنت آباد اردکان هر یک به مبلغ 2/500/000 ریال و پنج فقره چک به شماره های 

415254-93/6/16 و 415256-93/8/16 و 415257-93/9/16 و 415258-93/10/16 و 
415259-93/11/16 عهده بانک صادرات بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر جمعاً به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهارصد و پنج هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه ازتاریخ سررسید چک و نسبت به حواله ها 
94/2/9 از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی و هزینه نشر آگهی و پرداخت نیم ش��عر حق االجراء در حق محکوم له ابراهیم قرهی 
قهی فرزند داراب به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده بخش آسیا. 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 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 تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16114 دفتر ش��عبه 18 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار متهم

6/364 شماره درخواست: 9410463624000003 شماره پرونده: 9309983624000441 
شماره بایگانی ش��عبه: 930502 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 930502 دادیاری 1 متهم 
محمد افغان به اتهام س��رقت یک عدد موتور برق ولوو با ژنراتور باطری، موتور برق، تابلو برق، 
50 متر کابل برق س��ه فاز، چهار عدد الکترو گریبکس، چهار عدد الکترو موتور برق، یک عدد 
دستگاه جوش کامل باکابل های مربوطه، مقداری آچار آالت، سه عدد زنجیر گریبکس کامل، 
سه عدد باطری خودروی سنگین از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
ایش��ان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در ش��عبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب اردستان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 730 بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اردستان 
دادنامه

6/365 شماره دادنامه: 9409973623500569 شماره پرونده: 9309983624700103 
شماره بایگانی شعبه: 930401 ش��اکی: خانم زهرا زارعی فرزند حسین به نشانی اردستان خ 
شریعتی کوچه نخل پ 7. متهم: آقای میثم سید برزگر سقزچی مجهول المکان. اتهام: مزاحمت 
تلفنی دادگاه با عنایت جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می  نماید: رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای میثم سید برزگر سقزچی متواری دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با تماس های مکرر 
با شماره تلفن 09307840648 موضوع شکوائیه ای تقدیمی خانم زهرا زارعی فرزند حسین 
با عنایت به شکوائیه ای تقدیمی شاکی خصوصی اطالعات مطلع تعرفه شده و به لحاظ پاسخ 
استعالم واصله در خصوص تماسهای شماره موصوف و با توجه به عدم حضور متهم در دادسرا 
و جلسه مورخ 10 مرداد 1394 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از سوی ایشان در 
دفاع از اتهام انتسابی این دادگاه با لحاظ قرار مجرمیت وکیفرخواست واصله دادسرای عمومی 
و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه های انتسابی محرز و مسلم 
صرف نظر از اعالم رضایت قطعی و منجر شاکی خصوصی مستندا به اصول سی و ششم و یکصد 
و شصت و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 37 و 38 و 64 و 66 و 70و 83 و 
86 و 134 و 160 و 162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 641 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 )بخش تعزیرات( و مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379و 380 
و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر محکومیت متهم به پرداخت 
پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از تحمل یک ماه حبس تعزیری صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در 
این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر 
استان اصفهان است و در خصوص اتهام آقای میثم سید برزگر سقزچی متواری دایر بر توهین 
از طریق فحاشی با ش��ماره تلفن 9307840648 موضوع شکوائیه تقدیمی خانم زهرا زارعی 
فرزند حسین با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی 
خصوصی اظهارات شاکی در مرجع انتظامی شهرستان اردستان توجها به صورتجلسه مورخ 17 
خرداد 1394 که حکایت از گذشت بی قید و شرط شاکی خصوصی داشته، لذا دادگاه مستندا 
به مواد 100 و 101 و 102 و 103 و 104 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و با استناد به 
قابل گذشت بودن بزه انتسابی و با رعایت مواد 12 و 13 و 265 و 270 و 340 و 341 از قانون 
آئین دادرسی کیفری صادر موقوفی تعقیب متهم را مراتب واعالم می نماید. قرار صادره ظرف 
موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م 

الف 727 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر اردستان )101 جزایی سابق(

پیشرفت
 اخالق انساني 

ازرسالت 
بزرگ آموزش 

 وپرورش
است
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غذایی که می خوریم از طریق لوله ای به نام مری وارد معده می شود. هضم غذا در 
معده توسط اسید و شیره معده آغاز می شود.دیواره معده به دلیل تماس مداوم با 
اسید و شیره معده در مقابل اثرات مخرب آنها مقاوم شده است و بالعکس دیواره 
مری به دلیل اینکه به طور معمول در معرض تماس با اسید و شیره معده نیست 
دفاع مناس��بی هم در برابر این عوامل ندارد. در حالت طبیع��ی دریچه ا ی به نام 
دریچه مری بین مری و معده قرار دارد که اج��ازه می دهد غذا از مری وارد معده 

شود، ولی از بازگشت غذا و شیره معده به مری جلوگیری می کند.
اگر دریچه مری وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، یعنی به خوبی بسته نشود 
یا بی موقع باز شود، اسید و ش��یره معده به داخل مری بر می گردند. همانطور که 
قبال ذکر شد دیواره مری در برابر اسید و شیره معده آسیب پذیر است. بنابراین در 
شرایطی که دریچه مری کار خود را به درستی انجام ندهد، بازگشت اسید و شیره 
معده به داخل مری باعث آزردگی مری می ش��ود. به بازگشت غیر عادی اسید و 
شیره معده به داخل مری و آزرده ش��دن مری در اثر تماس با این عوامل، بیماری 

رفالکس معده به مری یا اصطالحا رفالکس گفته می شود.
چگونه می توان از ریفالکس پیشگیری و درمان کرد؟

بی ش��ک تغییر در س��بک زندگی یکی از س��اده تری��ن روش های پیش��گیری 
 و درم��ان بس��یاری از بیماری ها از جمله مش��کالت گوارش��ی اس��ت؛ بنابراین 
خوردن غذا به اندازه، پرهیز از پرخوری، کاهش مصرف فست فود، نوشابه های گاز 
دار، سس آماده به خصوص سس قرمز و غذاهای سنگین و بسیار چرب، کم کردن 
نوشیدن چای، ترک س��یگار و قلیان، کاهش وزن و داشتن برنامه منظم ورزشی 
)حداقل روزانه 30 دقیقه پیاده روی( در کاهش عالیم یا پیش��گیری از رفالکس 
موثر هس��تند. همچنین کنترل اس��ترس و تعدیل فش��ارهای روانی در کنترل 

ریفالکس بسیار موثر است.
کاهش وزن

با مش��ورت و تهیه برنامه غذایی تحت نظر پزشک و یا کارش��ناس تغذیه اقدام به 
کاهش وزن کنید! این نکته فقط برای افرادی اس��ت که دارای اضافه وزن یا چاق 
)چاقی شکمی( یا افرادی که شروع عالیم شان با افزایش وزن همزمان شده است .

صبحانه را کامل بخورید 
مهم ترین و سودمندترین وعده غذایی »صبحانه« است و الزم است که افراد روز 
خود را با صرف یک صبحانه کامل شروع کنند. اگر در تغییر سبک زندگی که مطرح 
شد به این گونه که صبحانه)هر نوع غذای کاملی که میل دارید در وعده ظهر نهار 
میل کنید( را کامل میل کنید ، نهار را حذف و شام را حدود 6 تا 7 شب میل کنید.

در زمان های مشخص غذا بخورید
 خیلی مهم اس��ت که غذایی ک��ه می خورید و زمان��ی که آن را می��ل می کنید، 
 از قبل معین باش��د. خ��وردن غذاهای مش��ابه و زم��ان های مش��خص در روز 

اثرات معینی بر روی سیستم گوارش شما دارد.

هرگز بین غذا آب و مایعات نخورید
از آنجایی که مهار ترشح اسید معده در بیماران مبتال به بیماری ریفالکس معده 
به مری بسیار با اهمیت است، توصیه می ش��ود آب و مایعات را نیم ساعت قبل از 

غذا و دو ساعت بعد از غذا میل کنید.
به میزان کافی آب بخورید

 قصد نداریم تا تمام فوای��د مصرف آب به میزان کاف��ی را دوره کنیم، مصرف آب 
به میزان کافی به خصوص حدود 30 دقیقه قبل از غذا باعث هضم بهتر غذا ، کمک 

به درمان یبوست و در نتیجه بهبود عالئم ریفالکس خواهد شد.
کاهش مصرف الکتوز 

 بسیاری از افراد، مشکالت گوارش��ی به نام عدم تحمل الکتوز دارند. یعنی اینکه 
 با خ��وردن م��واد غذایی ح��اوی الکتوز مانند ش��یر دچار مش��کل می ش��وند. 
برای همین توصیه می کنیم به جای ش��یر گاو از شیرهای گیاهی مانند شیربرنج 

یا شیرسویا استفاده کنید.
محصوالت پروبیوتیک

اس��تفاده از آنتی بیوتیک ه��ا میکروب ه��ا را از بی��ن می برند و در ای��ن میان به 
باکتری ه��ای مفید و بی ض��رر نیز رح��م نمی کنند. ای��ن باکتری ه��ای مفید یا 
 پروبیوتیک ه��ا به روده ه��ا کمک می کنن��د تا م��واد غذایی، بهتر جذب ش��ود. 
برای همین الزم اس��ت که به فکر احیای این پروبیوتیک ها باشید. برای این کار 
می توانید با اس��تفاده از قارچ کفیر اقدام به تهیه ماست و نوش��یدنی کفیر کنید 
 که خود یکی از بهترین محص��والت پروبیوتیک در جهت کاهش اس��ید معده و 

هضم غذا است.
خوردن میوه و ساالد قبل از غذا 

حتما ش��ما هم می دانید که میوه و س��بزیجات دارای س��اعت هضم کمتری در 
مقابل س��ایر مواد غذایی می باش��ند، در خانواده ه��ای ایرانی س��االد و میوه را 
 معموال پس از غذا می خورند، که این عمل باعث ریفالکس و حتی بوی بد دهان 

 نیز می ش��ود. هر نوع س��االد و می��وه ای را با رعای��ت فاصله زمانی قب��ل از غذا 
میل کنید.

اجتناب از استرس هنگام غذاخوردن
در این میان استرس و اضطراب در تش��دید ریفالکس و آسیب های احتمالی آن 
نقش عمده ای را ایفا می کند. گفتنی اس��ت که در حالت استرس عمل هضم غذا 
نه تنها به خوبی صورت نمی گیرد، بلکه التهاب روده، زخم معده و سوزش سردل 
نیز در این حالت بیش��تر بروز می کند؛ برعکس غذا خ��وردن در آرامش و رعایت 
تغذیه اصولی باعث تندرس��تی و طول عمر افراد شده و عالوه بر آن سالمتی روح 
و روان را نیز تضمین می کندو طبع��ا اینگونه افراد به ندرت دچار ریفالکس معده 

خواهند شد.
 درمان یبوست

یبوست یکی از شایع ترین مسائلی است که باعث ایجاد و حتی ریفالکس نه تنها 
در خواب، حتی در طول روز و حتی هنگام صحبت کردن می شود؛ در صورتی که 
به ازای هر وعده غذا یک بار دفع ندارید این به معنی یبوس��ت است که باید سعی 

در درمان آن داشته باشید.
رعایت فاصله غذا خوردن و خواب

خوردن غذا، کمی قب��ل از خواب باعث وجود آمدن اختالالت خواب می ش��ود و 
از طرفی این موضوع باعث ریفالکس نیز خواهد ش��د؛ بهتر است بین صرف غذا و 
خواب حدود سه ساعت فاصله زمانی وجود داشته باشد تا دستگاه گوارش عملیات 

هضم و جذب را به خوبی انجام داده و معده قبل از خواب خالی باشد.
قبل از اینکه به رختخواب بروید اجابت مزاج داشته باشید

 این اص��ل یک��ی از اص��ول مه��م پیش��گیری از بس��یاری از بیماری هاس��ت؛
و انسان را در مقابل بیماری ها واکسینه می کند .

استفاده از بالش مناسب 
 از همی��ن امش��ب بالش��ی را انتخ��اب کنبد ک��ه باعث باالت��ر قرارگرفتن س��ر

نسبت به ش��ب های گذشته شود، اس��تفاده از بالش مناس��ب تا حدودی جلوی 
رفالکس شبانه را می گیرد.

مصرف مقادیر کمتر غذا در وعده های مکرر 
با انجام این اعمال نه تنها دیگر دچار ریفالکس نخواهید داش��ت، بلکه احساس 

خستگی و سنگینی نیز نخواهید کرد.
روزانه پیاده روی یا ورزش کنید

 این ک��ه می گویند پی��اده روی ب��ه هضم غ��ذا کمک می کند افس��انه نیس��ت. 
هر گونه فعالیت بدنی به شرط این که خیلی سنگین نباشد باعث هضم بهتر غذا 
می شود. متخصصان توصیه می کنند که هر روز نیم ساعت ورزش کنید. پیاده روی، 

دوچرخه سواری، شنا و غیره بسیار موثر است. 
آهسته غذا بخورید

توصیه می ش��ود که لقمه های غذا را به تعداد دندان ها بجوید، مصرف آهس��ته 
تر غذا موجب می ش��ود ک��ه از صرف غذا لذت بیش��تری ببرید ) ت��ا اینکه صرفا 
 بخواهید هرچه س��ریع تر غ��ذا را به ش��کم تان برس��انید(. کام��ل جویدن غذا 
در حقیقت اولین قدم برای پروس��ه پیچی��ده هضم غذا می باش��د و بنابراین اگر 
 غذای خود را فقط در حدی می جوید که از مری شما پایین رود، اشتباه می کنید.

 یک دلیل خوب برای انجام ت��الش کافی جهت جویدن غذا این اس��ت که بزاقی 
 که در حی��ن جوی��دن غ��ذا را در بر می گی��رد در حقیق��ت ش��امل آنزیم های 
هضم کننده ای است که هضم غذای شما را قبل از بلع آغاز می کند. آنزیم های آلفا 
آمیالز و لیپاز زبانی هضم کربوهیدرات و چربی را از دهان شروع می کند و بنابراین 
 میزان فعالی��ت هضمی مورد نیازی که معده مس��وول آن خواه��د بود را کاهش 

می دهد.
از غذاهای چرب و تند پرهیز کنید 

اولین دش��من مع��ده غذاه��ای چرب و تن��د اس��ت. چربی ه��ا دیرت��ر از مواد 
کربوهیدرات دار و قن��دی از معده تخلیه می ش��وند و به همی��ن دلیل، احتمال 

بازگشت محتویات معده به مری را بیشتر می کنند.
اجتناب از مصرف انواع شیرینی و نوشیدنی قندی پس از غذا 

 مصرف انواع نوش��یدنی قندی و گاز دار پس از غذا باعث تشدید عالئم ریفالکس 
می شود؛ توصیه می شود در مقابل استفاده نکردن از این نوع نوشیدنی ها از دوغ 
که با استفاده از ماست شیرین که در منزل تهیه شده باشد و یا نوشیدنی کفیر آن 

هم به همین صورت اگر در منزل تهیه شده میل کنید.
اجتناب از مصرف انواع دخانیات به ویژه سیگار و قلیان

 س��یگار و قلیان، باعث کاه��ش توانای��ی و عملک��رد ماهیچه مری می ش��ود و 
ترک سیگار و قلیان به شما در بهبود مشکل تان کمک می کند.
اجتناب ازپوشیدن لباس های تنگ و کمربندهای سفت

 لباس هایی که تنگ هس��تند به ش��کم و دریچه مری شما فش��ار آورده و باعث 
ترش کردن و یا ریفالکس معده می شوند.

خودتان را نگه ندارید 
 به محض اینکه نیاز به دستش��ویی داش��تید خودتان را نگه ندارید. چون این کار 
به مرور باعث بروز مشکالت گوارشی مانند یبوست و زمینه ساز ریفالکس خواهد 

شد.
از خوردن محرک ها کمی پیش از خواب بپرهیزید 

 گوش��ت ، ش��کالت ، قهوه ، و چایی و نوش��ابه خاصیت تحریک کنندگی دارند و 
به راحتی می توانند باعث بی خوابی و همچنین ریفالکس شوند.

مصرف نان های مناسب 
معموال نان هایی توصیه می شود که دارای بهبود دهنده های غیر طبیعی نیستند 
و چه بهتر که نان های سبوس دار مصرف ش��ود؛ به طور مثال نان سنگک یکی از 

بهترین نان های مورد بحث است.  
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 مطالعات محقق��ان آمریکایی نش��ان می دهد ک��ه آجیل، ان��واع کلم، 
گوجه فرنگی، ماه��ی و تخم م��رغ، توانایی مغز را به طور چش��مگیری 
 افزایش می دهند و از بیماری هایی مانند آلزایمر و زوال عقل جلوگیری 

می کنند.
درست است که بخش عمده بهره هوشی ژنتیکی است، ولی نوع تغذیه و 

آموزش محیطی نیز به همان اندازه اهمیت دارند. 
محقق��ان ب���ه والدی���ن توصی���ه م��ی کنن���د ک���ه ب��ا رعای���ت 
رژی���م غذای���ی صحی���ح در خان���ه، م��ی توانن���د نق��ش مهم���ی 
 در افزای���ش توانای���ی مغ���ز و به���ره هوش���ی فرزن���دان داش��ت�ه 

باشند. 
در ادامه به مواد غذایی اش��اره ش��ده اس��ت ک��ه غذای مغز هس��تند و 
 با مصرف آنه��ا می ت��وان مطمئن بود که مغ��ز در بهتری��ن حالت خود 

قرار دارد. 
 1- ماهی: ماهی غذای مغز است. اسیدهای چرب امگا 3 موجود در ماهی، 

به رشد مغز کمک می کنند. 
این م��اده غذایی منبع ب��ی نظیر پروتئین اس��ت و با تامین اس��یدهای 
 آمینه مورد نیاز، به مغ��ز در برقراری ارتباط با س��ایر اعضای بدن کمک 

می کند. 
  2- تخم مرغ: تخم مرغ حاوی نوعی ویتامین B به نام کولین اس��ت که 

به بهبود حافظه کمک می کند. 
3- آجیل: یک منبع غنی از ویتامین E و فوالت است. فوالت نوعی ماده 

معدنی است که برای توسعه مغز حیاتی است.
مصرف ویتامین E کمک می کند که از بروز بیماری هایی مانند زوال عقل 

و آلزایمر جلوگیری شود. 
 4- ان��واع کل��م: کل��م بروکل��ی، ب��رگ کل��م و گل کلم، منب��ع خوبی 
 از ویتامی��ن K هس��تند ک��ه ب��ه بهب��ود عملک��رد ش��ناختی کم��ک 

می کنند. 
همچنی��ن کل��م ح��اوی م��اده ای ب��ه ن��ام س��ولفورافان اس��ت ک��ه 
 س��بب افزای��ش به��ره هوش��ی ش��ده و از زوال عق��ل جلوگی��ری 

می کند. 
 5- انواع توت، به وی��ژه بلوبری: خانواده توت ها با آنتی اکس��یدان های 
قوی، از بروز انواع سرطان و بیماری های قلبی جلوگیری می کنند و در 

تقویت حافظه موثرند. 
تحقیق��ات نش��ان م��ی ده��د اف��رادی که صب��ح ناش��تا یک کاس��ه 
 کوچ��ک بلوبری مص��رف م��ی کنند، مغ��ز فعال ت��ر و تمرک��ز بهتری 

دارند. 
 ،E 6- مغز آفتابگردان و کدو تنبل: این دانه ه��ا منبع خوبی از ویتامین 
منیزیم و امگا 3 هستند و عالوه بر افزایش حافظه، مغز را در حالت آرامش 

و تمرکز قرار می دهند. 
  7- گوجه فرنگی: آنتی اکس��یدان قوی موجود درگوجه فرنگی لیکوپن 
 نام دارد و از آس��یب رادی��کال های آزاد ب��ه مغز جلوگی��ری می کند و 

نقش مهمی در جلوگیری از آلزایمر دارد.  
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که عالوه بر تغذیه س��الم، خواب کافی، 
 عدم اس��تعمال دخانیات، ورزش و پیاده روی و اجتناب از اس��ترس نیز 

در سالمت مغز موثر هستند. 

