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10 اصفهانی 
 در لیست سرمربی 

آدم  کشی
برای خودنمایی!

صعود هشت پله ای رتبه ایران 
در شاخص آمادگی شبکه ای
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یکی از قربانیان اسید پاشی اصفهان که بینایی خود را 
از دست داده بود، پس از حدود یکسال درمان مستمر، 

بینایی خود را بازیافت. به گزارش ...

تصادف دو نوجوان موتور سوار در شهر هرند، با کشته 
شدن نوجوان هرندی پایان یافت و به گفته شاهدان 

عینی تاخیر اورژانس موجب شد ...

 رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۱۰۰۰ 
تومان قیمت گوشت گوسفندی در دو هفته اخیر خبر 

داد. علی اصغر ملکی ...

قاسم سلیمانی دشتکی، در شورای فرهنگ عمومی 
چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: جمعیت دانش 

آموزی این استان در سال های قبل ...

ن�ور ب�ه چش�مان قربان�ی 
اسیدپاشی اصفهان بازگشت

 نب�ود اورژان�س در هرن�د
 قربانی گرفت

قیمت گوشت گوسفند
 هزار تومان گران شد

 کاهش جمعیت جوان 
زنگ خطری برای استان است رتب�ه 121 ایران در ش�اخص 

»نوآوری« جهان
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی رتبه ایران را 
در شاخص جهانی نوآوری، ۱2۱ از میان ۱43 کشور و 

این رتبه را در منطقه نیز ۱4 اعالم کرد و ...
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سرلشگر سلیمانی؛ 

آمریک�ا در غرب آسی�ا دچ�ار آسیب ج�دی شده است
زن�ان ب�ا س�ربازی م�ردان 

چطور باید کنار بیایند؟
»همس��رم یک س��ال بعد از ازدواج مان رفت سربازی؛ 
آموزشی اش تهران بود و اولین باری که با لباس سربازی 
آمد خانه، همه چیز ب��رای من بامزه بود؛ ت��ا حاال او را 
کچل کرده ندیده بودم؛ با لباسی که برای من همیشه 
متعلق به آدم های دیگری بود که در خیابان می دیدم، با 
آن پوتین های خشک و باابهت شان!«برای زینب شیرزاد 
که خ��ود را یک زن ج��وان، معمول��ی و تحصیل کرده 
معرفی می کند، سویه های خشن تر سربازی خیلی زود 
خود را نمایان کرد و خاطره موهای کوتاه شده شوهرش 
را به محاق برد. »سربازی برای من دو واقعیت داشت؛ 
اینکه مردها باید آموزش ببینندکه بتوانند از کشورشان 
دفاع کنند؛ اما واقعیت دومی که تجربه سربازی برادر 
و همسرم به من نش��ان داده این است که وقت زیادی 
از بهترین روزهای عمر مردها باید برای این کار صرف 
شود؛ آسیب های این دو سال هم سرجای خودش. رفتن 
او برای من مثل این بود که م��ی رود توی خأل و از دنیا 

جدا می شود، آن هم ...
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پس از تالشی یک ساله؛

خ�انه اح�زاب تشکیل می ش��ود



فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با اشاره به تالش آمریکا 
برای بازسازی قدرت خود گفت: جغرافیای مهمی که آمریکا 

در آن دچار آسیب جدی و اساسی شده، غرب آسیاست.
به گزارش مهر، س��ردار سرلش��گر پاسدار قاس��م سلیمانی 
تاکید کرد: اگر بنا باش��د، روح انقالبی که ترس��یم اساس��ی 
محتوای دینی ترسیم ش��ده از ناحیه امام امت از جمهوری 
اس��المی رخت بربندد، تنها ی��ک کلمه خاصی ب��ه عنوان 
جمهوری اس��المی باق��ی خواهد مان��د.وی اف��زود: یکی از 
دالیل اساس��ی دش��منی ها با جمهوری اس��المی ایران به 
دلی��ل وج��ود روح حاک��م در درون ای��ن بس��تر اس��ت؛ 
از این رو نقش س��پاه در حف��ظ روح انقالب��ی در درون این 
جس��م نقش بی بدیل و ارزنده ای اس��ت و با هی��چ جایگاه 
دیگری قابل قی��اس نیس��ت.فرمانده نیروی قدس س��پاه، 
با بی��ان اینک��ه آمریکای��ی ها معتقدن��د پیدای��ش انقالب 
 اس��المی موجب ش��د ی��ک فروپاش��ی در ق��درت آمریکا 
به عنوان ابرقدرت پیش بیاید، اظهار داشت: از این رو، جهانی 
که جمهوری اسالمی ایران و انقالب اس��المی در آن پایگاه 
اصلی و نفوذ دارد، این جه��ان تاثیرگذار اصلی در بحث بقا یا 

عدم بقای آمریکا به عنوان ابرقدرت دارد.
سردار س��لیمانی تصریح کرد: شرق آس��یا و اروپا، به عنوان 
کشورهای رقیب آمریکا محسوب می شوند. آمریکای التین و 
آمریکای جنوبی نیز حیات خلوت آمریکا هستند، این ها منشأ 
ابرقدرتی آمریکا را فراهم نمی کنن��د، جغرافیای مهمی که 
آمریکا در آن دچار آسیب جدی و اساسی شده غرب آسیاست.

وی اظهار داشت: جغرافیای شمال آفریقا و خاورمیانه است 
که تاثیر بس��یار اساس��ی را در برپایی قدرت آمریکا و بعد از 
شکل گیری انقالب اسالمی، در فروپاش��ی این قدرت دارد.

فرمانده نیروی قدس سپاه، اتحادسازی برای حوادث بر علیه 

دش��من را اولین مشخصه ابرقدرتی برش��مرد و گفت: توان 
فیصله دادن به حوادث در چهارچ��وب منافع و قدرت مهار 
رقیب نیز از دیگر عوامل تعیین کننده جایگاه ابرقدرتها است.

سرلشکر سلیمانی اظهار داشت: آنچه در ۲۰ سال گذشته بین 
ایران اسالمی و آمریکا به عنوان یک ابرقدرت پیش آمده است، 
این بوده که انقالب اسالمی ایران تمامی مولفه های ابرقدرتی 
آمریکا را به شکل جدی خدشه دار کرده که مصادیق فراوانی 

نیز برای آن می توان ذکر کرد.
وی افزود: آمریکا با اتحادس��ازی که انج��ام داد، تالش کرد 
 که حزب اهلل را از عرصه لبن��ان حذف کند، اما نه قدرت مهار 
حزب اهلل را داشت نه اتحادسازی هایی که انجام داد هیچ یک 
منجر به نتیجه شد و حزب اهلل قدرتمندتر شد؛ به نحوی که 
امروز رهبر ارزشمند آن به ش��کل علنی توانمندی و قدرت 
خود را اعالم می کند.فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر 
اینکه شناخت سیاست های آمریکا در مقطع کنونی بسیار 
مهم است گفت: آمریکایی ها معتقدند کلید بازسازی قدرت 
آنها باید از نقطه ای انجام شود که در آن نقطه فروپاشی صورت 
گرفته باشد و آن منطقه خاورمیانه به عنوان نقطه فروپاشی 
قدرت آمریکا و نقطه نفوذ، توسعه و تاثیر انقالب اسالمی است.

سرلشگرسلیمانی با بیان اینکه سیاست امروز آمریکا با گذشته 
متفاوت است، اظهار داشت: آمریکا امروز در کشورها به دنبال 
استفاده از ابزارهای مختلف و روش های نو و جدید است.وی 
افزود: یکی از دالیل ورود، حضور و ظهور گسترده اروپایی ها در 
کشور ما که با هماهنگی آمریکایی ها صورت می گیرد، ایجاد 
دو قطبی در درون جامعه، باالبردن مطالبات در افکار عمومی 

و زدودن بحث درگیری طوالنی آمریکا و غرب با ایران است.
چهار سیاست آمریکا برای بازسازی قدرت خود

فرمانده نیروی قدس س��پاه با بیان اینکه در شرایط کنونی 

آمریکا برای اینکه بتواند قدرت خود را بازس��ازی کند چهار 
سیاست اصلی و مهم مدنظر قرار داده است، خاطرنشان کرد: 
اولین مساله آمریکا، شامل بازسازی قدرت آمریکا با استفاده 
از ابزارهای س��ازمان ملل و س��از و کار مختلفی که امروز به 
نوعی ظاهر مشروعی دارند، مانند مباحث حقوق بشری در 

منطقه است.
وی افزود: دومین مساله اصلی آمریکا در مقطع کنونی تثبیت 
رژیم صهیونیستی است؛ امروزهر کشوری که بیشترین ارتباط 
را با رژیم غاصب صهیونیستی داشته باشد به صورت علنی و 

رسمی آن کشورمورد اعتماد آمریکاست.
سرلشگر س��لیمانی تضعیف و مهار جمهوری اسالمی ایران 
را به عنوان یکی از سیاست های مهم آمریکایی ها در مقطع 
کنونی یاد کرد و گفت: این حرکت در سطوح مستقیم و نیز با 
جریان هایی که در محدوده جغرافیای نفوذ جمهوری اسالمی 
هستند صورت می گیرد.وی حفظ درگیری در جهان اسالم 
برای باالبردن نیازهای کش��ورهای منطقه به آمریکا را دیگر 
راهبردهای آمریکا درمنطقه دانست و اظهار داشت: سیاست 
آمریکا در موضوع داعش و گروه های تکفیری اداره آنها و نه 
انهدام است و این موضوعات تفاوت جدی و اساسی با یکدیگر 
دارد؛ سیاست آمریکا این است که این نوع گروه ها باقی بمانند 

تا آنها احتیاج کشورها به آمریکا را باال ببرند.
فرمانده نیروی قدس سپاه در پایان با تاکید بر اینکه منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا خصوصیاتی دارد که این خصوصیات 
چه در بعد تهدید و چه در بعد توس��عه ق��درت آمریکا نقش 
بس��یار مهمی دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی، سیاست 
آمریکا به بازیافت قدرت خود در منطقه تبدیل شده و شاید 
یکی از دالیل اصرار به توافق با جمهوری اسالمی این موضوع 

باشد.  
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اشتباه بزرگ  روحانی
به روایت زیبا کالم

آمریکا به دنبال مذاکره با ایران 
درباره مسائل منطقه ای است

تعیین تکلیف مشروط برجام 
در مجلس

رونمایی از موشک جدید سپاه

شنیده ها 

زیب��اکالم در گفت و گ��و با آرمان گف��ت: به نظر من 
دولت اصولگریان چندین ارثیه برای دولت یازدهم باقی 
گذاشت؛ از جمله تحریم ها، فساد اقتصادی، بدهی های 
سنگین و ارثیه دیگر پرداخت یارانه  به 77میلیون نفر. 
در هیچ کش��وری نمی بینید که به ف��ردی که ماهیانه 
1۰میلی��ون درآمد دارد 45ه��زار تومان یارانه بدهند و 
به ش��خصی که 4۰۰-5۰۰ هزار توم��ان در ماه درآمد 
دارد، ه��م همان 45هزارتومان را بدهند. چنین چیزی 
در تاریخ وجود نداشته است. به نظر من دولت روحانی 
اش��تباه بزرگی مرتکب شد. روحانی از همان ابتدا باید 
محکم می ایستاد و زیر بار پرداخت یارانه نمی رفت. باید 
به جای تش��خیص افرادی که درآمد باال دارند، یارانه ها 
را یکجا قطع می کرد. اقشار و افراد محروم جامعه یعنی 
کس��انی که زیر یک میلیون تومان درآم��د دارند باید 
شناسایی می شد. افرادی که بخشی از آنها در استخدام 
بخش دولتی و بخش خصوصی هستند و فیش حقوقی 
مش��خصی دارند، به کمک فرمانداران و بخش��داران و 
ش��وراهای صنفی و استانی کس��انی که در روستا ها و 
شهرستان ها هس��تند، باید شناسایی می شد و به جای 
45 هزار تومان مبلغ بیشتری به افراد محروم پرداخت 
می ش��د. متاس��فانه دولت این کار را نکرد و عواقب آن 
را نی��ز خواهد دید. دولت ب��رای پرداخت این 45 هزار 
 تومان در ماه با وجود رشد جمعیت واقعا مجبور است از

 بخش هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان 
و از س��رمایه گذاری های زیربنای��ی بزند. همه به خاطر 
اینکه تصمیم غلط را اصالح نکرده و آن را دنبال کرده 

است.

حی��در مصلح��ی در ش��ورای فصلی اعض��ای دفتر 
ش��ورای نگهبان شهرضا، قدرت گیری نهضت آزادی 
در ای��ران را یکی از اولین فتنه ه��ای انقالب خواند 
و اظهارکرد: س��اختارهای حکومتی که امام خمینی 
)ره( طراحی کردند، جلوی انحراف انقالب اس��المی 
را گرفت که از جمله مهم ترین این ساختارها مقوله 

والیت فقیه است. 
 CIA وی با اش��اره به طراحی جزوه ای در سازمان
آمری��کا برای رویارویی با ایران در 35 س��ال آینده، 
تصری��ح کرد: آمریکا در مذاک��رات با برنامه ریزی به 
دنب��ال ورود ب��ه مباحث منطقه ای و کش��وری بود 
تا ای��ران را از مبارزه در کف خیابان های س��وریه و 
فلس��طین به روی صندلی مذاکرات بکشاند و مانند 
مذاکرات با برخی کشورهای عربی ما را در مذاکرات 
محدود کند که هوش��یاری مق��ام معظم رهبری و 
تأکید ایشان بر مذاکرات صرفاً در موضوع هسته ای 

جلوی این طرح دشمن را گرفت.

 جانش��ین معاونت نظارت مجلس ش��ورای اسالمی
 با بیان اینکه برجام سندی از یک اقدام دیپلماتیک 
اس��ت وخ��ارج از آن هیچ موضوعیت��ی نداردگفت: 
بنده معتقدم مجلس ش��ورای اسالمی در یک اقدام 
متقاب��ل به برجام این اجازه را خواهد دادکه ماهیت 
ش��ناوری را طی کند؛ به طوریکه مجلس ش��ورای 
اس��المی برج��ام را مدت دار تصوی��ب خواهد کرد.

جهانبخش محبی نیا در گفت وگو با جماران درباره 
 بررس��ی های کمیس��یون ویژه برج��ام درباره آنچه

 به عنوان توافق هس��ته ای حاصل شده است،اظهار 
کرد: ب��رای اینکه مراودات بی��ن المللی ما در حال 
حاضر و حتی در آینده لباس قانونی بر تن کند و هر 
نوع تعهد به نمایندگ��ی از ملت در مجلس تصویب 
شود الزم است مجلس برجام را بررسی و در نهایت 

مهر تایید بر آن بزند .
وی ب��ا تاکید بر پاسداش��ت و حفظ حرمت مجلس 
ب��ه عنوان راس امور کش��ورگفت: تصوی��ب یا عدم 
تصویب برج��ام در مجلس از منظر حقوقی و توجه 
به تعهد مطروحه در قانون اساسی از ارزش اقدامات 
دیپلماتی��ک دول��ت چیزی را کم نم��ی کند، اما ما 
به عنوان ملتی پرس��ابقه و برخوردار از س��ابقه نهاد 
تقنینی باید گرایشات پارلمانی خود را پاس بداریم 

و حرمت الزم برای آن قائل باشیم .

سردار حسین سالمی، جانش��ین فرمانده کل سپاه 
طی س��خنانی در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به 
 اش��راف همه جانبه س��پاه بر تحرکات بیگانگان در

 آب های اطراف ایران گفت: ما به صورت شبانه روزی 
همه تحرکات خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از 
اقیانوس هند و هرجایی که مستقیم یا غیرمستقیم 

با امنیت ملی ما ارتباط دارد را رصد می کنیم.
وی تصریح کرد: ما موش��ک بالس��تیک منحصر به 
ف��ردی داریم که ش��اید فقط روس��یه و آمریکا آن 
 را داش��ته باش��ند و مقابله ب��ا این موش��ک تقریباً 

غیر ممکن است.

سرلشگر سلیمانی: 

آمریکـا 
در غرب آسیـا 
دچـار آسیب 

جـدی شده است

 خبرن��گار م��ا در بغ��داد ای��ن هفت��ه از چن��د ت��الش
 دیپلمات های آمریکایی به ویژه سفیر این کشور در عراق، در 
 یک ماه و نیم گذش��ته برای دیدار و گفت وگو با سفیر و حتی

 دیپلمات های ارشد کشورمان باخبر شدکه گویا طرف ایرانی 
به آن پاسخ نداده است.

بر اس��اس ش��نیده ها، س��فیر آمریکا قص��د داش��ته درباره 
برخ��ی پرونده ها ک��ه جمهوری اس��المی ایران آنه��ا را جزء 
 مس��ایل داخلی عراق می داند، با س��فیر ایران گفت وگو کند.

گزارش های دریافت��ی خبرن��گار ایرنا در بغداد حاکیس��ت: 
آمریکایی ها از کانال های مختلف و متنوعی این درخواست را 
مطرح کرده اند. البته تالش برای مالقات میان سفیران ایران 
و آمریکا آنطور که شنیده می شود، از ابتدای سقوط موصل در 
خردادماه س��ال گذش��ته از مجاری مختلف دیپلماتیک و نیز 
شخصیت های سیاسی عراق جریان داش��ته است.یک منبع 
حزبی در عراق در این خصوص گفت: ت��ا جاییکه اطالع دارم، 
آمریکای��ی ها از چند تن از ش��خصیت های برجس��ته عراقی 
خواستار وساطت در این زمینه شده اند. وی، یکی از دلیل اصلی 
این درخواس��ت ها را ابتکار عمل دیپلماتیک ایران در عراق و 
منطقه، محبوبیت جمهوری اس��المی ایران در میان احزاب و 
طیف های مختلف عراقی و نیز ش��ناخت کام��ل دیپلماتیک 
ایران از منطقه دانس��ت و گفت: دیپلمات های غربی اعتراف 
دارند که ایران فعال ترین نمایندگ��ی دیپلماتیک در عراق را 
دارد.این منبع، دلیل اصلی محبوبیت جمهوری اسالمی ایران 
 میان عراقی ها را » ارتباط مت��وازن با همه طیف ها و طوایف و

 جریان های سیاسی این کشور« دانست.وی به جشن پیروزی 
انقالب اسالمی در بهمن ماه سال گذشته نیز اشاره کرد که در 
آن، سران عراق از همه جریان ها از جمله سلیم الجبوری، رییس 
پارلمان، نوری المالکی معاون رییس جمهوری وقت، معاونان 
نخست وزیر و سران جریان های سیاسی، عشایری، دانشگاهی 
و شخصیت های شناخته شده از همه اجزای عراق و همچنین 
تعداد زیادی از س��فیران خارجی مقیم عراق ش��رکت کردند.

برآورد کارشناسان س��فارت ایران از دیدارهای روزانه مقام ها 
و شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک در عراق با سفیر ایران، 
روزانه دستکم چهار مالقات است که مقام ها و شخصیت های 

اقتصادی و اجتماعی عراق را نیز شامل می شود.
»حسن دانایی فر« سفیر کش��ورمان در عراق به طور مستمر 
با س��ران و مقام های عراقی از جمله رئیس جمهوری، نخست 
وزیر و ریی��س پارلمان دی��دار و درخصوص مس��ائل جاری و 
تحوالت منطقه و نیز روابط دو کش��ور رایزنی می کند و حتی 
ارتباطات وسیعی با جامعه عش��ایری و دانشگاهی این کشور 
دارد.در روزه��ای اخیر نماینده دبیرکل س��ازمان ملل در امور 
عراق )یونامی( و نیز س��فیران برزیل، استرالیا و برخی دیگر از 
نمایندگان دیپلماتیک کش��ورهای مختل��ف جهان، در محل 
سفارت با سفیر کشورمان دیدار کردند که این دیدارها در سطح 
دیپلمات های ارشد یعنی سفیران کشورهای مختلف از جمله 
اروپایی به صورت مستمر جریان دارد. دانایی فر در این خصوص 
به خبرنگار ایرنا گفت: ما با همه دیپلمات ها و نمایندگی ها در 
عراق ارتباط خوب داشته و بطور مستمر دیدارهایی داریم؛ اما 
مساله این است که ما اصوال به آمریکایی ها اعتماد نداریم و در 

حال حاضر نیازی به گفت وگو با طرف آمریکایی نمی بینیم.

رهب��ر ح��زب دموکرات مجلس س��نا با بی��ان اینکه 
دول��ت آمریکا به دلیل مش��کالت مالی تنها چند روز 
با تعطیل��ی فاصله داردگفت: جمهوریخواهان به جای 
پرداختن به مس��ائل مهم و حیاتی کشور،تمام تالش 
خود را برای متحمل شدن شکست دیگری در رابطه 

با توافقنامه هسته ای ایران به کار بسته اند.
»هری رید« در پنجمین نشس��ت بررس��ی توافقنامه 
هس��ته ای ای��ران و گ��روه 1+5، پافش��اری مخالفان 
توافقنام��ه در ح��زب جمهوریخواه که ت��ا به حال دو 
نوبت در روزهای اخیر با شکس��ت همراه بوده است را 
غیرواقع بینی محض خواند و از آنها خواس��ت با قبول 
واقعیت اجرایی ش��دن توافقنامه ایران، به حل مسائل 

مهم داخلی آمریکا بپردازند.
وی ب��ا ی��ادآور ش��دن تعطیلی نزدیک ب��ه یک ماهه 
دولت فدرال آمریکا بدلیل مشکالت مالی در دو سال 
گذشته تصریح کرد: »اقدامات جمهوریخواهان خارج 
از حد تصور اس��ت؛ هفت روز تا تعطیلی دوباره دولت 
آمریکا زمان باقی مانده اس��ت، چ��را؟ چون ما دیگر 

پولی نداریم«.
رهب��ر ح��زب دموک��رات مجل��س س��نا،تالش های 
جمهوریخواه��ان را به دلیل آنک��ه دولت آمریکا تنها 
چن��د روز با تعطیلی دوباره به دلیل مش��کالت مالی 
فاصله دارد و هیچ برنامه ای برای جلوگیری از آن در 
دس��ت نیست، بی خردانه، شرم آور و توهین به مردم 

آمریکا دانست.
وی، ت��الش مخالف��ان توافقنامه هس��ته ای ایران را 
تکرار تالش های پیش��ین حزب جمهوریخواه با دیگر 
سیاست های کاخ س��فید همچون طرح بیمه اوباما ، 
که آنها نیز با شکست روبه رو شد ، بیان کرد و افزود: 
تمام ای��ن تالش ها هدر دادن وقت مجلس اس��ت و 

دس��ت آخر نتیجه همان است که در رای گیری های 
گذشته به دست آمده و این نتیجه تغییر نخواهد کرد.

مخالف��ان جمهوریخ��واه توافقنامه هس��ته ای ایران 
در مجلس س��نای آمریکا، در هفته گذش��ته یک بار 
در رای گی��ری مس��تقیم در م��ورد توافقنامه ایران و 
روز س��ه ش��نبه گذش��ته با ب��ه رای گذاش��تن عدم 
صالحی��ت اوباما، در ت��الش برای س��نگ اندازی در 
اجرای��ی ش��دن توافقنام��ه و لغو تحریم ه��ای ایران 
 برآمدند که این تالش ها هر دو بار با شکس��ت مواجه

 شد.
مخالف��ان توافقنام��ه ای��ران در مجلس س��نا بعد از 
شکس��ت روز س��ه ش��نبه و با تغیی��ر اس��تراتژی و 
ارائ��ه الیحه ی پیش��نهادی »میچ م��ک کانل« رهبر 
جمهوریخواهان س��نا، در تالش��ند تا لغو تحریم های 
ایران را به »رس��میت ش��ناختن رژیم صهیونیستی و 
آزادی زندانیان آمریکای��ی در ایران« منوط کنند که 
این طرح نیز با مخالفت س��ناتورهای حامی توافقنامه 

ایران همراه است.

دولت آمریکا در آستانه تعطیلی دوباره استچرایِی تالش آمریکایی ها برای ارتباط با سفارت ایران در عراق

 ریی��س کمیس��یون ویژه بررس��ی برج��ام در نام��ه ای به
 وزیر ام��ور خارجه، خواس��تار دعوت از مدی��رکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای حضور در این کمیسیون شد. 