هفت ماده غذایی برای جوان ماندن مغز

نکته ها

در زمینه مراقبت های پوس��تی استفاده از ماس��ک های تغذیه ای اهمیت 
باالیی دارد.

 ماس��ت ماده غذایی س��الم و مغذی اس��ت که نه تنها هضم غذا را آس��ان 
می کن��د، بلکه ماده معدن��ی الزم مانند کلس��یم و روی را که در رش��د و 

استحکام استخوان و دندان نقش مهمی دارد، تامین می کند.
 جالب اس��ت بدانید که استفاده از ماس��ت به عنوان ماس��ک صورت نیز 
 تاثی��ر مثبتی بر پوس��ت دارد. ماس��ک ماس��ت به س��لول های پوس��ت 
 جان تازه ای می بخشد و باعث لطافت،سفت و روشن شدن پوست می شود. 
اما س��والی که پیش می آید این اس��ت که دس��تور تهیه ماس��ک صورت 
چیست؟ در پاسخ به این س��وال می توان به چند نوع ماسک ماست اشاره 

کرد.
شفاف  سازی پوست با کمک طب سنتی

 یک متخص��ص ط��ب س��نتی و متخص��ص پوس��ت و م��و م��ی گوید: 
پوس��ت یک عضو ضعیف اس��ت و اختالالت اعضای درون��ی به خصوص 
دستگاه گوارش آن را دچار مشکل می کند و تاکید می شود قبل از استفاده 

از دارو های موضعی بر روی پوست عوامل داخلی درمان شود.
دکتر لیال شیربیگی با توجه به دیدگاه طب سنتی در درمان و مراقبت های 
پوستی، اظهارداشت: در زمینه مراقبت های پوستی استفاده از ماسک های 
تغذیه ای اهمیت باالیی دارد. زرده تخم مرغ در طب س��نتی پایه و اساس 

بیشتر ماسک های پوستی را شامل می شود.
وی افزود: در برخی از افراد ماس��ت ترش پایه تهیه کردن ماسک را شامل 
می ش��ود که گاهی برای افزایش خاصی��ت کمی به آن آبلیمو و یا س��ایر 

 میوه های ترش افزوده می ش��ود. در این راس��تا توصیه می  شود ماسک ها 
به مدت 30 دقیقه بر روی پوست قرار بگیرد.

به گفته دکتر شیربیگی، توت فرنگی به عنوان یک الیه بردار مناسب پوست 
در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

زمان آغاز ماساژ و مدت انجام آن
 ای��ن متخصص پوس��ت و م��و در طب س��نتی با تاکی��د بر نقش ماس��اژ 
در جلوگیری از پیری و چروکیدگی پوست، افزود: ماساژ صورت به وسیله 
روغن کدو و یا س��ایر مواد نرم کننده به صورت 10 دقیقه در هنگام شب 

می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از چروکی پوست داشته باشد.
 وی اضافه کرد: ماس��اژ های ش��بانه باید به مدت س��ه هفته متوالی انجام 
 ش��ود تا در رفع التهاب��ات پوس��ت و جریان خ��ون در زیر پوس��ت موثر 

باشد.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد صحیح اعضای داخلی بدن و سیستم گوارش 
در زمینه درمان بسیار نقش دارد. پزشک در درجه اول باید تغذیه، معده، 
کبد و سایر اعضای بدن بیمار را مورد بررسی قرار دهد و سپس در صورت 

نیاز برای پوست درمان مستقیم صورت گیرد.
 این متخصص پوس��ت و م��و افزود: درصورتی که ماس��اژ ص��ورت بگیرد 

اما عوامل و اعضای داخلی بدن عملکرد مناسبی نداشته باشد، نمی توان از 
پوستی مناسب بهره مند شد.

دکتر ش��یربیگی با توجه به تاثیر غلظت خون در رنگ و ش��فافیت پوست 
اظهارداشت: یکی از مهم ترین دالیل خوش رنگی و شفافیت پوست میزان 
غلظت خون است. هر چه خون غلیظ تر باشد پوس��ت تیره تر خواهد شد. 

بنابراین پوست این افراد باید از طریق تغذیه درمان شود.
آبگوشت پوست را شفاف می کند

وی با اشاره به غذا های مولد خون و فراموش شده در سبد تغذیه خانوار ها 
بیان کرد: غذاهایی از قبیل آبگوشت بسیار در شفافیت پوست موثر است. 
 به افراد توصیه می شود گوش��ت را با نخود در هم آمیخته و به مقدار اندک 
س��ه ال��ی چه��ار ب��ار در هفت��ه مص��رف کنن��د و ب��ا اف��زودن برن��ج و 
 زی��ره می ت��وان از ب��روز نف��خ پ��س از مص��رف آبگوش��ت جلوگی��ری 

کرد.
 ش��یربیگی با تاکید بر عدم اس��تفاده از روغن زیتون برای پوس��ت گفت: 
روغن زیتون دارای طبع گرم و خشک است، به همین دلیل و به علت دارا 
بودن حرارت باال منجر به خشکی پوست می شود؛ بنابراین تاکید می شود 
 از روغن های که دارای حرارت کمتری هس��تند مثل روغن خیار استفاده 

کنید.
این دکت��رای طب س��نتی ب��ا توج��ه به خ��ارش الته��اب پوس��تی در 
کودکان خاطرنش��ان ک��رد: در کودکانی ک��ه دچار این عارضه هس��تند 
 می توان با ماس��اژ روغن بنفش��ه در پایه روغن بادام از ش��دت التهاب آن 

کاست.

زبان خوراکی ها

بهداشت فردی

کاهش کلس��ترول و رف��ع دردهای ش��کمی برخی از 
 خ��واص درمانی ای��ن میوه درش��ت، آبدار و ش��یرین 

هستند.
هلو میوه ای درختی است که ارتفاع درخت آن 3/5- 2 
متر است و مانند بعضی از گیاهان،  قبل از بیرون آمدن 

برگ،  گل می دهد.
برگ های ای��ن گی��اه باری��ک و بلند ب��وده و گل های 
آن درش��ت و صورتی رنگ اس��ت و میوه آن درش��ت، 
 آبدار و ش��یرین می باشد و هس��ته آن درشت و سخت 

است.
دوران شکوفه دهی این گیاه در فصل بهار است.

خواص درمانی:
 در درم��ان بیماری ه��ای ح��اد عفون��ی و نی��ز 

بیماری های کلیوی و ناشی از کم خونی مفید است.
 در کاهش کلسترول خون نقش بسزایی دارد.

 برای درمان بیماری های قلبی عروقی مفید است.
 در رفع دردهای شکمی موثر است.

 برای درمان دردهای روماتیسمی  کاربرد دارد.
 با تحریک ماده مترش��حه معده، عم��ل هضم را 

راحت تر می کند.

 در درمان سرفه های شدید موثر است.
 برای تخفیف خس��تگی های مفرط و نیز حاالت 

افسردگی مفید است.
 این میوه با داش��تن قند و کربوهیدرات، انرژی از 

دست رفته را احیا می کند و خاصیت انرژی زا دارد.
 به خاطر داش��تن مقدار باالی فسفر، محافظ 

سیستم عصبی است و برای درمان افرادی که 
دچار اختالالت عصبی هستند کاربرد دارد.

 محافظ طبیعی سیس��تم ایمنی بدن 
است.

 خوردن هلو به جای صبحانه، عملکرد 
روده و کبد را منظم می کند و خاصیت قلیایی 

بودن خون را حفظ می کند.
 اگر آب هلو را به صورت لوس��یون 

روی پوست بمالید؛ باعث شفافیت و 
بازسازی پوست می شود.

 در پوست هلو موادی وجود 
دارد که الیه های چربی بدن را از بین 

 می ب��رد، از ای��ن رو برای رف��ع چاقی موثر 
است.

شفاف  سازی پـوست
 با ماسک های تغذیـه ای

درمـان 
ریفـالکس معده 

با طـب سنتی

آشنایـی با 
خواص هلــو
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درچنین روزی

جن��گ جهان��ی دوم بزرگ تری��ن و پرتلفات تری��ن جن��گ در تاری��خ 
جه��ان اس��ت. آلم��ان در ۱ س��پتامبر، ۱۹۳۹ ب��ه لهس��تان حمل��ه 
 ک��رد، ای��ن تاری��خ مت��داول آغ��از جن��گ جهان��ی دوم در غ��رب 

است.  
ایران در آغ��از این جنگ اع��ام بی طرفی ک��رد؛ اما وقایع ب��ه گونه ای 
 رقم خ��ورد ک��ه مجب��ور ب��ه  اع��ام جن��گ ب��ه آلم��ان و متحدانش 

شد.
پس از تهاجم ارتش س��رخ ش��وروي از ش��مال و ارتش انگليس از غرب 
و جنوب به ایران و اش��غال نظامي کش��ور در جریان جنگ جهاني دوم، 
رضاخان در 25 شهریور ۱۳20، پس از شانزده سال دیكتاتوري و استبداد 
مجبور به استعفا شد و فرزندش محمدرضا پهلوي را به جانشيني خویش 

برگزید. 
در این حال، رضاخ��ان ميرپنج،  با خانواده خود ب��ه اصفهان گریخته، از 
 آنجا ابتدا تصميم داشت به هندوستان یا ژاپن و سپس به شيلي رود، ولي 
در طي سفر به او اطاع دادند که دولت انگليس با رفتن او به هندوستان 

مخالف است.
س��رانجام رضاخان را با خفت و خواري به جزیره »موریس« در اقيانوس 
 هند و پ��س از مدتي ب��ه »ژوهانس��بورگ« در آفریق��اي جنوبي تبعيد 

کردند. 
 به گفت��ه انگليس��ي ها مه��ره اي را ک��ه خ��ود آورده بودیم، خ��ود نيز 

بردیم. 
پس از استعفاي اجباري او از سلطنت، جلسه فوق العاده مجلس شوراي 

ملي برگزار شد و محمدرضا به پادشاهي رسيد.
اشغالگران نيز که او را فردي خام، کم تجربه، ترسو و مطيع دیدند، با این 

تعهد که با متفقين همكاري کند، وي را تایيد کردند.

 سـقوط ديكتاتــوری رضاخــان و 
آغـاز سـلطنت محمدرضـا پهلـوی 

)1320 ش(

صدای همهم��ه و ش��ادی در فض��ای ات��اق می پیچ��د و نقل و س��که 
روی س��ر عروس و دام��اد چون ب��اران فرو می ری��زد و این��ک حلقه ها 
ک��ه نش��انه پیون��دی دائمی  اس��ت ب��ر انگش��تان آن دو می درخش��د 
 و ای��ن یعن��ی پایبن��دی و تعه��دی همیش��گی ب��رای ی��ک زندگ��ی 

مشترک. 
تا کنون به این فکر کرده اید که چرا حلقه به دس��ت کردن، خود جزئی 
 از مراسم با شکوه ازدواج اس��ت؛ یا چرا حلقه در انگش��ت چپ باید قرار 

بگیرد؟
با اندکی تحقیق و کاووش در تاریخچه حلقه به راحتی پاسخ این سواالت 

را در می یابید.
استفاده از حلقه، هم در دوره ازدواج و هم در دوره نامزدی تاریخچه ای 

طوالنی دارد.
جايگاه حلقه در ديگر تمدن ها

در یونان، دو حلقه مورد استفاده قرار می گرفت، حلقه طالیی برای داماد 
و حلقه نقره برای عروس که به نش��انه یگانگی و برابری مبادله می ش��د 
 ولی در واقع ارزش بیش��تر حلقه مردان نش��ان دهن��ده موقعیت آن ها 

بود. 
در می��ان یهودی��ان قدیم��ی  انتخ��اب ع��روس هم��واره ب��ه وس��یله 
بزرگ تره��ا و والدی��ن انج��ام می ش��د و س��پس ای��ن انتخ��اب ب��ا 
 انج��ام عق��د و پیمان زناش��ویی ک��ه هم��راه ب��ا هدایایی ب��ود تثبیت 

می شد. 
در انجیل اش��اره ای ب��ه حلقه نامزدی نش��ده اس��ت، ام��ا در پیدایش 
حلق��ه ب��ه عن��وان نم��اد وف��اداری و دوس��تی اش��اره ش��ده اس��ت، 
عقی��ده ای نی��ز وج��ود دارد ک��ه در دوره حض��رت موس��ی)ع( 
 حلق��ه وج��ود نداش��ته، ام��ا در دوره ه��ای بع��د ب��ه وج��ود آم��ده 

است.
در دوره ای نی��ز حلق��ه آهن��ی موس��وم ب��وده ک��ه ب��ه نش��انه 
تعه��د ب��رای ع��روس فرس��تاده می ش��ده، ای��ن حلق��ه آهن��ی 
ازدواج س��اخته می ش��ده  پای��داری  دوام  نم��اد  عن��وان   ب��ه 

است.
 البت��ه در دوره ه��ای قب��ل حلقه های��ی از جن��س برن��ج و م��س نی��ز 
 دی��ده ش��ده و از نظ��ر ش��کلی نی��ز ی��ک حلق��ه س��اده همیش��ه 

تنها ش��کل حلق��ه ازدواج نب��وده و گاهی اش��کال مختلفی 
 روی آن تراش��یده و کنده کاری ش��ده اس��ت؛ 

مثل یک کلید برای نشان دادن اقتدار 
خانگی  زن.

 

در قرن های 15 و 16 ایتالیایی ها از حلقه ازدواجی اس��تفاده می کردند 
 که عمدت��ا از جنس نقره ب��ود و ب��ا مینای س��یاه مینا کاری می ش��د.

حلق��ه  ب��رای  الم��اس  از  نی��ز  وس��طی  ق��رون  اروپایی��ان 
 اس��تفاده می کردن��د و ق��درت آن را حاف��ظ پیم��ان ازدواج 

می دانستند. 
 دهقان��ان ایرلن��دی نی��ز ب��ر ای��ن عقی��ده بودن��د ک��ه ازدواج بدون 

حلقه ای از جنس طال قانونی و مشروع نیست.
خورشید و ماه نیز نمادی از حلقه بود

در ارکنی )منطق��ه ای در اس��کاتلند( دو میدان بزرگ ب��ه احترام ماه و 
خورشید وجود داشت.

قرن ها پیش اگر دوش��یزه ای قصد ازدواج داش��ت به گردش دور سنگ 
می پرداخ��ت که ب��ه نام م��اه نام گذاری ش��ده بود؛ و پس��ر نی��ز به دور 
 حلقه خورشید می گشت؛ س��پس هر دو در محل س��نگی که نام آدین 
 )خدای خدایان( نام گذاری ش��ده ب��ود به یکدیگر می رس��یدند و آن ها 
 به این وسیله وفاداری و تعهد نسبت به یکدیگر را اعالم کرده و زن و شوهر 

می شدند.
حلقه تنها در انگشت قرار نمی گرفت

 در ایس��لند که نامزدی و ازدواج هر دو به وس��یله پول پذیرفته می شد، 
ک��ه  چ��را  می رس��ید؛  نظ��ر  ب��ه  ض��روری  کمت��ر  حلق��ه، 
 انتظ��ار می رف��ت دخت��ر هدای��ای خ��ود را نق��دی دریاف��ت 

کند. 
حلق��ه در این کش��ور نی��ز اس��تفاده می ش��د، اما ب��ه س��ختی حلقه 
انگش��ت ن��ام می گرف��ت؛ چرا ک��ه به اش��کال مختل��ف از اس��تخوان، 
س��نگ، کهرب��ای س��یاه، ط��ال و نق��ره س��اخته می ش��د و گاه��ی 
 اوقات ب��ه حدی په��ن ب��ود ک��ه اج��ازه نم��ی داد دس��ت از آن عبور 

کند. 
در مراس��م نام��زدی داماد چهار انگش��ت و کف دس��ت خ��ود را از این 
 حلقه عبور م��ی داد و با این روش می توانس��ت دس��ت ع��روس خود را 

بگیرد.
حلقه و انگشتان رسم زده

انداختن حلقه در انگش��ت چهارم دس��ت چپ بر اس��اس ای��ن اعتقاد 

 قدیمی  صورت می گیرد که رگ این انگش��ت به طور مس��تقیم به قلب 
می رسد.

 این واقعیت هم وجود دارد که فلز در انگش��ت و دس��تی ق��رار می گیرد
که کمتر از آن استفاده می ش��ود و درنتیجه، کمتر دچار صدمه و آسیب 

می شود.
در میان بعضی از اقوام پیش��ین حلقه در دست راس��ت انداخته می شد 
و بعدها به دس��ت چپ تغییر کرد؛ یعنی همان دس��تی که از لحاظ رتبه 

پایین تر است. 
همچنین ع��ده ای معتقدند این انگش��ت ب��ه دلیل این رس��م قدیمی 
 بر دیگر انگش��تان مرجع شده که انگش��ت اول )شس��ت( را به نام پدر، 
 انگشت دوم به نام پس��ر و انگشت س��وم را به نام روح القدس نام گذاری 

کرده اند.
بنابراین داماد پس از این که سه انگشت را نام برد و از آن ها گذشت حلقه 

را به دست عروس می اندازد. 
مص��ر  از  ازدواج  حلق��ه  تب��ادل  از  گ��زارش  قدیمی تری��ن 
 باس��تان ب��ه دس��ت آم��ده ک��ه مرب��وط ب��ه 4800 س��ال پی��ش 

است.
حلقه و جايگاه آن در جوامع فعلی

اکن��ون نی��ز حلق��ه و پذی��رش آن بخش��ی از مراس��م ازدواج 
 اس��ت و بیش��تر م��ردم حلق��ه را در دس��ت چ��پ خ��ود می اندازن��د؛ 
 گر چ��ه برخ��ی زن��ان اروپایی در دس��ت راس��ت ه��م از آن اس��تفاده 

می کنند.
در اس��کاندیناوی ه��م رس��می  اس��ت ک��ه برخی زن��ان از س��ه حلقه 
 اس��تفاده می کنن��د؛ ب��رای نام��زدی، ب��رای ازدواج و ب��رای م��ادر 

شدن.
 روس ه��ای یه��ودی نی��ز حلق��ه ازدواج را در انگش��ت س��بابه 

می اندازند.
اس��تفاده مردان از حلقه نس��بتا جدید اس��ت تا میانه قرن 20 بیش��تر 
زن��ان بودن��د ک��ه حلق��ه در دس��ت می کردن��د ک��ه ش��اید ی��ادآور 
 روزهای��ی بود ک��ه زنان ج��زوی از ام��الک و دارایی همس��ران ش��ان 

بودند.
بعد از جنگ جهانی دوم بس��یاری از مردان با جدایی های طوالنی مدت 
از همسران خود مواجه ش��دند و از آن زمان آن ها نیز شروع 
به اس��تفاده از حلقه به عنوان نش��انه ای از تاهل 
کردند؛ یعنی آن چه موجب می ش��ود 
 همواره به یاد همس��ران خود 

باشند. 

عجیب ترین مکان های ساخته دست بشر  ديوار چین
 این دیوار در نقش��ه جغرافیایی چی��ن ۷000 کیلومتر امتداد یافته اس��ت. این اثر 
سال 1۹8۷ در فهرست میراث جهانی ثبت ش��د. این ادعا که این دیوار تنها پدیده 
انسانی است که از فضا قابل رویت می باش��د، بارها تکذیب شده است ولی هنوز در 

باور عوام جا دارد.
تاریخ س��اخت دیوار چین به قرن ۹ قبل از میالد باز می گردد. حکومت وقت چین 
برای جلوگیری از حمالت ملیت های ش��مالی، برج های آتش برای خبر رسانی و 
یا قلعه های مرزی برای حصول اطالعات دش��من را در ارتباط با دیوار و بر روی آن 
 ایجاد کرد. در دوره حکمرانی سلس��له های بهار و پاییز و کشورهای جنگجو، میان 
دوک ها جنگ بر پا شد و کش��ورها با اس��تفاده از کوه های مرزی به ساخت دیوار 
پرداختند تا س��ال 221 قبل از میالد، امپراتور چین ش��ی خوان پس از به وحدت 
رساندن چین، دیوارهای دوک ها را به هم متصل کرد که به صورت دیوار بزرگ در 
 مرزهای ش��مالی بر روی کوه ها در آمد. او می خواست با این کار از حمالت دشمن 

به مراتع شمالی جلوگیری کند.