علیرضا زاکانی، رییس کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای 
 اس��المی طی نامه ای خطاب به محمدج��واد ظریف وزیر

 امور خارج��ه، خواس��تار دعوت رس��می ای��ن وزارتخانه 
از یوکی��و آمان��و مدی��رکل آژان��س بین الملل��ی ان��رژی 
 اتم��ی ب��رای حض��ور در نشس��ت ای��ن کمیس��یون 

شد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
»جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیر محترم امور خارجه
با سالم و احترام

ضمن تقدیر از حض��ور جناب عالی، معاونی��ن و همکاران 
محترم در جلسات استماع کمیسیون ویژه بررسی برجام، 
نتایج و پیامدهای آن، به استحضار می رساند با توجه به سفر 
قریب الوقوع آقای یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران که خبر آن توسط آقای دکتر صالحی 

اعالم شد، این کمس��یون آمادگی دارد با هماهنگی دولت 
محترم در یکی از جلس��ات خود میزبان ایش��ان باش��د تا 
حساسیت نمایندگان ملت غیور ایران اسالمی درباره نحوه 
عملکرد، بازرسی ها و مسوولیت های خطیر آژانس به طور 
مس��تقیم با وی مطرح شود.لذا خواهش��مند است دستور 
فرمایید تشریفات الزم جهت دعوت از آقای آمانو به مجلس 
شورای اسالمی انجام شود تا ایشان عالوه بر حضور بر کنگره 
آمریکا - که دشمن ملت ایران است - با حضور در کمیسیون 
ویژه بررسی برجام، پاسخگوی س��واالت نمایندگان مردم 
ایران نیز بوده و از نزدیک با نقطه نظرات اعضای کمیسیون 

ویژه بررسی برجام آشنا شود.
با تجدید احترام و تشکر

علیرضا زاکانی
رییس کمیسیون ویژه بررس��ی برجام، نتایج و پیامدهای 

آن«

با ارسال نامه زاکانی به وزیر خارجه؛

کمیسیون ویژه برجام 
 خواستار دعوت ظریف

 از آمانو شد

خبر 

وزیر امور خارجه کشورمان، با تاکید براینکه هیچکس نمی تواند بر تصمیم مردم 
ایران تاثیر بگذارد گف��ت: مردم قابل احت��رام ایران زیر فش��ار تحمیل و تهدید، 

خواسته های دیگران را قبول نمی کنند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان در آخرین برنامه کاری خود در سفر 
به بنگالدش در نشست خبری با خبرنگاران این کشور اظهارداشت: اکنون نتایج 
عملکرد سیات های غرب در سوریه را می بینیم و اگر می خواهیم بحران در این 
منطقه حل شود باید در مقابل خش��ونت و افراطی گری بایستیم.در این نشست 
ظریف در پاسخ به سوالی در مورد بحران مهاجران سوری و نگاه ایران در این زمینه 
تصریح کرد: ایران ارسال کمک های انس��ان دوستانه خود به سوریه را از مدت ها 
 قبل آغاز کرده و ما کمک هایی به مردم این کشور در زمینه مواد غذایی و سوخت

 انجام داده ای��م و این کمک ه��ا از زمان آغاز بحران به این کش��ور انجام ش��ده 
است.وی در همین راستا با اش��اره به وضعیت کنونی س��وریه تاکید کرد: اکنون 
غرب نتایج سیاس��ت خود در مورد س��وریه را مش��اهده می کند و همانطور که 
بارها گفته ایم اگر عزمی برای حل این بحران وجود داش��ته باش��د، در ابتدا باید 
در برابر خش��ونت و افراطی گری ایس��تاد. وزیرام��ور خارجه کش��ورمان، ادامه 
داد: همانطور که بارها اش��اره کرده ایم، آنچ��ه که در این زمینه ضروری اس��ت 
رسیدن به یک راه حل سیاس��ی اس��ت و راه حل نظامی پایان دهنده این بحران 
نیس��ت. ظریف افزود: این موضع در م��ورد یمن نیز صدق می کند و متاس��فانه 
هر زمانی که در آس��تانه رس��یدن به توافقی در مورد یمن بوده ایم افراد نزدیک 
به »منصور ه��ادی« اقدام��ات نظامی خود را علی��ه مردم یمن تش��دید کردند.

وی در بخش��ی دیگر از صحبت های خود گفت: توهمی در منطق��ه وجود دارد 
 و برخ��ی تصور می کنند بدلی��ل آنکه هلی کوپت��ر و پول نفت دارن��د می توانند

 خواسته های خود را به مردم این منطقه تحمیل کنند.وزیرامور خارجه کشورمان، 
ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده که همه همسایگان ما با اجماع جلوی ادامه بحران 
در سوریه را بگیرند و تنها راه حل در این زمینه راه حل سیاسی است. هیچکس از 
خارج نمی تواند سرنوشت مردم یمن و سوریه را مشخص کند این موضوع مربوط 
به خارجی ها نیست و مردم این منطقه هستند که باید انتخاب کنند.ظریف گفت: 
ایران تالش کرده تفاهم و دیالوگ، میان گروههای مختلف سوری صورت گیرد و 

طرح صلح خود را به گروه های مختلف ارائه کرده است.
وی در این کنفرانس مطبوعاتی در مورد تفاهم هس��ته ای نیز گف��ت: ما در این 
مذاکرات بر اصول خود ایستادیم و تحریم های اقتصادی و دیگر تحریم ها که به 
ملت ایران تحمیل شده بود نتوانست کاری از پیش ببرد.وزیر امور خارجه کشورمان 
با بیان اینکه تالش شده که به راه حلی برسیم که به نفع همه باشد، افزود: هیچکس 
 نمی تواند بر تصمیم مردم ای��ران تاثیر بگذارد.ظریف به صل��ح آمیز بودن برنامه

 هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: سالح هسته ای در نظام بین المللی جایگاهی 
ندارد و ایران به دنبال آن نبوده و نیس��ت.وی تاکید کرد: نتایجی که در مذاکرات 
هسته ای حاصل شد پیروزی دیپلماسی و مقاومت بود و اینکه مردم قابل احترام 
ایران زیر فشار تحمیل و تهدید خواسته های دیگران را قبول نمی کنند.وزیر امور 
خارجه کشورمان، در بخش��ی دیگر از صحبت های خود خاطرنشان کرد: بحث 
مبارزه با خش��ونت و افراطی گری را باید از طریق اقتصادی، فرهنگی و آموزشی 

دنبال کرد و تنها راهکار نظامی کفایت نمی کند.

ظریف:
 هیچکس نمی تواند بر تصمیم

 مردم ایران تأثیر بگذارد



اخبار   خبر 
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س��فیر ایران در مس��کو از کاهش تعرفه گمرکی کاالهای صادراتی ایران به 
روس��یه برای تقویت روابط تجاری دو کش��ور از 27 درصد ب��ه 3 تا 7 درصد 

خبر داد.
»مهدی س��نایی« در دیدار با هیات 52 نفره شامل مقامات استانی و تجاری 
صنعتی استان های کردستان، مرکزی و چهارمحال بختیاری که برای بازدید 
از توانمندی های تجاری و صنعتی روسیه به این کشور سفر کرده اند، گفت: 
افزون بر تالش های انجام شده منجر به کاهش تعرفه گمرکی برای کاالهای 
صادراتی به روسیه، همچنین مقامات این کشور مجوز صادرات مواد لبنی از 

ایران به روسیه را صادر کردند. 
بنا به اعالم بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، سنایی با اشاره 
به بازار خوب کاالی ایرانی در روس��یه اظهار کرد: حجم تبادالت دو کش��ور 
هم اینک روبه رشد می باشد. در روس��یه شرایط جدیدی برای کار آغاز شده 
و دولت یازدهم با سیاس��ت های واقع بینانه در نظر دارد از شرایط و وضعیت 
موجود استفاده کرده و در تمامی زمینه ها ش��رایط همکاری های دوجانبه 

هرچه بیشتر با روسیه را فراهم کند. 
وی افزود: با توجه به اینکه یکی از تولیدات قابل صدور به روسیه گوشت طیور 
می باشد، دولت این کش��ور برای خودکفایی در این بخش تسهیالت خوبی 
برای صنعت مرغداری اعطاء می کند و همچنین در مناطق جنوب روسیه و 
قفقاز زمینه های خوبی برای این صنعت و نیز کشت فراسرزمینی وجود دارد.

وزیر بهداشت گفت: روغن های وارداتی که از مبادی رسمی وارد کشور 
می شوند، قابل استفاده هستند.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: در زمینه توجه به 
سالمت واردات دانه های روغنی مس��وولیت با وزارت جهاد کشاورزی 
اس��ت و من در این زمینه اظهار نظر نمی کنم اما درباره واردات روغن 
به کشور باید گفت که هرآنچه از مبادی رس��می وارد کشور می شود، 
قابل استفاده است. وی ادامه داد: مردم باید به اطالع رسانی پزشکان و 

وزارت بهداشت توجه و توصیه های آنها را رعایت کنند.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی ادامه داد: آنچه در زمینه 
روغن گفته شده است و مش��کالت پیرامون آن، ناشی از زیاده روی 
در مصرف بوده که ما این مشکل را در مواردی مشابه مانند نمک، 
قند و شکر نیز داریم. قاضی زاده هاش��می تصریح کرد: افرادی 
که الگوی مصرف را رعای��ت نمی کنند، به بیماری های فش��ار 
 خون، س��کته مغزی و قلبی، گرفتگی عروق، کور شدن چشم و

 از کار افتادن کلیه دچار می شوند.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از اعالم آمادگی شرکت لوک 
اویل غول نفتی روسیه برای امضای تفاهم نامه اولیه)MOU(  با ایران 
خبر داد و گفت: ازدیاد برداشت، اکتشاف و برداشت نفت خام مهم ترین 

زمینه های همکاری ایران با لوک اویل است.
امیرحس��ین زمانی نیا پس از دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت با واگیت آل 
اکبروف مدیرعامل ش��رکت روس��ی لوک اویل درباره مهم ترین محور 
 این مذاکرات با اش��اره به روابط نزدیک وزیر نفت با این مدیر روس��ی،

 افزود: این ش��رکت روس��ی برای حضور در بحث بهبود و افزایش تولید 
)EOR , IOR( میدان های نفتی ایران اعالم آمادگی کرده است.

وی دیگر محور ای��ن مذاکرات را حضور ش��رکت لوک اوی��ل در بحث 
اکتش��اف ذکر و تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت همچنین خواستار 
 خرید نفت خام و فرآورده نفتی از ایران شد که این موضوع مورد استقبال

 قرار گرفت.
زمانی نیا به محور مذاکرات وزیر نفت کش��ورمان درباره مبارزه با فساد 
در این دیدار اش��اره کرد و گفت: زنگنه در این دی��دار تاکید کرد که در 
فضای سیاسی جدید با هرگونه فساد مبارزه و راه های انجام فساد بسته 

خواهد بود.
به گفته وی، وزیر نفت در این دیدار تاکید کرد، وزارت نفت برای انجام 

مذاکرات شرکت های بزرگ بین المللی را معطل نخواهد گذاشت.
لوک اویل یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی، در کشور روسیه است. 
در سال 200٩ این شرکت، معادل ٩7,٦١5 میلیون تن نفت خام تولید 
کرده، که به طور میانگین ١/٩72 میلیون بش��که در روز تولید داش��ته 

است؛ دفتر مرکزی کمپانی لوک اویل، در شهر مسکو قرار دارد. 
ش��رکت لوک اویل فعالیت های نفت و گاز گس��ترده ای در بیش از 40 
کش��ور جهان دارد و طبق اعالم انجمن مهندسی نفت، در سال 2008 
این شرکت، معادل ١٩/3 میلیارد بشکه نفت تولید کرده، که این مقدار، 

در حدود ١/3 درصد از ذخائر اثبات شده نفت جهان به شمار می آید.
کمپانی لوک اویل، در س��ال ١٩٩١ با ادغام سه شرکت نفتی دولتی، از 

سوی واگیت آلکپروف وزیر سابق نفت شوروی تاسیس شد.

سفیر ایران: 
تعرفه گمرگی کاالهای صادراتی 
ایران به روسیه کاهش یافته است

روغن های واردشده از مبادی 
رسمی کشور قابل استفاده اند

غول نفتی روسیه برای امضای 
تفاهمنامه با ایران اعالم آمادگی کرد

کاهش احتمال جنگ ارزی در س��طح جهان از عوامل سه گانه 
تقویت ارزش دالر در مقابل ارزهای دیگر در هفته گذشته میالدی 
بود. بررس��ی  تحوالت بازار ارز های عمده در سطح جهان نشان 
می دهد که در هفته منتهی به 23 سپتامبر 20١5 متوسط ارزش 
دالر نسبت به متوسط ارزش آن در هفته ماقبل در برابر ین ژاپن 
0/١4 درصد و در مقابل فرانک 0/٦5 درصد تقویت شده است. این 
در حالی است که بررسی های بانک مرکزی حاکی از آن است که 
سه عامل رشد بازار های بین المللی سهام، ریسک پذیری معامله 
گران و همچنین کاهش احتمال جنگ ارزی موجب رشد ارزش 

دالر در مقابل سایر اسعار شده است.
اما در هفته مورد بررس��ی ارزش دالر در برابر یورو 0/3١ و پوند 
0/70درصد تضعیف شده است که آمار مثبت تجاری آلمان و 

همچنین عدم اطمینان در مورد افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو در این رابطه بی تاثیر نیست.

بنابر این گزارش براس��اس نرخ های پایان 
وقت بازار نیویورک در هفته گذش��ته هر 

یورو در مح��دوده ١/١١72  ت��ا ١/١338  
دالر و هر پوند در دامنه١/5275 تا5445/١ 

دالر در نوسان بوده است. همچنین هر دالر نیز در 
دامنه١١٩/28   تا١20/٦3 ین متغیر بود.

تحوالت بازار طال
نوس��انات هفته گذش��ته قیمت طال نیز در ب��ازار نیویورک در 
محدوده١١04/٩٦ تا١١2١/١0 دالر برای هر اونس در نرخ های 
پایانی ثبت شد. این در حالی است که متوسط بهای طال در هفته 

قبل نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل١/75 کاهش یافت.

نفت ارزان شد
اما متوس��ط بهای نفت خام پایه آمری��کا در هفته منتهی به 23 
س��پتامبر نس��بت به متوس��ط آن در هفته ماقبل3/3٦ درصد 
کاهش یافت. به نرخ های پای��ان وقت بازار نیوی��ورک بهای هر 
بش��که نفت خام پایه آمریکا در محدوده44/١5 تا45/٩٩  دالر 

ن معامله شد و متوسط هفتگی بهای هر بشکه  آ
در س��طح45/١٦  دالر قرار گرفت. 

متوس��ط قیمت نف��ت خام 
برنت دریای ش��مال 

هفت��ه  در 

گذشته4/43 درصد نسبت به هفته ماقبل کاهش یافت. هر بشکه 
نفت خام برنت به نرخ های پایان وقت این بازار در دامنه47/58 
تا4٩/52 معامله شد و متوس��ط هفتگی هر بشکه آن به ٦5/48  
دالر رس��ید. طبق نرخ های پایان وقت بازار نیوریوک بهای نفت 

هر بشکه خام در محدوده 44/83 تا ٩٦/ 45 دالر معامله شد. 
متوسط هفتگی بهای هر بشکه آن در س��طح 45/44  دالر قرار 
گرفت که نس��بت به هفته ماقبل١2/3 

درصد کاهش داشت.
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منابع صنعتی آگاه در نمایشگاه فرانکفورت به رویترز گفتند فولکس 
واگن و سایر خودروسازان بزرگ در واکنش به کندی چشمگیر بازار 
چین، محدود کردن تولید، دستمزد و سایر هزینه های تولید چینی 

خود را آغاز کرده اند.
جوینت ونچ��ر چینی فولک��س واگن که FAW-VW ن��ام دارد، 
پاداش کارکنانش را لغو کرده و 
 شیفت های کار در کارخانه اش

 در نزدیک��ی چان��گ چ��ون را 
کاهش داده است. پاداش های 
حذف ش��ده معم��وال بیش از 
نیم��ی از کل درآم��د کارکنان 

این کارخانه را تشکیل می داد.
آئودی که برند لوکس فولکس 
واگن است، هم اعالم کرده در 
واکنش به تقاضای کمتر برای 
مدل های��ی مانن��د A٦، تولید 
در کارخانه ه��ای چین��ی خود 
را محدود ک��رده و هفته کاری 
را از هفت به پن��ج روز کاهش 

می دهد.
ش��رکت ب ام و هم اعالم کرده 
تولید مدل های سری 3 و 5 در 

چین را کاهش داده است. فردریش آیش��نر، مدیرعامل این شرکت 
به خبرنگاران گفت: این شرکت تولیداتش را در چین انبار نمی کند.

فروش خودرو در چین که تا همین اواخر موتور سود خودروسازان در 
سراسر جهان بود از کندی رشد اقتصادی و سقوط شدید بازار سهام 
این کشور لطمه دیده است. تقاضا در هشت ماه اول امسال ثابت بود 
و ممکن است در سال 20١5 برای نخستین بار از اواخر دهه ١٩٩0 

کاهش پیدا کند.
با این همه در نخستین روز نمایشگاه خودروی فرانکفورت، مدیران 
صنعت درباره پتانسیل رشد بلندمدت بازار چین ابراز اطمینان کرده 
و گفتند هر گونه زیان کوت��اه مدت با احیای ق��وی در اروپا جبران 

خواهد شد.
آمار صنعتی نش��ان داد ک��ه فروش خ��ودرو در اروپا ط��ی ماه اوت 
١١/5درصد نس��بت به اوت سال گذش��ته رش��د کرد. اما بعضی از 
تحلیلگران به ای��ن نکته اش��اره کرده اند که کندی رش��د چین در 
ش��رایطی روی داده که خودروسازان همچنان س��رگرم راه اندازی 
کارخانه در این کشور بوده و مازاد ظرفیتی را بوجود آورده اند که بر 

سود آنها سنگینی می کند.
گ��روه تحقیقات��ی آی اچ اس اتوموتیو پیش بینی کرده اس��ت نرخ 
ظرفیت استفاده خودروسازان در چین از 70 درصد در سال گذشته 

به ٦5 درصد در سال 20١5 کاهش پیدا کند.
چین بیش از نیمی از سود فولکس واگن و 40 درصد از سود جنرال 
موتورز در سال های اخیر را تشکیل داده است. هر دوی این شرکت ها 

کاهش تولید چینی، به میزان پنج درصد در ژوییه ، را آغاز کرده اند. 
سخنگوی جنرال موتورز در این باره گفته اس��ت: مدل تجاری این 
خودروس��از در چین با ش��رکت های چندملیتی بزرگ دیگر تفاوت 
اساسی دارد و در برندهایی که فروششان همچنان رو به رشد است، 

سرمایه گذاری بزرگی انجام می گیرد.
مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولک��س واگن در فرانفکورت ضمن 
تایید تغییر وضعیت تقاضا در چین، ب��ه تلویزیون رویترز گفت: وی 

همچنان نسبت به دورنمای بازار این کشور خوش بین است.
در این بین روپرت اس��تدلر، مدیرعامل آئودی ب��ه تلویزیون رویترز 
گفت: انتظار دارد این برند در میان مدت رش��د بیش��تری در چین 
داشته باشد و از این رو در برنامه های س��رمایه گذاری خود تغییری 

نمی دهد.
ب ام و که بزرگ ترین خودروس��از لوکس جهان اس��ت، ماه گذشته 
هشدار داد پیش بینی های این شرکت برای امسال به دلیل وخامت 
اوضاع بازار چین به خطر افتاده اند و فروش این شرکت برای نخستین 

بار در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.
مدیرمالی ب ام و اظهار کرد هیچ دلیلی وجود ندارد که این شرکت 
اهداف س��ال 20١5 را تغییر دهد اما هنوز زود اس��ت درباره احیای 

تقاضای چین صحبت کنیم.
برند دی اس پژو سیتروئن اعالم کرده است به واسطه های چینی خود 
برای فاینانس مجدد کمک می کند با اینهمه انتظار دارد فروش کل 
سال شبکه فروش این شرکت کمتر از میزان مورد پیش بینی باشد.

احتمال 
جنگ ارزی 

ضعیف شد

رییس هیات امنای خانه معدن ایران با تأکید بر حمایت دولت 
در پرداخت تسهیالت برای ماشین آالت در این بخش گفت: 
درخواست کاهش نرخ تسهیالت پرداختی در بخش معدن به 

میزان چهار درصد را داریم.
عالء میرمحم��د صادقی گف��ت: متأس��فانه فرصت هایی در 
گذشته داشتیم اما از آن اس��تفاده نکردیم. دورانی بود که در 
مورد صادرات صنایع و محصوالت معدنی مذاکراتی داشتیم 

اما توجهی صورت نمی گرفت.
وی با اش��اره به اینک��ه در گذش��ته دولت هی��چ حمایتی از 
 بخش معدن نمی کرد، ادامه داد: در مقطعی با بانک مرکزی 
جلس��ه ای داش��تیم که معتقد بود در آن زم��ان حدود 20 
میلیارد واردات داش��تیم  و این در ش��رایطی بود که میزان 

صادرات کشور بسیار محدودبود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در گذشته تنها بخشی از سنگ 
ایران به ایتالیا صادر می شد، گفت: در جلسه ای که آن زمان با 
مسووالن داشتیم، همواره تأکید می کردند صادرات معدنی 

باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس هیات امنای خانه معدن ایران با بیان اینکه متأسفانه 
امروزه صادرات فرش ایرانی در رده 10 قرار گرفته است، گفت: 
اگر بخش معدن فعال ش��ود عالوه بر ارز آوری از صادرات در 

بخش ایجاد اشتغال نقش چشم گیری خواهد داشت.
وی افزود: در حوزه صنعت برای ایجاد شغل ابتدا باید به دنبال 
ش��رایط و به طور مثال پیداکردن آب و هوای مناسب باشیم. 
این در حالی اس��ت که در معدن تمام موارد در اختیار است، 
تنها باید به اکتشاف و استخراج آن بپردازیم. به همین دلیل 

ایجاد اشتغال آسان است.
میرمحمد صادقی با انتقاد از ادغ��ام بخش معدن و صنعت با 
تجارت و بازرگانی گفت: زمانی به بهانه کوچک سازی دولت 
این کار صورت گرفت ام��ا اکنون نه تنها تع��داد نیرو در این 
وزارتخان��ه افزایش یافت��ه بلکه هیچ کوچک س��ازی صورت 

نگرفته است.
وی با بیان اینکه بهترین راه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی 
توجه به ظرفیت معادن اس��ت، افزود: برخی از صاحب نظران 
در حوزه صنعت معتقدند که هن��وز حدود 90 درصد معادن 
کشور کشف نشده است. استخراج و اکتشاف معدن هزینه بر 

و نیازمند حمایت دولت است.
وی با تأکید بر اینکه نرخ وام معدنکاران باید با س��ود کمتری 
پرداخت ش��ود، گفت:دولت بای��د اقداماتی را انج��ام دهد تا 
تس��هیالت برای ماش��ین آالت در بخش معدن افزایش یابد 

تا بتوانیم از این ذخایر و از این ظرفیت بهره کامل را ببریم.

رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و 
صنایع غذای��ی اتاق بازرگان��ی تهران 
معتقد است اگر قرار باشد قیمت  لبنیات 
به میزان هزینه تمام شده تولید، واقعی 
ش��ود باید حدود پنج درص��د افزایش 

قیمت داشته باشند.
کاوه زرگران گفت: به دلیل شرایط رکود 
و کاهش توان خرید مردم، پیش��نهاد 
صنایع لبنی این ب��وده که فعال قیمت 
محصوالت لبنی افزای��ش پیدا نکند، 
ب��رای همی��ن در حال حاض��ر قیمت 
1440 تومان که برای ش��یر خام ابالغ 
ش��ده اس��ت اجرایی نمی ش��ود چون 

کشش آن در بازار وجود ندارد.
به گفته وی اگر قرار باشد شیر خام به 
این قیمت خریداری ش��ود با توجه به 
گزارشی که از سوی بانک مرکزی مبنی 
بر کاه��ش 35 درصدی مصرف ش��یر 
در دو سال گذش��ته اعالم شده است، 
مصرف شیر بیش از مقدار فعلی کاهش 

خواهد یافت بنابراین پیش بینی صنایع 
لبنی این اس��ت که با افزایش قیمت، 

بیشتر متضرر  شوند.
ریی��س کمیس��یون کش��اورزی اتاق 
بازرگانی تهران اضافه کرد: صنایع لبنی 
باید دستورالعمل دولت را عملی کنند و 
نسبت به آن پاسخگو باشند. مطمئنا هر 
زمان که رونق اتفاق بیفتد این امکان به 
وجود می آید که قیمت  لبنیات به روز 

شود؛ نه اینکه افزایش یابد.
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  زرگ��ران 
موض��وع  درب��اره  صحبت های��ش 
مگس های سفیدی که در سطح شهر 
زیاد شده اند، گفت:کمیسیون های اتاق 
بازرگانی با توجه به گستردگی زیادی 
که وظایف خود را در حوزه های مختلف 
بین استان های مختلف تقسیم کرده اند 
تا م��وازی کاری صورت نگی��رد و قرار 
اس��ت این موضوع در کمیسیون های 

دیگر بررسی شود.

 رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از 
افزایش 1000 تومان قیمت گوشت 
گوسفندی در دو هفته اخیر خبر داد.

علی اصغر ملکی اظهارداشت: درحال 
حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون 
دنبه با تقریب��ا 1000 تومان افزایش 
نسبت به حدود دو هفته قبل، تحویل 
به مغازه دار بین 25 تا 2۶ هزارتومان 
و تحویل به مش��تری بین 2۸ تا 29 

هزار تومان است.
وی با بیان اینکه فکر نمی کنم قیمت 
گوشت گوسفندی در آس��تانه عید 
قربان تغییری کند، گفت: هم اکنون 
عرضه دام زنده نیز بسیار فراوان است 
و در این زمینه ش��رایط مطلوب تری 

نسبت به سالیان گذشته داریم.
ملکی، قیمت دام زن��ده را برای عید 
قربان بی��ن 12 تا 12 ه��زار و 500 
تومان عرضه به مش��تری اعالم کرد 
و افزود: قیمت دام زنده در عید قربان 

به بیش از این میزان نخواهد رسید.
وی به مردم توصیه کرد دام های خود 
را در جایگاه هایی که سازمان میادین 
پیش بینی کرده و دامپزش��کان در 

آنجا حضور دارند، ذبح کنند.
ملکی گفت: دامپزش��کان حاضر در 
این جایگاه ه��ا الش��ه دام را قبل از 
ذبح و بع��د از آن مورد بررس��ی قرار 
می دهند، بدین ترتیب مش��کلی در 

ذبح دام پیش نمی آید.
رییس اتحادیه گوش��ت گوسفندی 
همچنی��ن با اش��اره ب��ه اینک��ه در 
بهزیستی ها نیز مراکزی برای عرضه 
و ذبح دام پیش بینی ش��ده اس��ت، 
اضاف��ه ک��رد: خیری��ن می توانند از 
ای��ن جایگاه ها دام خری��داری کنند 
و در هم��ان مح��ل ذب��ح آن را نی��ز 
انج��ام دهن��د، ضمن اینک��ه حضور 
دامپزش��کان در ای��ن جایگاه ها نیز 

قطعی است.  