اهرام مصر
مجموعه اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان 
 است که در حاشیه شمالی ش��هر قاهره کنونی واقع شده اس��ت. هرم بزرگ جیزه 
یکی از اهرام در مجموع��ه اهرام جیزه و تنه��ا بازمانده عجایب هف��ت گانه جهان 
محسوب می شود. قدمت اهرام جیزه به سلس��له چهارم مصر می رسد که نام های 
 آنها عبارتند از هرم خوفو، ه��رم خفره و هرم منکور. که خوفو بزرگ ترین ش��ان و 

یکی از عجایب ساخته بشر است.

ماچو پیچو
 ماچوپیچو ب��ه معنی قل��ه ی قدیمی، ی��ک محوطه باس��تانی به جا مان��ده از آثار 
دوره ی اینکاها می باشد که در دامنه ی کوه در باالی دره ی اوروباما در کشور پرو 
و در ۷0 کیلومتری شمال کوس��کو قرار گرفته اس��ت. اغلب اوقات از آن به عنوان 
»شهر گمشده ی اینکاها« یاد می شود. ماچو پیچو احتماال شناخته شده ترین نماد 
امپراتوری اینکاها می باشد. این ش��هر در حدود سال 1450 میالدی ساخته شده 
 و صدها س��ال پیش در زمان فتح اینکاها توسط اس��پانیایی ها متروک شده است. 
 برای قرن ها فراموش ش��ده بود و به ج��ز عده ای از مردم محلی کس��ی از آن نامی 
 به خاطر نداشته اس��ت. این اثر در س��ال 1۹11 میالدی توس��ط هیرام بینگهام، 
تاریخ ش��ناس آمریکایی به جهانیان معرفی ش��د. پس از آن، ماچو پیچو به یکی از 
مناطق جذب توریست تبدیل شد و در سال 1۹81 میالدی در فهرست آثار کشور 
 پرو و در س��ال 1۹8۳ میالدی در فهرست میراث جهانی یونس��کو به ثبت رسید. 

این اثر هم اکنون به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته می شود.

تئوتیهواکان
 نام مکان باستانی بزرگی اس��ت در حوزه ی آبگیر مکزیک که 
بزرگ ترین هرم هایی که پیش از درون شد اسپانیاییان بدین 

سرزمین ساخته شده است در آن جای دارد.
تئوتیهواکان از نیمه نخست هزاره ی یکم در اوج و بزرگ ترین 
شهر قاره آمریکا پیش از اکتش��اف این قاره به دست اروپاییان 
 بود؛ در اوج خود این شهر 100 هزار باش��نده را در خود جای 

می داده است. 
این شهر بر سراس��ر آمریکای میانه نفوذ داشته است. مردمان 
آن به احتمال از گروه های ن��ژادی ناهوا، اتمی و توتوناک بوده 
اند. این بخش تاریخی امروزه در شهرداری سن خوان در ایالت 
مکزیکو جای گرفته اس��ت و در حدود 40کیلومتری ش��مال 
ش��رقی ش��هر مکزیکو. این بخش تاریخی 8۳ کیلومتر مربع 
گستردگی دارد و از 1۹8۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو 

ثبت است.

انكگور وات
انکگور وات نام مجموعه ای از معابد اس��ت که در اوایل سده ی 
دوازدهم برای شاه سوریاوارمان دوم در انگکور در کامبوج ساخته 

شد تا پرستشگاه حکومتی و پایتخت او قرار گیرد. 
این معب��د ک��ه در ابت��دا معب��دی هن��دو ب��ود و به ویش��نو، 
خ��دای هندی��ان تقدی��م ش��ده ب��ود پ��س از ورود آیی��ن 
 ب��ودا ب��ه معب��دی بودای��ی ب��دل ش��د. انگک��ور وات 
ک��ه ت��ا ب��ه ام��روز ب��ه خوب��ی حف��ظ ش��ده اس��ت، هن��وز 
ه��م تنه��ا پرستش��گاهی اس��ت ک��ه از زم��ان س��اختش 
 ت��ا کن��ون ب��ه عن��وان ی��ک مرک��ز مذهب��ی اس��تفاده 

می شود. 
ای��ن معب��د ب��زرگ تری��ن بن��ای مذهب��ی در جهان اس��ت. 
انگک��ور وات ک��ه اصل��ی تری��ن جاذب��ه ی گردش��گری 
 کامب��وج اس��ت، نش��ان مل��ی آن کش��ور نی��ز ب��ه ش��مار 
می آید و طرح آن بر روی پرچم کامبوج نیز نقش بس��ته است. 
 انگکور وات ترکیب��ی امروزی به معنای »پرستش��گاه ش��هر« 

است. 

جايگاه حلقـه ازدواج 
از گذشته های دورتا امروز



اخبار

مدیر بیمه های اش��خاص بیمه ایران گفت: بیمه ایران به عنوان بیمه گذار حجاج 
ایرانی غرامت فوت ش��دگان حادثه غم انگیز ش��هر مکه را در وجه بازماندگان این 

حادثه پرداخت می کند.
به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، بهروز ناظمی درباره این 
حادثه و نحوه پرداخت غرامت به بازماندگان، افزود: متاس��فانه در حادثه س��قوط 
جرثقیل در شهر مکه تاکنون 11 زائر ایرانی فوت و بیش از 30 نفر از آنان مصدوم 
شده اند.وی با اشاره به اینکه مصدومان این حادثه دربیمارستان های هالل احمر 
ایرانیان در شهر مکه بستری هستند، تصریح کرد: تمام هزینه های درمانی و بستری 
مصدومان این حادثه بر عهده بیمه ایران است و غرامت آن را به ذینفعان پرداخت 

خواهیم کرد.
به گفته وی، همچنین هزینه های جانبی مصدومان این حادثه که به واسطه ناتوانی 
به تنهایی قادر به انجام اعمال مناسک حج نیستند نیز از طریق بیمه نامه حجاج که 
این شرکت با س��ازمان حج و زیارت منعقد کرده قابل جبران بوده و هیچ نگرانی از 

این بابت وجود ندارد.
مدیر بیمه های اشخاص بیمه ایران درباره هزینه های انتقال اجساد فوت شدگان 
ایرانی به کشور نیز، گفت: تمام هزینه های انتقال اجساد زائران ایرانی برعهده بیمه 

ایران بوده و به سازمان های طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
ناظمی ادامه داد: نمایندگان ما در مکه مکرمه به منظور پیگیری وضعیت مفقودان 
و مصدومان این حادثه حضور فعال داشته و به طور حتم در خدمت رسانی مطلوب 

به آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

 سه نفر از دانشجویان کارشناسی ارش��د رشته مهندسی هوش مصنوعی پردیس 
دانشگاه اصفهان در کنفرانس » داده کاوی حجیم « )Big Data Mining( در 

کشور چین درخشیدند.
معاون آموزشی پردیس دانش��گاه اصفهان گفت: تیم دانشجویی پردیس دانشگاه 
اصفهان تنها تیم ایرانی شرکت کننده در این کنفرانس بود که در مجموع دو مرحله 

موفق به کسب رتبه چهارم و شایسته تقدیر شد.
دکتر آذرنوش انصاری افزود: این سه دانشجو به نام های پیام یداللهی، شیوا خزائی 
و سید احمدرضا رضیان با درخشش در مسابقات داخلی موفق به حضور در بخش 

برنامه نویسی این کنفرانس بین المللی شدند.
وی ادامه داد: این دانش��جویان در قالب پروژه ای با موضوع بازاریابی الکترونیکی و 
پیش بینی خرید و بازخرید در مس��ابقات داده کاوی حجیم در سالهای 2013 و 
2014 مقام نخست آسیا را کسب کردند و بدنبال همین موفقیت برای حضور در 

کنفرانس چین دعوت شدند.
انصاری با اشاره به حمایت مالی یک شرکت تجارت الکترونیکی به نام » علی بابا « از 
این مسابقات و کنفرانس چین اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات که 

مرداد امسال برگزار شد ایجاد زمینه مناسب جهت کسب و کار الکترونیکی است.
پردیس دانش��گاه اصفهان از س��ال 1393 اقدام به پذیرش دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی با اخذ شهریه از طریق آزمون سراسری کرده است.
دانشگاه اصفهان دارای حدود 15 هزار دانشجو و 600 عضو هیات علمی است.

بیمه ایران غرامت فوت شدگان حادثه 
مکه را پرداخت می کند

دانشجویان هوش مصنوعی پردیس 
دانشگاه اصفهان در چین درخشیدند
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یک اس��تاد شهرس��ازی دانش��گاه هنر اصفهان گفت: طراحی 
ایس��تگاه های مترو بدون توجه به مولفه های طراحی هویت ساز 
می تواند منجر به شکل گیری فضاهایی بی هویت و یکنواخت شود 

که هیچ رنگ و بویی از هویت اصفهانی و مردم آن نداشته باشد.
مژده جمشیدی ، با اش��اره به لزوم توجه به ایستگاه های حمل و 
نقل عمومی به عنوان بخشی از عرصه های عمومی شهرها اظهار 
کرد: ایستگاه ها بازتاب ابعاد گوناگون زندگی شهری است که به 
صورت روزمره توسط گروهی از شهروندان با اهداف مختلف مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد و این دلنگرانی وجود دارد که این فضاها 

صرفا جنبه کالبدی پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایس��تگاه ها مکان هایی هس��تند که می تواند 
 افزون بر عملکرد رایج، مکان های زیبایی برای تعامالت اجتماعی 
غیر معمول، تفریحات و مراسم خاص باشد، افزود: این فضاها باید 
باعث جلب آرامش و آس��ایش مردم و لذت آن ها در همان چند 
دقیقه توقف و انتظار باشد و دلنگرانی من به عنوان یک شهروند؛ 
عدم توجه به این نوع زیست شهری توس��ط معماران و طراحان 
شهری است.این استاد شهرسازی دانش��گاه هنر اصفهان ادامه 
داد: از آنجا که این عناصر کالبدی در بس��تر شهر جا مي گیرند، 
می تواند نماد و نش��انه ای از هویت مکانی )جغرافیایی( و زمانی 
)تاریخی( آن ش��هر باش��د. از این رو توجه به مؤلفه های طراحی 
هویت ساز در ساخت عناصر س��ازنده و کالبدی این فضاها امری 
ضروری است، به گونه ای که این فضاها نشانه و نمادی از زندگی 
اجتماعی و هویت س��اکنان این ش��هر باشد.جمش��یدی ادامه 
داد: شهرها مکان های هس��تند که مردم در آن نه تنها در غالب 

فعالیت های روزان��ه به ارتقا تجارب 
اجتماعی ب��ا یکدیگ��ر می پردازند 
بلک��ه از بع��دی دیگر م��کان هایی 
برای آرامش و تجربۀ لذت از زندگی 
هستند بنابراین نگاه به تمام عرصه ها 
 فق��ط به عن��وان ی��ک عنص��ر زیبا

 )نگاه صرفا زیبا شناسانه و مجسمه 
گونه( و یا یک عنصر صلب )نگاه صرفا 
عملکردی( نیس��ت، بلکه بس��تری 
ب��رای زندگ��ی و تب��ادل اطالعات 
فردی و جمعی یک جامعه اس��ت، 
 به گونه ای ک��ه بازت��اب کالبدی از

 ویژگی های هویت��ی و فرهنگی در 
جامعه باشد.

وی با اشاره به احداث فاز اول متروی 
ش��هر اصفه��ان در مح��ور تاریخی 
اصفهان صفوی، گفت: با قرار گیری 

ایستگاه های شهری بر موقعیت های استراتژی-تاریخی اصفهان؛ 
مهم ترین وجه در طراحی این فضاها توجه به مولفۀ تاریخی و لزوم 

نمایش مفهومی این فضاها با توجه به داستان تاریخی این شهر 
است زیرا این فضاها باید بازتاب دهنده مفاهیم و مضامین شهر 

صفوی در شهر معاصر باشد.

ای��ن اس��تاد شهرس��ازی دانش��گاه هنر 
اصفهان با پذیرش س��ه رک��ن اصلی در 
طراحی یعنی فرم، فعالی��ت و معنا ادامه 
داد: معماران و طراح��ان باید در طراحی 
فضای ایستگاه ها، هماهنگی الزم را میان 
پارامترهای کالبدی نظی��ر بافت، رنگ، 
شکل، استاندارهای طراحی و همچنین 
پارامترهای معنای��ی و مفهومی )منطق 
و حکمت ش��هر صفوی و مکتب شهری 
برخاس��ته از آن یعنی مکت��ب اصفهان( 
و پارامترهای فعالیت��ی )طراحی فضاها 
متناس��ب با نیاز افراد اس��تفاده کننده از 
فضا به ویژه قش��ر حس��اس جامعه نظیر 
کودکان، س��المندان و معلولین و زنان( 

را فراهم کنند.
جمشیدی با اشاره به طراحی ایستگاه های 
اتوبوس های تندرو و محورهای حرکتی 
آن ها تصریح کرد: مهم ترین نقد، عدم توجه به زیر س��اخت های 
وضع موجود و بستر آن از یک سو و نیازهای استفاده کنندگان از 

فضا از سویی دیگر است.
وی اضافه کرد:  حجم تخریب های اخیر و بازسازی ها در محورهای 
مختلف خطوط BRT گواه بر این مدعاس��ت که در طراحی این 
الگوی حمل و نقل به زیرس��اخت های ش��هری توجهی نش��ده، 
به گونه ای که تخری��ب های ناش��ی از آن ها افزون ب��ر بار مالی 
ناخاسته ای که برای ش��هر فراهم آورده است، نتوانسته بر بهبود 

عملکردی این محورها بیفزاید.
این اس��تاد شهرس��ازی دانش��گاه هنر اصفه��ان ادام��ه داد: در 
طراحی این محورها به ویژه در ایس��تگاه ها، کمت��ر به نیازهای 
اس��تفاده کنندگان از فضا و تمهیدات الزم برای آس��ایش روانی 
و فیزیولوژیکی، امنیت و ایمنی )به ویژه قش��ر حساس جامعه( 

توجه شده است.
جمشیدی گفت: توجه بیشتر و دقیق تر به بستر و زیرساخت های 
موج��ود و هم چنین نیازهای اس��تفاده کنن��دگان در خصوص 
ایستگاه های قطار شهری از سوی مدیران و تصمیم گیران شهری 
امری ضروری و حیاتی است، زیرا تخریبی که در این الگو ممکن 
است بر پیکرۀ شهر اصفهان وارد شود و هم چنین حجم تخریب ها 
در مناطق تاریخی و میراث فرهنگی در دو دهۀ اخیر، لزوم توجه 

بیشتر و حساسیت مسووالن را می طلبد.
وي خاطرنش��ان ک��رد: تنه��ا در ای��ن ص��ورت اس��ت ک��ه 
می توانی��م می��راث دار عن��وان شایس��تۀ پایتخ��ت فرهنگ و 
هنر اس��المی ب��رای ش��هر اصفه��ان و ت��داوم اندیش��ۀ حاکم 
 بر تاری��خ این ش��هر و مکت��ب اصفهان ب��رای نس��ل های آتی 

باشیم.

یك شهرساز:

ایستگاه های مترو، بازتاب داستان تاریخی اصفهان باشند

یک عضو هیات مدیره نظام صنفی کش��اورزی شهرستان 
اصفهان گفت: مش��کل اصلی حوضه رودخانه کارون سد 
سازی غیر علمی و غلط بر روی مسیر آن بوده است و ربطی 

به کشت و کار در حوضه زاینده رود خشک شده ندارد .
حسین محمدرضایی ،در واکنش به برخی سخنان عنوان 
شده در خصوص »کشت برنج در اصفهان با آب خوزستان«، 
اظهار کرد: متاسفانه تمام حوضه های بزرگ آبریز کشور با 
بحران آب درگیر هستند بنابراین تمامی صاحب نظران به 
خصوص صنف کش��اورزان در سراسر کشور باید برادرانه و 
خارج از تعصبات محلی به گفت و گو در این زمینه بپردازند.

وی با اتنقاد از اقدام اخیر دبیر خانه کشاورز استان خوزستان 
درخصوص عکس گرفتن از کشتزارهای باالدستی مسیر 
زنده رود، اظهار کرد: این گونه عکس گرفتن و گذاشتن آن 
در شبکه های اجتماعی و سایت های مختلف در پی محکوم 
کردن کشاورزان اس��تان اصفهان فقط نوعی بازی با افکار 
عمومی اس��ت.وی با بیان اینکه این مسوول صنفی مدعی 
کشت برنج در اراضی وسیع در حوضه زاینده رود شده است، 
تاکید کرد: اگر دبیر محترم خانه کشاورز استان خوزستان 
به دنبال حقیقت بود عکس های از مزارع خشک شده شرق 
اصفهان نشر می داد تا بینندگان به درستی قضاوت کنند. 
محمدرضایی اظهار کرد: بحث های مغرضانه و غیر منطقی 
هیچ مشکلی از جامعه کش��اورزان در ایران رفع نمی کند 
و فقط به اختالفات بین مردم در اس��تان ها دامن می زند. 
وی با بیان اینکه مخالفتی با تغییر اقالم پر مصرف کش��ت 
نداریم، تاکید کرد: بحث کاهش مصرف آب و تغییر الگوی 
کشت موضوعی علمی اس��ت اما اینکه عده ای بخواهند از 
برنجکاری در باال دست زاینده رود چماقی درست کنند و بر 
سر مردم اصفهان بکوبند قابل قبول نیست و اجازه چنین 
عملی را هم به آنها نخواهی��م داد.رییس انجمن حمایت از 
کشاورزان شهرستان اصفهان، گفت: عمده برنجکاری در 
حوضه زاینده رود مربوط به مناطق لنجانات است که طبق 
متن طومار تقسیم نامه منسوب به شیخ بهایی این منطقه 
10 سهم آب از 33 سهم کلی را دارد و به صورتی »ُونِش« 
بندی برای کشت برنج تعیین و ذکر شده است و این نکته 
تاریخی بودن این کش��ت در این س��رزمین را نش��ان می 
 دهد. محمدرضایی با بیان اینکه لنجانات شامل دو بخش 
»علیا «و »سفلی« است، تاکید کرد: همانطورکه هر انسان 
عاقلی مش��اهده کرده و تش��خیص می دهد، حجم کمی 
از آب زاینده رود در بس��تر رودخانه به س��مت لنجان علیا 
جاری است و از لنجان س��فلی تا گاوخونی شاهد رودخانه 

ای خشک هستیم.
سد زاینده رود 470 میلیون مکعب آب ذخیره دارد

وی تصریح کرد: در سال های اخیر نابودی بخش زیادی از 
زراعت استان اصفهان به خصوص در شرق به دلیل خشکی 
زنده رود بر کسی پوشیده نیست و س��وال اینجا است اگر 
حجم عظیمی از آب خوزستان برای برنجکاری به اصفهان 
منتقل شده است پس چرا نخست بخش��ی از آن در بستر 
رودخانه جاری نیس��ت و دوم اینکه چرا سراس��ر مزارع در 
امتداد رودخانه برنج نکاشته اند و سوم و مهمتر اینکه چرا 

سد زاینده رود از آب لبریز نشده است.
این فعال صنف کشاورزی با اشاره به حفر دو تونل اول و دوم 

کوهرنگ به ترتیب در سال های 1332و1364 از سرشاخه 
های کارون برای الحاق به زنده رود، ادامه داد: این دو منبع 
باید در مجموع ساالنه 550 میلیون متر مکعب آب تحویل 
دهد اما در حال حاضر طبق مشاهدات، محاسبات و با توجه 
به شرایط بارندگی ها این عدد به حدود 300 میلیون متر 
مکعب در سال کاهش یافته اس��ت.محمدرضایی تصریح 
کرد: در ش��رایط نرمال از ارتفاعات غربی و جنوبی استان 
اصفهان حدود دو میلیارد مترمکعب آب به سر شاخه های 
رودخانه کارون و حدود یک میلیارد متر مکعب به سرشاخه 
های رودخانه دز سرازیر است، در صورتی که حجم آب دو 
تونل الحاقی یاد شده به نس��بت به 22 میلیارد متر مکعب 
کل آب طبیعی رودخانه کارون عدد چش��مگیری نیست.

وی با بیان اینکه آب طبیعی زاینده رود در ش��رایط نرمال 
850 میلیون متر مکعب در س��ال است، خاطر نشان کرد: 
 در چنین وضعیتی دو تونل خدنگستان و چشمه لنگان از 
سرشاخه های رودخانه در واقع در شهرستان فریدون شهر 
در مجموع س��االنه 190 میلیون متر مکعب آب به زاینده 
رود تحویل می دهد که بر این اس��اس متوجه می ش��ویم 
باید در شرایط آبس��الی با حس��اب تمام منایع آبی حدود 
یک و نیم میلیارد آب پشت سد وجود داشته باشد.رییس 
انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان با یادآوری اینکه هر 
آب انتقالی فقط پشت س��د ذخیره می شود، افزود: ذخایر 
فعلی آب س��د زاینده رود حدود 470 میلیون متر مکعب 
اس��ت و حجم آب انتقال��ی از تونل ه��ای اول و دوم نیز به 
دلیل کاهش بارندگی کاسته شده اس��ت و از سوی دیگر 
 باز این آب خروجی تونل ها و سرشاخه های زاینده رود در

 سنگالخ های چهارمحال برای توس��عه باغات بادام و هلو 
پمپاژ می شود.

مصوبات بزرگی که بر کاغذ ماند
مجمدرضایی خاطر نشان کرد: طرح معروف تونل بهشت 

آباد نیز که پس از 12 سال کارشناسی و صرف هزینه های 
 هنگفت با مصوبه هیات دولت، متوقف ش��ده اس��ت و ما

 نمی دانیم جدی��دا دیگر از طریق کدام کان��ال یا تونل و از 
چه مکانی و با چ��ه نامی حجم زیادی از »آب خوزس��تان 
در حال انتقال به مزارع اصفهان« اس��ت.وی یادآور ش��د: 
نخس��تین مصوبه طرح حفر تونل بهشت آباد به سفر مقام 
معظم رهبری در س��ال 1381به اصفهان باز می گردد اما 
به دنبال آن در سه سفر اس��تانی هیات دولت برای انتقال 
س��االنه یک میلیارد و100 میلیون متر مکعب آب آن هم 
صرفا برای استان اصفهان سه مصوبه به تصویب رساند اما با 
انواع فشارهای سیاسی این رقم به ساالنه 580 میلیون متر 
مکعب آب برای سه اس��تان اصفهان، یزد و کرمان کاهش 
یافت.این عضو کمیته آب، کشاورزی و محیط زیست ذیل 
مجمع نمایندگان استان اصفهان، گفت: زاینده رود تمدن 
ساز، رودخانه ای است که در طول میلیون ها سال در فالت 
مرکزی ایران شکل گرفته است اما عده ای مدام بحث تونل 
های الحاقی از سرشاخه های کارون در طول چند دهه اخیر 
را مطرح می کنند گویا در صدد ایجاد این شبه هستند که 
زنده رود اصال هیچگاه آبی نداش��ته و در کمتر از یک قرن 
اخیر به وجود آمده اس��ت.محمدرضایی با بیان اینکه اکثر 
کش��اورزان غرب تا ش��رق زاینده رود در حال حاضر فقط 
منتظر آب ب��رای غله کاری در پاییز هس��تند، گفت: البته 
کشت و کار برنج و سایر محصوالت در برخی مزارع خارج از 
لنجان نیز به وسیله آب چاهای عمیق انجام می شود بنابر 
این واضح است که محصول برنج بیشتر در باال دست یعنی 

در شهرستان لنجان کشت شده است.
تیر بزرگ در چشم خودتان را هم ببینید

وی تاکید کرد: مش��کل اصلی حوضه رودخانه کارون سد 
س��ازی غیر علمی و غلط بر روی مس��یر آن بوده اس��ت و 
ربطی به کش��ت و کار در حوضه زاینده رود خش��ک شده 

را ندارد و مس��ووالن مربوطه و عامالن سدس��ازی ها باید 
جوابگوی م��ردم خون گ��رم آن دیار باش��ند و در صورت 
امکان به مراجع قضایی هم احضار شوند.عضو هیات مدیره 
نظام صنفی کش��اورزی شهرس��تان اصفهان، تاکید کرد: 
آخرین س��د بر روی رودخانه کارون، »س��دگتوند« است 
که با آبگیری آن، میلیون ها تن گنب��د نمکی در آب حل 
شد که متاس��فانه درجه ش��وری آن را به ش��دت افزایش 
 داده اس��ت.محمدرضایی ادام��ه داد: س��دهای مختل��ف

 )کارون های 1 الی 4  و س��د گتوند( ب��رروی کارون برای 
تولید برق احداث شد که به دنبال این امر حدود 8 میلیارد 
متر مکعب آب در دریاچه پش��ت این سدها ذخیره شده و 
کمب��ود آب کارون به علت ذخیره این آب ها اس��ت.وی با 
تاکید بر اینکه میزان آب تبخیری از دریاچه این سدها بیش 
از تمام حجم آب زاینده رود اس��ت، اظهار کرد: اینجا است 
که این ضرب المثل مصداق دارد، متاسفانه بعضی ها خار 
کوچکی را در چش��م دیگران می بینند ولی تیر بزرگی که 
در چشم خودشان است نمی بینند. وی گفت: حدود یک 
و نیم میلیون نفر از هموطنان خوزستانی و چهارمحالی در 
استان اصفهان ساکن هستند، در کسب درامد می کنند و از 
زاینده رود و فضای سبز آن بهرمند می شوند اما برخی افراد 
سیاسی مدام مردم دو استان یاد شده را به مخالفت با انتقال 
آب به اصفهان تحریک می کنند. محمد رضایی ادامه داد: 
کشاورزان اصفهان به خصوص در منطقه شرق سال ها است 
که کشت و زراعت خود را از دست داده اند و ساالنه مبالغی 
صدقه وار به عنوان خسارت دریافت می کنند پس کشت 
برنج در باالدست را نمی توان بر تمام این حوضه نسبت داد. 
وی افزود: شغل بیشتر مردم شرق اصفهان کشاورزی است 
و در این منطقه صنعتی برای اشتغال و منبع درآمد دیگری 
برای کشاورزان وجود ندارد و با خشک شدن زاینده رود برای 

امرار معاش خود با مشکل روبرو هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: با توجه 
به افزایش تردد میهمانان خارجی در ش��هر اصفه��ان، ممنوعیت فروش 
صنایع دستی چینی در میدان نقش جهان اصفهان اجرا شده و فروش آن 

به میزان قابل توجهی در میدان کاهش یافته است.
فریدون اللهیاری با اشاره به حضور هیات های بلند پایه خارجی در اصفهان 
و تأثیرات این حضور بر حوزه گردشگری اصفهان اظهار داشت: حضور این 
هیات ها تاثیرگذاری فراوانی در حوزه گردشگری اصفهان دارد و باید در 

این زمینه هوشیاری قابل توجهی داشت.
وی افزود: بسیاری از این هیات ها در بازدید خود از شهر اصفهان بر بی نظیر 
بودن اصفهان تأکید کرده ان��د و جاذبه های تاریخی طبیعی و میراثی این 
شهر مورد توجه آن ها قرار گرفته است، بدون شک در پس مذاکراتی که 
این هیات ها در تهران داشته  و تفاهم هایی که به وجود آمده، ارزیابی آن ها 

در سرمایه گذاری گردشگری در اصفهان و توسعه آن موثر است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان بیان کرد: 
در هیات  اسپانیایی افرادی حضور داش��تند که در صنعت هتل داری دنیا 
دارای جایگاه ویژه ای بودند و تمایل زیادی به سرمایه گذاری در ایران و به 

ویژه در اصفهان داشتند.
وی خاطرنش��ان کرد: این ها می تواند مقدمات خوبی باشد و بدون شک 

هیات های خارجی با حضور خود در اصفهان می توانند تاثیرات مثبتی از 
خود به جای بگذارند.

اللهیاری با بیان اینکه اصفهان ش��هر صنایع دستی انتخاب شده و حضور 
هیات ها در رونق صنایع دستی اس��تان نیز تاثیرگذار است، افزود: صنایع 
دستی اصفهان یکی از شاخص های فرهنگی مدنی و گردشگری اصفهان 
به شمار می رود و باید گفت که اصفهان جایگاه ممتازی در بخش صنایع 

دستی دارد.
وی تصریح کرد: در هفته های اخیر بعد از حضور رئیس آس��یا اقیانوسیه 
در شورای صنایع دس��تی، پروپروزال ثبت اصفهان به عنوان ثبت جهانی 
به تائید رس��ید و اصفهان با جایگاهی که در ح��وزه بین المللی در صنایع 
دستی پیدا کرده، قطعا در آینده پیش��رفت های بسیاری خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان درباره 
ممنوعیت ف��روش صنایع دس��تی خارج��ی در اصفهان اظهار داش��ت: 
تالش های بس��یاری در حوزه معاون��ت صنایع دس��تی و اتحادیه صنایع 
دس��تی صورت گرفته تا همه چیز در این زمینه کنترل ش��ود و در حال 
حاضر تقریب��ا درمیدان نقش جهان صنایع دس��تی خارجی نیس��ت، اما 
 در حاش��یه آن با کنترل صورت گرفته، ممنوعیت ای��ن موضوع اجرایی 

می شود.

سامانه ملی همسان گزینی همسر از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان و با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی و دفتر سایت تبیان همزمان با 

هفته ازدواج در اصفهان راه اندازی می شود.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: 
با توجه به فعالیت 350 سایت همسریابی غیر رسمی و فاقد مجوز در کشور 
که برخی توسط فتا شناسایی و از فعالیت آن ها جلوگیری شده است، ضرورت 
وجود سایتی رس��می و مجاز در حوزه انتخاب همسر در کشور بیش از پیش 

احساس می شود. 
محمدمسعود کریمی با بیان اینکه این سامانه پیش از این بصورت آزمایشی 
در استان فعال ش��د افزود: این سامانه به صورت رس��می در هفته ازدواج در 
اصفهان آغاز به کار خواهد کرد و شبکه معرفان و واسطان، مشاوران، راستی 

آزمایان و شبکه امنا از بخش های این سامانه است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر نقش واسطه ها در ازدواج 
جوانان ادامه داد: نبود و یا کمرنگ ش��دن نقش واسطه ها در ازدواج به دلیل 
تغییر در سبک زندگی جامعه یکی از علل تاخیر در ازدواج جوانان است.وی 
سامانه همسان گزینی را محلی برای تجمیع و سازماندهی مجاز واسطه گران 
و معرفان ازدواج دانست و تصریح کرد: ثبت نام واسطه های ازدواج نخستین 
بخش راه اندازی این س��امانه است که افراد باالی 30 س��ال و دارای حسن 
شهرت و صالحیت می توانند در این سامانه ثبت نام و پس از تایید صالحیت 
از سوی ش��بکه امنا و دریافت مجوز می توانند در این سامانه فعالیت کنند. 

دبیر کمیته ساماندهی ازدواج استان افزود: دختران و پسران جوان که قصد 
انتخاب همسرانی همسان )هم کفو( به واس��طه های مجاز مراجعه و سپس 
با کد مربوط به معرف و واسطه مربوطه در سامانه همسان گزینی ثبت نام و 
از طریق این سامانه به افراد هم کفو خود معرفی می شوند.وی با بیان اینکه 
سامانه همسان گزینی تنها سامانه رایگان در امر ازدواج است بیان کرد: این 
افراد پس از ثبت نام و آشنایی با فرد مقابل به شبکه مشاوران معرفی می شوند.

کریمی مشاوران، والدین و دختر و پسر را سه ضلع مرحله مشاوره این سامانه 
بیان و اظهار کرد: در صورت ازدواج دختر و پس��ر، پس از شش ماه از طریق 
سامانه همسان گزینی از میزان رضایت آن ها از ازدواجشان نظرسنجی می 
شود که اگر دچار مشکل باشند به مراکز مشاوره تخصصی ارجاع داده شده و 

در غیر اینصورت بسته های آموزشی برای آن ها ارسال می شود.
وی همچنین گفت: مشاوره های پیش، حین و پس از اردواج که تا سه سال به 
طول می انجامد در شبکه مشاوران این سامانه ارائه می شود.معاون فرهنگی 
و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان خاطرنشان کرد: 20 
درصد ازدواج ها در کشور به طالق منجر می ش��ود که این میزان در استان 
اصفهان 25 درصد است که بخش عمده ای از آن در پنج سال نخست زندگی 
مشترک صورت می گیرد.وی تصریح کرد: 20 تا 25 درصد ازدواج ها نیز قبل 
از یکسال اول زندگی مشترک به طالق منجر می شود بنابراین مشاوره های 
حین و پس از ازدواج نیز می تواند نقش موثری در کاهش میزان آمار طالق 

در کشور داشته باشد.

راه اندازی سامانه ملی همسان گزینی، در اصفهانفروش صنایع دستی چینی در میدان نقش جهان ممنوع شد

در پی درج خبر کشت برنج در اصفهان با آب خوزستان؛

 جـنگ آبـی  در سـه استـان
 کارون را سد سازی خشکاند ؛ نه کشاورزان اصفهانی



کناره گیری رسمی 
مهرام از لیگ برتر 

بسکتبال

دوران سخت 
مصدومیت

 تمام شد

مدیر عامل باشگاه مهرام از غیبت این تیم در فصل آینده لیگ برتر خبر 
داد.

 امیر محمد گنج��ی با بیان این خب��ر که مهرام در لیگ برتر بس��کتبال 
حضور نخواهد داشت، اظها ر کرد: من در این مدت صحبتی انجام نداده ام 
و صبر کرده ام تا وضعیت بازیکنان و ش��رایط تیم  ملی مش��خص شود تا 
تاثیری بر روی کار آنها نداشته باش��م. واقعیت این است که دیگر مهرام 
در لیگ برتر سال آینده شرکت نمی کند و دالیلش را نیز ان شا ء اهلل بعد از 
جام ملت های آسیا که با قهرمانی تیم  ملی ایران همراه خواهد بود، بیا ن  
خواهم کرد، اما در رده های پایه و آکادمی بسکتبال با قدرت تر از گذشته 

ادامه پیدا خواهد کرد.
 مدیر عامل باش��گاه مهرام ا دا مه  داد: ما فعالیت م��ان را در رده های پایه 
  با بودجه بیش��تر ادام��ه می دهیم و س��رمایه گذاری  ک��ه در لیگ برتر 
می کردیم امس��ال در تیم های پایه و آکادمی انجام خواهیم داد. بودجه 
آکادمی مهرام نس��بت به گذش��ته س��ه برابر ش��ده اس��ت و ما فعالیت 

گسترده مان را در بسکتبال پایه انجام خواهیم داد.

س��جاد مردانی که بع��د از چهار م��اه دوری از مس��ابقه به ترکی��ه اعزام 
می ش��ود گفت: تنها ب��رای م��دال گرند پ��ری و کس��ب امتی��از برای 
س��همیه المپیک، به ترکیه م��ی روم. ملی پ��وش تکوان��دو در خصوص 
 بازگش��تش ب��ه اردوه��ای تی��م مل��ی تکوان��دو، اظهار ک��رد: بع��د از
  رقاب��ت ه��ای جهانی دچ��ار آس��یب دیدگ��ی ش��دم و مجبور ش��دم
  سه ماه از تمرینات دور باش��م. در این مدت نگذاشتم که ذهنم از شرایط

  ایده آل خارج شود زیرا آمادگی بدنی بعد از مدتی تمرین کردن به دست 
می آید اما مدت ها طول می کشد که آمادگی ذهنی به دست آید. 

وی ادامه داد: نزدیک به یک ماه است که تمریناتم را شروع کرده ام و حاال 
به حداقل آمادگی رسیده ام. برای شرکت در رقابت های گرند پری ترکیه 

تمام تالشم را کرده ام و خوشبختانه در این مسابقات شرکت می کنم. 
مردانی با اشاره به این که در مدت مصدومیت شرایط سختی را سپری کرد، 
خاطر نشان کرد: در سال المپیک و کس��ب سهمیه من دچار مصدومیت 
شدم. سخت بود که ببینم تمام حریفانم برای کسب امتیاز رقابت می کنند 

و از من سبقت می گیرند.

 طبق برنام��ه باش��گاه پرس��پولیس، تا آخ��ر هفته آینده به حس��اب
 سرخ پوشان پول واریز خواهد شد.

هفته گذشته بود که باشگاه پرسپولیس مبالغی را به حساب بازیکنان 
تیمش واریز کرد و قرار بود ف��از دوم این واریزی پ��ول، دو  هفته بعد 

انجام شود.
در همین رابطه باشگاه پرسپولیس کارهای مقدماتی تهیه این پول را 

انجام داده و کارها در مراحل اداری قرار دارد.
طبق گفته برخی از مسووالن باشگاه پرس��پولیس تا آخر هفته آینده 
این مبلغ که رقم آن هم چشمگیر است به حساب بازیکنان پرسپولیس 
واریز می شود ، تا بخشی از مطالبات مالی سرخ پوشان به حساب آنها 

ریخته شود.

تعویق دوباره بازی استقالل 
امکان پذیر نیست

رییس کمیته مسابقات س��ازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد به علت 
برگزاری اردوی تیم ملی امید و بزرگساالن در تاریخ چهار مهر، امکان 

تعویق دیدار استقالل تهران –راه آهن تهران وجود ندارد.
 غالمرضا بهروان اظهار داش��ت: دی��دار بین دو تیم اس��تقالل تهران

 و راه آهن تهران که دیدار معوقه هفته پنجم لیگ برتر است طبق اعالم 
قبلی با یک روز تاخیر برگزار می شود.

 پیش تر تاریخ این دیدار روز پنجش��نبه دو  مهر 94 اعالم شده بود که 
 ما با یک روز تاخیر آن موافق کردیم و قرار شد این دیدار در روز جمعه 

سه مهر 94 برگزار شود و دیگر امکان تعویق این دیدار وجود ندارد.