قیمت واقعی لبنیات چقدر است؟نرخ تسهیالت معدن باید کاهش یابد قیمت گوشت گوسفندی هزار تومان گران شد

کاهش تولید خودروسازان جهانی در چین
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رییس مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران س��ازمان هواشناسی کشور از 
افزایش نیم تا یک درجه ای سلسیوس دما دراکثر نقاط کشور طی سه ماه آینده 
خبر داد و گفت: در پاییز پیش رو در بس��یاری از مناطق کش��ور شرایط بارش 
در حد طبیعی خواهد بود و حتی در بعضی از مناط��ق حدود 10 تا 20 درصد 

بارش ها افزایش می یابد.
شاهرخ فاتح، با اشاره به اینکه 27 استان کشور با کاهش بارندگی در سال آبی 
که گذش��ت روبه رو بودند، شروع س��ال آبی را از اول مهر تا آخر شهریور عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر در اواخر س��ال آب��ی 94-93 قرار داریم. امس��ال 
 نسبت به ش��رایط طبیعی بلند مدت در 27 اس��تان کاهش بارندگی داشتیم، 
به طوری که در این استان ها با کاهش بارندگی از 45 درصد در بوشهر تا 5 درصد 

درکرمان مواجه بوده ایم.
 وی با بیان اینکه در س��ال آبی جاری کل کش��ور نس��بت به ش��رایط طبیعی 

بلند مدت با کاهش 16 درصدی بارندگی مواجه بوده است، اظهار کرد:
وقتی دامنه نگاه را گسترده کرده و دو س��ال اخیر آبی را نگاه می کنیم، متوجه 
می شویم که در این دو سال از نقطه نظر دریافت بارش شرایط خوبی برای کشور 
رقم نخورده است و طی دو س��ال آبی پی در پی اخیر، در 18 استان در مقایسه 

بلند مدت، با کمبود بارش روبه رو بوده ایم.
 ریی��س مرک��ز مل��ی خشکس��الی و مدیری��ت بحران س��ازمان هواشناس��ی 
کشور با اشاره به اینکه پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی عهده دار 
صدور پیش بینی های فصلی اس��ت، گف��ت: این مرکز طبق روال همیش��گی، 
پیش بینی فصلی مربوط به پاییز پیش رو را ارائه کرده اس��ت که براس��اس آن 
 در پاییز پیش رو در بس��یاری از مناطق کش��ور ش��رایط بارش در حد طبیعی

 خواهد بود و حتی در بعضی از مناطق حدود 10 یا 20 درصد بارش ها افزایش 
می یابد.

وی با تاکید بر اینکه ب��ه هیچ وجه نبای��د پیش بینی بارندگی مناس��ب فصل 
پاییز ذهنیت ما را از ش��رایط کنونی و بدهی انباشته ذخایر آبی کشور منحرف 
کند، اظه��ار کرد: واقعیت این اس��ت ک��ه نه فقط در دوس��ال گذش��ته، بلکه 
 به تناوب طی س��ال های اخیردر بس��یاری از نق��اط کش��ورکاهش بارندگی 
داشته ایم؛ بنابراین چنانچه حتی اگر بگوییم در سه ماهه پاییز شرایط طبیعی 
 اس��ت نیز این موضوع نباید م��ا را از واقعی��ت وضع موجود منابع آبی کش��ور 

دور کند.
به گفته فاتح، پیش بینی ه��ای فصلی در خوش بینانه تری��ن حالت، 70 درصد 
 صحت دارند؛ اگر این پیش بینی صد درصد هم درس��ت باشد با توجه به اینکه 
در بس��یاری از مناطق کش��ور بارش ه��ا عمدتا زمس��تانی و بهاره اس��ت و نه 
 لزوم��ا پاییزه، نمی ت��وان با قاطعی��ت و صرفا با ات��کای به بارش ه��ای پاییزه 
) حتی اگر مناسب هم باشند( چنین عنوان کرد که مشکالت ما حل شده است.

وی گفت: مثال روش��ن این موضوع وضعیت بارشی س��ال آبی است که درآن 
قرارداریم .

 در س��ال آبی جاری که در حال اتمام است، اگرچه ش��اهد بارندگی خوبی در 
فصل پاییز93 بودیم )به طوری که درآن زمان کش��ور درمقایس��ه با ش��رایط 
طبیعی خ��ودش 9 درصد افزای��ش بارندگی داش��ت(، اما در زمس��تان و بهار 
 به قدری دچار کم بارش��ی ش��دیم که بارش ساالنه کش��ور 16 درصد کاهش 

یافت.
فاتح تصریح کرد: همانگونه که نیاز داریم از آینده مطلع باشیم به همان نسبت 
هم باید گذشته را درنظر داشته باشیم و وقتی تا این اندازه بدهی تجمیع یافته 
دربارش داریم خبر احتمال افزایش 10 درصدی بارش در پاییز نباید ما را دچار 

خطا کند و تصور کنیم همه مس��ائل و محدودیت های منابع آب کشورجبران 
خواهد شد.

به گفته وی کمبود گس��ترده منابع آبی ب��ا یک بارش نرم��ال پاییزی جبران 
نمی ش��ود؛ بنابراین حتی اگر بارش های پاییزه ما ش��کل طبیعی داشته باشد 
یاحتی 10 یا 20درصد باالی نرمال باش��د مشکالت منابع آبی کشور همچنان 
پابرجا خواهد بود. وقت��ی بروز این کمبودها و مش��کالت، مربوط به یک فصل 
 نیس��ت و در دراز مدت اتفاق افتاده، نباید انتظار داشت تا جبران و حل آن نیز 

در کوتاه مدت و طی یک فصل اتفاق افتد.
وی در ادامه در مورد پدیده النینو، اظهار کرد: النینو جزو دورپیوندهایی است 
که در مقیاس جهانی شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف دنیا را تحت تاثیر 
قرار می دهن��د. اگرچه این پدیده در تغییر الگوی بارش��ی بس��یاری از مناطق 
 دنیا تاثیرگذار اس��ت؛ اما بررسی ها نشان داده که برای کش��ور ما به ویژه برای 
نیمه جنوبی، با همراهی س��ایر دورپیونده��ای مؤثردر این منطقه اس��ت که 

می تواند منجر به افزایش یا کاهش بارندگی شود.
رییس مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی کشور 
همچنین در مورد افزایش دمای چهارماهه گذش��ته اظهارکرد: چهار ماه اول 
سال شرایط گرمتری نس��بت به بلند مدت داش��تند. به طوری که در ماه های 
اردیبهشت، خرداد و تیر بدون استثنا ش��رایط دمایی کشور به نحوی بوده که 

عمده مناطق کش��ور به خصوص در خرداد ماه ش��رایط گرم ت��ری در قیاس با 
بلندمدت داشتند. 

 در مرداد ماه نیز ش��رایط دمایی کش��ور به گون��ه ای بود که در نوار ش��مالی، 
 کل شمال غرب و نوار غربی شرایط دمایی گرم تر از شرایط طبیعی بلند مدت 

بود. 
این در حالیس��ت که هوا در استان های مرکزی کش��ور ازجمله اصفهان، یزد، 

شمال فارس و شمال کرمان خنک تر از شرایط طبیعی بوده است.
وی در مورد پیش بینی دمای هوای کش��ور در س��ه ماهه پیش رو تاکید کرد: 
 براس��اس پیش بینی های صادر ش��ده توس��ط پژوهش��کده اقلیم شناس��ی، 
ن��گاه بلندم��دت ب��ه دما ب��ه گون��ه ای اس��ت که در س��ه م��اه آین��ده همه 
نقاط ب��ه ج��ز مناطق��ی از غرب و ش��مال کش��ور ش��رایط طبیع��ی دمایی 
را خواهن��د داش��ت و بقی��ه مناط��ق کش��ور ح��دود نی��م ت��ا ی��ک درجه 
 سلس��یوس گرم ت��ر از ش��رایط بلندم��دت طبیع��ی خ��ود خواهن��د 

بود.
الزم به ذکر است در شرایط دمای باالتر، در بس��یاری از مناطق مرتفع، عالوه 
بر تغییر الگوی ب��ارش از جامد به مایع که منجر به کاهش ذخایر برف کش��ور 
 می ش��ود، به همان میزان نی��ز بارش ه��ای دریافتی از طری��ق افزایش تبخیر 

از دسترس خارج می شوند.

خبردر حال انقراض

قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه سرانه بیابان در کشور 
بیش از دو برابر سرانه جهانی است، گفت: در طول برنامه ششم ساالنه 

۵۰۰ هزار هکتار از کانون های بحرانی، بیابان زدایی می شود.
 ناص��ر مقدس��ی، درب��اره وضعیت بیاب��ان زدای��ی در کش��ور گفت: 
در حال حاضر پدیده گرد و غبار مشکالت جدی برای مردم کشور در 
مناطق غربی، جنوب غرب و مناطق مرکزی و به ویژه زابل در سیستان 
و بلوچستان ایجاد کرده که قسمت عمده منشا این گرد و غبار از بیرون 
 مرزها و کانون های ریزگرد عراق، س��وریه، اردن و عربس��تان اس��ت؛ 
اما در کنار آنها کانون ها و چشمه های گرد و غبار در داخل کشور نیز 

وجود دارد.
 وی با اش��اره به اقدامات بلند مدت طی برنامه شش��م ب��رای کنترل 
کانون های بیابانی اظهار داشت: ایران2/1 درصد از خشکی های جهان 
را به خود اختصاص داده و 4/2 درصد پدیده های بیابانی فاقد پوشش را 

در خود جای داده است.
قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه ۶1 درصد از مساحت 
کش��ور در اقلیم خش��ک و فراخش��ک قرار دارد، تصریح کرد: 32/۵ 
میلیون هکتار از اراضی کش��ور در وضع بیابانی قرار دارد، که البته در 
تقسیم بندی های اکوسیستمی، 43/7 میلیون هکتار از اراضی کشور 

در زمره اکوسیستم های بیابانی است.
به گفته مقدسی، 2۰ میلیون هکتار از اکوسیستم بیابانی ایران تحت 
تأثیر فرسایش بادی قرار دارد که که از این مقدار ۶/4 میلیون هکتار در 
محدوده کانون های بحرانی است که در 1۸ استان کشور پراکنده است.

وی افزود: ب��رای ای��ن 7 میلیون هکتار کان��ون های بحران��ی بیابان 
 زایی کش��ور طرح های تفصیل��ی و مدیریت��ی تهیه ش��ده و با توجه 
به منابع اعتباری که در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گیرد، سعی 

می شود این مناطق کنترل شوند.
 قائم مقام س��ازمان جن��گل ها، مرات��ع و آبخی��زداری تاکی��د کرد: 
طی برنامه ششم توسعه، ساالنه ۵۰۰ هزار هکتار از کانون های بحرانی 
کشور بیابان زدایی می ش��ود که این میزان نسبت به گذشته جهش 

بزرگی محسوب می شود.
مقدسی با بیان اینکه سرانه بیابان در کشور ۰/۵ هکتار و در جهان ۰/22 
هکتار است یادآور شد: بنابراین سرانه بیابان در کشور بیش از دو برابر 
سرانه جهانی است؛ یعنی بیش از 2۰ درصد مساحت کشور را اراضی 

بیابانی تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی سرمایه ملی کشور 
 هس��تند و نباید روند بیابانی ش��دن پیدا کنند اظهار داشت: سازمان 
 جن��گل ه��ا چنانچه کان��ون ه��ای بحرانی جدی��دی ایجاد نش��ود، 
در طی برنامه ششم توسعه بخش عمده ای از کانون های بیابانی کشور 

را مهار خواهد کرد.

قائم مقام سازمان جنگل ها عنوان کرد :

 سرانه بیابان در ایـران 
دو برابر آمار جهانـی

                 در اعماق آب

هش��ت پا یا اُختاپوس یک جانور آبزی از رده س��رپایان اس��ت 
 که در بخش ه��ای گوناگونی از اقیانوس های جه��ان، به  ویژه در 

آب  سنگ های مرجانی زندگی می کند.
3۰۰ گونه از هشت پا شناسایی ش��ده که این تعداد، یک سوم از 

تمامی گونه های سرپایان را تشکیل می دهد.
ریخت شناسی

هشت پاها دارای هشت بازو هس��تند که بر روی آن ها دو ردیف 
کالهک مکنده وجود دارد. بر خالف بیشتر سرپایان، هشت پاها 

تقریبا هیچ اسکلت درونی ندارند و بدن شان کامال 
نرم اس��ت. آن ها نه مانند ناتیل��وس صدف بیرونی 
دارند و نه مانند س��رپاور )ماهی مرکب( استخوان 
درونی دارند. یک منقار، شبیه به منقار طوطی، تنها 
قسمت سفت در بدن هشت پاها اس��ت. این منقار 

به هشت پا توانایی رفتن به الی شکاف های باریک بین 
صخره های زیرآبی به هنگام گریختن از دست مارماهی موری و 
 دیگر ماهیان شکارچی را می دهد.هش��ت پاها در دو نوع سمی و 

غیر سمی هستند.
کلمه اختاپوس معنی هشت پا می دهد. اختاپوس ها حیواناتی 
گوشه گیر با هشت بازو هس��تند. آن ها در کف اقیانوس زندگی 
می کنند. اختاپوس غول پیکر)Giant octopus( بزرگ ترین 

اختاپوس است. طول بدن این جانور نرم تن بسیار عظیم، از نوک 
یک بازو ت��ا نوک ب��ازوی دیگرش 23 پ��ا یا هفت 
متر اس��ت و وزنش بیش از 4۰۰ پوند یا 1۸2 
کیلوگرم اس��ت. کوچک ترین اختاپوس، 
اختاپوس کالیفرنیایی است که فقط 
3/۸ اینچ یا یک سانتی متر طول 

دارد.
ساختمان بدن

اختاپوس بدنی نرم و هش��ت بازو دارد. هر بازو دو ردیف بادکش 
ب��رای م��ک زدن دارد. اگر اختاپ��وس یک بازویش را از دس��ت 
بده��د، در نهایت دوباره برای��ش بازوی دیگری رش��د می کند. 
 اختاپوس خون آبی رنگ دارد. اختاپوس دید بسیار خوبی دارد؛

ولی نمی تواند بشنود.
 تغذیه:

اختاپوس ها خرچنگ های کوچک و گ��وش ماهی ها، به عالوه 
 بعضی از حلزون ها، ماهی ها، الک پش��ت ها، س��خت پوستان

 )مثل میگوه��ا( و اختاپوس ه��ای دیگر را می خورن��د. آن ها با 
بازوهای شان طعمه را می گیرند، سپس آن را به وسیله گزیدن 
 با دهانه لوله س��فت ش��ان، فلج کرده و ش��کار با این سم 
 م��ی می��رد؛ و بع��د طعم��ه را آرام ف��رو م��ی دهند. 
 اختاپ��وس ه��ا اکث��رادر ش��ب ش��کار م��ی کنند. 
فقط اختاپوس های حلقه آبی، سمی دارند که آن قدر 

قوی است که یک نفر را می کشد. 
 محفاظت

 هش��ت پایان به ش��اخه نرم تن��ان تعل��ق دارند؛ 
 ای��ن موج��ودات دربین ب��ی مه��رگان دارای 
 پیچیده ترین مغ��ز وهوش سرش��ار در حد 
یک گربه خ�انگی هس���تند. هشت پایان 
قادرند ب��ه دام های صی��ادان خرچنگ و 
 ماهی وارد وخارج شوند؛ این جانوران دارای 

حافظه کوتاه مدت و بلند مدت می باشند و قادر به تمایز اطالعات 
اندوخته در حافظه هس��تند وتوانایی این را دارند تا مشکالت را 
از راه آزمون وخطا ح��ل کنند؛ در هنگام خطر ب��رای دور کردن 
دش��من، جوهری به رنگ بنفش تیره از خود ترش��ح می کنند 
که برخی از گونه ها ق�ادر ب�ه ترش���ح م�واد س�می ب�رای شکار 
خرچنگ ها والبستر ها هستند. هشت پایان توانایی زیادی برای 
 اس��تتار خود داش��ته، می توانند خود را به رنگ جزایر مرجانی و

 ی��ا گیاه��ان دریای��ی در آورن��د؛ همچنی��ن در هن��گام ت�رس 
به رنگ س��فید و در زم��ان عصبانیت به رنگ قرم��ز در می آیند 
 که این تغییرات رنگی پوس��ت توس��ط تحریک چشم ها صورت 
می گیرد. چش��مان این موجود پیچیده و قابل مقایسه با چشم 
انسان است، که با چشم بسته تفاوت بین ش��کل واندازه اجسام 
 را تش��خیص می دهد. این جانداران فاقد قوه ش��نوایی هستند . 
هر بازوی جانور دارای دوردیف بادکش مکنده اس��ت که حاوی 
 گیرنده های حس��اس چش��ایی اس��ت؛ این گیرنده ها به جانور 

در شناخت وپیدا کردن غذا کمک می کنند.
نداش��تن هیچ ماده س��ختی دربدن به جز منقار،  ای��ن جانوران 
را قادر به عب��ور از فضاه��ای کوچک م��ی کند، ب��ه طوریکه از 
فرورفتگی ه�ای داخ�ل س��نگ ه��ا جهت کمینگاه اس��تفاده 
م��ی کند و ب��ه م��دت روزها ت��ا هفت��ه ه��ا در آن باق��ی مانده 
وجهت ش��کار از آن خارج و دوباره بازگش��ت می کند. هش��ت 
 پای��ان دارای دوجن��س جدا ازه��م می باش��ند ولق��اح در آنها 
 به صورت داخلی اس��ت . دوران زندگی هش��ت پا از ش��ش ماه 

در گونه ه�ای کوچ�ک تا سه سال در گونه های بزرگ است.

عکس روز 

جانوران هوشمند اعماق دریا

رییس مرکز ملی خشکسالی هواشناسی خبر داد :

افزایش 20 درصدی بارش ها در پاییز



روی خط خبر
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یک دکترای روانشناس��ی کودک و نوج��وان با بیان اینک��ه والدین باید 
انتظ��ارات خ��ود از فرزن��دان را واقع بینانه کنن��د تاکید ک��رد: در عین 
رعایت ای��ن نکته، والدی��ن باید توجه داش��ته باش��ند ک��ه از نیازهای 
 جس��می و روانی فرزن��دان نیز غاف��ل نش��وند و رفت��ار وی را مدیریت

 کنند.
دکتر محم��د زارع نیس��تانک در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه 
آرزوی هر والدینی داش��تن فرزندی موفق، توانمند و خوش رفتار است 
گفت: برای رس��یدن به این مهم والدین راه های مختلفی چون مطالعه  
 متون، مش��ورت با نزدیکان و مش��ورت ب��ا متخصصان را بای��د امتحان

 کنند.
وی افزود: در  این راه والدین باید عالوه  بر ارتقای دانش، مهارت های خود 
را نیز اصالح کنند و یک نظام  انضباط��ی قاطعانه با رفتارهای مصمم و با 
ثبات عمل را به کار ببندند. در  عین حال بای��د انتظارات خود از فرزندان 
را واقع بینانه کنند و همچنین از نیازهای جس��می و روانی آنها نیز غافل 

نشوند.
زارع نیس��تانک ی��ادآور ش��د: والدی��ن بای��د ب��ا صب��ر و تحم��ل و 
 خالقی��ت در راه��ی طوالن��ی )محیط��ی ام��ن و خوش��ایند( ق��دم 

بگذارند.
 باید دقت داشته باشیم که ویژگی های خلقی و شخصیتی را از رفتارهای 
قابل مشاهده و توضیح دادنی افتراق دهیم.وی اضافه کرد: به عنوان مثال 
لجباز بودن یا کم حوصله بودن گویای رفتار کودک نیست چرا که کسب 
مهارت در جهت کاهش رفتارهای منفی کودکان نیاز به تعریفی دقیق از 
رفتار کودک دارد؛ یعنی عملی که قابل دیدن یا شنیدن مثل گریه کردن 

است.
این دکترای روانشناسی کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: باید بدانیم که 
کدام شرایط جس��مانی، روحی و محیطی باعث رفتار خاصی در کودک 
می ش��ود. گرس��نگی یا کم خوابی می تواند باعث بروز برخی رفتارها در 

کودک شود.
زارع نیس��تانک تاکید کرد: باید واکنش های والدین به رفتارهای خاص 
کودک را بشناسیم. این واکنش ها ممکن  اس��ت رفتار کودک را تشدید  

کنند یا کاهش دهند.
 در این راس��تا ثبت رفتار کودکان توس��ط والدین مفید است. با این کار 
آنها فرصت پیدا  می کنند تا دریابند برداش��ت شان از رفتار کودک تا چه 

اندازه صحیح است.
وی افزود: در  عین  حال شاید بتوانند عامل زمینه ای بروز رفتاری خاص در 
کودک را بشناسند. در  این  مورد توجه به زمان و مکان و دلیل بروز رفتار 

کمک کننده است. 
پیامد رفتار نیز باعث رفتار آشکار می شود که ممکن  است موقعیت های 
پر خطر و همچنین رفتارهایی از والدین که موجب تقویت رفتار کودک 
شود را مشخص کند.این دکترای روانشناسی کودک و نوجوان در پایان 
گفت: برای کاهش رفتاره��ای منفی باید رفتار مثبت��ی در تعامل با آن 
 رفتار نامطلوب در  نظر گرفته ش��ود و به ش��کل مثبت توصیف و تشویق

 شود.
 این کار نیاز به تمرین فراوان دارد اما متأس��فانه بیش��تر والدین عادت 
دارند ک��ودکان را از انج��ام کارهای ناپس��ند منع  کنند تا اینک��ه آنها را 
 به انجام کارهای پس��ندیده تش��ویق کنند، چون ای��ن روش ، راحت تر

 است.

یک دکترای روانشناسی کودک و نوجوان تاکید کرد:

رفتار کودک را مدیریت کنید
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عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: اسانس هایی که 
به تنباکوی قلیان افزوده می شود، سرطان زا است.

یداهلل س��هرابی، با تاکید بر تالش همه س��ازمان ها و نهادها 
در جهت س��المت جامعه اظهار کرد: باید به غذای سالم از 
مزرعه تا سفره های ایرانی از جمله استفاده اصولی از کودهای 
شیمیایی و سموم به صورت جدی توجه ش��ود. وی افزود: 
با توجه به اینکه در اس��تان مازندران س��طح آب سفره های 
زیرزمینی باال است این امر می تواند مشکالتی را ایجاد کند 
که اداره آب و فاضالب باید به ص��ورت مداوم میزان نیترات 

آب ها را کنترل کرده تا مردم آب سالم استفاده کنند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با ابراز تاسف از افزایش 
و روند رو به رشد سرطان در کشور و استان گفت: علل برخی از 
سرطان ها از راه هوا و دهان است که بریدن درختان به عنوان 

شش های زمین می تواند یکی از علل اصلی باشد که باید در 
این خصوص محیط زیست اقدامات موثرتری انجام دهد.

 س��هرابی با تاکید ب��ر توجه ویژه ب��ه اقدامات پیش��گیرانه
 تصریح کرد: اگر همه امکانات درمانی را جمع کنیم، ولی در 
پیشگیری سرمایه گذاری نشود موفق نخواهیم بود. بنابراین 
برای اینکه هزینه های درمانی هم کاهش یابد، نیاز است به 

مباحث پیشگیرانه نگاه ویژه تری شود.
وی یادآور شد: اقدامات پیشگیرانه و تغییر نگرش باید با کمک 
همه دس��تگاه های دولتی و غیردولتی، در سطح مدارس از 
ابتدایی تا راهنمایی، انجمن ه��ا وNGOهای مردم نهاد به 
صورت جدی دنبال شود.رئیس نظام پزشکی نوشهر با بیان 
اینکه اقدامات پیش��گیرانه باید در حوزه های مختلف انجام 
شود، خاطرنشان کرد: اگر کش��ور بخواهد پیشرفت کند و 
در آینده هزینه اش در بخش درمان کمتر شود باید از امروز 

هزینه کند.
سهرابی با اشاره به اینکه پیش��گیری در کشور مقهور مانده 
اس��ت، گفت: پیش��گیری باید با برنامه ریزی های مناس��ب 
برجسته شود و تبدیل به فرهنگ شود.وی از پایین آمدن سن 
استعمال سیگار و قلیان در کشور خبر داد و یادآور شد: بیش 
از 200 نوع عامل س��رطان زا در اسانس های تنباکوی قلیان 

شناسایی شده است که عامل ایجاد سرطان گوارش است.