فقط برای برد 
به میدان می رویم

سرمربی کروات پرسپولیس بعد از دو برد پیاپی تیمش در لیگ برتر و 
جام حذفی با روحیه مناسبی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش 

برابر سایپا حاضر شد.
برانک��و ایوانکووی��چ که ت��الش داش��ت با فارس��ی صحب��ت کردن 
خود حاضری��ن در نشس��ت را ش��گفت زده کن��د در ابت��دا گفت: با 
توقفی که با توج��ه به بازی ه��ای تیم ملی ب��ود به ب��ازی های لیگ 
برگش��تیم. بازی خوب��ی در قالب جام حذف��ی برابر پیکان داش��تیم. 
خوش��بختانه به هدف مان در این بازی رس��یدیم و در بازی با س��ایپا 
 نیازی نیس��ت به توضیح که بگوی��م انتظار بازی س��ختی را خواهیم 

داشت.
وی ادامه داد: سایپا تیمی اس��ت که در چند فصل گذشته بازیکنانش 
به صورت مستمر در کنار هم بودند. آنها دو بازیکن جدید موثر در این 
فصل گرفتند. جواد نکونام نیازی به تعاریف من نبود. آنها بازی ش��ان 
را نسبت به فصل گذش��ته تغییر داده اند اما هدف ما در این بازی برد 

است و برد.
برانکو در ادامه گفت: تم��ام بازیکنانم آماده هس��تند. به جز حیدریه 
که به دلیل مصدومیت نمی توان��د در این بازی به می��دان برود همه 
آنها در کورس رقابت برای حض��ور در یازده نفر اصلی هس��تند. ما به 
 دنبال استمرار بردهای مان هس��تیم و با این هدف در بازی به میدان

 خواهیم رفت.
وی در مورد ش��رایط سایپا و ش��رایط س��نی دو تیم گفت: این کامال 
واضح اس��ت که تیم ج��وان امتیازات خ��اص خ��ودش را دارد و تیم 
مس��ن ش��رایط و امتیازات خاص خ��ودش را دارد. من ب��رای همین،  
 همیشه معتقد هس��تم معجونی از تیم جوان و باتجربه برای یک تیم

 مناس��ب تر اس��ت. با تمام خصوصیاتی که داریم در فرصت های گل 
 مان فرصت سوزی های زیادی داریم و این به خاطر جوان بودن تیم ما 

هستند.
برانکو در تش��ریح صحبت هایش گفت: بازیکنان جوان ما تحت فشار 
هستند و در نتیجه گیری ما استرس بازیکنان تاثیرگذار است. اگر در 

روند نتیجه گیری های مان تاثیر مثبتی خواهد داشت.
سرمربی پرس��پولیس در مورد شرایط محسن مس��لمان و استفاده از 
 او گفت: قبل از هر چیزی باید بگویم محس��ن در مدت اخیر ش��رایط

 فوق العاده ای در تمرینات داش��ته اس��ت. در تمام تمرین��ات مان با 
 تمرکز باال حاضر می شود و باید صبور باشد. مشکالت به طور قطع حل

 نخواهد شد و بازیکن باید مدام توانایی خود را به نمایش بگذارد. من به 
او گفتم طارمی، امید، هادی و فرشاد نسبت به او در اولویت هستند. هر 
بازیکنی که فرصت به دست می آورد برای بازی باید کامال آماده باشد 

از آن استفاده کند.
برانک��و ایوانکووی��چ در پاس��خ به اینک��ه با توج��ه ب��ه گل نخوردن 
تیم��ش در دو بازی گذش��ته ب��ه ترکیب خ��ط دفاعی اش رس��یده 
اس��ت گفت: در خط دفاع��ی مش��کالتی در ابتدای فصل داش��تیم. 
ورود بازیکنان جوان به ترکی��ب تیم و دیر ملحق ش��دن بازیکنان به 
تمرین و در کن��ار آن محرومیت هایی ک��ه بازیکنان با آن داش��تند. 
تیم نمی توانس��ت در این ش��رایط به ثبات برسد. مش��کالتی بود که 
می توانس��ت پیش بینی این اتفاقات را داش��ت اما طبیعی اس��ت که 
اکنون خط دفاعی ام به ثبات و اس��تاندارد برسد. س��ایپا تیمی است 
که بازیکنانش س��ال ها در کن��ار هم بازی م��ی کنند. نظ��م دارند و 
 مش��کل خاصی ندارد و طبیعی است در چنین ش��رایط به نتیجه هم 

برسد.
س��رمربی کروات پرس��پولیس در مورد مش��کالتی که در راه مداوای 
حیدریه بین کمیته پزشکی فدراسیون و تیم ملی امید به وجود آمده 
نیز گفت: متاس��فانه ما هش��دار داده بودیم به تیم ملی امید که ایشان 
مصدوم است و باید در ایران بماند و درمانش را تکمیل کند. او 10 روز 
را از دس��ت داد و پرس��پولیس و تیم ملی هم او را از دست داد. او برای 
 بازی بعدی تیم ملی هم آماده نخواهد شد. با یک برنامه خاص در حال

  آماده کردن خود اس��ت و چیزی که از آن ترس داریم این است که تا 
نیم فصل او را در اختیار نداشته باشیم.

سرمربی کروات پرس��پولیس که گفته می شود در پایان دیدار تیمش 
برابر پیکان که با پیروزی و صعود س��رخ پوشان همراه بود به بازیکنان 
مبالغی بین 100 تا 200 هزارتومان به عنوان پاداش داده تا بی توجهی 
مدیران باش��گاه به بازیکنان را جبران کند، اینط��ور توضیح داد: مایل 
نیس��تم درباره پاداش هایی که به بازیکنانم داده ام صحبت کنم و این 

یک صحبت های داخلی و خانوادگی بین خودم و تیمم است.
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 پرون��ده رقابت ه��ای جهان��ی 201۵ آمری��کا درحالی 
برای گوش شکس��ته های ایران بس��ته ش��د که شاید در 
خوشبینانه ترین حالت نیز چنین نتایج تاسف باری برای 
کشتی فرنگی و به تبع آن کشتی آزاد پیش بینی نمی شد.

کاروان کشتی ایران در رقابت های جهانی امسال، نه تنها 
نمره قبولی نگرف��ت بلکه در هر دو رش��ته آزاد و فرنگی، 
 زنگ خطری جدی را نیز برای فدراسیون نشین ها به صدا 
در آورد. در این بین نتایج کشتی فرنگی با توجه به پیشینه 
سه مدال طال در المپیک لندن و عنوان قهرمانی جهان در 

ازبکستان بیش از کشتی آزاد، همه را نگران کرد.
تراژدی از قزاقستان کلید خورد

زمانی که محمد بنا بعد از بازگش��ت از رقابت های س��ال 
گذشته قهرمانی آسیا از آستانه قزاقستان به تهران، در 

همان فرودگاه، عطای ادامه همکاری با فدراس��یون 
 را به لقایش بخش��ید،  تنه��ا چند روز ت��ا میزبانی
رقابت های جام جهانی کش��تی فرنگی 2014 
تهران  باقی مانده بود و بسیاری از اهالی کشتی 
این تصمیم را پش��ت کردن بر رس��م و رسوم 

معمول و منافع ملی خواندند.
به هر حال زمان جام جهانی کشتی فرنگی 
فرا رسید و تیم ملی ایران با سرمربی جدید 
خود یعنی احد پازاج با تکیه بر ستاره های 
المپیکی خود توانس��ت قهرمان آن دوره 
از رقابت ها ش��ود. این موفقیت باعث شد 
بسیاری از نقایص و کاستی های موجود در 
شادی و هلهله کش��تی دوستان گم شود و 
بسیاری از متولیان امر، چشم خود را به روی 

بس��یاری از واقعیات تلخ این رشته از جمله 
ضعف کادر فن��ی و عدم حضور پش��توانه های 

مطمئن برای قهرمانان فعلی ببندند.
تاشکند همه را جادو کرد!

این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه نوبت به حضور 
فرنگی کاران ایران در رقابت های جهانی 2014 تاشکند 

ازبکستان رسید. مسابقاتی مهم و تاثیرگذار که می توانست 
 مهر تاییدی بر عملک��رد کادر فنی جدی��د و تصمیمات

 شورای فنی باشد و نش��ان دهد که آیا انتخاب جایگزین 
محمد بنا و ب��رادران اس��فندیاری در کادر فنی همچنان 

موفق بوده یا خیر؟
به معن��ای دیگ��ر رقابت ه��ای جهانی 2014 تاش��کند 
 ب��ه آزمون��ی ش��باهت داش��ت ک��ه نش��ان ده��د قهر

 و کن��اره گیری مربی��ان قبلی و حض��ور کادر جدید چه 
تاثی��ری ب��ر رون��د کار دارد و آیا کش��تی فرنگ��ی ایران 
همچنان قائم به فرد اس��ت یا افراد دیگری هم می توانند 
ناجی روزهای س��خت و حس��اس در جهان��ی و المپیک 
باش��ند؟ اما تقدی��ر هر چ��ه ب��ود رقابت ه��ای جهانی 

تاش��کند هم با چاش��نی ش��انس و تالش، ب��ا قهرمانی 
 تاریخی کش��تی فرنگی ایران به پایان رس��ید و این اتفاق 
غرور آفری��ن و بزرگ همچ��ون تیر خالصی بر ش��قیقه 

منتقدان شورای فنی و مربیان جدید تیم ملی نشست.
کس��ب قهرمان��ی در رقاب��ت ه��ای جهانی 

 تاش��کند آنچن��ان تمام��ی 
گوش شکس��ته های 

و  مواف��ق 
لف  مخا

ن  س��یو ا ر فد
خ��ود  مش��غول  را 

کرد ک��ه گوی��ی تیم کش��تی 
فرنگ��ی ای��ران فت��ح الفت��وح ک��رده و از ای��ن 

پس س��کوی نخس��ت تمامی میادین از آن ماس��ت،  اما 
 واقعی��ت چی��زی دیگ��ری ب��ود که یک س��ال بع��د در 
رقابت های جهانی الس وگاس، روی دیگر خود را به کشتی 
 ایران نشان داد.به جرات کس��ب قهرمانی در رقابت های

  جهانی 2014 ازبکستان و ش��ادی و سرور این پیروزی را 
می توان به یک سراب تشبیه کرد که بعد از گذر زمان در 
الس وگاس به بدترین شکل ممکن، واقعیت را به رخ کشتی 
فرنگی ایران کش��ید و ثابت کرد نباید در س��ایه قهرمانی 
خوابید و با تکیه بر شانس و اقبال حرکت کرد.

شورای فنی هم باید 
پاسخگو باشد، 
از  بع��د 

 

ب��ت  قا ر
ه��ای جهانی 
آمری��کا، فدراس��یون 
کش��تی از عملکرد ملی پوشان 
فرنگی کار ابراز نارضایتی کرد و اعضای ش��ورای 
فنی هم وعده دادند با جدی��ت و قاطعیت عملکرد تیم را 
بررس��ی و تصمیمات الزم را اتخاذ خواهند کرد، اما نکته 
جالب اینجاست که چه مرجعی اجازه مواخذه کردن خود 

شورای فنی را دارد!

آیا همین اعضای شورای فنی نبودند که گردهم نشستند 
و با سبک ،سنگین کردن داش��ته های موجود، دست به 
انتخاب و چیدمان اعضای کادر فنی فعلی زدند؟ آیا بهتر 
نیست عالوه بر مربیان و ملی پوش��ان کادر فنی،  اعضای 
شورای سیاست گذاری کشتی فرنگی هم مواخذه شوند و 
تاوان برخی تصمیمات غلط خود را بدهند؟احترام کسوت 
و موی سپید تمامی پیش کس��وتان شورای فنی کشتی 
فرنگی، واجب؛  اما با توجه به رزومه و پیشینه برخی اعضای 
این ش��ورا،  آیا آنها واقعا ش��رایط اتخاذ تصمیمات بزرگی 

همچون انتخاب کادر فنی را داشته یا دارند؟
خادم؛ ضلع سوم مثلث ناکامي؟

 از مل��ی پوش��ان اعزام��ی و اعض��ای ش��ورای فن��ی 
کش��تی فرنگی ک��ه بگذری��م،  برخ��ی از منتق��دان و 
کارشناسان از رسول خادم به عنوان ضلع سوم مثلث 

ناکامی در الس وگاس یاد می کنند.
رییس فدراسیون کشتی، حاال به عنوان سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد از دو سو مورد حمله و انتقاد 
قرار دارد، از یک س��و باید پاس��خگوی نتایج 
ضعیف برخی آزادکاران و پیدا کردن راه چاره 
برای رفع آن باشد و از سوی دیگر همچنان 
متهم به بی توجهی به کشتی فرنگی است و 
بسیاری از منتقدان فدراسیون او را یکی از 
عوامل مهم س��قوط فرنگی کاران در الس 

وگاس می خوانند.
ضمن اینکه ناکام��ی در آمریکا آن هم قبل 
از المپیک برزیل زنگ خطر را برای خادم و 
همکارانش به صدا درآورده است. برخی نیز 
اعتقاد دارند خادم نباید همزمان سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد و رییس فدراسیون باشد زیرا 
این امر سبب می شود او تمرکز بر روی مسایل ریز 

و تاثیرگذار را از دست بدهد.
کم کاری های فدراسیون کشتی

در این اینکه فدراسیون کشتی مثل همه فدراسیون ها 
تالش می کند ورزش��کارانش را به بهترین شکل ممکن 
برای حضور در رویدادهای بین المللی آماده کند ش��کی 
نیست اما نگاهی به عملکرد برخی کشتی گیران، خصوصا 
آنهایی که در ثانیه های پایانی نتیجه را به حریفان واگذار 
 کردند نشان می دهد فدراسیونی ها در این بخش کم کاری 
 کرده اند و نتوانس��تند کش��تی گی��ران را از نظر تفکرات

 حرفه ای و ذهنی آماده چنین لحظات حساسی کنند.
شاید در این اتفاق کادر فنی بیشتر از همه مقصر باشد اما 
جایی که رییس فدراسیون خودش سرمربی است طبیعتا 
فدراسیون هم در این ماجرا تقصیر مستقیم دارد. تا زمان 
المپیک باید برای این مش��کالت فکری اساس��ی کرد و 

نقایص را به حداقل رساند.

سرخابی ها

 تی��م مل��ی والیب��ال ای��ران در ادام��ه رقاب��ت ه��ای
 جام جهانی به مصاف ایتالیا می رود. حضور کوانتورنای 
کوبایی و زایتس��ف روس��ی در ترکیب تیم ملی ایتالیا 
قدرت ای��ن تی��م را دو چن��دان و کار ایران را س��خت 
 کرده اس��ت.رقابت ه��ای جام جهان��ی ژاپ��ن بعد از 
دو روز وقف��ه وارد مرحله دوم خود می ش��ود و از امروز 
تیم ه��ای حاضر در ای��ن تورنمنت دیداره��ای خود را 
پی می گیرند. 12 تیم ش��رکت کننده در جام جهانی 
بعد از ترک هاماماتس��ور در شهر اوزاکا اسکان یافته اند 
و دیدارهای خود را در این ش��هر برگ��زار خواهند کرد.

تیم ملی والیب��ال ایران، ام��روز دیدار حساس��ی برابر 
ایتالیا خواهد داش��ت. این بازی ساعت 10:40 به وقت 
 تهران برگزار می ش��ود. دو تیم در ش��رایطی برابر هم

 قرار می گیرند که ایران از پنج بازی قبل خود دو برد و 
سه شکست را در کارنامه خود ثبت کرده و در رده هفتم 
جدول کلی ایستاده اس��ت اما ایتالیا با چهار پیروزی و 
یک باخت تیم چهارم جدول است.دو برد تیم ملی ایران 
برابر تونس و ونزوئال رقم خورده و در عوض جدال برابر 
آرژانتین، لهس��تان و روس��یه را واگذار کرده است. اما 
ایتالیا به ترتیب مقابل کانادا، استرالیا، مصر و ژاپن برنده 

 شد در چهارمین بازی خود در جام جهانی برابر آمریکا
  س��ه بر صفر مغل��وب ش��د.با توج��ه ب��ه نتایجی که 
 تیم ملی ایران برابر ایتالیا در س��ال های اخیر کس��ب 
کرده اس��ت ش��اید به ظاهر بازی براب��ر ایتالیا چندان 
دشوار نباش��د اما تغییراتی که این تیم در کادر فنی و 
 بازیکنانش انجام داده کامال وضعی��ت متفاوتی را رقم

 زده است.»مائورو بروتو« دیگر سرمربی این تیم نیست 
 و »جیانلورن��زو بلنگینی« هدایت آت��زوری را بر عهده 
 گرفت��ه اس��ت. وی در نخس��تین تصمی��م خ��ود

 »ایوان زایتس��ف« روس��ی االصل را که با محرومیت 
انضباطی در مرحله دوم لیگ جهانی مواجه شده بود به 
تیم ملی بازگرداند اما به تراویکا، پاسور صربستانی تیم 
ایتالیا روی خوش نشان نداد.اما مهم ترین اتفاق در تیم 
ملی ایتالیا حضور یک بازیکن سرشناس کوبایی است. 
عثمانی خوانتورنا، بازیکن ۳0 ساله و قدرتی که سال ها 
در لیگ ایتالیا بازی کرده اس��ت با پذیرش تابعیت این 
کشور در ترکیب ایتالیا به میدان رفته است. این بازیکن 
تا سال 200۶ برای کوبا بازی کرد اما پس از آن به خاطر 
مشکالتی که با مس��ووالن فدراس��یون کوبا پیدا کرد 
برای این تیم به میدان نرفت و حاال با پیراهن ایتالیا در 
میادین ظاهر می شود. حضور وی در کنار زایتسف قدرت 
ایتالیا را دو چندان کرده است.این در شرایطی است که 
هنوز وضعیت بازی کردن ش��هرام محمودی مشخص 
 نیست و اگر او به این بازی هم نرسد امیر غفور در پست

 پشت خط زن به کار گفته خواهد شد. بعید است تغییر 
دیگری را در ترکیب تیم ملی شاهد باشیم.تیم ایران که 
تقریبا شانس رفتن به المپیک را از دست داده است برای 
قرار گرفتن در جمع شش تیم برتر جام جهانی نیاز به 
برد در این مسابقه دارد این در شرایطی است که ایتالیا 

هم انگیزه های فراوانی برای کسب پیروزی دارد .

  ریی��س کمیت��ه فوتس��ال درحال��ی مذاکرات��ی را با 
محمد ناظم الشریعه برای سرمربیگری تیم ملی فوتسال 
انجام داده که به نظر می رسد این مذاکرات ظاهری است 
و احتماال در پایان لیگ شمسایی روی نیمکت تیم ایران 
می نشیند.س��یدرضا افتخاری به صورت غیرمس��تقیم 
مذاکره با س��یدمحمد ناظم الشریعه برای سرمربیگری 
تیم ملی فوتس��ال ایران را تایید کرد. او ابت��دا با تاکید 
بر اینک��ه حمایت و امکان��ات الزم ب��رای انتخاب مربی 
 خارجی برای تیم ملی وجود ندارد، به دالیل عدم انتخاب 
وحید شمسایی هم اشاره کرد و گفت: شمسایی به خاطر 

دو شغله بودن مورد تایید هیات رییسه قرار نگرفت.
 افتخ��اری وقت��ی ب��ا ای��ن س��وال مواج��ه ش��د ک��ه 
محمد ناظم الش��ریعه گزینه موردنظر کمیته فوتسال 
شاید تجربه زیادی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی 
را نداشته باشد، با کنایه گفت: شما که دو گزینه ما را رد 
کردید )شمسایی و ناظم الشریعه(. نفر سوم را شما معرفی 
می کنید؟ در واقع افتخاری با این جمله تاکید کرد که به 

گزینه دیگری فکر کرده و فکر هم نخواهد کرد.
چند س��اعت بعد، افتخاری در وزارت ورزش جلسه ای 
را با حضور ناظم الش��ریعه و علی صانع��ی برگزار کرد تا 

تمام گمانه زنی ها از مذاکره کمیته فوتسال با این مربی 
 رنگ واقعی��ت به خود بگی��رد اما پیش از این جلس��ه،

 رییس کمیته فوتس��ال در مصاحب��ه عجیب دیگری 
مدعی شده بود که ناظم الش��ریعه سرمربی نیست و به 
عنوان نفر دوم نیمکت، گزینه کمیته فوتس��ال اس��ت.

رمزگش��ایی از صحبت های افتخاری نشان می دهد که 
 وی احتماال س��ناریوی جدید دیگ��ری را برای نیمکت 
تیم ملی در نظر دارد؛ سناریویی که گفته می شود قرار 
است با اتمام لیگ و با پیوستن وحید شمسایی به تیم ملی 
 به عنوان سرمربی، کامل ش��ود. در واقع ناظم الشریعه، 
محمد هاش��م زاده و علی صانع��ی تا پای��ان لیگ برتر 
 فوتس��ال، تمرین��ات و اردوه��ای تیم مل��ی را زیر نظر 
خواهند داش��ت و تا بع��د از اتمام لیگ، مش��کلی برای 
پیوستن شمس��ایی به این جمع نباش��د. به این ترتیب 
بهانه هیات رییسه فدراسیون فوتبال مبنی بر دو شغله 
بودن شمسایی هم از بین خواهد رفت.این در حالی است 
که افتخاری در جلسه با ناظم الش��ریعه بر روی مسایل 
مختلفی از جمله اردوها، تمرینات و قرارداد یک س��اله 
با تیم ملی صحبت کرده است. نکته عجیب دیگر اینکه 
علی صانعی عضو کمیته فنی که گزینه مدیریت فنی تیم 
ملی است، برای کار در این پُست اعالم آمادگی کرده تا به 
نوعی بر خالف سیاست های کلی کمیته فنی و توسعه در 
قبال انتخاب کادر فنی تیم ملی عمل کرده باشد.تناقض 
گویی ها و سردرگمی های نیمکت تیم ملی که عمر آن 
حاال به ۶ ماه می رس��د، احتماال بعد از برگزاری جلسه 
کمیته فنی و توسعه با حضور علی کفاشیان و سیدرضا 
افتخاری به ظاهر برطرف می ش��ود ولی به نظر می رسد 
با این سناریو، بحث وضعیت نیمکت تیم ملی تا یک ماه 
مانده به آغاز مس��ابقات جام ملت های آس��یا همچنان 

ادامه داشته باشد.

رقابت های جام جهانی والیبال- ژاپن؛

ایران - ایتالیا؛ روز سخت کواچ و شاگردانش

تا آخر هفته آینده به حساب 
پرسپولیسی ها پول واریز می شود
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سناریوی جدید برای نیمکت تیم ملی و احتمال انتخاب شمسایی بعد از لیگ؛
رمزگشایی ازصحبت های رییس فوتسال
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زنگ خطر 
کشتی فرنگی 
به صدا در آمد؛

ازسراب تاشكند تا 
واقعیت الس وگاس
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دانستنی هاسبک زندگی

درس و مدرسه، موضوعات از پیش انتخاب شده و مشخصی هستند که بر پایه رشد 
عقالنی و روانی هر گروه سنی و با دقت خاصی برگزیده شده اند، اما درس های زندگی 
در طول زندگی اتفاق می افتند و به دنبال تجربه های تلخ و شیرین حاصل می گردند، 
بنابراین سلسله مراتب ندارند و با اولویت خاصی آموخته نمی شوند. درس های زندگی 
حاصل برآیند تجربه های ما و اطرافیان مان است، مسلما پایانی ندارد و در هر سنی 

قابل یادگیری و تکرار است.
در اینجا چند درس مهم اشاره شده است، شما می توانید درس هایی به آن بیفزایید :

1 - از کاه کوه نسازید
بسیاری مواقع درگیر مسایلی می شویم که به خودی خود چندان اهمیتی ندارد، ولی 
به خاطر نگاه قضاوت گر و بدبین ما مساله، پیچیده می شود و سختی هایی را برای 

زمان حال و آینده ایجاد می کند.
2 - زندگی می تواند غیرقابل پیش بینی باشد

آیا تاکنون این ضرب المثل را شنیده اید: » آمد به سرم از آنچه می ترسیدم « گاهی 
اوقات در طول زندگی خود درگیر مسایلی می شویم که هرگز انتظارشان را نداشته ایم 
و شاید دیگران را به خاطر آن موضوع مورد شماتت و انتقاد قرار داده باشیم. همیشه، 
همه چیز آن طور که در تصور ماست پیش نمی رود، پس منتظر غیرمنتظره ها باشیم. 
این نگاه به ما کمک می کند هنگام مواجهه با مسائل خاص دچار شوک و بهت نشویم 

و نیز شرایط دیگران را بیشتر درک کنیم.
3 - یکی از نامطلوب ترین کلمات در هر زبانی، کلمه » من « است

داشتن اعتماد به نفس و رضایت از خویشتن بس��یار مطلوب است، اما دائما از خود 
گفتن، از موفقیت های خود صحبت کردن و از خود متشکر بودن، بیشتر مشخصات 

یک فرد از خود راضی است تا یک فرد با اعتماد به نفس.
4 - روابط انسانی از هر چیزی مهم تر است

 داش��تن روابط س��الم انس��انی در زندگی هر فرد از مهم ترین امتیازات محس��وب
 می شود. اگر فردی برای رسیدن به موفقیت و امکانات اقتصادی و موقعیتی روابط 
انسانی خود را فدا کند، در حقیقت این موفقیت یک موفقیت حقیقی نیست. بدون 
 عشق و حمایت خانواده و دوس��تان زندگی حتی در ش��رایط مالی ایده آل، سرد و

 بی روح است. پیش از حرکت در جاده موفقیت اولویت هایمان را مشخص سازیم تا 
روابط را فدای موقعیت نکنیم.

5 - هیچ کس نمی تواند موجب شادی شما شود
شاد بودن و آرامش خیال مسوولیت خود شما است نه هیچکس دیگر. هرکدام از ما 
بایستی بتوانیم با شناخت بهتر خویشتن، نقطه رضایت و تعادل را در خودمان پیدا 
کنیم. ارتباطات ما کیفیت زندگی ما را ارتقا می بخش��د و آن را غنی تر می سازد اما 
مستقیما موجب خوشحالی ما نمی شوند بلکه خودمان سبب ساز شادی خود هستیم.

6 - مراقب کلمات و رفتار خود باشید
طرز تفک��ر، کلمات مورد اس��تفاده و رفتار ما ش��خصیت ما را می آفرین��د. همواره 
 فردی باشیم که به خاطر آنچه هستیم از خودمان رضایت داشته باشیم و خانواده و

 آشنایان مان در کنار ما احساس افتخار کنند.
7 - خودتان، دوستان تان و حتی دشمنان تان را ببخشید

همه ما انس��انیم، بنابراین گاه��ی بیراهه می رویم یا اش��تباه می کنی��م. چنانچه 
این اش��تباه تکرار نش��د و احس��اس پش��یمانی به همراه داش��ت قابل بخشیدن 
 اس��ت. درگیر ش��دن دائم با خطاهای خودمان و دیگران زندگی را بس��یار سخت

 می سازد.
ادامه دارد....

ماه باعث رشد موها می شود
برای تقویت موها و رشد سریع آنها یعنی 1.5 تا 1.8 سانتی متر در ماه، باید 
موها را زمانیکه قرص ماه کامل است کوتاه کرد. می پرسید چرا؟ سالمت 
مو بستگی به این دارد که خون در پوست سر به خوبی جریان داشته باشد 

تا مواد مغذی کافی به سلول ها برسد. 
قدرت جاذبه ی ماه به همان ش��یوه ایی که باعث وقوع جزر و مد دریاها 
می ش��ود، روی مایعات درون بدن به ویژه خون تاثیر می گذارد. در واقع 
ماه کامل باع��ث افزایش قطر داخلی مویرگ ها می ش��ود. به این ترتیب 
 خون بهتر جریان می یابد و مواد مغذی الزم برای س��لول ها بهتر تامین 

می شود.
آیا ماه روی سالمت روانی ما تاثیر می گذارد؟

 بر اس��اس نتایج یک پژوهش آمریکایی که در س��ال 1995 در دانشگاه 
 نوول اورلئ��ان انجام گرفت، 81 درصد دس��ت اندرکاران س��المت روان 
بر این باورند که گردش ماه روی رفتار انس��ان ها تاثی��ر میگذارد. برخی 
 از بیمارس��تان های روانی نی��ز با فرا رس��یدن ماه کامل طب��ق پروتکل 

مراقبت های ویژه عمل می کنند. 
اما باید گفت که این باورها پش��توانه ی علمی نداشته و صرفا از تجربیات 
پرس��نل بیمارس��تان ها نش��أت می گیرد. به خاطر اینکه تاکنون هیچ 
پژوهش علمی رابطه ای��ی بین زمان کامل بودن قرص ماه و حاد ش��دن 
رفتارهای تهاجمی افراد، افزایش خودکشی و یا قتل را به اثبات نرسانده 

است.
ماه باعث ایجاد مشکالتی در سیاهرگ ها می شود

بله درست اس��ت. همانطور که قدرت جاذبه ی ماه آب اقیانوس ها را باال 
می برد، قرص کامل ماه نیز باعث افزایش حجم مایعات بدن شده و سرعت 
جریان آنها را باال می برد. این امر برای افرادی که دیواره ی رگهای ش��ان 

نازک و حساس است ورم پا، واریس و هموروئید به همراه می آورد. 
اگر به دنبال دلیل بیش��تری می گردید باید بگوییم که بدن انسان از 60 
الی 80 درصد آب تشکیل ش��ده اس��ت و امروزه تقریبا همه ی محققان 
 و دانش��مندان به این نتیجه رس��یده اند که س��لولهای بدن با پدیده ی 
»میکرو جزر و مد های درونی« مواجه اند که ب��ر اثر قدرت جاذبه ی ماه 
رخ می دهد و این جزر و مدها در زمانی که قرص ماه کامل است با قدرت 

بیشتری اتفاق میافتد.
آیا ماه باعث بی خوابی می شود؟

در شب هایی که قرص ماه کامل اس��ت برخی از افراد حالت عصبی دارد، 
خوابشان به هم می ریزد و تمایل بیش��تری به ورزش و حرکات فیزیکی 

پیدا می کنند.
 در س��ال 1992 محققان در ژنو دریافتند که م��اه روی الکترون ها تاثیر

 می گذارد. ماه هر روز اش��عات الکترومغناطیسی متفاوتی از خود ساطع 
 می کند و این »میکرو موج ها« روی الکترون های س��لول های ما تاثیر 

می گذارند. 
در زمانی که قرص ماه کامل است همین اشعات میتواند تاثیر الکتریکی 
داشته باشند و در نتیجه باعث تحریک اعصاب افراد و ایجاد تغییراتی در 

زمان خواب آنها شوند.

درس هایی برای داشتن زندگی بهتر
) بخش اول(

تاثیر ماه بر روی سالمتی
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کاریکاتور)افزایش قیمت لبنیات(

داستان کوتاه

شیوانا

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

بر زیبایی idiom می باشد.

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

آموزش شهروندی ) سرقت به عنف (زنگ زبان

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

 Nose  »با »بینی
Look down one's nose at sb
sth/
به کسی/چیزی محل سگ نگذاشتن,کسی 

را قابل ندانستن

Be no skin off one's nose
به هیچ جای کسی برنخوردن، برای کسی علی 

السویه بودن، برای کسی هیچ مهم نبودن

Get up sb's nose
کفر کسی را باال آوردن

عبارت مثلی باال در مورد آن دس��ته افراد حریص و 
طماع به کار می رود که بخواهن��د از دو نفع و فایده 
مغایر و مخالف یکدیگر س��ودمند گردن��د و حاضر 
نباشند از هیچ یک صرف نظر کنند . این گونه افراد از 
هر رهگذر حتی اگر به ضرر دیگران هم منتهی شود 
جلب نفع شخصی را از نظر دور نمی دارند . قبیل عرب 
هر کدام بتی به نام داش��تند که ب��ا آداب مخصوص 
به زیارت آن می رفتند و قربان��ی تقدیم می کردند 
. معروفترین بت های س��رزمین عربس��تان عبارت 
بودن��د از : هبل بر وزن زحل ، ود ب��ر وزن رد ، بعل بر 
وزن لعل ، منت ، عزی ، سعد ، سواع ، یغوث ، یعوق ، 
 که تقریباً کلیه قبیل ع��رب در زمان جاهلیت آنها را 

می پرستیدند و قربانی می دادند .
عالوه بر بتهای مذک��ور صدها بت دیگ��ر هم مورد 

س��تایش و نیایش بود که ذکر اسامی آنها از حوصله 
 و بحث ای��ن مقاله خ��ارج اس��ت . اما جال��ب ترین 
بت پرستی ها که مورد بحث ما می باشد بت پرستی 
طایفه حنیفه بوده اس��ت زیرا کار جهل و انحطاط و 
گمراهی را این طایفه به جایی رسانیده بودند که بت 
 معبود خویش را از آرد و خرما می س��اختند و آن را 
می پرستیدند . در یکی از سال های مجاعه و قحطی 
که شدت گرسنگی به حد نهایت رس��یده بود افراد 
قبیله حنیفه آن خدای خرمایی را بین خود قسمت 
کردند و خوردن��د !!پس از این واقعه در میان س��ایر 
قبایل عرب اصطالح کل ربه زمن المجاعة رواج یافت 
و با تحریف و تصرفی که در این اصطالح به عمل آمد 
عبارت فارس��ی هم خدا را می خواهد هم خرما را در 

میان ایرانیان به صورت ضرب المثل درآمد.

جواب معمای 1680 
در ابتدای معما این نکته اشاره شده است که فرض 
کنید که راننده اتوبوس هستید بنابراین سن راننده 

اتوبوس برابر با سن شما می باشد . 
همه کالغ ها به این دلیل که تمامی آن ها در شرف 

پرواز کردن هستند . 

معمای 1681
 تعداد حیواناتی که موسی به داخل کشتی 

برد از هر جفت حیوان چه تعداد بود ؟ 
 شیب پشت بامی در یک طرف 60 درجه و 
طرف دیگری 30 درجه است . خروسی روی این 
پشت بام تخم می گذارد . به نظر شما تخم به کدام 

طرف می افتد ؟ 
 یه سوال حقوقی . هواپیمایی که از ایران به 
سمت ترکیه در حال حرکت بوده است ، سقوط 
می کند . بازماندگان آن را در کجا دفن می کنند؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

چمدونش را بسته بودیم،با خانه سالمندان هم هماهنگ شده بود
کال یک ساک داشت ، کمی نون روغنی، آبنات، کشمش ،چیزهایی شیرین، برای 

شروع آشنایی …
گفت: »مادر جون، من که چیز زیادی نمیخورم یک گوشه هم که نشستم نمیشه 

بمونم، دلم واسه نوه هام تنگ میشه!«
گفتم: »مادر من دیر میشه، چادرتون هم آماده ست، منتظرن.«

گفت: »کیا منتظرن؟ اونا که اصال منو نمیشناسن! آخه اون جا مادرجون، آدم دق 
میکنه ها، من که اینجا به کسی کار ندارم اصال، اوم، دیگه حرف نمی زنم. خوبه؟ 

حاال میشه بمونم؟«
 گفت��م: »آخه مادر م��ن، ش��ما داری آلزایمر م��ی گیری همه چی��زو فراموش

 می کنی!«
گفت: »مادر جون، این چیزی که اسمش سخته رو من گرفتم، قبول! اما تو چی؟ 

تو چرا همه چیزو فراموش کردی پسرم؟!«
خجالت کشیدم …! حقیقت داشت، همه کودکی و جوونیم و تمام عشق و مهری 
را که نثارم کرده بود، فراموش کرده بودم.اون بخشی از هویت و ریشه و هستیم 

بود،راست می گفت، من همه رو فراموش کرده بودم!
زنگ زدم خانه سالمندان و گفتم که نمی ریم

توان نگاه کردن به خنده نشسته برلب های چروکیده اش رو نداشتم، ساکش رو 
باز کردم نون روغنی و … همه چیزهای شیرین دوباره تو خونه بودند!

آبنات رو برداشت گفت: »بخور مادر جون، خسته شدی هی بستی و باز کردی.«
دست های چروکیدشو بوسیدم و گفتم: »مادر جون ببخش، فراموش کن«

اشکش را با گوشه رو س��ری اش پاک کرد و گفت:»چی رو ببخشم مادر، من که 
چیزی یادم نمی یاد، شاید فراموش میکنم! گفتی چی گرفتم؟ آلمیزر؟!«در حالی 

که با دستای لرزونش، موهای دخترم را شونه میکرد زیر لب می گفت:
»گاهی چه نعمتیه این آلمیزر…!«

روزی برای شیوانا خبر آوردند که در معبدی در ده مجاور فردی ادعا می کند که استاد 
شیواناست و درس معرفت را او به شیوانا آموخته است

شیوانا تبسمی کرد و گفت : » گرچه این استاد را ندیده ام اما به او سالم برسانید و بگویید 
خوشحالم به همسایگی ما آمده است همچنین به اس��تاد بگویید تعدادی از شاگردان 
جدیدم را برایش می فرستم تا در محضر او کسب فیض کنند و درس معرفت را مستقیما 

از استاد بزرگ بگیرند . «
سپس شیوانا چند تن از شاگردان جدید را به محضر استاد تقلبی فرستاد . استاد تقلبی 
 چندین ماه هر روز عین حرفهایی که ش��یوانا به بقیه می گفت به ش��اگردانش منتقل 
می کرد و روز به روز نیز شاگردان ورزیده تر می شدند . سرانجام بعد از هفت ماه نوبت به 
درس عملی راه رفتن روی آب رسید . این درس جزو یکی از مراحل پیشرفته ی درسهای 

معرفت شیوانا بود .
در روز امتحان اس��تاد تقلبی و شاگردانش و ش��یوانا و مریدانش به لب رودخانه آمدند . 
شیوانا بدون اینکه کالمی بگوید به استاد تقلبی تعظیمی کرد و به سوی رودخانه رفت 
و همراه مریدانش از روی آب گذشت و آن س��وی رود در کرانه ایستاد . شاگردان استاد 
تقلبی نیز یکی یکی از استاد رخصت گرفتند و به دنبال مریدان شیوانا روی آب راه رفتند 
و به آن سوی رودخانه رسیدند و نوبت اس��تاد تقلبی رسید . او هم پس از آخرین شاگرد 
وارد رودخانه شد اما بالفاصله در آب فرو رفت و جریان رودخانه او را با خود برد و شاگردان 
 هر چه تالش کردند نتوانس��تند اس��تاد تقلبی را نجات دهند .یکی از مریدان از شیوانا

 پرس��ید : اگر او تقلبی بود پس چرا درس ها به درستی منتقل ش��ده بود و شاگردانش 
توانستند از آب رد شوند ؟!

شیوانا پاسخ داد : » اصول معرفت مستقل از عارف کار می کند و این عارف است که باید 
 س��عی کند تا خودش را به معرفت برساند و دل به معرفت بس��پارد . استاد تقلبی گمان 
می کرد جذابیت درس های شیوانا در خود شیواناست و همین باعث شکستش شد . حال 
آنکه به خاطر جذابیت مباحث معرفتی است که شیوانا دلنشین شده است . استادی که 

تفاوت این دو را نمی فهمد تقلبی است.«
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عوامل زمینه ساز اصلی
بی احتیاطی در حمل پول و اشیای قیمتی .

تردد در اماکن خلوت همراه با وجود نقد فراوان .
دلسوزی بی جا نسبت به افراد ناشناس .

از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 
برای خرید، حتی المقدور به جای پ��ول نقد و چک پول از کارت عابر 
بانک استفاده کنید یا به صورت اینترنتی از سایت های معتبر خرید کنید. 

برای جابه جایی پول بین بانک ها، از چک های بین بانکی یا حواله تلفنی 
و اینترنتی به جای پول نقد استفاده کنید.

پول، طالجات و سایر اموال قیمتی خود را در معرض دید همگان قرار 
ندهید.

از شمارش پول در انظار عمومی خودداری کنید. 
از وصل کردن تلفن همراه خود بر روی کمبرند، آویختن آن به گردن 

یا به طور کلی قرار دادن آن در معرض دید بپرهیزید.
شماره سریال تلفن همراه خود را در جایی یادداشت کنید تا در صورت 

سرقت بتوان آن را ردیابی کرد.
در صورت حمل وجوه نقد زیاد یا اموال قیمت��ی، از یک یا چند نفر از 

دوستان و آشنایان مورد اطمینان خود بخواهید شما را همراهی کنند.
هنگام به همراه داشتن اموال با ارزش، ترجیحاً از وسایل نقلیه عمومی، 

نظیر تاکسی و آژانس استفاده کنید. 
از تردد در مکان های خلوت، به ویژه اگر پول و طالجات زیادی به همراه 

دارید، خودداری کنید. 
در صورتی که پول نقد و یا اش��یای قیمتی یا مدارک مهمی به همراه 

دارید، حتی االمکان از پیاده روی برای مسافتی طوالنی بپرهیزید.
کسانی که به دلیل ماهیت شغلش��ان مجبور به حمل پول یا اموال با 
ارزش می باشند، نظیر طالفروشان کیفی، الزم است موارد ایمنی ذکر شده 

را با دقت بیشتری رعایت کنند.
از تزیین کودکان به زی��ورآالت قیمتی و رها کردن آن��ان در معابر و 

بوستان ها و اماکن عمومی و مذهبی خودداری کنید. 
از نظارت بر کودکان در حال بازی غافل نشوید. 