حجت االس��الم والمسلمین سید حس��ن خمینی در 
دیدار تعدادی از زوج های جوان، توصیه امام راحل به 
زوج ها را یادآورشد و گفت: ایشان بعد از آنکه هر خطبه 
عق��دی را جاری می کردن��د به زوج ها م��ی فرمودند 

»بروید و با هم بسازید.«
 رییس مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی )ره( 
در توضیح ای��ن عبارت ام��ام )ره( خاطرنش��ان کرد: 
بهترین س��فارش ب��ه ی��ک زوج همین جمله اس��ت؛ 
زی��را زندگی پی��ش از هر مس��اله دیگری س��اختنی 
 اس��ت و نمی توان بر س��ر یک س��فره آم��اده حاضر

 شد.
رییس مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی)ره( 
افزود: اگر توقع دارید وارد زندگی ش��وید که س��اخته 

شده است، امکان دارد هزاران مش��کل بر سر راه شما 
پیش بیای��د که انتظ��ار آنها را نداش��ته ای��د؛ اما باید 
 بگویم ک��ه از بع��د از ازدواج مش��کالت آغ��از خواهد

 شد.
حج��ت االس��الم والمس��لمین سیدحس��ن خمینی 
خاطرنش��ان کرد: س��اختن زندگی همواره با مشکل 
همراه اس��ت و ش��ما زوج ه��ای ج��وان بای��د آینده 
خ��ود را بس��ازید.»محمدرضا رس��تمی« مع��اون 
س��اماندهی امور جوان��ان وزی��ر ورزش و جوانان نیز 
در ابتدای این دیدار، ش��عار امس��ال هفت��ه ازدواج را 
 »مش��ق عاش��قی و همدل��ی« بی��ان ک��رد و گف��ت: 
 زوج ها بای��د از لحظه ای ک��ه زندگی خود را ش��روع

  می کنند عاش��قی و همدلی را در کنار یکدیگر تجربه 
کنند.

وی همچنی��ن از کنت��رل رش��د ط��الق خب��ر داد 
و افزود: در دو س��ال گذش��ته نرخ ازدواج در کش��ور 
افزای��ش یافت��ه است.رس��تمی، »توانمندس��ازی 
 اقتص��ادی زوج ها، مدیری��ت خانواده، ارتقای س��واد 
 رس��انه ای و س��بک زندگ��ی اس��المی-ایرانی« را

 مهم ترین سیاس��ت ه��ای وزارت ورزش و جوانان در 
ازدواج برشمرد.

»همسرم یک سال بعد از ازدواج مان رفت سربازی؛ آموزشی اش تهران بود و اولین باری 
که با لباس س��ربازی آمد خانه، همه چیز برای من بامزه بود؛ تا ح��اال او را کچل کرده 
ندیده بودم؛ با لباسی که برای من همیشه متعلق به آدم های دیگری بود که در خیابان 

می دیدم، با آن پوتین های خشک و باابهت شان!«
برای زینب شیرزاد که خود را یک زن جوان، معمولی و تحصیل کرده معرفی می کند، 
سویه های خشن تر سربازی خیلی زود خود را نمایان کرد و خاطره موهای کوتاه شده 
شوهرش را به محاق برد. »سربازی برای من دو واقعیت داشت؛ اینکه مردها باید آموزش 
ببینندکه بتوانند از کشورشان دفاع کنند؛ اما واقعیت دومی که تجربه سربازی برادر و 
همسرم به من نشان داده این است که وقت زیادی از بهترین روزهای عمر مردها باید 
برای این کار صرف شود؛ آسیب های این دو س��ال هم سرجای خودش. رفتن او برای 
من مثل این بود که می رود توی خأل و از دنیا جدا می شود، آن هم برای کاری که فکر 
می کردم تمام آن را می توان در دو ماه و در همان دوره آموزش��ی ی��اد گرفت و اتفاقا 
یادگرفتن آن خیلی هم ضروری است. برای من مثل این بود که زندگی مان وارد یک 

خواب زمستانی می شود...«.
جای خالی صورت بندی یک مساله اجتماعی

ساالنه حدود ۴00  هزار پسر ایرانی به س��ربازی می روند. با توجه به دوساله بودن دوره 
خدمت سربازی در ایران، می توان گفت همواره حدود ٨00  هزار سرباز در حال خدمت 
هستند. دولت هزینه ای بالغ بر دوهزارو ۴00 میلیارد تومان خرج می کند تا مخارج یک 
سال آنها را پوشش دهد. )هزینه هر سرباز در دوره خدمتش بین2/5 تا سه  میلیون تومان 
برآورد می شود(.در سال های گذشته که بحث آسیب شناسی مدل فعلی سربازی و تالش 
برای شناس��ایی و معرفی مدل های جایگزین در س��طوح مختلف مدیریت، اجرایی، 
کار شناسی و تصمیم گیری )نظامی، دولت، مجلس و دانشگاه( مطرح بوده است، همه 
کار شناسی ها، نظر ها و رویکرد ها مبتنی بر نس��بت زندگی مرد ایرانی و سربازی بوده 
است. تالش شده در مقام تأیید، نفی یا نقد مدل فعلی، تأثیر سربازی بر زندگی، کار و 

آینده پسران ایرانی تحلیل و توصیف شود.
فقط در م��واردی آن هم به ص��ورت اظهارنظرهای کل��ی ارتباط پدیده س��ربازی با 
خانواده و غالبا از منظر رویکردی هایی چون بررسی تأثیر آن بر افزایش سن ازدواج یا 
به تعویق افتادن فرزندآوری، توجه نگاه های رس��می را به خود جلب کرده است؛ اما به 
اینکه زندگی زنان و دختران ایرانی، فارغ از هرگونه منفعتی که جامعه یا حاکمیت بر 
مبنای نقش های سنتی یا سهم آنها در خانواده تعریف می کند چرا، چگونه و تا چه حد 
از پدیده سربازی پسران متأثر می شود، چندان توجه نشده و تبدیل به صورت مساله ای 
درخور اعتنا از منظر آسیب شناسی اجتماعی نشده است.تعریف و تبیین نسبت زنان و 
دختران ایرانی با مقوله سربازی و تأثیری که این دوره دوساله از زندگی پسران بر زندگی 
و آینده دختران ایرانی دارد، می تواند اولویت هر طرح و راهکاری باش��د که این  روزها 

به عنوان جایگزین برای مدل فعلی سربازی مطرح می شود.
تفکیک جنسیتی حرکت یک نسل

»دختری را تصورکنید که تحصیالت دوره لیسانس��ش را تمام کرده اس��ت. پس��ری 
که هم سن وسال و هم نسل اوس��ت با فارغ التحصیلی، به احتمال خیلی زیاد باید برود 
سربازی؛ چه اتفاقی می افتد؟! دو سال بعد که برگردد، باید به فکر شغل یا ادامه تحصیل 
باش��د. در این مدت آن دختر یا ازدواج کرده که با توجه به مشغول خدمت بودن پسر 
هم دوره اش؛ احتمال ازدواج با چنین پسری برای او بسیار ضعیف است؛ یا ادامه تحصیل 
داده و از نظر موقعیت اجتماعی و آکادمیک خود را از طبقه و جایگاه آن پس��ر منفک 

کرده است«.
سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی، معاون سابق مشموالن و امور معافیت های سازمان 
وظیفه عمومی کشور با ذکر این مثال چگونگی تأثیر سربازی بر روند جدایی جنسیتی 
در یک نسل را توضیح می دهد.جدایی که به گفته او از منظر انسجام اجتماعی در میان 
یک نسل از دختران و پس��ران ایرانی، تهدیدی جدی محس��وب می شود.فرصت ها و 
امکان های انتخاب همسر، همکار و هم کالس��ی را از میان »نسل خود« سلب می کند 
و دختران را با پس��ران بزرگ تر از خود و پس��ران را با دختران کوچک ت��ر از خود در 
موقعیت های مورداش��اره هم حرکت می کند. حلوایی این اتف��اق نامیمون را در بحث 
ازدواج بسیار آس��یب زا می داند؛ بحثی که به اعتقاد او این روزها با داغ شدن کلیدواژه 

س��المندی بیش از هر زمان دیگری نیازمند چاره جویی است.»نکته جالب این است 
که این »جداافتادن« در بس��یاری موارد حتی با نرفتن و به تأخیرانداختن سربازی از 
سوی پسران هم اتفاق می افتد. یعنی پسران برای نرفتن به سربازی در وهله اول رو به 
ادامه تحصیل یا حتی مهاجرت می آورند و در مرحله بعد با طوالنی کردن خودخواسته 
دوره تحصیل، که معموال به امید گرفتن معافیت انجام می ش��ود؛ هم در مس��یر کلی 
زندگی شان از دختران هم نسل خود جدا می شوند و هم زمان ازدواج شان نیز به تأخیر 
می افتد«. حتی قانون جدید که در سال ٩0 وضع شد و حداکثر سن معافیت تحصیلی 
دوره دانش آموزی را از 2۴ به 20 سال کاهش داد، هم نتوانسته مانعی برای آن باشد، 

چراکه به گفته حلوایی، پسران این کاهش را در دوره دانشجویی جبران می کنند!
مهاجرت به خاطر دیگری

مس��عود طباطبایی، کارآفرین جوانی اس��ت که در فضای کس��ب وکارهای اینترنتی 
یک فروشگاه  و برند موفق را اداره می کند. او در گفت وگو با »شرق« با اشاره به تجربه 
شخصی اش در ش��رکت تحت مدیریتش می گوید: »دختران نخبه دانشگاهی وقتی 
می بینند پسران هم دوره شان بعد از فارغ التحصیلی برای درامان ماندن از سربازی، به 
بهانه ادامه تحصیل از کشور می روند، انگیزه مضاعفی برای مهاجرت پیدا می کنند. به 
عبارتی آنها برای عقب نماندن از اکثریت طبقه ای که خ��ود را متعلق به آن می دانند، 
ترغیب می شوند به اروپا یا آمریکا مهاجرت کنند«.مهاجرت تأثیرپذیرفته دختران از 
مقوله سربازی، پدیده ای است که حمیدرضا احمدی، رییس کانون کارآفرینی ایران 
هم برآن صحه می گذارد: »ما به ویژه در شرکت های بزرگی که این روزها در حوزه آی تی 
توانسته اند موفق عمل کنند و اتفاقا خیلی از جوانان نخبه را هم جذب کرده اند شاهد 
این پدیده هستیم؛ این تأثیر هم از نظر روانی است و هم از نظر خانوادگی؛ یعنی از یک 
طرف وقتی دختری می بیند همکالسی  دانشگاهش مهاجرت کرده بدون درنظرگرفتن 
دلیلش که همان سربازی است؛ احساس می کند از قافله ای که بیشترین نزدیکی را از 
نظر هویتی به آن داشته، عقب مانده! نکته دیگر اینکه خانم های نخبه ای داشته ایم که 
به دلیل مشکل سربازی شوهر یا نامزد خود مجبور شده اند مهاجرت کنند و از موقعیت 
شغلی و اجتماعی خود دست بکشند«.مهاجرت دختران و از دست رفتن فرصت هایی 
که آنها می توانند در تحصیل یا کار در داخل کشور داشته باشند از نظر معاون سابق امور 
مشموالن سازمان نظام وظیفه؛ موضوع مهمی است که هیچ تحقیق مشخصی در مورد 

آن انجام نشده است؛ »نکته تأسف بارتر اینکه حتی در مورد تأثیر سربازی بر مهاجرت 
خود پسران هم تا حاال توسط هیچ سازمان و نهادی گزارشی آماری منتشر نشده است!«

مادرانی که به سربازی می روند!
مادران، همسران و خواهران زیادی را می توان سراغ گرفت که ادعا می کنند به سربازی 
رفته اند؛ یا به عبارت دقیق تر تجربه ای را از س��ر گذرانده اند که مشقت های آن دست 
کمی از سربازی نداشته است. خواهری که برادرش در سربازی به شدت مصدوم شده 
و هفت ماه روی تخت بیمارس��تان بوده، ادعا می کند این هفت ماه که به پرستاری از 
برادرش پرداخته برای او در حکم یک دوره سخت و فشرده سربازی بوده است. مادری 
هم در گفت وگو با »ش��رق« می گوید: »هر روز و ش��ب دو سال س��ربازی پسرم حکم 
نگهبانی در برجک را برایم داشت. فقط روزی یک ساعت برای سالمتی همه سرباز ها 

ذکر و دعا می خواندم«.
استرس، وقت و هزینه های روحی و عاطفی که سربازی از زنانی که به خاطر همسر، فرزند 
یا برادر خود درگیر آن بوده اند، می گیرد دست کمی از تجربه مستقیم این دوره ندارد. 
سرهنگ حلوایی وقتی صحبت از تأثیر سربازی بر زندگی مادران ایرانی می شود با تجربه 
مستقیمی که از مراجعه روزانه آنها به ویژه برای معاف کردن فرزندانشان داشته، توصیف 
واقع گرایانه تری دارد: »سربازی، مادران ایرانی را فرسوده می کند؛ آنها را به استرس ها و 
صدمات روحی مبتال می کند که تا آخر عمر از آن خالصی ندارند. تأثیر سربازی بر روح 
و روان آنها از تأثیر سربازی بر پسرها بیشتر است. مادران بسیاری را دیده ام که به خاطر 
معاف کردن فرزندشان، از همسر خود جدا شده اند. حتی آنها حاضرند فاصله دوساله ای 
که قانون الزام کرده باید از طالق پدرومادر بگذرد تا معافیت شامل حال فرزند شود را 
هم به جان بخرند. مادری که فرزند بیمارش معاف نشده و به خدمت اعزام شده آن هم 

در جایی دور از محل سکونت خانواده؛ هر روز زندگی اش عذاب و رنج است«.
سربازی و نسبت آن با زندگی مادران ایرانی آن قدر وزن و ماهیت آسیب زایی دارد که 
حلوایی حتی اشاره می کند مادری که فرزندش به سربازی رفته ممکن است وظایف 

همسری اش را هم فراموش کند و زندگی متأهلی اش به خطر افتد.
روابطی که از سربازی زخم می بینند

»رابطه مان خیلی محدود شد. در این دو س��ال همه چیز حداقل می شود؛ روابط مالی 
و عاطفی به حداقل قرار می رس��د. ما خیلی به خانواده هایمان وابسته شده بودیم. من 

در سه ماه اول مجبور ش��دم بروم خانه پدری ام زندگی کنم. ماهی صد  هزار تومان به 
همس��رم می دادند و ما باید بعضی وقت ها با همین پول می رفتیم بیرون و مثال خوش 
می گذراندیم! این دوره دوس��اله خیلی فرسایش��ی بود، هیچ برنامه ای نمی توانستیم 
برای زندگی مان بریزیم. تعلیقی بود در زندگی که باید منتظر می ماندیم تا تمام شود 
و دوباره زندگی به جریان عادی  اش برگردد«.زینب ش��یرزاد ک��ه از تجربه تحت تأثیر 
قرارگرفتن روزهای اول زندگی مشترکش��ان از سربازی حرف می زند، به نکته جالبی 
اش��اره می کند: »در آن دوران بعضی وقت ها به یاد حرف دای��ی ام می افتادم که وقتی 
همسرم به خواستگاری ام آمده بود توصیه کرد اول برود سربازی و بعد که کار پیدا کرد 
به او جواب مثبت بدهم! احساس می کردم کار بچگانه ای کرده ام که این حرف را جدی 
نگرفتم. حاال خودم به همه توصیه می کنم با پسری که سربازی نرفته ازدواج نکنند!« 
توصیه ای که کس��ی که خود زمانی بر مسند یکی از مهم ترین س��مت های مرتبط با 
موضوع خدمت سربازی نشسته بود، به شکلی دیگر آن را بازگو می کند تا مشخص شود 
سربازی و تأثیر آن بر زندگی دختران ایرانی از منظر انتخاب همسر موضوعی است که 
منفعتی برای یک سوی آن تعریف نشده است.»اگر دغدغه زنانی را که همسران شان 
سربازند جدی نگیریم، به بیراهه رفته ایم! آمارها نشان می دهد بیشترین طالق در چهار 
سال اول ازدواج اتفاق می افتد؛ یعنی چهار س��ال اول ازدواج سال های حساسی است 
که بیشتر مستعد جدایی انداختن میان زوج هاست؛ حال اگر دوره سربازی هم در دل 
این چهار سال جای بگیرد، مطمئن باشید این پدیده را تقویت خواهد کرد«.وضعیت 
معیشتی سربازان متأهل باوجود راهکارها و مسکن هایی که در سال های گذشته برای 
آنها در نظر گرفته شده کماکان محل بحث است. میزان حقوق این سربازان با حداقل 
حقوق تعیین شده وزارت کار که براساس سبد هزینه خانوار و برای داشتن حداقل های 
معیشتی تعریف شده؛ فاصله زیادی دارد.حلوایی دراین باره به ضعف قوانین اشاره می 
کند و نتیجه این وضعیت را با اشاره به تجربه شخصی اش کم شدن یا به تأخیرافتادن 
زندگی مشترک جوان ها می داند: »قانون می گوید مرد متأهل می تواند در محل زندگی  
همسرش خدمت کند اما مشخص نمی کند درآمد زندگی اش را باید از کجا بیاورد؟! زنان 
باید برای تأمین درآمد زندگی در بهترین روزهای باهم بودنشان، سخت کار کنند و در 
بیشتر مواقع مجبور به زندگی در کنار خانواده همسر یا خانواده پدری خود می شوند. 
خود من با دیدن چنین واقعیت هایی مجبور شدم از خواس��تگار دخترم بخواهم اول 

تکلیف سربازی اش را مشخص کند!«
زنان و یک رابطه نابرابر

»سربازی برای من همیشه به مفهوم ارتباط نابرابر دو انسان بوده است؛ یکی که دستور 
می دهد و دیگری که بی هیچ اعتراضی باید اجرا کند؛ اما این ارتباط فقط میان دو مرد 
نیست، بلکه یک سر این رابطه زنان هستند«. لیال که همسر جوانش به سربازی رفته 
است به »شرق« می گوید این رابطه برای زنان گاه سخت تر از مردان است. »خیلی از 
مردها سال ها بعد ممکن اس��ت چند خاطره خوش و شوخی و شیطنت از آن دوره در 
ذهن ش��ان بماند، اما برای زنان فقط روزهای سخت تنهایی و استرس باقی می ماند«.

او سربازی را دغدغه ای جدی برای خانواده می داند که باید در کانون توجه مسئوالن 
قرار گیرد. »هر خانواده ای، حتی اگر پسر هم نداشته باشد دختری دارد که یا در مرحله 
خواستگاری یا بعد از آن، سربازی به یکی از چالش های زندگی اش تبدیل می شود. خب 
این نشان می دهد سربازی فقط دغدغه پسران جوان یا آن طور که گفته می شود نصف 

جمعیت کشور، یعنی مردها نیست.
این موضوع دغدغه هر خان��واده ایرانی اس��ت«؛ دغدغه ای که در س��ال های اخیر با 
 معرفی الگوها و مدل های جایگزینی چون الگوی س��ربازی حرفه ای، الگوی سربازی

 داوطلبی- بس��یجی چابک، سربازی علمی - تخصصی، س��ربازی یک ساله در دوران 
صلح و...، به آن توجه ش��ده اس��ت؛ اما س��رهنگ حلوایی تأکید می کن��د تا پیش از 
به  نتیجه رس��یدن یکی از این الگوهای جایگزین باید دغدغه زنان ایرانی در ارتباط با 
سربازی را در همین الگوی فعلی، به شدت جدی گرفت. »باید برای سربازان متأهل، 
نان آورهای خانواده و فرزنددارها امتیازهای ویژه ای قائل شویم. امتیازهایی که شامل 
کسر خدمت های درخور توجه باشد. حدود ١0  درصد از سربازان را متأهالن تشکیل 
می دهند؛ اما معافیت ها و کسر خدمت های تعریف شده متناسب با نیازهای آنها نیست. 

باید کاری کنیم که یک فرد متأهل با دو بچه فقط دوره آموزشی را بگذراند و تمام.

موالوردی:

کم توجهی به کارآفرینی زنان 
مانع ایجاد شغل پایدار می شود

شهیندخت موالوردی، در همایش بین المللی نقش آفرینی 
زنان در توس��عه پایدارگفت: کارآفرینی و اشتغال زایی زنان 
می تواند در کنار دولت و بخش خصوصی،  به ویژه در دوران 
پس��اتحریم و همچنین در تحقق سیاس��ت ها و برنامه ها به 
 س��مت رونق تولید و توس��عه صادرات غیر نفت��ی در جامعه

 نقش آفرینی کند و نادیده گرفتن این مهم، جامعه را از بخش 
بزرگی از ظرفیت خالقانه و کارآفرینانه خود محروم می سازد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به سند 
چشم اندار 20 ساله کشور در افق ١۴0۴ مبنی بر اینکه جامعه 
ایران برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، 
متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید 
ملی خواهد بود، اظهار داشت: نیل به این اهداف مستلزم تغییر 
رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع اعم از طبیعی و انس��انی به 
اقتصاد مبتنی بر دانش و اهمیت یافتن موضوع دس��تیابی به 
توسعه پایدار برپایه س��ه محور نوآوری و کارآفرینی، فناوری 
و شایس��تگی و به عبارتی دیگر اقتصاد خالق، دانش بنیان و 

متکی بر ثروت های فناناپذیر است.
موالوردی ادامه داد: کارآفرینان در ای��ن اقتصاد که نوآوری 
 و خالقیت ح��رف اول را می زن��د و نیازی به زور ب��ازو ندارد، 

نقش بی بدیلی دارن��د. بدین ترتیب، تعیین نقش ، س��هم و 
جایگاه دقیق زنان در تمام بندهای س��ند چشم انداز در ١0 
س��ال باقیمانده از مدت اجرای آن، می توان��د تحقق اهداف 
و آرمان های مندرج در آن را س��رعت بخش��یده و توس��عه 
ای متوازن به معن��ای واقعی را برای جامعه ای��ران به ارمغان 
 آورد.وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود، کارآفرینی و

 اش��تغال زایی را از مهم ترین عرصه هایی دانست که کسب 
درآمد بر اساس فعالیت اقتصادی را برای زنان ممکن می سازد 
و نرخ مشارکت اقتصادی آنان را در روند توسعه پایدار ، ارتقاء 
می بخش��د.وی افزود: کارآفرینان به عن��وان عامالن تغییر و 
به دلیل برخورداری از قابلیت ه��ا، توانمندیها و ویژگی های 
شخصیتی و همچنین بهره مندی از دو نیروی بالقوه خالقیت 
و نوآوری، موتور محرکه اقتصاد محسوب شده و تاثیر مهمی 
در رشد اقتصادی کشور دارند.موالوردی تاکید کرد: مشارکت 
اقتصادی زنان هنگامی امکان پذیر می شود که اشتغال پایدار 
زنان محقق گردد و بی تردید دست یافتن به چنین موقعیتی 

در گرو کارآفرینی گسترده برای زنان است.
معاون رییس جمه��وری در امور زنان و خان��واده با طرح این 
س��وال که آیا به راحتی می ت��وان کارآفرینی را به اش��تغال 
پایدار سوق داد، اظهار داش��ت: طبق بررسی  ها در میان اکثر 
کشورهای اس��المی زیرس��اخت های اجتماعی و فرهنگی از 
آمادگی و تمهیدات الزم برخوردار نیس��تند و ش��اخص های 
جنسیتی از جمله میزان تس��لط بر منابع مالی با کشورهای 
توسعه یافته تفاوت فاحشی داش��ته و در پایین ترین رتبه ها 
قرار دارد و به این مجموعه باید ویژگی های فرهنگی و قانونی 
بازدارنده جهت کارآفرینی برای زنان را نیز افزود.موالوردی 

با بیان اینکه نرخ پایین با س��وادی و تحصیالت عالیه در اکثر 
کشورهای اسالمی نشانگر این اس��ت که هنوز زنان مسلمان 
برای تصدی مس��ایل تکنیکی تر و مدیریتی به اندازه مطلوب 
آماده نیستند، اظهار داش��ت: می توان گفت حوزه عمومی در 
این کش��ورها از آمادگی الزم برای به عهده گرفتن بخشی از 
س��ه وظیفه اصلی خانه داری زنان یعنی نگهداری از اعضای 
خانواده،  نظافت و آش��پزی و آزاد کردن بخشی از انرژی آنان 

جهت فعالیت اقتصادی برخوردار نیست.
معاون رییس جمه��وری در امور زنان و خان��واده با تأکید بر 
اینکه عالوه بر زیرس��اخت های اجتماعی بای��د به توانمندی 
شخصیتی زنان در دس��ت زدن به ریس��ک های اقتصادی و 
گس��ترش دامنه های فعالیت حرفه ای نیز توجه کرد، اظهار 
داش��ت: عدم دسترس��ی زنان به منابع مالی در این کشورها 
معرف این نکته نیز می باشد که در میان زنان نوعی هراس از 
ریس��ک های اقتصادی پهن دامنه وجود دارد چنانکه ترجیح 
می دهند یا به اس��تخدام س��ازمان ها و نهادهای خصوصی و 
دولتی درآین��د و یا خود را محدود به ی��ک فعالیت اقتصادی 
کوچک خانگ��ی و یا محل��ی کنند.م��والوردی تصریح کرد: 
این موانع منجر به عدم تبدی��ل قابلیت های زنان به کارکرد، 
عدم تعادل بی��ن قابلیت ه��ا و فرصت ها به عن��وان دو مولفه 
اساسی توسعه انس��انی شده اس��ت که پیامده آن برای زنان 
س��رخوردگی، برای جامعه عدم بازگش��ت س��رمایه گذاری 
آموزشی زنان و برای توسعه، تخریب آن در بلند مدت است.

معاون رییس جمه��وری در امور زنان و خان��واده با طرح این 
پرس��ش که چگونه می توان کارآفرینی زنان در این کشور را 
طوری هدایت کرد که نه تنها با فراهم ش��دن اشتغال پایدار، 

زنان نیز در فرآیند توانمندس��ازی قرار گیرن��د، افزود: برنامه 
عمل ١0 ساله س��ازمان همکاری های اس��المی OIC برای 
پیشرفت زنان که بیانگر تعهدات کشورهای عضو در برخورد با 
مشکالت متعددی است که زنان مسلمان با آن مواجه هستند 
ترغیب کارآفرینان زن از طریق بهبود فرصت ها و دسترس��ی 
به زمی��ن، بودجه، ب��ازار، اطالع��ات و آموزش، آی س��ی تی، 
شبکه س��ازی برای زنان و تش��ویق نهادهای مال��ی به تولید 
محصوالتی که مطابق نیازهای زنان باش��د را مورد اشاره قرار 

داده است.
 م��والوردی ادام��ه داد: همچنی��ن در ای��ن برنام��ه عم��ل، 
به راه اندازی یک مجمع برای شبکه س��ازی میان کشورهای 
عضو که به زن��ان کارآفرین حمایت های فن��ی جهت تقویت 
قدرت مدیریتی، بازاریابی و مهارت های فنی در حیطه کاری 
خود ارایه دهد توصیه ش��ده اس��ت.معاون رییس جمهوری 
در امور زن��ان و خانواده با اش��اره به مصوبه اجالس هش��ت 
کشور اسالمی در حال توس��عه D٨ با موضوع توانمندسازی 
زنان روس��تایی در تشکیل صندوق مش��ترک اعتبارات خرد 
یا قرض الحسنه گفت: به نظر می رس��د با توجه به چالش ها و 
فرصت های مشترک زنان در جهان اسالم، استخراج راه حل ها 
و استراتژی های مناس��ب و کارا جهت توانمندسازی زنان با 
راهبرد ترویج و توسعه فضای کارآفرینی و تعهد به لحاظ آن 
در سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی های امور زنان و خانواده  
کش��ورهای عضو و همچنین ارایه دس��تور کار و پیشنهادات 
راهب��ردی برای برنام��ه ده س��اله جدی��د OIC در رابطه با 
رش��د اقتصادی در پرتو کارآفرینی زنان با چشم انداز روشن 

و واقع بینانه می تواند پاسخی در خور برای این سوال باشد.

زنـان
 با سربازی مـردان 

چطور باید کنار 
بیایند؟

 توصیه امام)ره(
  به زوج ها: 

بروید و با هم بسازید

وجود 200 عامل سرطان 
در اسانس های تنباکوی 

قلیان
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علی اصغر پورمحمدی، معاون سیما، با تشریح نیاز سیما به برنامه های معارفی 
هدفمندتر و اثرگذارتر، اثرگذاری پیام را منوط به عامل بودن برنامه سازان دانست 
و گفت: ما باید سعی کنیم اول خودمان به آنچه در رسانه می گوییم واقف و عامل 

باشیم تا پیام برنامه هایمان در مخاطب اثر گذار باشد.
عضو شورای معارف س��یما با اش��اره به تفاوت رس��انه ملی با دیگر شبکه های 
تلویزیونی گفت: رسانه ما درکشوری شکل گرفته که رهبر آن عالم دینی و مرجع 
تقلید است و در هیچ جای دنیا نظارت رسانه با مرجع دینی نیست و این یکی از 
برتری های ماست که در ترویج معارف دینی همواره پیشگام بوده ایم. وی با اشاره 
به توسعه مجالس قرآنی و شناخت جوانان از آیین های مذهبی ای مانند اعتکاف، 
عرفه و...افزود: در مقابل این همه اشتیاق مردم به مسائل مذهبی، دشمنان ما با 
تجهیز شبکه های ماهواره ای تالش کرده اند از نگاه بهائیت، وهابیت، صهیونیست 
و حتی انگلیسی ها، دین ما را هدف بگیرند و فرهنگ ما را تخریب کنند. آنها با 
هدف بی دین کردن و بی حیا کردن مردم حرکت می کنند و این مس��وولیت ما 
را بیشتر می کند تا در برنامه های خود به همه جنبه ها توجه کنیم.وی با تاکید 
بر هوشیاری برنامه س��ازان در بیان ش��بهات دینی برای مخاطبان گفت: تمام 
تمرکز دشمنان ما روی شبهه افکنی در مسائل معارفی است و برنامه سازان باید 
در این باره کاماًل هوشیار باشند و خودشان ش��بهات را استخراج کنند تا پاسخ 

مناسبی برای آنها در برنامه ها ارائه دهند.
 بهرام محمدی نیا، رییس شورای معارف سیما نیز با اشاره به اهمیت همگرایی 
افزون تر در ساخت برنامه های معارفی گفت: رسالت شبکه های جمهوری اسالمی 

انتقال مفاهیم دینی و ارزشی به مخاطبان است و همین رسالت است که سبب 
شده کار در حوزه های معارفی اولویت رسانه ملی به شمار آید.

مدیر شبکه قرآن سیما با تاکید بر اتفاقات خوبی که در سال های اخیر در حوزه 
معارف در رسانه ملی رخ داده اس��ت گفت: توجه روزافزون به مسائل معارفی و 
توسعه حضور مردم در دعای کمیل، ندبه، عرفه، و مراسم اعتکاف و شیرخوارگان 

حسینی از تأثیر رسانه بر مخاطب حکایت می کند.
 این آیین های مذهبی که در بستر رسانه ملی دیده شده اند اکنون به حدی در 
متن جامعه حضور دارند که گاهی رسانه ها از بازتاب آن عقب می مانند و نیاز به 
برنامه های بیشتر در این زمینه حس می شود.وی در ادامه افزود: در کارکرد جدید 
شورای معارف در پخش نمازها، ادعیه و سخنرانی کارشناسان مذهبی تجدید نظر 

کرده ایم تا با تغییراتی در این حوزه ها مخاطب بیشتری جذب شود.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به وضعیت مالی سازمان و لزوم همراهی 
برنامه س��ازان با این وضعیت گفت: موفقیت یک برنامه در نزد مخاطب در گرو 
درجه بندی »ب و جیم« نیست، بلکه می بینیم گاهی یک برنامه گفت وگو محور، 

پرمخاطب تر از برنامه های دیگر شده است.
رییس شورای معارف س��یما وجود بیش از 35 ش��بکه ماهواره ای فارسی زبان 
در حوزه دین و معارف از میان 194 شبکه تلویزیونی با قابلیت دریافت را نشانه 
اهمیت حوزه دین برای مخالفان شیعه و نظام جمهوری اسالمی دانست و گفت: 
تعدادی از این شبکه ها از اساس با اسالم مشکل دارند، تعدادی شبکه های وهابی 
هستند که با تخریب مفاهیم شیعه مانند وحی، ش��فاعت، توسل و ائمه سعی 
در مقابله با ما دارند و بخشی دیگر هم شبکه های بهایی اند که در کنار تخریب 
باورهای شیعی، نظام جمهوری اسالمی را هم نشانه گرفته اند. در این حال باید 
هوشیار بود، زیرا تعدادی از این شبکه های شیعی با نگاهی افراطی قصد اهانت به 
برادران اهل تسنن دارند که ما باید کاماًل در این زمینه آگاه باشیم زیرا این مسیر 

افراطی به اسالم ضربه می زند.

روسای کتابخانه های ملی ایران و چین بر سر راه اندازی سامانه مشترک راه 
ابریشم با هدف دسترسی پژوهشگران دو کشور به اسناد و نسخ خطی موجود 

در این مراکز توافق کردند.
روس��ای کتابخانه های ملی ایران و چین پس از دی��دار و گفتگو که در دفتر 
رییس کتابخانه ملی ایران برگزار ش��د، بر همکاری ه��ای دوجانبه و مبادله 
نیرو وبرخی اقدام��ات فرهنگی فی مابین دو مرکز تاکید کردند.س��ید رضا 
صالحی امیری، رییس سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران پس از دیدار و 
گفتگو با همتای چینی خود گفت: آنچه ما تقریبا بر سر آن به توافق رسیدیم، 
همکاری مشترک در زمینه برگزاری نمایشگاه های مشترک، تبادل منابع 
 فارسی و چینی در کتابخانه های ملی دو کشور و بررسی امکان ایجاد سامانه 
راه ابریشم برای استفاده پژوهشگران ایرانی و چینی بود. همچنین قرارشد 
در خصوص برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین و هفته فرهنگی چین در 
ایران  با محوریت کتابخانه های ملی دو کشور بحث و تبادل نظر بیشتر با هدف 

همکاری جدی صورت گیرد.
 وی گفت: آنچ��ه برای ما مهم اس��ت توس��عه روابط فرهنگی و گس��ترش 
آموزش ه��ای تخصصی در ح��وزه های کتابخان��ه ای بین طرفین اس��ت. 
خوشبختانه ایران و چین سابقه طوالنی و مثبتی از روابط فرهنگی و اقتصادی 
دارند که ای��ن روابط باید گس��ترش یابد.به گفته صالح��ی امیری، ظرفیت 
بزرگ فرهنگی چین می تواند دستاوردهای خوبی برای پژوهشگران ایرانی 
 فراهم سازد و از این طریق شناخت جامعه چینی از فرهنگ و تمدن ایرانی

 ارتقاء یابد و به توس��عه و گس��ترش مبادالت فرهنگی منجر ش��ود.رییس 
کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: بر اساس آموزه های دینی ما، رسول عظیم 
الشأن فرمودند: علم را بیاموزید ولو در چین باشد. از این نظر ما تبادل فرهنگی 
با چین را برای خود با اهمیت تلقی می کنیم.مش��اور رییس جمهور تاکید 
کرد: ظرفیت اقتصادی بین ایران و چین بسیار گسترده است؛ اما متاسفانه 
ظرفیت های فرهنگی همچنان که باید و شاید، دیده نشده است و به نظر من 
سفر رییس کتابخانه ملی چین و هیأت همراهش به ایران می تواند مقدمه ای 

برای توسعه ارتباطات فرهنگی باشد.
وی توسعه روابط با کتابخانه های ملی کشورهای بزرگ جهان را جزو ۸ برنامه 
محوری توسعه فعالیت های سازمان متبوعش در دوره جدید عنوان و سپس 
به برخی موفقیت های این س��ازمان و همچنین کمیته ملی حافظ جهانی 

اشاره کرد.
همچنین  هان یونگ جین، رییس کتابخانه مل��ی جمهوری خلق چین در 
این نشست خبری مش��ترک با اش��اره به روابط فرهنگی دیرینه ای که بین 
دو کشور ایران و چین از دیرباز وجود داشته است هدف از سفر خود و هیات 
همراهش را توسعه ارتباطات فرهنگی دوستانه بین دو کشور و به خصوص 

بین کتابخانه های ملی ایران و چین توصیف کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اش��تراکات دو کش��ور در زمین��ه ه��ای فرهنگ��ی که 
از دوران پرش��کوه فعالیت جاده ابریش��م باقی مانده اس��ت، گف��ت: ما می 
توانی��م رفت و آمده��ای فرهنگی م��ان را بیش��تر کنیم و در ح��وزه هایی 
مانند تبادل نیروی انس��انی و همچنین ارتقاء س��طح دان��ش و تکنولوژی، 
 فعالیت ه��ای موث��ری انج��ام دهیم.ریی��س کتابخانه مل��ی همچنین بر

همکاری های دوجانبه با طرف ایرانی در زمینه کتابخانی الکترونیک تاکید 
کرد و گفت: ما می توانیم با تبادل کارشناسان زبده در زمینه های تکنوژیک 

و نگهداری از اسناد و نسخ خطی، همکاری های دوجانبه را توسعه دهیم.

رایزن فرهنگی ایران در لبنان با بیان اینکه در مبارزه با جریانات افراطی 
و تکفیری راهی دراز در پیش داریم گفت: تجربه گذشته ثابت کرده در 
جایی که کار فرهنگی صورت نگیرد، اقدامات صرف سیاسی و جهادی 

اثرگذاری درخور و کامل نخواهد داشت. 
همیشه لبنان و بیروت یکی از پایتخت های مهم فرهنگی در جهان 
عرب بوده و هست؛ اینکه ضرب المثلی عربی می گوید »کتاب در قاهره 
نوشته می شود؛ در بیروت چاپ می شود و در بغداد خوانده می شود« 
ش��اید دلیلی بر این مدعا باش��د.پس از حمالت انتحاری به رایزنی 
فرهنگی ایران در بیروت و شهادت ش��هید انصاری و پس از گذشت 
نزدیک به 20 ماه باالخره محمدمهدی شریعتمدار از چهره های مشهور 
در حوزه فرهنگی و بین المللی رایزن فرهنگی ایران در این شهر مهم 
فرهنگی در جهان عرب شد.آنچه در زیر می خوانید گفت وگوی فارس 
با وی درباره بحران های اخیر در منطقه و نقش فرهنگ و رایزنی های 

فرهنگی در این زمینه است.
جای�گاه فرهنگی ای�ران در لبن�ان را چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟
ایران و لبنان دارای روابط تاریخی دیرینه ای هستند که در اینجا مجال 
ذکر همه مصادیق آن نیست. به ویژه ارتباط جبل عامل با ایران که از 
دیرباز در سطوح مختلف وجود داشته است که حضور عالمانی از لبنان 
در ایران دورة صفوی، مانند شیخ بهایی و محقق کرکی از نمونه های 
بارز آن اس��ت.در دوران جدید این ارتباط، در سطح رسمی و مردمی 
استمرار داشته است. در زمان رژیم گذشته، نیروهای مبارز ضد رژیم 
عمدتاً در لبنان مستقر بوده اند و با جنبش های آزادی بخش، به ویژه 
گروه های فلس��طینی و جنبش امل هم��کاری و در پایگاه های آنها 
آموزش دیده اند.با پیروزی انقالب اسالمی ایران و استقبال گسترده 
مردم لبنان از این حادثه عظیم و بازتاب ه��ای آن بر منطقه و به ویژه 
لبنان، ارتباط میان دو کشور و دو ملت، به رابطه ای راهبردی تبدیل 
شد.موج تظاهرات در دفاع از انقالب اسالمی ایران، تشکیل گروه های 
مبارز، تحول در درون جنبش های موجود و نهایتاً تشکیل حزب اهلل و 
نقشی که مجموعة نیروهای مقاومت در منطقه ایفا می کنند، نشانگر 
تنها بخشی از این رابطه است. اگرچه هنوز روابط فرهنگی، به ویژه در 
بخش رسمی و میان دو دولت، به سطح روابط و نقش سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران در لبنان، به ویژه ارتباط با حزب اهلل و نیروهای مقاومت 
ارتقاء نیافته اس��ت.در حال حاضر، توافقنامه های فرهنگی میان دو 
کشور، دانشگاه های دو کشور و بعضاً در سطوح و زمینه های دیگر وجود 
دارد که در مواردی کاماًل اجرایی نشده است.در حوزه شیعی و جبهه 
مقاومت، حزب اهلل و نهادهای مختلف فرهنگی وابسته یا مستقل آن، 
با مراکز مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای ایران 
ارتباطات گسترده ای دارد. در زمینه همکاری های رسانه ای، خبری و 
تولیدی نیز جمهوری اسالمی ایران حضور فعالی دارد، به ویژه آن که 
لبنان، عالوه بر رسانه های دولتی و غیر دولتی خود، میزبان بسیاری 
ازرسانه های هم س��و می باش��د.ارتباط فرهنگی ایران، تنها در حوزه 
جامعه  شیعی یا جبهه مقاومت منحصر نمی شود. تکثر دینی و مذهبی 
لبنان از نمونه های کم نظیر در کشورهای منطقه است.ارتباط فرهنگی 
ایران با جامعة اهل سنت، مسیحیان و حتی نیروهای ملی و چب در 
لبنان در شرایط خوبی است. اعتقاد به وحدت اسالمی، گفت وگوی 
ادیان و فرهنگ ها و دفاع از مقاومت، فصل مش��ترک همة طرف ها را 
در این زمینه تشکیل می دهد.اجماالً می توان گفت که اگرچه به لحاظ 
فرهنگی، بیشترین ارتباط، همکاری و اثرگذاری در میان جوامع منطقه 
را جمهوری اسالمی ایران در لبنان داش��ته است اما هنوز، به ویژه در 

سطح رسمی، به حد روابط سیاسی نرسیده است.
برخی کارشناسان متعقدند که در اوج بحران های امنیتی 
و سیاسی در منطقه عربی نمی توان کار فرهنگی کرد آیا شما 

با این نظر موافقید؟
اگرچه بحران های امنیتی و سیاسی در منطقه، بر خالف آنچه تالش 
می شود که مذهبی و فرقه گرایانه جلوه داده شود، بیشتر بحران سیاسی 
است؛ اما سه نکته در اینجا حایز اهمیت است.نخست آن که طرف های 
درگیر و حامی��ان منطقه ای و بین المللی آنها می کوش��ند اختالفات 
مذهبی و تاریخی را پشتوانه اهداف و مقاصد سیاسی خود قرار دهندکه 
جریانات تکفیری جلوه ای از آنهاست.دوم آن که بسیاری از نیروهایی 
 که جذب این گروه ها ش��ده اند، از ریش��ه های سیاس��ی و ارتباطات

 پشت پرده خبر ندارند و گاهی بر اساس انگیزه های اعتقادی به این 
گروه ها پیوسته اند.سوم آن که این جریانات تالش می کنند، از طریق 
لشکر رسانه ای خود، به اثرگذاری بر اذهان عمومی برای جلب حمایت 
و تایید آنها بپردارند و متاس��فانه اختالف��ات مذهبی که جای بحث 
درباره آنها در تاالرها و مراکز علمی و نه در سطح عمومی است، آنقدر 
در رس��انه ها بیان شده که در ناخودآگاه بس��یاری از مسلمانان جای 
گرفته و وضع موجود را تشدید کرده اس��ت.بنابر این، بر خالف آنچه 
در سؤال آمده، من تصور می کنم، در کنار اقدامات سیاسی و میدانی 
که به جای خود ضروری است، تالش گس��ترده و برنامه ریزی شده 
فرهنگی برای پاسخ به شبهات، روشنگری افکار عمومی و اثرگذاری 
بر فریب خوردگان ای��ن جریانات امری حیاتی اس��ت و ب��دون آن، 
موفقیت های میدانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اگر آنچه گاهی 
در باره جنگ صد ساله مذهبی در منطقه از زبان سیاستمداران غربی 
شنیده می شود درست باشد، باید دانس��ت که در مبارزه با جریانات 
افراطی و تکفیری راهی دراز در پیش داریم و باید از همه ظرفیت های 
فرهنگی و رسانه ای استفاده کرد.تجربه گذشته انقالب اسالمی ایران 
و جبهه مقاومت نیز ثابت کرده اس��ت که در جایی که کار فرهنگی 
صورت نگیرد، اقدامات صرف سیاس��ی و جهادی اثرگذاری درخور و 
کامل نخواهد داشت؛ بنابراین در شرایط سیاسی و امنیتی کنونی، کار 
فرهنگی یک ضرورت است. مخاطبان فعالیت های فرهنگی از همه 
اقشار می توانند باشند: عموم مردم که هم سو با جبهه مقاومت بمانند 
و به جای خدای ناکرده ریزش، همواره ش��اهد رویش نیروها باشیم و 
نخبگان در سطوح مختلف که بتوانند با ایفای نقش شایسته خود، به 

رویارویی کنونی در حوزه سیاسی امنیتی کمک کنند.
آیا می ت�وان رایزنی فرهنگ�ی ایران در لبن�ان را مرکز 
عملیات فرهنگی منطقه ای ایران در خارج از کشور دانست؟ 

اصوالً تأسیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با هدف تمرکز 
و تجمیع کلیة فعالیت های فرهنگی ایران در خارج از کشور صورت 
گرفت؛ اما عماًل این هدف کاماًل تحقق نیافت و هنوز عالوه بر س��از و 
کارهای سیاست خارجی، دس��تگاه های مختلف فرهنگی، علمی و 
رسانه ای در خارج از کشور فعالیت مستقل دارند.این وضعیت در مورد 
لبنان بیش��تر نمود دارد؛  زیرا عالوه بر روابط رسمی، عمده مناسبات 
در چارچوب جبهه مقاومت ش��کل می گیرد که مهم ترین بخش آن 
حزب اهلل اس��ت.حزب اهلل و نهادهای فرهنگی لبنان با دس��تگاه های 
اجرایی مختلف کشور در سه بخش عمومی، دولتی و خصوصی ارتباط 
دارد و آن دستگاه ها هم در اینجا حضور مستقیم دارند.این رویه دارای 
جنبه های مثبت و منفی است. حضور پررنگ نهادهای فرهنگی ایران 
و ایجاد دفاتر در لبنان که حتی به حوزه های علمیه، بخش خصوصی 
 و حوزه نشر هم رسیده است، ظرفیت های بیش��تری ایجاد کرد؛ اما 

در مقاب��ل، بعض��ی ناهماهنگی ها، اقدام��ات موازی و ب��ال تکلیفی 
فعالیت های فرهنگ��ی در مواردی رخ می نماید.در س��ال های اخیر، 
ش��رایط امنیتی خاص لبنان، انفجار مقر رایزن��ی و انتقال آن از یک 
 س��اختمان چهار طبقه ب��ه یک واح��د آپارتمانی در مرب��ع امنیتی 
حفاظت شده که ارتباطات عمومی و رفت و آمدها را دشوار می کند، 
عدم اعزام رایزن فرهنگی و کاهش نیروی انسانی و امکانات، منجر به 
محدودیت بیشتر فعالیت رایزنی شده است و حتی برگزاری کالس های 
آموزش زبان فارسی را با مشکل جدی مواجه کرده است که امیدواریم 
با کاهش مشکالت مذکور، این وضعیت بهبود یابد.با این همه، با توجه 
به شرایط تنوع فرهنگی در لبنان، آزادی عمل بیشتر، روابط خوب دو 
کش��ور، حمایت کامل مردم لبنان از جبهه مقاومت و نیز با توجه به 
این که لبنان همواره پایگاه مهمی در جهان عرب بوده است، بی گمان 
فعالیت های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در این کشور، از اهمیت و 
سطح باالیی برخوردار است و در حال حاضر رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در لبنان و عراق، از فعال ترین نمایندگی های فرهنگی 
ایران در منطقه است که البته تفاوت این دو نمایندگی، در اثرگذاری 

بیشتر رایزنی بیروت در فراتر از مرزهای کشور مقیم فیه است.
رایزنی فرهنگی ایران در لبنان چقدر می تواند به تقویت 

فرهنگ مقاومت در منطقه کمک کند؟
امروز در جهان اس��الم و منطق��ه، از دو پروژه می ت��وان گفت: پروژه 
استعمار و اشغالگری و وابستگی و در برابر، پروژه مقاومت که جمهوری 
اسالمی ایران در رأس آن است.مقاومت علیه اشغال گر و سیاست های 
استکباری در رأس سیاست ها و اولویت های سیاست خارجی ایران و 
از جمله سیاست های فرهنگی اس��ت که در این مجال، نمی توان به 
همة ابعاد آن پرداخت.لبنان نیز از مهم ترین ایس��تگاه های مقاومت 
در منطقه است؛ بنابراین رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
لبنان، تقویت فرهنگ مقاومت را در سر لوحة سیاست های خود قرار 
داده است و در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا کند، همچنان که 
هم زمان در گسترش فضای گفت وگوی بین االدیان، عالوه بر تقریب 
مذاهب و وحدت اسالمی نیز فعالیت می کند و نشست ها و اقدامات 
متعددی در این زمینه داشته است.اساساً مقاومت راستین و حقیقی 
همواره با گفتمان های تفرقه افکنانه در تعارض است، زیرا تفرقه افکنی 
نگاه ها را از مقاومت علیه دشمن اصلی، به سوی منازعات حاشیه ای 
و انحرافی سوق می دهد.از این رو باید تأکید کرد که تقویت فرهنگ 
مقاومت، در کنار تأکید بر گفت وگو و وحدت امکان پذیر اس��ت و در 
هر دو مورد، مجموعة فعالیت های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

اثرگذار و پیشران بوده است.
 »دیپلماس�ی وحدت« به عنوان یکی از زیرشاخه های 
دیپلماسی فرهنگی که مورد تاکید رهبری است ، چه جایگاهی 
در ماموریت ش�ما در لبنان دارد؟آیا با توج�ه به بحران های 

منطقه ای برنامه ویژه ای در این زمینه دارید؟
در پاسخ به سؤال قبلی، ناخودآگاه به موضوع وحدت اشاره شد. تأکید 
بر وحدت در گفتمان ام��ام راحل و رهبر معظم انقالب و اساس��اً  در 
اصول انقالب و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قابل مناقشه 
نیست و کشور ما همواره، منادی وحدت در جهان اسالم بوده است.

تدوین منشور وحدت و تأسیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت که در 
سال های اخیر صورت گرفته از مهم ترین مظاهر و تجلیات این سیاست 
است.رایزنی فرهنگی جمهوری اس��المی ایران نیز بر اساس اصول و 
سیاست های انقالب و راهبردهای جمهوری اسالمی ایران و سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی، همواره در این جهت گام برداشته و همه 

فعالیت های خود را با حضور پیروان ادی��ان و مذاهب انجام می دهد. 
ارتباط و همکاری رایزنی با علما و متفکران و نخبگان اهل س��نت در 
لبنان یکی از بارزترین جلوه های تالش در جهت تقویت وحدت است.