آلزایمــــر مادر!

هم خدا را می خواهد؛ هم خرما را

استاد قالبی
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اخبار کوتاه

عامل جنایت در دخمه معتادان پس از هفت ماه به قتل اعتراف کرد.
 دوازدهم بهمن سال گذشته نیروهای خدمات شهری شهرداری هنگام 
تمیز کردن حاشیه اتوبان یاسینی متوجه جسد مردی داخل گودال دو 
متری ش��دند. با اعالم موضوع به پلیس و حضور تی��م جنایی در محل، 
مش��خص ش��د این گودال دخمه معتادان و افراد بی خانمان اس��ت و 
جسد کشف شده در آن متعلق به مردی 32 ساله به نام محمدرضاست. 
پزشکی قانونی نیز با معاینه جس��د اعالم کرد مقتول بر اثر اصابت ضربه 
جسم سخت به ناحیه سر به قتل رس��یده است.به این ترتیب تحقیقات 
برای شناسایی عامل جنایت آغاز ش��د و ماموران توانستند دو نفر را که 
به این دخمه رفت و آمد داش��تند، شناسایی کنند. بازجویی از دو متهم 
آغاز شد تا این که پسر جوان به نام کاظم با قبول حضور در صحنه قتل، 
معتادی به نام رسول را به عنوان قاتل معرفی کرد. سرانجام رسول نهم 
ش��هریور دس��تگیر اما در بازجویی منکر ارتکاب جنایت شد.تحقیقات 
در این زمینه ادامه داش��ت تا این که روز گذش��ته کاظم 34 س��اله به 
قتل مرد معتاد در دخمه اعتراف کرد و گف��ت: آن روز رضا بدون اجازه 

برای مصرف مواد مخدر ب��ه دخمه آمد که بین 
او و رس��ول درگیری ش��د. من هم 

در دفاع از رس��ول چند ضربه 
به او زدم و بعد دس��ت و پایش 
را بستم و با کش��یدن کاپشن 
روی س��رش چند ضربه دیگر 
به س��رش زدم تا این که متوجه 
شدیم او مرده اس��ت و از دخمه 
ف��رار کردم.با اعتراف��ات متهم 
به قتل، محس��ن مدیر روس��تا 
بازپرس شعبه ششم دادسرای 
امور جنایی دس��تور تحقیقات 

بیشتر از متهم را صادر کرد.

در اجرای طرح نظارت و کنترل بر اصناف برای ارتقای امنیت اجتماعی و 
ساماندهی صنوف، در شهر اصفهان در مدت 15 روز، این واحدهای متخلف 

پلمپ شدند.
به گزارش سرویس حوادث به نقل از واحد مرکزی خبر، 124واحدصنفی 

متخلف دراصفهان پلمپ شد.
س��رهنگ عاصمی افزود: دراجرای این طرح 17 هزار و 302 واحد صنفی 
بازدید ش��د که واحدهای صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و 
رعایت نکردن قوانین و مقررات شناسایی و پلمب ش��دند.وی با اشاره به 
صدور اخطاریه پلمب برای 392 واحد صنفی دیگر افزود: این واحدها در 
صورت رفع نکردن معایب و نواقص خود در مهلت مقرر با برخورد قانونی 

پلیس مواجه می شوند.

فرمانده انتظامي اس��تان س��منان از کش��ف حدود نیم تن تریاك با 
همکاري پلیس اس��تان خراس��ان رضوي در یك عملی��ات ضربتي و 

غافلگیرانه خبر داد.
سرهنگ »روح االمین قاس��مي« گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان سمنان به دنبال چندین ماه کار اطالعاتي شبانه روزي و 
با همکاري سربازان گمنام امام زمان)عج( موفق شدند یك باند فروش 
مواد مخدر را که از استان هاي جنوب شرقي اقدام به انتقال مواد مخدر 
به استان هاي مرکزي و شمال شرقي کش��ور مي کردند، شناسایي و 
دستگیر کنند.وي افزود: در این راس��تا ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر سمنان با همکاري پلیس اس��تان خراسان رضوي در عملیاتي 
منسجم و ضربتي سه دستگاه خودرو را متوقف و چهار قاچاقچي مواد 
مخدر را در شهر مشهد دستگیر کنند.فرمانده انتظامي استان سمنان 
ادامه داد: در بازرسي از یك خودروي توقیفي 46 بسته تریاك به وزن 
تقریبي 477 کیلو و 500 گرم که به طرز ماهرانه اي در داخل خودرو 
جاسازي شده بود، کشف شد.قاسمي در پایان به قاچاقچیان هشدار 
داد: استان سمنان استان امني براي سوداگران مرگ نیست و پلیس 
با تمامي امکانات و تجهیزات، استان را رصد کرده و هرگونه تحرك از 

سوي سوداگران با مقابله شدید پلیس مواجه مي شود.

اعتراف به جنایت در دخمه معتادان

پلمپ 124 واحد متخلف در اصفهان

کشف نيم تن مواد مخدر در سمنان

کارگ��ر روزمزد با مش��اهده کیس��ه ام��وال تاریخی 
وسوس��ه ش��د ت��ا ب��ا س��رقت آن یکش��به پولدار 
 ش��ود، اما قب��ل از ف��روش ام��وال عتیقه دس��تگیر

 شد.
 مدیر میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
بهبهان گفت: شش سال قبل بخشی از فرهنگسرای 
بهبهانیان برای نگهداری ام��وال قدیمی و عتیقه در 
اختیار میراث فرهنگی قرار گرف��ت، اما بعد از مدتی 
مدیرعامل فرهنگس��را خواستار تخلیه مکان و خارج 

کردن موزه از آنجا شد. 
بنابراین با تعطیلی این مرکز اش��یای م��وزه به خانه 
محس��نی منتقل و قرار ش��د پ��س از آماده ش��دن 
ساختمان موزه، اموالی که در خانه محسنی نگهداری 

می شد به آنجا انتقال یابد.
منصور صف��وت اضافه کرد: از اردیبهش��ت امس��ال 
تا روزه��ای پایانی خ��رداد مراحل انتق��ال اموال به 
س��اختمان میراث فرهنگی انجام و اموال قیمتی به 

ساختمان سه طبقه موزه منتقل شد. 
در این مدت ب��رای جابه جایی ام��وال از یك کارگر 
روزمزد اس��تفاده کردیم. این مرد جوان 40 روز با ما 

همکاری داشت.
سرقت اشيای قيمتی

وی تصری��ح ک��رد: تمام وس��ایل سرجایش��ان قرار 
گرفت اما 120 ش��یء تاریخی از جمله س��که های 
آلی��اژی و فلزهای تزئین��ی متعلق ب��ه دوره پهلوی 
 و قاج��ار به دلی��ل کمبود ج��ا در انب��اری نگهداری 

شد.
 بعد از 40 روز که کار چیدمان ام��وال موزه در اداره 
میراث فرهنگی پایان یافت، مرد کارگر هم تس��ویه 
حس��اب کرد و رف��ت. اوایل تی��ر امس��ال از طریق 
ش��هروندان متوجه ش��دیم مرد جوان��ی قصد دارد 

 اشیای عتیقه ای را بفروشد و در جستجوی مشتری
 است.

دستگيری سارق
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
بهبهان ادامه داد: با اطالعاتی که به دس��ت آوردیم، 
معلوم ش��د ف��ردی که قص��د ف��روش ای��ن اموال 
تاریخی را دارد کس��ی نیس��ت جز هم��ان کارگری 
 ک��ه 40 روز ب��رای اداره میراث فرهنگ��ی کار کرده 

بود. 
با مشکوك شدن به این موضوع کیسه اشیای تاریخی 
را که در انبار نگهداری می شد، بررسی کرده و متوجه 
شدیم کیسه موردنظر س��رقت شده است. با گزارش 

موضوع سرقت این اش��یا به پلیس و مراجع قضایی، 
پرونده ای تش��کیل و کارگر س��ارق پیش از این که 
 فرصتی برای فروش این اش��یا پیدا کند، دس��تگیر 
ش��د.متهم در جری��ان تحقیق��ات گفت: ی��ك روز 
که ب��رای برداش��تن طناب ب��ه انباری رفت��ه بودم، 
کیس��ه اموال تاریخی را دیدم و تصمیم به س��رقت 
آن گرفت��م. منتظر ب��ودم کارم در آنجا تمام ش��ود 
 تا با ف��روش اموال بتوانم پولدار ش��وم، اما دس��تگیر 

شدم.
 هم اکن��ون اموال و اش��یای م��وزه در س��اختمان 
 اداره می��راث فرهنگ��ی در امنیت کام��ل نگهداری 

می شود.

اخبار

کارگری 19 ساله هنگام کار با چرخ گوشت صنعتی دستش قطع شد.
 جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نش��انی تهران در این باره گفت: 
وقوع این حادثه به سامانه 125 گزارش شد و آتش نشانان به محل حادثه 
در خیابان اسکندری جنوبی اعزام ش��دند.آتش نشانان با اعزام به محل 
مشاهده کردند حادثه در یك مغازه کبابی رخ داده و دست چپ یك جوان 
19 ساله تا مچ داخل چرخ گوشت صنعتی گیر کرده است. آتش نشانان با 
باز کردن چرخ گوشت، دست وی را خارج و فرد مصدوم را به بیمارستان 

منتقل کردند. متاسفانه دست این کارگر تا مچ قطع شده است.

قطع دست کارگر در چرخ  گوشت

ابالغ وقت رسیدگی
3/366 شماره ابالغیه: 9410103623502351 ش��ماره پرونده: 9309982623900655 
شماره بایگانی شعبه: 940241 محمدرضا ارجمند ش��کوائیه ای علیه مهدی حسینی دائر بر 
مزاحمت تلفنی و توهین به اش��خاص عادی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اردستان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
واقع در اردس��تان و ب��ه کالس��ه 9309982623900655 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1394/07/26 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یك 
نوبت در یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 726 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق(
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1394/04/15297 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 1959 فرعی از 
شماره 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام محمود غالمی چیمه فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است اینك بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ1394/08/18 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ 

انتشار:94/6/25 م الف: 1 مجتبی شادمان – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
حصر وراثت

6/367  خانم اعظم چایی چیان دارای شناس��نامه ش��ماره 60552 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالسه 3099/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان محمد گوهر آرا به شناس��نامه 2294 در تاریخ 94/03/18 اقامت��گاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهری جنتیان 48686 
مادر 2- اعظم چایی چیان 60552 همسر 3- مهناز گوهرآرا 1272044289 فرزند 4- متین 
گوهرآرا 127279451 فرزند 5- فرناز گوهرآرا 1274192099 فرزند و الغیر. اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت یك ماه یك مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16190 رییس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان 
مزایده

6/370 ش��ماره نامه: 9410113623300331 ش��ماره پرونده: 9209982512700650 
شماره بایگانی شعبه: 940096 اجرای احکام مدنی دادگس��تری شهرستان اردستان در نظر 
دارد در راستای نیابت ارسالی از دادگاه قم در پرونده کالسه 940096 مدنی که به موجب آن 
آقای حس��ین عظیمی نیا فرزند محمدرضا و محمدرضا عظیمی نیا فرزند رجب و علی حسین 
پور فرزند محمد به صورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته به انضمام مبلغ 3/600/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 6/480/000 
ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و خس��ارت تاخیر تادیه در حق محک��وم له آقای محمدعلی 
حیدریان فرزند عبدالحسین با وکالت آقای هاشم زمانی و پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال به 
عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توج��ه به اینکه محکوم علیهم طوعاً درصدد اجرای 
مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا پالك ثبتی به شماره 1/9 متعلق به احد از محکوم علیهم را به 
شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 72 س��هم عرصه و اعیان پالك ثبتی به 
شماره 1/9 بخش 17 ثبت اصفهان واقع در روستای ظفرقند که به صورت پمپ بنزین می باشد 
مورد مزایده تنها شامل عرصه و اعیان با 5 سال قدمت دارای اسکلت مختلط بتن و فلز و سقف 
کاذب و تیرآهنی و ساختمان اداری به مساحت 180 متر مربع در یك طبقه ونمای آجر نما فاقد 
انشعاب گاز و دارای کابینت و سیستم سرمایشی و گرمایش��ی از نوع اسپیلت می باشد عرصه 
تمامی ششدانگ ملك مذکور به مس��احت 14845 متر مربع می باشد باتوجه به جمیع موارد 
مذکور ارزش تمامی 72 سهم عرصه و اعیان پالك مورد مزایده به مبلغ 9/550/000/000 ریال 
اعالم می گردد. متقاضیان خرید میتوانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته  و تا پنج 

روز قبل ازتاریخ مزایده ملکی را که آگهی ش��ده مالحظه نمایند. ملك فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یك ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید ودر صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد س��پرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1394/7/21 روز سه شنبه ساعت 9 صبح. مکان مزایده: 
واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان م الف 729 مختاریان پور مدیر اجرای 

احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 
دادنامه

6/369 شماره دادنامه: 122-94/5/31 شماره بایگانی: 58-94 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم 
شورای حل اختالف اردس��تان خواهان: آقای ماش��اءاله رمضانپور فرزند علی ساکن اردستان 
میدان امام محله بازار منزل ش��خصی. خوانده: آقای هدایت سهرابی مجهول المکان خواسته: 
خلع ید خوانده از یك طبقه ساختمان )زیرزمین( به پالك ثبتی 1/8551 واقع در کوی کبودان 
و خسارت دادرسی به میزان یکصدو پنجاه هزار ریال. قاضی شورا با بررسی محتویات پرونده با 
توجه نظریه مشورتی شورای محترم حل اختالف ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل انش��ای رای می شود. رای قاضی ش��ورا: درباره دادخواست آقای ماشاءاله 
رمضان پور بر آقای هدایت سهرابی دایر بر خلع ید طبقه زیرزمین ساختمان و خسارت دادرسی 
به این توضیح که او اعالم داشته مدت هشت سال زیرزمین ساختمان خود را به خوانده کرایه 
داده که وی سه سال است کرایه نپرداخته و از اردستان رفته و همراه خود را جواب نمی دهد و 
یك نفر ش��اهد نیز اظهار خواهان را تاید کرده و چون که خوانده مجهول المکان بوده از طریق 
نشر اگهی به جلسه دعوت شده ولی وی در شورا حضور نیافته و دفاعی نیز انجام نداده بنابراین 
با توجه به دادخواست خواهان گواهی شاهد حاضر نش��دن خوانده ودفاع نکردن وی خواسته 
خواهان را به حق تشخیص داده و با استناد به ماده 494 قانون مدنی و مواد 515 و 159 و520 
قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به تخلیه طبقه زیرزمین ساختمان مورد نظر و خسارت 
دادرس��ی به میزان یکصد و پنجاه هزار ریال محکوم می کند رای صادر شده نسبت به خوانده 
غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ به خوانده از طریق نشر آگهی قابل اعتراض توسط وی 

نزد اینجانب می باشد. م الف 723 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

6/368 خانم عش��رت طالبی موغاری دارای شناس��نامه شماره 1104 به ش��رح دادخواست 
به کالسه 318/94  ش2 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان رضا حجازی به شناس��نامه 56 در تاریخ 1388/12/25 اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: چهار پسر به نامهای 1- علی 
حجازی به شماره شناسنامه 1221 و 2- روح اله حجازی به شماره شناسنامه 21 و 3- عباس 
حجازی به شماره شناس��نامه 8 و 4 محمد حجازی به شماره شناس��نامه 11 و چهار دختر به 
نامهای 1- زهرا حجازی به شماره شناسنامه 1180008022 و 2- مرضیه حجازی به شماره 
شناسنامه 1180023218 و 3- فاطمه حجازی به ش��ماره شناسنامه 29 و 4- مریم حجازی 
به شماره شناسنامه 52 و یك همسر دائمی به نام عشرت طالبی موغاری به شماره شناسنامه 
1104 و مادرش به نام فاطمه عرب زاده به ش��ماره شناس��نامه 764  و الغی��ر. اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت یك ماه یك مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف 
یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 728 رییس شعبه دوم شورای 

حل اختالف اردستان
اجراییه

6/377شماره اجراییه:9410420350200208 ش��ماره پرونده:9309980350201085 
شماره بایگانی شعبه:931270 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و دادنامه 
مربوطه 9409970350200086  محکوم علیه محمد دیانی مقدم فرزند غالمحسین مجهول 
المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ونیز 
مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی 7200000 ریال و پرداخت خس��ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم در حق محکوم له 
محسن عربی فرزند مهدی به نشانی اصفهان، خ هشت بهشت غربی کوچه 21 پالك 22 . 2- نیم 
عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. به محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 

از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا ص��ورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 16810 دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

6/378شماره اجراییه:9410420351500251 ش��ماره پرونده:9309980351500622 
شماره بایگانی ش��عبه:930643 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوط��ه 9409970351500120  محک��وم علیهم 1- مجید بهرامی 2- حش��مت 
اله قنبری فرزند س��لیمان هر دو مجهول المکان محکوم علیهم محکوم اس��ت به 1- متضامنا 
به پرداخت سیصد میلیون بابت اصل خواسته؛ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 92/12 
تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانك مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه 
خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله 
و نه میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له احمد صرامی فرزند محمد 
کریم به نشانی اصفهان خ شریعتی، کوچه سنگ تراشها، پ 8. به وکالت سمیرا ورانی جوهانی 
فرزند احمد به نشانی اصفهان، بوستان س��عدی روبروی صدا و سیما مجتمع زاینده رود ط 2 و 
امیر حسین عسگریان فرزند اصغر به نشانی اصفهان چهارراه شیخ صدوق ابتدای شیخ صدوق 
ش��مالی روبروی داروخانه پارس طبقه فوقانی پوش��اك مهدی دفتر وکالت. 2- پرداخت نیم 
عشر دولت. رای صادره غیابی است. به محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 16818 دفتر ش��عبه پانزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

6/379شماره اجراییه:9410420351500252 ش��ماره پرونده:9209980351501332 
شماره بایگانی ش��عبه:921342 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوط��ه 9309970351500435  محک��وم علیه 1- علی ویس��ی مجهول المکان 
2- علیرضا قائد امینی فرزند عباس��علی به نشانی اصفهان مش��تاق دوم خیابان بازار چه کوچه 
شهید دهقان بن بست مهر آئین جنب مخابرات آقابابائی. 3- محمود آقا حسینی مجهول المکان 
4- صدیقه توکلی مجهول المکان محکوم علیهم محکوم است به 1- متضامنا به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 92/5 تا زمان 
وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانك مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات 
دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، شش میلیون ریال بابت حق الوکاله و چهارمیلیون و یکصد 
و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری کوثر 
عیسی رضایی به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر، پائین تر از مس��جد الکریم با وکالت حجت 
اله سلیمی فرزند نعمت اله به آدرس سپاهان شهر، چهارراه شاهد، مجتمع پویا، طبقه 2، دفتر 
وکالت 2- پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. به محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 

ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 16817 

دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

6/380شماره اجراییه:9410420351300267 ش��ماره پرونده:9309980351300863 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:930982 بموج��ب درخواس��ت اجراي حک��م مربوطه به ش��ماره 
 9410090351302045 و شماره دادنامه مربوطه 9409970351300480  محکوم علیه