برای مثال، اخیراً در مورد منزلی در تهران که برای برپایی نماز گروهی 
از اهل سنت مورد استفاده واقع می شد و به دلیل تخلفات ساختمانی و 
پس از چند بار اخطار شهرداری برخورد قانونی صورت گرفت، و دبیر 
کل اتحادیه جهانی علمای مقاومت جناب آقای ش��یخ ماهر حمود 
طی تماس با اینجانب خواستار توضیحاتی شد تا بتواند، به تبلیغات 
منفی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و ادعای عدم رعایت حقوق 
اهل سنت پاسخ گوید که اینجانب هم توضیحات کافی را به ایشان دادم 
که مورد پذیرش وی واقع شد و مالحظاتی هم بیان کرد. این نمونه ای 
است که نش��ان می دهد، فضای ارتباط و گفتگو می تواند بسیاری از 
شایعات موجود را خنثی سازد.بد نیست، در همین جا اضافه کنم که 
در بسیاری موارد، چنانچه علل و دالیل یک اقدام، توضیح داده شود یا 
پیش از هر اقدامی، به نتایج و بازتاب های آن توجه شود، جلوی بسیاری 
از شایعات و نظرات مخالف گرفته می شود. توصیه مقام معظم رهبری 
بر ضرورت وجود پیوست فرهنگی برای همه اقدامات و حتی شهرهای 

عمرانی و صنعتی شاید ناشی از همین ضرورت بوده باشد.
سیدحسن نصراهلل یکی از کسانی است که بر »هدایت 
فرهنگی« تکفیری ها و جوانان افتاده در تله آنان تاکید کرده 
است؛ چقدر می توان بر روی فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران 

در لبنان در این زمینه حساب کرد؟

پروژه تکفیر و افراطی گری و تروریسم در منطقه، بی گمان یک پروژه 
سیاسی برای در هم شکستن وحدت اسالمی است که از سوی دوایر 
اس��تکباری طراحی و حمایت می ش��ود.در عین حال همان طور که 
قباًل نیز گفتم، نباید از یاد برد که سرمداران جریانات تکفیری تالش 
می کنند تا اختالف نظرهای اعتقادی فقهی و تاریخی را دستاویز تکفیر 
دیگر مس��لمانان کنند. و در این راه، جوانان مسلمان را با روش های 
گوناگون و با دع��وی مبارزه در راه دین جذب کنند و هم با اس��تفاده 
از لشکر رس��انه ای خود،  ضمن تفرقه افکنی و طرح و شبهات، مساله 
اختالفات را به ناخودآگاه عموم مس��لمین ببرند که نتیجه آن وضع 
موجود است.اعتراف باید کرد که به رغم دستاوردهای علمی و پژوهشی 
در حوزه کالم، فقه، تاریخ و سایر علوم و معارف دینی و رفع شبهات، 
تاکنون در حوزة توجیه افکار عمومی کسانی که فریب این جریانات 
را خورده اند، کمتر کار جدی ص��ورت گرفته، بلکه بعضی از جریانات 
کنونی، خواسته یا ناخواسته، با ایجاد تقابل و جبهه گیری، به فضای 
تفرقه  دامن زده اند که بی گمان اندکی از آنها مورد حمایت دشمن هم 
قرار گرفته اند که در بیان رهبری فرزانه انقالب، با عنوان تشیع و تسنن 
لندنی و آمریکایی از آنها یاد می ش��ود؛ بنابراین بیان حقایق اس��الم 
ناب محمدی، تاکید بر وحدت، بیداری و مقاومت، دشمن شناس��ی 
و تعیین اولویت ها، تاکید بر محوری و اصلی بودن مس��اله فلسطین 
و انحرافی بودن سایر منازعات می تواند در این جهت مفید باشد که 
نیازمند به تولید گفتمان و ادبیات و دسترسی به گروه های مخاطب 

است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

نیاز سیما به برنامه های معارفِی 
اثرگذار در جامعه

توافق ایران و چین برای راه اندازی 
سامانه مشترک راه ابریشم

مدیر تولید بازی »جنون س��یاه« بازاریابی را از مش��کالت اصلی 
بازی سازان دانست و افزود: کاش یک شبکه نمایش خانگی شکل 
بگیرد و حتی به سوپرمارکت ها یک سری اطالعات اولیه در زمینه 

بازی داده شود.
هادی جعفری منفرد، مدیر پروژه تولید »جنون سیاه« که دو غزال 
زرین را در پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای از آن خود کرد، به 
مشکالت متعدد بازی سازان اشاره و بیان کرد: بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای، طرح دیازپامی به وجود آورده  به نام »کوپن«؛ به این معنی 
که هر ناشری که می خواهد بازی خارجی توزیع کند باید تعدادی 
کوپن بسوزاند. این تعداد، متغیر است و از میزان فروش بازی در 
بازار و از خرید بازی ایرانی به دست می آید. اما واقعیت این است که 

کوپن و هولوگرام، دردی از بازی سازان درمان نمی کند. 
بازی س��ازی، آن قدر بیمار اس��ت و روبه احتضار که به طرح های 
فوریتی احتیاج دارد. مدیر شرکت فن آوران توسن گام، با اشاره به 
لزوم حمایت از تولید محتوا می گفتندگفت: خواسته ما بازی سازان 
خیلی روشن و شفاف است. ما پول نمی خواهیم. تنها خواسته ما 
این اس��ت که ردیف بودجه مس��تقلی برای بنیاد بازی ها در نظر 
گرفته ش��ود و بازی های ایرانی، به درس��تی تبلیغ و جلوی ورود 

بازی های خارجی گرفته شود.
 شهرداری، صدا و سیما، آموزش و پرورش از بازی حمایت 

کنند
به گفته جعفری منفرد، بازی س��ازهای ایرانی، محکوم به رقابت 
با بازی های خارجی هس��تند که میلیون ها دالر صرف ساخت و 
همین مبلغ برای تبلیغشان هزینه شده. به عبارتی، گاه بودجه ای 
که برای س��اخت و معرفی یک بازی هزینه می شود، با کل هزینه 
وزارت فرهنگ و ارشاد برابری می کند. حاال ما چطور می توانیم با 
این بازی که در ایران به صورت غیرمجاز دانلود می شود و تنها با سه 

هزار تومان در اختیار کاربر قرار می گیرد رقابت کنیم؟
مدیر پروژه تولید »جنون س��یاه« به نقش مهم تبلیغات اش��اره 
و بیان کرد: بازی های رایانه ای نیاز به معرف��ی و تبلیغ دارند و ما 
هزینه الزم برای این کار را نداریم. چه اشکالی دارد صدا و سیما، 
نه در ساعت مرده که یک زمان خوب و پربیننده را به تبلیغ بازی 

اختصاص دهد یا شهرداری، چند بیلبورد از بیلبوردهای شهری را 
به این قضیه اختصاص دهد؟ اما نه صدا و سیما حمایت می کند و 
نه شهرداری ها. معاونت پرورشی آموزش و پرورش هم با بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای، تفاهم نامه امضا کرد تا بازی های خوب رایانه ای 
در مدارس و بین دانش آموزان توزیع شود اما این بار هم همه چیز 

در حد تفاهم نامه و وعده و وعید باقی ماند.
بازی های رایانه ای نیازمند شبکه نمایش خانگی هستند

جعفری منفرد به ضرورت شکل گیری شبکه نمایش خانگی در 
حوزه بازی های رایانه ای اش��اره و بیان کرد: ما بی��ش از هر چیز 
نیازمند بازاریابی درس��ت هس��تیم و باید از الگوی موفق شبکه 

نمایش خانگی استفاده کنیم. 
ممکن اس��ت برخی بگویند فروش بازی رایانه ای نیاز به دانش و 
آگاهی دارد ؛ مگر نمی توان برای فروشندگان سوپرمارکت ها یک 
دوره آموزشی کوتاه برگزار کرد و حداقل اطالعات را در اختیارشان 

گذاشت؟
به گفته این بازی س��از رایانه ای، باید موسس��ه ای چون موسسه 
رس��انه های تصویری ش��کل بگیرد تا به پخش بازی های ایرانی 
بپردازد. باید پخش ب��ازی ایرانی ب��رای پخش کننده ها جذاب و 
سودآور باشد و این نیازمند یک عزم ملی و حمایت همه جانبه از 

این صنعت نوپاست.
توزیع دیجیتال، نیازمند فراهم کردن زیرساخت هاست

وی به مشکالت نش��ر بازی کامپیوتری در ایران هم اشاره و بیان 
کرد: امروز بسیاری از بازی سازان به خاطر نبود کپی رایت و دانلود 
غیرمجاز و قیمت پایین بازی ه��ای خارجی به بازی های موبایلی 
روی آورده ان��د؛ اما یکی دیگر از دالیل، توزیع و نش��ر نامناس��ب 

بازی های کامپیوتری در ایران است.
جعف��ری منف��رد، توزی��ع دیجیت��ال را نیازمند فراهم ش��دن 
زیرساخت هایی دانست که مهم ترین آن بحث پهنای باند است. 
از سوی دیگر ما هنوز از نشر سنتی و فیزیکی نبریده و نمی توانیم 
این نوع نشر را نادیده بگیریم. شاید به این خاطر است که بسیاری 
 از بازی های خ��وب رایان��ه ای ما مدت ه��ا در انتظار نش��ر باقی 

می مانند.

نیاز بازی های رایانه ای
به شبکه توزیع خانگی؛

محکـوم
 به رقـابت هستیم

رایزن فرهنگی ایران  در لبنان ؛

کار فرهنگی
 برای اثرگذاری 
اقدامات جهادی
 علیه تکفیری ها 

ضروری است



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از آغازثبت نام بیست و هفتمین 
جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار نمونه استان خبر داد.

به گزارش زاینده رود به نقل  از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان، 
سید عباس جزایری با اعالم این خبر افزود: ثبت نام این جشنواره تا چهارم مهرماه ادامه دارد.

وی گفت: این جشنواره در راستای اجرای ماده 195 قانون کار جمهوری اسالمی ایران به منظور 
ترغیب و تجلیل از نیروهای کارگری مولد، متخصص و مبتکر برگزار می شود.

جزایری اظهار کرد: امسال ثبت نام بصورت دستی و حضوری با مراجعه کارگران و گروه های کار 
نمونه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی 
استان افزود: معرفی کارگران نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری انجام می شود 
که منتخبان مرحله مقدماتی در بنگاه های اقتصادی، منتخبان مرحله استانی در دهه مبارک 
فجر و منتخبان مرحله ملی در هفته کارگر معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.جزایری گفت: 
این جشنواره با هدف ترویج خالقیت، نوآوری و توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فضای تعامل 
و همکاری میان فعاالن عرصه های مختلف اقتصادی و رونق فضای کسب و کار برگزارمی شود.
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علی بدری بابادی ، اظهار داشت: با توجه به فعال شدن سامانه بارشی از دیروز در آسمان استان، آبگرفتگی معابر و 
سیالبی شدن رودخانه ها و جاری شدن سیل در برخی شهرستان ها به ویژه کوهرنگ خساراتی را بر جای گذاشته 
است.وی افزود: در پی بارش های روز گذشته در شهرستان کوهرنگ عشایر ساکن در این شهرستان 100 درصد 

دچار آسیب شده است.
معاون فرماندار شهرستان کوهرنگ بیان کرد: در ادامه این بارش ها یک کیلومتر از جاده اصلی این شهرستان 

مسدود شده که مسووالن با تالش بی وقفه در حال بهسازی و بازگشایی جاده هستند.
بدری بابادی خاطر نشان کرد: بارش های تابستانه سبب آسیب رساندن به منازل مسکونی روستاهای محمدآباد و 
خانی آباد در این شهرستان شده است.وی گفت: در راستای کمک به عشایر آسیب دیده در این شهرستان تیم های 

عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر و مدیریت بحران در این منطقه حضور پیدا کردند.
مع��اون فرمان��دار شهرس��تان کوهرن��گ تصری��ح ک��رد: جمعی��ت ه��الل احم��ر تاکن��ون ب��ه 100 
خانواده عش��ایر آس��یب دی��ده خدمات��ی از جمل��ه اق��الم خوراک��ی، پوش��اک و پت��و ارائه کرده اس��ت.

ب��دری باب��ادی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه خوش��بختانه ای��ن بارندگی ه��ا خس��ارت جانی نداش��ته اس��ت، 
 ادام��ه داد: تاکن��ون خس��ارت های مال��ی که توس��ط س��یل در ای��ن شهرس��تان برج��ای مانده ب��رآورد

 نشده است.

قاسم س��لیمانی دش��تکی، در ش��ورای فرهنگ عمومی چهارمحال 
 و بختیاری اظه��ار داش��ت: جمعیت دان��ش آموزی این اس��تان در 
س��ال های قبل حدود 250 هزار نفر بوده که اکنون به 175هزار نفر 

کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: کاهش جمعیت دانش آموزی مبین کاهش جمعیت 
 جوان اس��ت و در این زمینه بای��د در زمینه افزای��ش جمعیت جوان 
برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.سلیمانی دشتکی راه اندازی مرکز 
طراحی سبک زندگی در چهارمحال و بختیاری را مثبت دانست و افزود: 
برگزاری دوره های این مرکز، بایستی در تمامی نقاط استان انجام شود.

وی تصریح کرد: برگزاری ای��ن دوره ها، نقش مهمی در تحکیم بنیان 
خانواده و کاهش آمار طالق دارد.

نایب رییس شورای فرهنگ عمومی چهارمحال وبختیاری بیان داشت: 
 برگزاری دوره های طراحی س��بک زندگی، باعث ش��ناخت بیشتر و

 آینده نگری زوج های در شرف ازدواج می شود.
سلیمانی دش��تکی اضافه کرد: در کنار برگزاری این دوره ها، بایستی 
کاهش س��خت گیری ب��رای ازدواج جوان��ان نیز ب��ه والدین آموزش 
داده شود.سلیمانی دشتکی عنوان داش��ت: باال بودن میزان مهریه و 
جهیزیه، هیچ ربطی به خوشبختی جوانان ندارد وی این گونه سخت 
 گیری ها بینش جوانان را نس��بت به ازدواج تغییر داده است.استاندار 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توجه به ظاهر و تفاوت های فرهنگی، 
رفتارهای اجتماع��ی و نگرش افراد، از عوامل مه��م افزایش طالق در 
جامعه به شمار می رود.وی یادآور شد: ارتقای کمی و کیفی دوره های 
طراحی سبک زندگی، با هدف هم فکری به منظور رفع موانع موجود 
بر س��ر راه ازدواج جوانان، ضرورت دارد.مرکز طراحی سبک زندگی، 
 اکنون در دانشگاه شهرکرد مستقر است و به زوج های در شرف ازدواج

 آموزش های مورد نیاز آنان را ارائه می دهد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال وبختیاری گفت: ۹۵
 درصد آب شهرک ها و نواحی صنعتی اس��تان از منابع زیرزمینی تامین 

می شود که با توجه به خشکسالی های اخیر با افت شدید مواجه شده اند.
رضا گنجی ، اظهار داش��ت: جهت رفع مش��کل تامین آب شهرک های 
 صنعت��ی ش��هرکرد 1 و 2 و س��امان 1 و 2 اس��تان تفاهم نام��ه ای بین 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، شهرک های صنعتی ایران و استاندار 

منعقد گردید.
وی یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت شهرک های صنعتی را اهتمام 
به امر محیط زیس��ت و حفاظت دانس��ت و افزود: در این راس��تا با ایجاد 
 تصفیه خانه های متعدد در شهرک های صنعتی تالش شده که هم اکنون
 ۵ شهرک صنعتی دارای تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب هستند.

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال وبختیاری با اشاره 
به پایش خوش��ه صنعتی گز بلداجی با رویکرد صادراتی جهت توس��عه 
بازارهای صادراتی بیان کرد: تاکنون ۵ خوشه صنعتی گز بلداجی، خاتم 
شیخ شبان، فرش، گلیم و س��رانداز، ماهیان س��ردآبی و قارچ در استان 
شناسایی شده که از این میان خوش��ه گز بلداجی توسعه یافته و مراحل 
توسعه خوشه فرش، گلیم و سرانداز نیز در دست اجرا است.گنجی با بیان 
اینکه تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی در حال واگذاری، از نعمت گاز، 
شبکه داخلی مخابرات، شبکه برق رسانی، روشنایی معابر و شبکه داخلی 
توزیع برق برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: میزان برق تامین شده در 
تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان 181 مگاوات است.وی گفت: زمینه 
زیرساخت برق با پیگیری ها و مکاتبات متعدد برای اجرای پست برق 63 
به 20 کیلوولت پست شهرک صنعتی شهرکرد به بهره برداری و با انعقاد 
تفاهم نامه همکاری عملیات اجرایی پست برق سفید دشت در دست اقدام 
است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: براساس قانون نحوه واگذاری اداره مالکیت شهرک ها و نواحی صنعتی، 
واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به شرکت های خدماتی در دستور کار 
شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قرار گرفته که تاکنون 8 شهرک و 
ناحیه صنعتی هفشجان، جونقان، سامان 1، سامان 2، فرخشهر، گندمان، 

شهرکرد و بروجن به شرکت های خدماتی واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال وبختیاری؛

۹۵ درصد آب 
شهرک های صنعتی 

چهارمحال وبختیاری از 
منابع زیرزمینی تأمین 

می شود

مسوول فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه شهرستان لردگان گفت: دوره آموزشی 
راویان فرهنگی با هدف اص��الح و تعالی اخالقی و اعتق��ادی جامعه و بهبود 
وضعیت فرهنگی اجتماعی در لردگان برگزارش��د.صالح عباس��ی در جمع 
مسووالن فرهنگی پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج این شهرستان اظهار 
داشت: امروز دشمنان این آب خاک با استفاده از تهاجم همه جانبه فرهنگی، 
جوانان جامعه را هدف مقاصد شوم خود قرار داده اند و قصد ضربه زدن به نهاد و 
رکن اصلی خانواده را دارند اما آگاهی و بصیرت خانواده سد محکمی در مقابل 

حربه شوم آن ها است.
وی افزود: امروز در ش��رایطی قرار گرفته ایم که دش��منان ایران اس��المی با 
راه اندازی شبکه ها و سایت های خبری و شبکه های مجازی سعی در تضعیف 
نظام  دارند ک��ه باید فعاالن این عرصه هر آنچه در طب��ق اخالص دارند انجام 

دهند چراکه تاثیرگذاری یک کلیپ چند دقیقه ای در شناساندن انسان های 
ارزشمند و الگو گرفتن از آن ها برای جوانان بسیار مفید و حائز اهمیت است.

مسوول فرهنگی اجتماعی س��پاه ناحیه شهرستان لردگان بیان کرد: راهبرد 
اصلی دش��من برای مقابله با نظام اس��المی ایران تهاجم فرهنگی و ضربه به 
دین، مکتب و سبک زندگی اسالمی مسلمانان به ویژه ملت ایران است.عباسی 
با اشاره به هشت سال دفاع مقدس خاطر نش��ان کرد:همانطور که در جنگ 
تحمیلی با دست خالی در برابر دنیا مردانه ایستادیم و استکبار و زورگویان را 
به زانو در آوردیم امروز در جنگ نرم هم باید در برابر زیاده خواهان، زورگویان 
و شیاطین با صبر و حوصله مقاومت کنیم که پیروزی نهایی ازآن حق است.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما در طول سال به ویژه در ایام هفته دفاع مقدس، 
زنده نگه داشتن آرمان های شهدا و اهداف جنگ است، گفت: نباید به صورت 
نمادین چند برنام��ه در هفته دفاع مقدس 
اجرا کنیم، بلکه باید فرهنگ دفاع مقدس را 

در بین جوانان ترویج دهیم.
مس��وول فرهنگی اجتماعی س��پاه ناحیه 
شهرس��تان ل��ردگان حجاب را پوش��ش 
ظاهری وعفاف را پوش��ش باطنی دختران 
و بان��وان برش��مرد و افزود: امروز دش��من 
حجاب و عفاف دختران و زنان ما را نش��انه 
رفته و به دنبال این بوده که حجاب و عفاف 
را از دختران و زنان ما بگیرد.عباسی گفت: 
هزینه های بس��یاری در راستای مخدوش 
کردن فرهنگ حجاب و عف��اف در جامعه 
توسط رسانه های مختلف از سوی دشمن 
شکل گرفته و باید گفت این تبلیغات مخرب 
تا حدود زیادی توانسته است در جامعه موثر 

باشد و نقش تخریبی خود را ایفا کند.

ثبت نام جشنواره امتنان ویژه کارگران 
نمونه درچهارمحال وبختیاری آغازشد

استاندارچهارمحال وبختیاری:
 کاهش جمعیت جوان زنگ خطری برای استان است

معاون فرماندار کوهرنگ خبر داد؛
امدادرسانی به عشایر آسیب دیده سیل 

در شهرستان کوهرنگ

 دوره آموزشی
 »راویان فرهنگی«

در 
شهرستان لردگان 

برگزار شد

مفاد آرا
6/62 ش��ماره صادره: 1394/09/88205، آگهی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان  های فاقد س��ند 
رسمی، برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه  
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت  به فاصله 15 روز در 
روزنامه های  زاینده رود اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی 
که اشخاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  و 
امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست  خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  خواهد شد.
 79 اصلی مدرس آباد 

1- رای ش��ماره 5909 – 94/5/29 ش��رکت طلوع س��پهر س��عادت به  کد شناسه 
14004023459 ششدانگ یک واحد سردخانه نیمه تمام به مساحت 12557 مترمربع. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/6/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/06/28 
میر محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مزایده مرحله دوم

6/444  پی��رو مزایده مورخ��ه 94/4/18 در پرونده کالس��ه های 393/93 ن/الف و 
392/93 ن/الف با عنای��ت به محکومیت محک��وم علیهم اجرایی ش��هریار محمدی 
جوزدانی و علی حیدری در حق آق��ای مجید یزدانی، از طرفی با عنایت به دس��تور 
ریاس��ت محترم ش��عبه چهارم حقوقی نس��بت به ضبط وثیقه ملکی آقای علیرضا 
حیدری مالک تمامت شش دانگ پالک ثبتی شماره 395/2802 بخش 9 ثبتی اصفهان 
واقع در جوزدان، جنب پمپ بنزین، خ سوم، از این رو ملک موضوع مزایده یک قطعه 
ملک کشاورزی دارای حدود 2946/75 متر مربع عرصه با ارزش 1/031/362/500 
ریال و نیز یکباب منزل مسکونی به ش��ماره ملک 395/3054 بخش 9 ثبتی اصفهان 
واقع در جوزدان، خ تختی، پالک 43 به مالکیت آقای شهریار محمدی که طبق برآورد 
کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای حیدری با عرصه 390 متر مربع واعیانی 
180 متر مربع جمعًا ب��ه ارزش 1/050/000/000 )یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال( 
تعیین گردیده است که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسی اموال توقیف ش��ده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد و درتاریخ 
94/7/11 ساعت 10 صبح و در همان محل به فروش می رسد برنده مزایده شخصی 
است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی 10 درصدآنرا فی 
المجلس به حس��اب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کس��ر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ ملک مورد نظر بازدید به عم��ل آورد. م الف 2813مدیر اجرای احکام 

شعبه اول دادگستری نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100350305190 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /336
9409980350300266، شماره بایگانی ش��عبه: 940312، خواهان اکبر شکرگزار 
دادخواستی به طرفیت خوانده سیدعلی صالحی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 
9409980350300266 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/08/24 و ساعت 

11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 16807- منشی شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

ش��ماره:1394/04/15831 نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین تقریبًا 
چهار قفیزی به پالک شماره 1617 فرعی از ش��ماره 33- اصلی واقع در شهر نطنز 
بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه بشارت فرزند 
مسیب در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم مورخ 94/8/23 س��اعت 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 ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار: 94/6/28 م الف:2 عباسعلی عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده

6/264 ش��عبه س��وم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفه��ان در خصوص 
پرونده های 93-1147 ش ج3 و 93-1148ش ج 3 له آقای سید علیرضا کاظمی و علیه 
آقای امیرحسین منتظر القائم به آدرس اصفهان خ شمس آبادی روبروی بیمارستان 
سینا کوچه شهید حسن انصاری بن بست شهرزاد پالک 48 بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبل��غ 210/425/190 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به ش��رح یک 
واحد مسکونی با مس��احت عرصه 417/5 و اعیانی تقریبی 180 متر مربع و قدمت 
ساخت حدود45 ساله دربافت مسکونی قدیمی که در حال حاضر در تصرف کسی 
نمی باش��د ملک مزبور با پالک ثبتی 4 فرعی از 1727 اصلی به ثبت شماره 9267 در 
صفحه 595 دفتر 69 بخش یک شمال اصفهان به میزان یک دانگ از ششدانگ به نام 
آقای امیرحسین منتظر القائم سابقه ثبت دارد ملک مذکور طبق نظریه کارشناسی به 
مبلغ 500/000/000 /5 ریال و ارزش یکدانگ آن بالغ بر 916/666/660 ریال معادل 
91/666/666 تومان ارزیابی گردیده است و مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی در 
دو پرونده فوق معادل 210/425/190 ریال ومعادل 2/75 حبه از 72 حبه ششدانگ 
می باشد ونظریه کارشناسی مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در 
نظر دارد جلس��ه مزایده ای مورخ 94/7/12 در ساعت 11 تا10صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال برگزار 
نماید طالبین ش��رکت در جلس��ه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به 
ش��ماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال 
بازدید نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. م الف 16751 

مدیر اجرای احکام شعبه سوم- مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

6/414 آقای محمد عرب سرخی دارای شناسنامه شماره 2904 به شرح دادخواست 
به کالسه 94/192 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سمیه عرب سرخی میشابی به شناسنامه 12674 در تاریخ 94/05/28 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-محمد عرب سرخی میشابی به ش.ش 2904 پدر متوفی 2- طاهره عرب سرخی 
میشابی به ش.ش 3 مادر متوفی 3- سید رضا کاظمی اونجی ش.ش 5 همسر متوفی. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف: 733 رییس شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی اردستان 

حصر وراثت
6/412  آقای محمد رجائی فرزند جواد دارای شناس��نامه ش��ماره 61976 به شرح 
دادخواست به کالسه 940608 ح1 از این دادگاه درخواس��ت گواهی وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان جواد رجائی به شناسنامه 2 در تاریخ 85/9/12 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-یک نفر پس��ر به نام محمدرجائی به ش.ش 61976  و سه نفر دختر به اسامی 
مریم رجائی کذابی به ش.ش7674 . فرزانه رجائی ب��ه ش.ش 7331. فاطمه رجائی 
به ش.ش 61977 و یک همس��ر دائمی به نام عزرا خانم جمالیان اردکانی فرزند سید 
جمال به ش.ش 75 و س��وای نامبردگان فوق وارثی ندارد . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 731 رییس 

شعبه اول دادگاه حقوقی اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/464 در خصوص پرونده  کالسه 94-497 خواهان محمدرضا طالبی با وکالت  آقای 
اکبری فرد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد تربتیان تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/8/16 ساعت 4/30 عصر  تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه 
روی مدرسه نیلی پور، س��اختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان، مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف17605 مدیر دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/458 در خصوص پرونده کالس��ه 761/94 خواهان جالل افیونیان دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت علیرضا احقاقیان تقدیم نموده اس��ت، وقت 
رسیدگی برای مورخ 94/8/6 س��اعت 8/30  تعیین گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خواند قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م/الف: 17618- مدیر دفتر شعبه 14مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/459 در خصوص پرونده کالس��ه 1063/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فریبرز اسدی تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای مورخ 
94/8/6 ساعت 10/30  تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خواند قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمائید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م/الف: 17620- مدیر دفتر ش��عبه هشتم مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/460 در خصوص پرونده کالس��ه 1061/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت جعفر زارع برلیانی تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/8/6 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خواند قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م/الف: 17624- مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   9410100353303036 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /463
9309980362701340 شماره بایگانی شعبه: 940061 محاکم کیفری دادگستری 
شهرستان اصفهان در خصوص شکایت حبیب الماسی زفره به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالس��ه 9309980362701340 برای میثم کیوانداریان به اتهام خیانت 
در امانت تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخ 1394/8/14 س��اعت 11:30 تعین گردیده اس��ت. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م 

الف17677 شعبه 7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100353302964 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /465
9409980364900529 شماره بایگانی شعبه: 940652 محاکم کیفری دادگستری 
شهرستان اصفهان در خصوص شکایت خانم آناهیتا نعمتی به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 9409980364900529 برای بهروز سعیدی شلمانی فرزند ابراهیم  
به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخ 1394/8/17 ساعت 12:30 تعین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م 

الف17676 شعبه 7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 جزایی سابق( 
احضار متهم

پرون��ده:  ش��ماره   9410100353602694 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /466
9309980362600145 شماره بایگانی شعبه: 940621 محاکم کیفری دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9309980362600145  
برای عباس نجفی به اتهام عدم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از سوی مرد تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 
1394/8/19 ساعت 11:30 تعین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف17661شعبه 

10 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100353002646 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /467
9409980365600013 شماره بایگانی ش��عبه: 940572 شاکی خدیجه اسکندری 
فرزند قدرت اله شکایتی بر علیه محمدباقر کریمی فرزند محمد حسین مبنی بر عدم 
ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالس��ه 940572 ک 104 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/8/23 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متشاکی و به تجویز ماده 344 ق. آ. د. ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متش��اکی پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف17674 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اصفهان )104 

جزایی سابق( 
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رییس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تولید فناوری های نوین و پیشرفته 
باید در راستای تامین نیازهای کشور باشد، افزود: در همین راستا الزم 
اس��ت تولید فناوری در حوزه هایی مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، 

علوم شناختی و IT به دانشگاه ها واگذار شود.
 حمیدرضا طیبی اظهار کرد: ب��ه دلیل هزینه بر ب��ودن تولید فناوری، 
بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این زمینه ندارد بنابراین 
الزم است دولت در موضوعاتی مانند سلول های بنیادی و بیوتکنولوژی 

سرمایه گذاری کند.
وی با بیان اینکه بهتر اس��ت دولت در این زمینه ماموریت محور باشد، 
افزود: نباید همه دانش��گاه ها در زمینه هایی مانند سلول های بنیادی، 
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی فعالیت کنند بلکه باید اولویت های کشور 
در این زمینه ها مشخص و هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی توانمند، مامور 

انجام برخی از کارهای تحقیقاتی شود.
طیبی گفت: مراک��ز تحقیقاتی نیز برای تحقق ای��ن هدف، باید موظف 
ش��وند از همه توان خود و امکانات موجود در کش��ور اس��تفاده کنند؛ 
البته این موضوع ب��ه معنی این نیس��ت که همه امکان��ات به فرض در 

اختیار پژوهشگاه رویان گذاشته ش��ود تا در زمینه سلول های بنیادی 
 تحقیق کند و هیچ دانشگاهی نتواند در این زمینه ورود کند بلکه رویان 
 باید مس��وول انجام تحقیق��ات و ب��ه نتیجه رس��اندن آنها باش��د و از 
توانمندی های دانشگاه ها نیز استفاده کند تا برنامه ها زودتر به نتیجه 

مطلوب برسد.
رییس جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: به طور کلی باید برنامه ریزی 
منسجمی برای توس��عه علم و فناوری در کشور داش��ته باشیم و آن را 

پیگیری کنیم تا به نتیجه مطلوب برسد.
 طیبی بر لزوم تولید فن��اوری های نوی��ن مطابق با نیازهای کش��ور با 
برنامه ریزی صحیح، اصولی و منسجم تاکید کرد و افزود: به این طریق، 
سرعت تحقیقات علمی زیاد می شود و نتایج این تحقیقات نیز به تحقق 

اقتصاد دانش بنیان کمک خواهد کرد.
بررسی های پایگاه اطالعاتی وب آف ساینس )Web Of Science( در 
سال های 2004 تا 2014 در حوزه فناوری های همگرا )بیوتکنولوژی، 
نانوتکنولوژی، اطالعات و علوم شناختی( نشان می دهد که ایران با 20 

مقاله، رتبه 15 را بین 20 کشور تولیدکننده این فناوری دارد.

دانشمندان ژاپنی روشی نوین برای مشاهده درون مغز و کشف علت بیماری های 
صعب العالجی نظیر آلزایمر ارائه کرده اند.

 از پرتوهای ایکس گرفته تا فناوری ام.آر.آی، دانشمندان علوم پزشکی در سراسر 
جهان تالش می کنند که از ابزارهای گوناگون پزش��کی برای نفوذ هرچه مؤثرتر 
به درون بدن انس��ان اس��تفاده کنند. در این میان مغز از جمله اهداف بلندباالی 

دانشمندان بوده است.
آنها دهه های طوالنی است که به دنبال نفوذ به مغز و درک هر چه بهتر ساختارهای 
آن هستند. اکنون تیمی از دانشمندان ژاپنی روشی منحصربفرد ارائه کرده اند که 

می تواند پاسخی به این نیاز باشد.
این روش جدید »ScaleS« نام دارد که با اس��تفاده از آن می توان سراسر مغز و 

بدن را مشاهده کرد.
در روش های فعلی از رنگدانه های مخصوصی ب��رای تصویربرداری هرچه بهتر از 
بخش های مختلف بدن استفاده می شود اما این مواد شیمیایی اثرات مخرب خاص 

خود را بر اندام های بدن به همراه دارند.
 در روش جدید دانش��مندان ژاپنی از دو ماده »س��وربیتول« و »اوره« اس��تفاده

 می کنند. سوربیتول نوعی قند قابل یافت در میوه، ذرت و گیاهان دریایی است و 
اوره که بدن انسان به طور طبیعی به همراه ادرار از خود خارج می کند.

دانشمندان دریافته اند وقتی مغز در این محلول قرار می گیرد نه تنها ساختار خود را 

از دست نمی دهد بلکه تا یک سال نیز به همان شکل باقی مانده و این درحالی است 
که می توان بخش های درونی آن را مشاهده کرده و پی به راز بروز انواع بیماری ها 
از جمله آلزایمر برد. این روش نوین که می توان گفت در آن مغز به بافتی شفاف 
تبدیل می ش��ود بر روی مغز موش های مبتال به آلزایمر انجام شده و با موفقیت 

همراه بوده است.

طیبی:
 تولید دانش و فناوری های پیشرفته به دانشگاه ها واگذار شود

تحول در تشخیص آلزایمر؛
تبدیل مغز به بافت شفاف

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه ایران را در شاخص جهانی نوآوری، 121 
از میان 143 کشور و این رتبه را در منطقه نیز 14 اعالم کرد و گفت: ایران از نظر زیر 
ساخت های نوآوری و برون داد نوآوری نیز به ترتیب رتبه 13 و 14 منطقه را دارد که 

این جایگاه شایسته کشور ما نیست.
حسن هاشمی در نخستین گردهمایی بیش از 400 شرکت  دانش بنیان حوزه سالمت 
که با حضور رییس جمهور در سالن اجالس سران برگزار شد، همچنین با بیان این که 
شرکت هایی که در این گردهمایی هستند تنها بخشی از شرکت های دانش بنیان 
درصدد افتخارآفرینی و کارآفرینی هستند، افزود: در کشورهای توسعه یافته ارزش 

افزوده از طریق فعالیت های دانش بنیان و انسان های فناور تامین می شود.
وی با اشاره به این که انس��ان های فناور توان تولید ارزش افزوده بیشتر را از منابع 
دارند، اظهار داشت: به عنوان مثال برخی از داروهای نوترکیب که از سوی این افراد 
تولید می شود، ارزش هر ویال آن در بازارهای بین المللی چند هزار دالر است؛ به این 
معنی که یک گرم از این داروها بیش از چند صد بشکه نفت ارزش آفرینی می کنند.

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی با اش��اره به وضعیت تولی��د علم ایران 
خاطرنش��ان کرد: در دهه 90 ایران پس از آموزش و پژوهش، وارد فاز س��وم تولید 
علم شده که در آن نقش دانشگاه ها با رویکرد فناوری و کارآفرینی بسیار برجسته 

شده است.
هاش��می با اش��اره به تعداد ثبت  بین المللی محص��والت ایرانی و ت��وان رقابت با 
فناوری ه��ای باال ادام��ه داد: با این روند طی 10 تا 20 س��ال آینده ش��اهد حضور 

محصوالت پیشرفته داخلی در بازارهای بین المللی خواهیم بود.
وی با تاکید بر این که در این راس��تا دولت تالش می کند ت��ا ابزارهای مورد نیاز را 
برای توفیق بیشتر محققان فراهم کند، خاطرنشان کرد: یکی از این ابزارها تربیت 

نیروهای کارآفرین در شرکت های دانش بنیان است.
هاش��می همچنین یادآور ش��د: اگر در گذشته ش��اهد حضور »افراد« شاخص در 
عرصه های بین المللی بودیم اما امروزه ش��اهد حضور »ش��رکت ها و محصوالت« 
شاخص ایران در بازارهای جهانی هستیم که الزم است با توسعه زیرساخت ها زمینه 
کاهش برخی از پدیده ها چون مهاجرت دانش��مندان را فراهم کنیم ضمن آن که 

شاهد افزایش تولید و صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای دیگر باشیم.
وزیر بهداشت با اشاره به همکاری های مناسب میان این وزارتخانه با وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد 
که ایران در س��ال های پیش رو به دستاوردهای بیش��تری در حوزه علم و فناوری 

نائل شود.
هاشمی با اشاره به سند چش��م انداز 1404 گفت: ایران در افق 1404 در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی باید رتبه اول منطقه را کسب کند درحالی که 
با رشد پویای محققان کشور در س��ال 2011 ، بسیار زودتر از اهداف تعیین شده در 
افق و با پشت سر گذاشتن ترکیه، به رتبه اول منطقه در تولید علم دست یافته است.

هاشمی رتبه تولید علم ایران در سال 2014 بر اساس پایگاه »اسکوپوس« را 16 اعالم 
کرد و ادامه داد: در این رتبه بندی کش��ورهایی چون دانمارک، اتریش و سوئیس در 

رتبه های بعد از ایران قرار دارند.
وی به وضعیت ایران در شاخص کیفیت مقاالت اشاره کرد و با بیان این که در سال 
2014 جمعا 33 هزار و 401 بار به مقاالت ایران اس��تناد شده است گفت: اگر تعداد 
استناد و ارجاعات را یکی از ش��اخص های کیفیت مقاالت تلقی کنیم ایران در سال 

2014 ، رتبه 23 میزان استناد به مقاالت را در دنیا و اول منطقه کسب کرده است.
هاشمی اضافه کرد: همچنین رتبه تولید علم ایران در جهان ، بر اساس پایگاه استنادی 

آ ی اس آی، 21 جهان و دوم منطقه پس از ترکیه است.
 وزیر بهداش��ت با تاکید بر این که ایران در س��ال 2014 ، 1/5 درص��د علم جهان را 
تولید کرده است،افزود: از س��ال 2011 تا سال 2014 شیب رش��د تولید علم ایران 

مقداری کاهش و در برخی از دانش��گاه ها افت داشته است. این در حالی  است که در 
حوزه پزشکی افت رشد تولید علم را کمتر شاهد هستیم.

هاشمی با ابراز امیدواری نسبت به اقدامات انجام شده در دوران پساتحریم یادآور شد: 
کاهش شیب رشد علمی به دلیل اعمال تحریم ها بوده است که امیدواریم در دوران 

پسا تحریم با رشد بیشتری در تولید مواجه شویم.
هاشمی سهم توسعه علم و فناوری از میزان اعتبارات وزارت بهداشت در سال 93 را 
13 درصد ذکر کرد و یادآور شد: این در حالی است که بیش از 50 درصد شرکت های 

دانش بنیان در حوزه سالمت فعال هستند.
وزیر بهداش��ت در عین حال ادامه داد: ایران برخالف آن که در تولید مقاالت از رتبه 
قابل توجهی برخوردار است ولی در روند تجاری سازی و تبدیل فناوری به محصول 
توفیق چندانی نداشته که این امر نیازمند تالش جدی از سوی سیاست گذاران است.

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در این وزارتخانه برای توسعه رشد علمی 
کشور خاطرنشان کرد: در وزارت بهداش��ت اقدام به تشکیل شورای فناوری کردیم 
که اقداماتی نظیر دو برابر شدن صادرات محصوالت پزشکی در ظرف دو سال اخیر 

مرهون مصوبات اخیر این شوراست.
هاش��می گفت: تا ش��هریور ماه س��ال ج��اری تعداد هزار و 613 ش��رکت توس��ط 

کارگ��روه ارزیاب��ی معاون��ت علم��ی واج��د ش��رایط دان��ش بنی��ان ش��دند که 
 از این تع��داد 443 ش��رکت در حوزه پزش��کی و 250 ش��رکت در حوزه س��المت 
 تقاضای خ��ود را ب��رای اح��راز دان��ش بنیانی ش��دن ب��ه ای��ن کارگروه ارس��ال 

کرده اند.
هاشمی ایجاد پنج هزار شغل در ش��رکت های دانش بنیان را از دستاوردهای ایجاد 
این شرکت ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت علمی از مراکز رشد 

حوزه پزشکی حمایت شود.
به گفته وی تا کنون 58 مرکز رشد حوزه پزشکی مجوزهای الزم را دریافت کرده اند 

که بر اساس آمایش سرزمینی منطقه بندی شدند.
وزیر بهداشت با اشاره به همکاری این وزارتخانه با صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان سالمت از ارائه طرح هایی برای حمایت 

بیشتر از شرکت های دانش بنیان خبر داد.
هاشمی همچنین با تاکید بر این که رشد و شکوفایی استعدادها نیازمند ایجاد شرایط 
آرام در حوزه های سیاسی و اقتصادی است، گفت: با ایجاد شرایط آرام عالوه بر رشد 
خالقیت در کش��ور زمینه صادرات محصوالت ایرانی به بازارهای بین المللی بیشتر 

فراهم می شود.

خبر 

در راستای توس��عه ذخایر میکروارگانیس��م های بومی کشور، محققان 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای اولین بار یک جنس جدید 
»اکتینومایستی« )باکتری رش��ته  ای( را جداس��ازی، شناسایی و ثبت 

کردند.
سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران با ابراز خرسندی از ادامه روند شناسایی و معرفی نمونه های جدید 
میکربی ابراز داشت: کشف انواع میکروارگانیسم های جدید در این مرکز 
فرصتی را برای توسعه صنعت زیست فناوری ایجاد کرده است زیرا معرفی 
هر گونه، جنس و خانواده جدید امکان بهره برداری ژنتیکی و متابولیکی 

جدیدی را به ارمغان خواهد داشت.
 Actinobacterials وی افزود: ارگانیس��م مذکور متعلق به راس��ته
و خانواده Glycomycetacea اس��ت که از این خانواده س��ه جنس 
 Haloglycomyces و Stackebrandtia و Glycomyces
شناسایی و معرفی شده اند و جنس معرفی ش��ده چهارمین جنس این 

خانواده به شمار می آید. 
همه اعضاء راس��ته مذکور رش��ته ای نیس��تند و تنها بر اساس ویژگی 
 مهم محتوای G+C ک��ه در اینها باالس��ت در این راس��ته طبقه بندی 

شده اند.
ش��اهزاده فاضلی تصریح کرد: جنس جدید بر اس��اس جدا شدن از یک 
منطقه نمکی به نام میقان، تحم��ل پذیری نمک ) مبن��ای انتخاب نام 
جنس( و همچنی��ن فعالیت پروتئولیتیک��ی اش ) مبن��ای انتخاب نام 
گون��ه(،Salininema proteolyticum ن��ام گرفته اس��ت که به 
معنای رش��ته نمک��ی دارای فعالی��ت پروتئولیتیک اس��ت. وی خاطر 
نش��ان کرد: با توجه به اهمیت اکتینومایس��ت ها درتولید فرآورده های 
زیس��تی و تعلق داش��تن بیش از 70 درصد متابولیت های تولید ش��ده 
تجاری به آنها، معرفی این جنس و گونه جدید نیز می تواند مس��یرهای 
 جدیدی را به منظور اکتش��اف ف��رآورده ه��ای داروی��ی و صنعتی باز

 کند. 
این جنس جدید دارای فعالیت پروتئولیتیکی خوبی اس��ت و در صورت 
تخلیص و تعیین ویژگی آنزیم های پروتئ��از آن، به عنوان یک محصول 
ارزنده در صنایع تولید دترجن��ت، غذا و دارو و همچنی��ن در مطالعات 

مولکولی کاربرد خواهد داشت.
شاهزاده فاضلی افزود: از آنجا که بسیاری از این سویه ها مولد ترکیبات 
آنتی بیوتیک نیز هس��تند برنامه ریزی جهت اکتش��افات دارویی جهت 
تولید آنتی بیوتیک ها و همچنین آنزیم های درمانگر در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
گفتنی است، این سویه طی برنامه ریزی مدون مرکز ملی ذخائر ژنتیکی 
و زیس��تی و تدوین طرح های جداس��ازی، شناس��ایی و ذخیره سازی 
میکروارگانیس��م ها بومی کش��ور از منطقه تاالب میقان جداسازی شد 
وهم اکنون در مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیس��تی ایران با کد دسترسی 

10908T IBRC-M نگهداری می شود.

شناسایی یک جنس جدید باکتری 
رشته ای در ایران

وزیر بهداشت در گردهمایی شرکت های دانش بنیان سالمت اعالم کرد؛

رتبه 121 ایران در شاخص »نوآوری« جهان

با انتشار تصاویری مدعی 
ش��د ش��رکت آمریکایی 
مایکروس��افت در ب��ازار 
موبای��ل ای��ران ش��عبه 

فروش زده است.
م��ای��کروس��افت، ک��ه 
ش����رکت کامپیوت��ری 
آمریکای��ی و چندملیتی 
اس��ت و دفتر مرکزی آن 
در ش��هر ردموند، ایالت 

واش��ینگتن، ایاالت متحده آمریکا قرار دارد، ب��ه تازگی در بازار 
موبایل ایران شعبه فروش دایر کرد.

این فروشگاه پنج دهنه توس��ط  نماینده انحصاری گوشی های 
مایکروسافت در ایران در بازار موبایل ایران واقع در خیابان حافظ 
تهران بازگشایی شده است و در بنرهای تبلیغاتی این شرکت هم 
اعالم شده، این فروشگاه برای اولین بار در ایران تاسیس می شود.

این در حالی اس��ت که معم��وال وقتی یک ش��رکت خارجی در 
کش��وری دفتر راه اندازی می کند دست کم مقامات آن کمپانی 
در مراسم افتتاحیه حضور دارند ولی به ظاهر خبری از خارجی ها 
نبوده است و هیچ یک از مقامات رسمی مایکروسافت نیز چنین 

چیزی را تایید نکرده اند!

معاون حقوقی، امور دولت و مجل��س وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، خواس��تار پررنگ تر شدن س��هم )آی سی تی( گفت: 
کسب و کار باید به س��مت الکترونیکی شدن و فناوری اطالعات 

پیش رود.
مرتضی براری در مراس��م معارفه مدی��رکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات افزود: باید با همکاری اس��تانداری، ن��رخ تولید محتوا، 
اشتغال و اقتصاد بخش ارتباطات و فناوری اطالعات افزایش یابد 

تا مردم رفاه را احساس کنند.
وی حمایت از بخش خصوصی را به عنوان ابزار توس��عه خدمات 
الکترونیک و در نتیجه خلق ثروت دانس��ت و اضافه کرد: دولت 
و وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات برای بخش آی س��ی تی 

استان، بودجه مناسبی را در نظر گرفته است.
 معاون حقوق��ی، ام��ور دولت و مجل��س ضمن اش��اره به نقش

 )آی تی( فن��اروی اطالعات در س��بد خانوار، زیرس��اخت های 
 مناسب، اقتصاد فعال و نیروی انسانی متخصص را از سرمایه های
 آی سی تی اس��تان برش��مرد و اظهار امیدواری کرد: با افزایش

 به��ره وری آی تی و گس��ترش خدمات الکترونیک��ی به کمک 
مدیران توانمند استان، رتبه استان در بخش آی سی تی بیش از 
 پیش بهبود یابد. براری ابراز امی��دواری کرد که با کمک مدیران

آی س��ی تی اس��تان، اهداف و سیاس��ت های مورد نظر وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به بهترین نحو در استان شکل گیرد.

سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا )دارپا( در حال تولید یک 
بازوی رباتیک بسیار پیچیده است که بخش��ی از یک مرکز حمل و نقل فضایی 
آینده محسوب خواهد شد. این ایستگاه خودکار مفهومی که برنامه ققنوس دارپا 
نام دارد، می تواند برای تعمیر، سوخت رسانی مجدد و حتی در برخی موارد برای 
بازسازی فضاپیماها مورد استفاده قرار بگیرد که این کار، نیاز به پرتاب فضاپیماها 
با حجم زیادی از بار را به فض��ا کاهش خواهد داد. این ام��ر همچنین به برخی 
فضاپیماهای عظیم اجازه اقامت در فضا را خواهد داد و تعمیرگاه مفهومی دارپا 

به حفظ و نگهداری از این گونه خودروهای فضایی کمک خواهد کرد.
انسان از اکتبر سال 1957 که ماهواره اسپوتنیک ش��وروی پرتاب شد، اجسام 
زیادی را به فضا ارسال کرده اس��ت. اگرچه این ماهواره بعد از 92 روز به زمین 

سقوط کرد، اما برای هر پیشرفتی یک قربانی الزم است.
در حالی که بشر در پرتاب اجسام به فضا مهارت دارد، این کار هزینه های زیادی 
را نیز در بردارد و انجام کارهای تعمیراتی در مدار برای انسان بسیار سخت است. 
برنامه ققنوس دارپا یک مرکز رباتیک اس��ت که از ماهواره های کوچک ساخته 
ش��ده و در مدار زمین ثابت باقی می ماند و از بازوهای رباتیک خود برای فعالیت 

در فضا استفاده می کند.
پامال ملروی، معاون دفتر فناوری تاکتیکی دارپا اظهار کرد که تیم سازنده برای 
ساخت مفهوم فونیکس از ش��هرهای بندرگاهی بزرگ جهان برای ساخت یک 
پورت کاربردی به منظور استفاده ماهوارهای حاضر در ارتفاع 36 هزار کیلومتری 
زمی��ن الهام گرفته ان��د.  فضا محل ایده آلی برای ربات هاس��ت ک��ه چالش های 
نگران کننده ای مانند تنفس اکسیژن و گرم ماندن را ندارند. این تعمیرگاه پس 
از آغاز کار در فضا می تواند جان تازه ای به س��ایر ماهواره ه��ای موجود در مدار 

زمین ثابت بدهد که دسترسی به آن ها در حال حاضر دشوار است.