 1- مهرانگیز س��االریان زاده مجهول الم��کان 2- فخرالزمان س��االریان زاده مجهول المکان 
3- محمد مهدی ساالریان زاده فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران، خ شریعتی، باالتری از دولت، 
خ خاقانی، زرگنده سابق، خ ش��هید حیدری، ك قربانی، ك امانی، پ11 ، منزل دکتر حسین 
ساالریان 4- زهرا ساالریان زاده فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران، خ شریعتی، باالتری از دولت، 
خ خاقانی، زرگنده سابق، خ ش��هید حیدری، ك قربانی، ك امانی، پ11 ، منزل دکتر حسین 
س��االریان 5- ملیحه الزمان جناب اصفهانی فرزند احمد به نشانی تهران، خ شریعتی، باالتری 
از دولت، خ خاقانی، زرگنده سابق، خ شهید حیدری، ك قربانی، ك امانی، پ11 ، منزل دکتر 
حسین ساالریان 6- محسن ساالریان زاده فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران، خ شریعتی، باالتری 
از دولت، خ خاقانی، زرگنده سابق، خ شهید حیدری، ك قربانی، ك امانی، پ11 ، منزل دکتر 
حسین ساالریان 7- فائزه ساالریان زاده فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران، خ شریعتی، باالتری 
از دولت، خ خاقانی، زرگنده سابق، خ شهید حیدری، ك قربانی، ك امانی، پ11 ، منزل دکتر 
حسین س��االریان 8- صدیقه س��االریان زاده مجهول المکان 9- اصغر س��االریان زاده فرزند 
عبدالجواد مجهول المکان 10- پریچهر س��االریان زاده مجهول المکان 11- محمد حس��ین 
ساالریان زاده فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران، خ شریعتی، باالتری از دولت، خ خاقانی، زرگنده 
سابق، خ ش��هید حیدری، ك قربانی، ك امانی، پ11 ، منزل دکتر حسین ساالریان 12- علی 
محمد ساالریان زاده مجهول المکان محکوم است به خواندگان به انتقال سند رسمی سه حبه 
مشاع از 72 حبه ش��ش دانگ پالك ثبتی 961 بخش 3 ثبت اصفهان به انضمام قدرالحصه از 
چهار دانگ مشاع از داالن اش��تراکی با پالك 962 و به انضمام مستراح از پالك 1/961 سمت 
غربی خانه بنام خواهان در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و پرداخت مبلغ یك میلیون و چهارصد 
و هفتاد هزار ربال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان  حسین 
پورمحمدی فرزند اکبر به نشانی اصفهان، خ س��روش، چهارراه عسکریه، کوچه مهدیه، پ 11 
به وکالت عبدالرحیم صباغ فرزند غالمرضا به نش��انی رهنان میدان شاهد مجتمع صاد طبقه 
دوم ضمنا حق االج��را از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه می باش��د )مقوم 51000000 
ریال )حکم غیابی(. به محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 17269 دفتر شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

دستبـرد

 کارگر  روزمزد 

به موزه

فرمانده انتظامی اس��تان قزوین از کش��ف 277 کیلوگرم مواد پیش 
ساز شیشه در این اس��تان خبر داد و گفت: در این رابطه دو قاچاقچی 
موادمخدر نیز دستگیر شدند.سردار مهدی محمودی افزود: ماموران 
اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین با اطالع از عبور 
یك محموله مواد پیش ساز شیشه به مقصد استان های غربی کشور، 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی اظهارکرد: ماموران با فعال 
سازی تیم های عملیاتی به مراقبت از مسیرهای احتمالی این خودرو 
در سطح راه های استان پرداخته و پس از شناسایی و توقف کامیونت، 

راننده و سرنشین آن را دستگیر کردند.

277 کيلوگرم مواد پيش ساز شيشه 
در قزوین کشف شد

پزش��کی قانونی اس��تان تهران اع��الم کرد:در 
چه��ار م��اه نخس��ت امس��ال 47 م��ورد فوت 
ب��ر اثر مس��مومیت ب��ا ق��رص برنج ب��ه مراکز 
 پزش��کی قانونی اس��تان ته��ران ارجاع ش��ده

 است .
همچنین تا پایان تیر ماه امس��ال 47 نفر در اثر 

مس��مومیت با قرص برنج جان خود را از دست 
داده اند که این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه 
سال قبل با تعداد فوتی بر اثر مسمومیت با قرص 
برنج 99 نفر اعالم شده بود 52/5درصد کاهش 

یافته است.
براس��اس این گزارش از کل فوت شدگان بر اثر 
مس��مومیت با قرص برنج در چهار ماه نخست 

امسال 31 نفر مرد و 16 نفر زن بوده اند.
این گ��زارش تعداد ف��وت بر اثر مس��مومیت با 
قرص برنج در تیر ماه امس��ال را نی��ز با کاهش 
29/4درصدی نس��بت به تیر ماه سال قبل 12 

نفر اعالم کرده است.
 )AAIPP( مس��مومیت با آلومینیوم فس��فید
 ک��ه از آن ب��رای ضدعفون��ی و حفاظ��ت از 
دانه های غالتی همچون برنج استفاده می شود 
)با نام ه��ای تجاری ای همچ��ون کویك فوس 
)QuickPhos(، سلفوس )Celphos( و در 
ایران با نام قرص برنج می توان آن را یافت سمی 
بسیار مهلك اس��ت به ویژه هنگامی که آن را از 
ظرف تازه باز ش��ده آن مصرف کنند، مرگ آن 
بر اثر ش��وك عمیق، آماس قلب و از کار افتادن 

بعضی عناصر داخلی بدن است.

مرگ 47 نفر به دليل 
مسموميت با قرص برنج



امام محمدباقر علیه السالم:
دانش��مندی که از علمش س��ود برند ، از 

هفتاد هزار عابد بهتر است .
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

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

وقتي مي گويند زنان از ون��وس آمده اند و مرده��ا از مريخ، واقعا 
راس��ت مي گويند. دنياي زن ها و مردها، حتي اگر در يك خانه به 
دنيا آمده و در كنار هم بزرگ شده باشند، آنقدر متفاوت است كه 
مي تواند حرف ساده اي كه ميان شان رد و بدل مي شود را تبديل 
به جرقه اي براي شعله ور كردن يك آتش كند. حاال حساب كنيد 
زير يك سقف با مردي از خانواده ديگر، فرهنگ ديگر و حتي شهر 
يا كش��وری ديگر زندگي مي كنيد! طبيعي اس��ت كه در چنين 
ش��رايطي، حرف هاي تان تا مدت ها نصفه و نيمه يا اشتباه درك 
شوند و همسرتان هر چيز به  ظاهر ساده و بي اهميتي را ، به دليلي، 
براي آغاز كردن يك جنگ تبديل كند؛ اما نگران نباش��يد! اگر از 
همين روز براي خاموش كردن آتشي كه مي تواند ميان مريخي ها 
و ونوس��ي ها راه بيفتد، تالش كنيد، مي توانيد آرامش را به خانه 

مشترك تان برگردانيد. 
دست روی نقاط ضعف  او نگذارید

هميش��ه از به كار بردن الف��اظ و عباراتي كه باعث مي ش��ود به 
همسرتان احساس ب�ي ك�ف�ايتي دس��ت دهد، خودداري كنيد. 
وقتي ب��ه رفتارها و واكنش هاي همس��رتان خ��وب دقت كنيد، 
مي توانيد اين الفاظ را شناس��ايي كنيد و در طول روزها، هر وقت 
ناخواسته از آنها استفاده كرديد، مچ خود را بگيريد تا به خودآگاهي 

بيشتري برسيد. 
چرا مردها دوست دارند حق با آنها باشد؟

تصور كنيد با همس��رتان به يك مهماني در يكي از قسمت هاي 
ناآشناي شهر دعوت شده ايد. همس��رتان راه را گم كرده و دقيقا 
نمي داند به كدام س��مت مي راند و ش��ما مطمئنيد ك��ه دير به 
  مهماني مي رسيد. به آرامي به سمتش برمي گرديد و مي گوييد: 
»چرا از كسي نمي پرسي بايد كدام طرف برويم؟« در كمال تعجب 
مي بينيد كسي كه عاشقش هستيد، مثل يك هيوال به شما مي پرد 
و با عصبانيت مي گويد: »مي دونم يه جايي همين طرف هاس��ت. 
اگه كمي صبر كني و به من اجازه بدي مي تونم پيداش كنم. اصال 
ولش كن! االن ماشين رو سر و ته مي كنم و برمي گرديم خونه!« 
شما كه اصال انتظار چنين واكنشي را نداشتيد، مي گوييد: »من 
كه چيزي نگفتم؛ چرا عصباني شدي؟« و باز هم در كمال تعجب 
مي ش��نويد: »هميش��ه همين طوره! هيچ وقت به م��ن اعتماد 
نمي كني!«اگر خوش شانس باشيد در ميانه دعوا ،خانه مورد نظر را 
پيدا مي كنيد و وقتي سرتان در  مهماني گرم مي شود، اين ماجرا را 
فراموش مي كنيد؛ در غير اين صورت احتماال به خانه برمي گرديد 
و بعد از ظهر آزار دهنده و كسالت آوري را مي گذرانيد. اين داستان 
براي ش��ما هم آشناس��ت؟ اصال مي دانيد چنين اتفاق هايي چرا 
مي افتد؟ چرا همس��ري كه تا همي��ن چند دقيقه قبل با ش��ما 
مي گفت و مي خنديد، بعد از ش��نيدن يك جمله به ظاهر ساده 
و با حسن نيت ش��ما اينجور از كوره در رفت؟ واقعيت اين است 
كه مردها از اينكه اش��تباه كنند، متنفرند و نمي توانند كس��ي را 
كه اين اشتباه كردن را خواسته يا ناخواسته به رخ شان مي كشد، 
تحمل كنند. واقعيت اين است كه خود مردها از اشتباهات شان 
بي خبرند و در چنين شرايطي به اينكه خودشان راه را گم كرده اند 

 و مي توانستند با چند س��وال س��اده از آدم هاي محلي اوضاع را 
بهتر كنند، فكر نمي كنند؛ بلكه تصور مي كنند ديگران كارهاي 
درست آنها را اش��تباه جلوه مي دهند و بعد اين اشتباه ساختگي 
را به رخ شان مي كشند. باورتان مي شود كه همين جمالت ساده 
مي تواند در ذهن مردها چنين س��ناريوي پيچيده و ترسناكي را 
بسازد؟مردها پيشنهاد، نصيحت و بازخوردي كه از شما مي شنوند 
را به عنوان يك حمله انتقادي تعبير مي كنند و خود را موظف به 
دفاع كردن در مقابل اين حمله مي دانند. وقتي زني با س��ادگي 
و معصوميت به همسرش پيش��نهادي مي دهد يا اطالعاتي را در 
اختيارش مي گذارد كه تصور مي كند براي شوهرش مفيد است 
يا اينكه در خواستي كه از او دارد را مطرح مي كند، مرد جمالت 
واقعي او را نمي ش��نود و تنه��ا اين جم��الت را در ذهن خودش 
 بلند بلند تكرار مي كن��د: »تو بدي، تو اش��تباه مي كني، تو اصال

 لياقت نداري، تو بي كفايتي!«
 چرا مي خواهند همیشه نامبر وان باشند؟

همه اي��ن تعبير هاي اش��تباهي كه اغل��ب مردها ناخواس��ته از 
حرف هاي همسرشان مي كنند، مي تواند زن ها را از اين موجودات 
غيرقابل پيش بيني و خش��ن بترساند و باعث ش��ود پاورچين 

پاورچين از كنار اين مردهاي عبوس و نازك نارنجي رد شوند. 
براي اينكه دلي��ل اين اتف��اق را بفهميد، دوب��اره بايد به عقب 
برگرديد و ببينيد چه اتفاق هايي در زندگي گذشته مردها افتاده 
كه آنها را با نقد و نصيحت و پيشنهاد، بيگانه كرده است. مردها 
از كودكي آموزش مي بينند كه دنياي بيرون را در كنترل كامل 
خود داشته باشند و هميشه به موفقيت دس��ت پيدا كنند. در 
عوض آنها مي آموزند كه به دنياي دروني خودش��ان كه شامل 
افكار و احساسات شان اس��ت، كمتر توجه نشان دهند. همين 
پسرهاي كوچك، بزرگ مي ش��وند و اعتماد به نفس شان را بر 
اس��اس موفقيت ها و دستاورد هاي شان مي س��ازند و به عبارت 
ديگر اعتماد داش��تن به خود را در گرو هميش��ه موفق ش��دن 
مي بينند. حاال وقتي يك زن با انتقادي دوس��تانه و كوچك به 
 مردي كه هميش��ه آفرين ش��نيده و بارها به او گفته ش��ده كه

 ستون خانه است، حمله مي كند، از نظر يك مرد، مستحق چنين 
واكنش هاي تند و گس��تاخانه اي هم هست. زني كه ناگفته اين 
جمالت را تكرار كرده »تو بدي! تو اش��تباه ك��ردي!« عجوالنه 
تصميم مي گيرد و از آنجا كه تصور مي كند صالحيتش زير سوال 
رفته پل هاي پشت سرش را يكي پس از ديگري خراب مي كند. 

بع��د از اين س��ناريوي ناراحت كننده، زن منتظ��ر عذرخواهي 
شوهرش مي نشيند اما بعيد است كه خبري شود. مردها غالبا به 
سختي مي توانند بگويند متاسفم. معذرت خواهي از طرف آنها 
به اين معني است كه كار اشتباهي كرده اند و خيلي بد هستند. 

مرد زندگي تان را بارها به شيوه هاي متفاوت در روز تاييد كنيد 
و از توانايي ها و قابليت هايش تمجيد كنيد. شايد باور نكنيد اما 
تعريف هاي شما مي تواند او را در ذهنش به يك پهلوان تبديل 
كند. پس ويژگي هاي مثبت كوچكش را بزرگ نمايي كنيد و به او 
براي پرورش دادن اين ويژگي ها و هر روز بهتر شدن انگيزه دهيد. 

از همين امروز شروع كنيد.  وقتي همسرتان از كوره درمي رود، شما 
مراقب واكنش هاي خود باش��يد و نگذاريد با ادامه دادن راه او، به 
يك بازي باخت باخت وارد شويد. مثال مي توانيد با آرامش تكرار 
كنيد كه چنين حرفي نزديد و منظورتان دقيقا چه بوده است. شايد 
الزم باش��د چند بار برايش توضيح دهيد تا شما و حرف هاي تان 
 را بهتر بشناس��د و احتمال تكرار قضاوت هاي��ش در آينده كمتر 

شود. 
شما چه مي گویید و او چه مي شنود؟

ش��ما می گوييد: عزيزم چرا نمي ايستي تا از كس��ي بپرسيم؟ او 
می شنود: تو احمقي، راه را گم كرده اي و اصال نمي توانم به تو اعتماد 
كنم. شما می گوييد: االن غذاي هندي ميل ندارم.  او می شنود: تو 
اصال سليقه من را نمي شناسي و باز هم اشتباه كردي. تو رستوران 
بدي را انتخاب كردي. شما می گوييد: شايد اگر با رييس ات صحبت 
كني، مهلت پروژه ات را تمديد كند. او می شنود: تو هميشه شكست 
مي خوري و نمي توان��ي كارها را به موقع انجام دهي. چرا س��عي 

نمي كني اينجوري انجامش بدهي؟

چرا مردها با روانشناسان میانه اي ندارند
براي يك مرد غالبا خواندن يك كتاب در زمينه رشد شخصيتي، 
يا وقت گرفتن از مش��اور و روانكاو به معني اعتراف كردن به اين 
واقعيت تلخ اس��ت كه كارها را خوب انجام نمي دهد و پسر بدي 
اس��ت. درحالي كه زن ها با بهب��ود دادن تفكر و رفتارهاي ش��ان 
احساس بهتري پيدا مي كنند و از اينكه اشتباه كنند، نمي ترسند. 
مردها حاضر نيستند هيچ كدام از راه هايي كه خانم ها براي ساختن 
فردي قوي تر و غني تر از خودشان امتحان مي كنند را انجام دهند. 
اگر مي خواهيد پيش از راضي كردنش براي صحبت با روانشناس 
به نتيجه بهتري برس��يد، از اين راه حل كم��ك بگيريد، يك روز 
پش��ت ميز گفت وگو بنش��ينيد و در محيطي آرام با هم در مورد 

احساسات تان صحبت كنيد. 
حتي اگر چنين لحظات سختي را پش��ت سر گذاشتيد و مجبور 
ش��ديد قيد  مهمان��ي را كه برايش حس��ابي برنامه ري��زي كرده 
بوديد، بزنيد، وقتي اوضاع آرام تر شد از همسرتان بخواهيد دليل 

عصبانيتش را با جمالت دقيق با شما درميان بگذارد. 

 جنی�ن: اين هفت��ه آغ��از دوره رويان��ی در جني��ن اس��ت. از حاال تا
 ده هفت��ه ديگ��ر تقريب��ا تم��ام دس��تگاه ه��ای ب��دن جنين ش��ما 
تكام��ل يافت��ه و ش��روع ب��ه فعالي��ت م��ی كن��د. بنابراي��ن در اين 
 م��دت نس��بت ب��ه عوام��ل زي��ان آور بس��يار آس��يب پذير اس��ت. 
در ح��ال حاض��ر جنين ش��ما از دو الي��ه خارج��ی )اپی بالس��ت( و 
 داخلی )هايپوبالست( تش��كيل ش��ده كه بعدها اعضا و دستگاه های
  ب��دن جني��ن را م��ی س��ازند. جف��ت ابتداي��ی ني��ز از دو الي��ه

 تشكيل ش��ده كه در حال حفر كردن تونل های بسيار ظريف و ايجاد 
 فضاهايی در ديواره رحم ش��ما هس��تند تا در آينده اكس��يژن و كليه
  م��واد غذاي��ی الزم را ب��رای جني��ن تامي��ن ك��رده و م��واد زائد را
 دف��ع كنند، تقريب��ا در اواخر اي��ن هفته اين سيس��تم ش��روع به كار

خواهد كرد. همچنين گبول های قرمز نيز در حال ساخته شدن هستند 
 تا بتوانند اكس��يژن را به تمام بدن كوچك جنين برس��انند. در ضمن 
كيسه آب كه حاوی مايع آمنيوتيك است جنين را در بر گرفته و وی را 

از آسيب های احتمالی در دوران بارداری محافظت خواهد كرد.
مادر: در اين هفت��ه ديگر با اس��تفاده از يك تس��ت حاملگی خانگی 
 م��ی توانيد مطمئ��ن ش��ويد كه آي��ا ب��اردار هس��تيد يا خي��ر؟ اگر
  تس��ت ش��ما مثبت باش��د خيلی خوب اس��ت ك��ه با پزش��ك خود

 تماس بگيريد ي��ا اگر تاكنون انتخابی نداش��تيد ف��ردی را برگزينيد 
و يك قرار مالقات ب��رای اولين جلس��ه مراقبت های ب��ارداری با وی 
بگذاريد. ممكن اس��ت به دالي��ل مختلف يا طبق نظر پزش��ك اولين 
قرار ش��ما تا چند هفته ديگ��ر به تعوي��ق بيافتد. نگران نش��ويد و در 
اين مدت تا حد ام��كان دارويی مص��رف نكنيد. اگ��ر تاكنون مصرف 
ويتامين های مخص��وص دوران بارداری را ش��روع نك��رده ايد حتما 
اس��يد فوليك را روزان��ه ميل كنيد چرا ك��ه چند هفته آين��ده دوران 
بحرانی تكامل جنين ش��ما خواهد بود. جفت ابتدايی اكنون می تواند 
آنچه را كه در خون ش��ما وجود دارد به بدن جنين برساند و از اين نظر 
 داروها، خوراكی ها و هر آنچه را كه با آن در تماس هس��تيد، با اهميت

 می سازد. اگر تس��ت بارداری شما منفی ش��د، می توانيد در چند روز 
آينده يك بار ديگر آزمايش را تكرار كنيد. در بعضی از خانم های باردار 
هنوز مقدار كافی هورمون بارداری ساخته نشده تا در آزمايش به راحتی 

تشخيص داده شود.
  اگ��ر ه��م در اي��ن چن��د روز قاعدگ��ی در ش��ما اتف��اق افت��اد

 می تواني��د در م��اه آينده دوب��اره ب��رای ب��ارداری اقدام كني��د. اما 
 اگر تاكنون يك س��ال يا بيش��تر اس��ت كه برای باردار ش��دن تالش

  می كنيد، بهتر است با پزشك خود مشورت كنيد .

هفته چهارم بارداری
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