محقق�ان ب�رای اولین ب��ار با اس��تفاده از ام�واج صوتی، م�وفق 
 به کنترل مس��تقیم س��لول های مغزی در ِکرم آزمایش��گاهی 

شدند.
محققان موسسه سالک کالیفرنیا با استفاده از امواج فوق صوت 
توانستند نورون های مغز کرم را تحریک کنند و سبب شوند کرم 

تغییر جهت دهد.
ای��ن روش ق��ادر اس��ت تکنی��ک اپت��و ژنتی��ک را بهب��ود 
 بخش��د. اپتوژنتیک ی��ک روش بیولوژیکی اس��ت ک��ه در آن از 
 ن��ور ب��رای کنت��رل فعالیت س��لول ه��ا و باف��ت ها اس��تفاده 

می شود.
یکی از مشکالت روش اپتوژنتیک این است که نور نمی تواند به 
بافت ها نفوذ کند و هنگام برخورد از سطح بافت پراکنده می شود؛ 
بنابراین اس��تفاده از آن در مغز نیازمند یک ایمپلنت فیبر نوری 
است؛ ولی امواج فوق صوت بدون هیچ عارضه ای وارد بافت های 
مختلف می شوند و در سونوگرافی پزش��کی نیز از همین روش 

استفاده می شود.
قرار اس��ت پس از کرم، این روش در موش آزمایش��گاهی مورد 
اس��تفاده قرار بگیرد.محققان ب��ر این باورند که ای��ن روش غیر 
تهاجمی قادر به کنترل و تحریک سلول های عصبی، برای درمان 
بیماری های مربوط به سیستم اعصاب از قبیل ام اس، آلزایمر و 

پارکینسون است. 

پای مایکروسافت آمریکا 
به ایران باز شد؟

کسب و کار باید به سمت الکترونیکی 
شدن پیش رود

دارپا به دنبال ساخت تعمیرگاه
 رباتیک فضایی

فعال سازی سلول های مغز 
با امواج صوتی



فرمانده انتظامی ش��هرضا گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون 
حدود 1/5 تن مواد مخدر در شهرستان کشف و ضبط شده 

است.
سرهنگ حمید امیرخانی بعد از ظهر امروز در شورای مبارزه 
با مواد مخدر ش��هرضا با بیان اینکه مبارزه ب��ا مواد مخدر از 
وظایف نیروی انتظامی اس��ت، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون با وجود ایست وبازرس��ی ش��هیدامامی شهرضا که 
یک گلوگاه کش��وری اس��ت، حدود 1/5 تن مواد مخدر در 

شهرستان کشف و ضبط شده است.وی افزود: باید اقداماتی 
انجام دهیم که تقاضا را در مواد مخدر کاهش دهیم و در این 

زمینه با خرده فروشان مواد برخورد جدی داشته ایم.
 فرمان��ده انتظامی ش��هرضا گفت: امس��ال در پاک س��ازی

 نقاط آلوده ۲۸ طرح منطقه ای انجام شد و در راستای ارتقای 
امنیت اجتماعی نیز 5 طرح اجرا شده است.

وی بیان ک��رد: با وجود ایس��ت و بازرس��ی ش��هید امامی 
قاچاقچی��ان از راه ه��ای فرعی اق��دام به جابه جای��ی مواد 
می کنند ک��ه در این راس��تا ط��رح کنترل مب��ادی اجرا و 
افراد زیادی دس��تگیر ش��دند.فرمانده انتظام��ی افزود: در 
 س��ال همدلی و همزبان��ی باید هم��ه ادارات و دس��تگاه ها

 دست به دس��ت هم دهند و در راستای مبارزه با موادمخدر 
تالش کنند.

وی گفت: اجرای طرح های پاک سازی نقاط آلوده و برخورد 
با خرده فروشان در شهرستان رضایتمندی همشهریان را به 
دنبال داشته است.دادستان عمومی و انقالب شهرضا در ادامه 
جلسه گفت: مراجع قضایی در برخورد با موادمخدر قاطعانه 
عمل کردند و مجازات اعدام را در این زمینه درنظر گرفتند 
که مورد اعتراض کمیسیون های حقوق بشر واقع شده و این 

نشان اعتبار باالی دستگاه قضا است.
ضرورت اس�تفاده از ظرفیت خیران در راستای 

مبارزه با اعتیاد در شهرضا
 محمدرضا انص��اری پ��ور با اش��اره به دی��دار  قائ��م مقام 
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با آیت اهلل مظاهری، 
اظهار کرد: در این دی��دار آیت اهلل مظاهری بر اس��تفاده از 
ظرفیت روحانیون برای آگاه ک��ردن جامعه از خطرات مواد 
مخدر تاکید کرده بود.مس��وول دفتر امور سیاسی، امنیتی 
فرمانداری شهرضا با بیان اینکه مواد مخدر معضالت بسیاری 
بدنبال دارد و اعتیاد خس��ارات جب��ران ناپذیری به جامعه 
تحمیل می کن��د، افزود: مبارزه با م��واد مخدر و جلوگیری 
 از آن ع��زم ج��دی مس��ووالن و م��ردم را طلب م��ی کند.

انصاری پور با بیان اینکه نق��ش روحانیون و منبری ها برای 
آگاه کردن جامعه از خطرات مواد مخدر موثر است، تصریح 
 کرد: آگاه کردن مردم از پیامدهای مواد مخدر، امر به معروف 
و نهی از منکر اس��ت و طالب و روحانیون در حد توان باید 
در این خص��وص فعالیت کنن��د.وی با بی��ان اینکه فضال و 
طالب، ائمه جمعه و جماعت باید جامعه را نسبت به تبعات 
ش��وم مواد مخدر آگاه کنند، خاطرنش��ان کرد:صدا و سیما 
 باید اطالع رس��انی درخص��وص مخاطرات م��واد مخدر و

 آگاه سازی جوانان و جامعه از خسارت های ناشی از استعمال 
این مواد را در برنامه های خود قرار دهد.مس��وول دفتر امور 
سیاسی، امنیتی فرمانداری ش��هرضا با بیان اینکه متاسفانه 
برخی از اختالفات و سیاس��ت بازی ها، موضوع اصلی را به 
حاش��یه می برد، تصریح کرد: اگر اینقدر ک��ه برای برخی از 
موضوعات حاش��یه ای وقت می گذازند، برای چاره اندیشی 
جهت پیشگیری از اعتیاد وقت می گذاشتند، االن موفقیت 
در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیشتر بود.وی با بیان اینکه 
رهبر معظم انقالب امسال را سال همدلی و همزبانی، دولت 
و ملت نامگ��ذاری کردند، اف��زود: مردم، مجل��س و دولت 
 باید به این امر اهتمام داش��ته باش��ند.انصاری پ��ور افزود:

 استان اصفهان در خصوص کش��فیات مواد مخدر در سال 
جاری رتبه  چهارم را در بین استان های برتر کشور به خود 

اختصاص داده است.
وی با اشاره به میزان کش��فیات در کشور اشاره کرد و افزود: 
51/6 درصد از مواد مخدر در الیه اول و اس��تان های شرق 
و جنوب شرق کشور کشف ش��ده اند و ۲4/4 درصد نیز در 
استان های الیه دوم صورت پذیرفته و براساس آمار میزان 
کشفیات در الیه اول۲4 درصد افزایش و در الیه دوم حدود 
1۸ درصد کاهش نس��بت به مدت مشابه سال گذشته بوده 
اس��ت که نش��ان از توفیق نیروی انتظامی در مقابله با مواد 

مخدر و عدم نفوذ این مواد به الیه های باالتر است.
 مس��وول دفتر امور سیاس��ی، امنیتی فرمانداری ش��هرضا 
با اش��اره به تصویب میزان تعرفه مراکز اقامتی میان مدت، 
گفت: در س��ال جاری میزان این تعرفه با ۳۰ درصد افزایش 
و به 4۷۷ هزار تومان برای ۲۸ روز خواهد رسید.وی با اشاره 
به پژوهش صورت گرفته در خصوص بررس��ی نگرش مردم 
استان اصفهان به مواد مخدر و روان گردان ها، گفت: طبق این 
گزارش اس��تان اصفهان رتبه  اول را در میزان عکس العمل 
قاطع م��ردم در مقابل نه، به مواد مخدر ب��ه خود اختصاص 
داده است و در ارتباط با میانگین تمایل افراد به مصرف مواد 
مخدر رتبه ۲4 را در بین استان های کشور به خود دارد که 

می تواند رتبه خوبی قلمداد شود.
انصاری پور با اش��اره به به��ره مندی از ظرفی��ت خیران در 
راس��تای صیانت اجتماعی از آس��یب دی��دگان اعتیاد در 
شهرستان، گفت: این طرح باید در سطح شهرستان مطرح 
ش��ود تا بتوانیم با تش��کیل جلس��ات از ظرفیت خیران در 
شهرستان نیز اس��تفاده کنیم.مس��وول دفتر امور سیاسی، 

امنیتی فرمانداری ش��هرضا افزود: قائم مقام دبیرکل ستاد 
مبارزه بامواد مخ��در همچنین برخورد با خرده فروش��ان، 
دس��تیابی به بانک اطالعاتی و س��وابق مجرمین، شناسایی 
محالت آلوده،  ساماندهی ایستگاه های بازرسی، سازماندهی 
فرآیند پولش��ویی، موضوع عبور مواد از دریا و کویر را از اهم 
موضوعات مورد بح��ث   برای بازنگری عن��وان کرد و گفت: 
امیدواریم با همفکری دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه و 

پیشگیری از مواد مخدر به نتیجه مطلوب برسیم.
اختصاص بخش�ی از خطبه های نماز جمعه به امر 

مبارزه با مواد مخدر
محمدعلی جعفری س��خنران دیگر این جلس��ه با اشاره به 
جش��نواره اعتیاد و رسانه در ش��هرضا، اظهار کرد: مبارزه با 
موادمخ��در یک وظیفه عمومی اس��ت که در راس��تای این 

معضل بزرگ و خانمان سوز فعالیت و همکاری کنند.
وی با بیان اینکه آسیب اعتیاد متوجه همه جامعه می شود، 

افزود: فعالیت های مبارزه با موادمخدر باید مستمر باشد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ش��هرضا با بیان اینکه 
دبیرخانه نخستین جش��نواره اعتیاد و رسانه در اداره ارشاد 
تشکیل می ش��ود، گفت: به زودی برای نخستین جشنواره 
اعتیاد و رسانه، فراخوان عمومی در دانشگاه ها و مدارس داده 

می شود تا در حوزه های عکس، ش��عر، فیلم کوتاه، وبالگ، 
سایت، توصیه های شهروندی و انیمیشن تولید محتوا کنند.

وی خاطرنش��ان کرد: در بحث هنرهای نمایش��ی فراخوان 
هنرهای نمایشی کوتاه، نمایش خیابانی و پرده خوانی در این 
فراخوان اعالم می شود.جعفری با بیان اینکه آثار جمع آوری 
و منتخب آثار برای عموم به نمایش گذشته می شود، تصریح 
کرد: جامعه هدف در این جش��نواره باید ش��ناخته ش��ود و 
الگوهای برت��ر علمی، فرهنگی، هنری و ورزش��ی به جامعه 

معرفی شوند.
کشفیات موادمخدر گلوگاه شهیدامامی نباید به 

نام شهرضا ثبت شود
محسن گالبی  در این جلسه ا با بیان اینکه همدلی و همزبانی 
باید در بین مسووالن شهرستان باش��د، اظهار کرد: معضل 
اعتیاد مانند یک نوار تکراری شده است و باید دید چرا نتیجه 
نداده اس��ت.وی افزود: نتیجه جلسات موادمخدر منتهی به 
این می ش��ود که اعتیاد ریش��ه در خانواده، بیکاری و اوقات 
فراغت دارد اما بحث پول ساز بودن خریدوفروش موادمخدر 
غافل مانده اس��ت.فرماندار شهرضا گفت: کس��انی که مواد 
مخدر توزیع می کنند معتاد نیستند و به دلیل درآمدزا بودن 

آن برای توزیع مواد به هر شکلی رو می آورند.
گالبی با بیان اینکه کشفیات موادمخدر گلوگاه شهیدامامی 
نباید به نام شهرضا ثبت ش��ود، تصریح کرد: گلوگاه شهید 
امامی رامش��ه مربوط به شهرضا نیس��ت و یک گلوگاه ملی 
اس��ت و شهرس��تان ش��هرضا نباید به عنوان باران��داز مواد 
مخدر معرفی شود.فرماندار ش��هرضا تصریح کرد: همایش 
بهبودیافتگان م��واد مخدر با ن��ام همایش ش��میم رهایی 
 در15 مهرماه در ورزشگاه شهید جهانمردی شهرضا برگزار

از گوشه و کنار شهر
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تصادف دو نوجوان موتور س��وار در شهر هرند، با کشته شدن 
نوجوان هرندی پایان یافت و به گفته ش��اهدان عینی تاخیر 
اورژانس موجب شد ش��انس اندک س��انحه دیده برای زنده 

ماندن از بین برود.
به گزارش صاحب نیوز به نقل از اصفهان شرق، شب گذشته 
در خیابان امامزاده اسحاق)ع( برخورد دو موتور سیکلت با هم 
موجب مرگ راکب 1۳ساله موتورسیکلت و مجروح شدن ۲نفر 
شد.شاهدان این تصادف، این افراد با ایمان به قضا و مقدرات 
الهی، س��هل انگاری را عامل اصلی این حادثه دانسته و اظهار 
داشتند: تا چه زمانی باید به دلیل سهل انگاری، بی توجهی، 
عدم مسوولیت پذیری، شاهد پرپر شدن عزیزانمان همچون 
هادی امینی باشیم؟خون ریخته شده بر کف خیابان، تجمع 
شهروندان، کنجکاوی خودروهای عبوری و عدم تخصص در 
کنترل بحران موجب ش��ده بود تا فضای پر اضطرابی در این 
خیابان حکم فرما شود.ش��هروندانی که پس از انتقال جسد 

هنوز هم در صحنه حادثه حضور داشتند و باورشان نمی شد 
که اینچنین نوجوانی از شهرشان به مدت طوالنی بر روی زمین 
باقی بماند و اورژانس با تاخیر برس��د، در حالی که مسووالن 
اورژانس کش��ور اعالم کرده اند مدت زم��ان حضور اورژانس 
در حوادث کمتر از هش��ت دقیقه است.س��وال مردم هرند از 
مسووالن امر این است که چرا در مرکز بخش؛ یک مصدوم باید 
بیش از ۳۰ دقیقه وسط خیابان بماند تا در آمبوالنس جان دهد.

امیدواریم مسووالن در این خصوص اقدامات الزم را انجام دهند 
و درباره علت این اتفاق پاسخگو باشند که چه کسی مسوول 

این اتفاق تلخ است؟
آیا شهری به وسعت هرند الیق اورژانس نیست!!

امروز ذکر فاصله و لحظه برای ما مهم و ضروریست و آن زمانی 
 بیشتر تحقق می یابد که گاها این لحظه ها با جان مردم بازی 
می کند. مردم اگر در زمان رخ داد حادثه فرصت نگاه کردن به 
 ساعت را پیدا نمی کنند ولی تا امدن اورژانس ثانیه ها را هم به 
مثابه ی سال خواهند دید و گاها برایشان قابل تحمل نیست 
که تعادل 1۰ دقیقه ای حضور اورژانس در پایتخت به کشیدن 
۲5 دقیقه در شهر و روستاهای شرق اصفهان مبدل شود.اگر 
مشکل را از ریشه حل نکرده و آنرا به دغدغه ای مبدل نکنیم 
اگر هر روز تیتر اخبار مان ذکر کمبود و کاستی باشد در هیچ 
گوشی صدایش منعکس و در هیچ چشمی به تصویر کشیده 

نخواهد شد.

در این خصوص بارها مس��ووالن ش��هر هرند و بخش جلگه 
موضوع اورژانس و نبود آرامش خاطر خانواده های مصدومین 
را به مسووالن ذیربط اطالع داده اند ولی متاسفانه هیچ گرهی 
از مساله مهم نیاز شهر هرند به مرکز اورژانس باز نشد که نشد!!

در حالی که ساختمانی مناسب در شهر هرند برای راه اندازی 
اورژانس موجود است و خیرین هزینه خرید آمبوالنس را تقبل 
خواهند کرد، لیکن ن��دادن کد اورژانس از طرف مس��ووالن 
استانی و کشوری، مشکل اساس��ی را برای مردم این شهر به 
وجود آورده است و متاس��فانه به دلیل بعد مسافت اورژانس 
کوهپایه و ناآشنا بودن به خیابان های شهر، طی فاصله کم تر از 
یک ساعت، خانواده از هرند داغدار فرزندشان شدند که کم تر 

از ۷ روز به شروع مدارسش مانده بود.
به راستی مشکل اصلی از کجاست؟

اورژانس به عنوان نهاد یا سازمانی فعال باید به این مساله مهم 
توجه کافی داش��ته باش��د که یک لحظه دیر آمدن در انجام 
ماموریت یک عمر آتش��ی به جان خانواده ها م��ی اندازد که 

خاموش شدن آن با هیچ تدبیری انجام نخواهد شد.
مسلما دیر آمدن اورژانس نفسی را از نوجوانی خواهد گرفت 
که شاید تا آخرین لحظات ، خانواده چشم به راه آمدنشان بود 
و در آخر واضح تر بگوییم دیر آمدن مامورین وظیفه ش��ناس 
گاها مادری را در نبود فرزند پیر و پدری را خسته خواهد کرد.

در این خصوص بارها پتانس��یل های باالی اورژانس در شرق 

اصفهان را دی��ده و منعکس کرده ایم و اخری��ن  مرتبه، تولد 
سه نوزاد در اسمان شرق اصفهان بود که تشکر ویژه از حضور 
و اگاهی مس��ووالن اورژانس ورزنه را ب��ه مراتب طی اخباری 
منعکس کردیم و این مطالب موید این مس��اله است که یک 

طرفه به قاضی نرفته ایم.
القصه در این احوال:نکته اصلی این خبر این است که چرا 
فرزندان عزیزمان با عدم آگاهی و روی آوردن به سرعت زیاد به 
جهت تفریح، مرگ تلخی را برای خود رقم می زنند و در این سو 

خانواده هایی را به داغ از دست دادنشان می نشانند.
خانواده هایی که داغ خش��کیدن های آرام آرام زاینده رود را 
دیدند و دم نزدند به ناگاه می بایست بر دوش خود داغ ناگهانی 
میوه ی زندگی را ببینند آن هم در ش��رایطی که به س��ختی 
فرزندان را به این سن رساندند و حال می بایست آن غم را در 
صفحه زندگی به دوش بکشند.در این راستا ای کاش افرادی 
که متولی تفریح فرزندان می باشند برای رفع چاره برخیزند 
و دستی به دس��ت خانواده های هرند دهند تا ناگهان آسمان 
آنها را به تلخی حادثه نچیند.همچنین پلیس راهور با حضور 
به موقع و همچنین برخی تذکرات به بچه ها و بعضا خانواده ها 
آنها را در رفع مشکالت ناشی از عدم آگاهی یاری کنند.امروز از 
مسووالن گرامی شهر که در مراسمات و بازدید ها همراه مردم 
هستند می خواهیم که در این امر مهم مردم را یاری کنند تا 

همه از با هم بودن لذت ببرند.

رییس کمیته امداد جرقویه؛
جشن عاطفه ها برای ۴۳۵ محصل 
تحت پوشش جرقویه ای برگزار شد

عبدالرزاق میرزایی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس دانش آموزان تحت حمایت 
کمیته امداد نباید احس��اس فقر کنند.مدیر کمیته ام��داد جرقویه در گفتگو با 
خبرنگار اصفهان شرق در این خصوص گفت: ۲هزار و ۸۰۰ خانواده تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینی)ره( جرقویه قرار دارند که در بین این خانواده ها ۳6۰ 
 دانش آموز و ۷5 دانش��جو در مقاطع مختلف تحصیلی از کم��ک های این نهاد

 بهره مند می شوند.میرزایی اظهار کرد:  از انجا که این خانواده ها از نظر تمکن مالی 
در مضیغه هستند تالش کردیم تا با ایجاد پایگاه هایی در سطح استان، شهرستان 
و بخش اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم برای این عزیزان 
کنیم تا فرهنگ کمک رسانی به هم نوعان خود در سطح جامعه گسترش یابد.وی 
در خصوص کمک های جمع آوری شده از مردم بخش افزود: کمک های نقدی 
و غیر نقدی جمع آوری شده به آموزش و پرورش منطقه تحویل داده خواهد شد 

وآنها نیز بر حسب نیاز افراد، اقدام به تهیه کتاب، پوشاک و نوشت افزار دارند.
کارگاه آموزشی نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد

میرزایی در بخش دیگر گفتگو با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی نوعروسان 
تحت پوش��ش کمیته تصریح کرد: کمیته امداد به منظور افزایش مهارت های 
زندگی و شناخت متقابل زوجین و کاهش آس��یب های اجتماعی کارگاه های 
متعددی را برگزار می کند.وی با توجه به اینکه یکی از برنامه های کمیته امداد 
کمک به ازدواج فرزندان خانواده های تحت حمایت است اظهار کرد: مبحث دینی 
و اعتقادی، مسائل فرهنگی و بهداشتی، مشاوره دینی و مباحث روانی و اجتماعی 
 از جمله موضوعاتی اس��ت که در قالب کارگاه های آموزش��ی برای نوعروس��ان

 برگزار می شود.در همین راستا کارگاه آموزشی مراقبت های بهداشتی و فرهنگی 
با حضور نوعروسان شهر حسن آباد به مدت 6 ساعت در طول یک روز با همکاری 
مرکز بهداشتی درمانی شهر حسن آباد در بیت الزهرای شهر برگزار شد.در پایان 
این دوره به هر شرکت کننده یک سبد بهداشتی به ارزش هر سبد ۳۰۰۰۰۰ ریال 
اهدا ش��د.مربی این دوره خانم عرب مختاری در گفتگویی با خبرنگار اصفهان 
شرق هدف تشکیل این دوره را چنین بیان کزد: این کارگاه آموزشی با شرکت 1۳ 
نفر دانش آموزان دخترمقطع  متوسطه دوم تحت حمایت کمیته امداد بمدت 
۲4 ساعت در طی 5 روز جهت ارائه خدمات مهارتی و توانمند سازی مدد جویان 
برگزار می ش��ود و در پایان دوره از طرف هنرستان فنی حرفه ای آزمونی برگزار 
خواهد شد و در صورت کس��ب امتیاز مورد نظر برای شرکت کنندگان  گواهی 
صادر خواهد شد.شایان ذکر است هزینه این کالسها با کمیته امداد جرقویه بوده 

و متقاضیان به صورت رایگان این دوره ها را سپری می کنند.

با فراخوانی که خدمت تمامی پزشکان شهرستان انجام 
ش��د از همه درخواست کردیم، کس��انی که داوطلب 
هستند در منطقه گلشهر فعالیت کنند اعالم آمادگی 
کنند؛ اما تا این لحظه هیچ پزشکی داوطلب نیست که 

در این منطقه فعالیت کند.
به دلیل خواس��ت عمومی مردم گلش��هر و همچنین 
شخص امام جمعه و شورای شهر, مبنی بر ایجاد یک 
واحد پزشکی شبانه روزی در شهر گلشهر بر آن شدیم 
تا دلیل ع��دم انجام این موضوع را از مس��وول محترم 
شبکه بهداشت شهرستان گلپایگان آقای دکتر رستمی 
جویا شویم.رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
گلپایگان با اش��اره به نبود هیچ داوطلب پزشکی برای 
فعالیت در شهر گلش��هر گفت: با فراخوانی که خدمت 
تمامی پزشکان شهرستان انجام شد از همه درخواست 
کردیم، کسانی که داوطلب هستند در منطقه گلشهر 

فعالیت کنند اعالم آمادگی نمایند.
وی با بیان این که ما حتی به پزشکان قول فراهم کردن 
امکانات الزم در این منطقه را دادیم اظهار کرد:  اما تا 
این لحظه هیچ پزشکی داوطلب نیست که در منطقه 
گلش��هر فعالیت کند.دکتر رس��تمی تصریح کرد: در 
جلس��اتی که با حضور شورای اس��المی شهر گلشهر 
برگزار شد، استفاده از پزش��ک بومی را به ما پیشنهاد 

دادند که خواهان حضور در منطقه گلشهر هستند.وی 
در ادامه بیان کرد:  اس��امی چند نفر از این پزشکان را 
نیز در اختیار ما قرار دادند اما تا کنون هیچ پزشکی به 
ما مراجعه نکرده است.رییس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان تأکید کرد: هر زمان که یک پزشک داوطلبه 
حضور در آن منطقه ش��ود ما آمادگی این را داریم که 
ش��رایط الزم را برای وی فراهم کنیم تا به طور شبانه 
روزی در آن منطقه ب��ه فعالیت بپردازد.رس��تمی با 
اشاره به کمبود پزشک در شهرستان اظهار کرد: شهر 
گلشهر دارای دو بلوک می باشد که باید در هر بلوک 
یک پزشک فعالیت کند ولی در حال حاظر با توجه به 
کمبود پزشک, نمیتوانیم شرایط را فراهم کنیم که دو 

پزشک هم زمان درشهر گلشهر فعالیت کنند.
وی ادامه داد: باتوجه به برسی های انجام گرفته تعداد 

بیمارانی که در شیفت صبح و شیفت عصر به آن مرکز 
مراجعه می کنند به اندازه ای اس��ت ک��ه وجود یک 
پزش��ک کافی می باش��د و هیچ بیماری بدون ویزیت 

پزشک از آن مرکز خارج نخواهد شد.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تصریح کرد: 
اما اگر موردی هم پیش بیاید مداخله کرده و سریعا آن 

را حل خواهیم کرد.
رس��تمی از شهرداری گلش��هر در خواس��ت کرد تا با 
س��رویس دهی بهت��ر در زمینه حمل و نقل ش��رایط 
دسترسی مردم گلشهر را به مراکز بهداشتی و درمانی 
تسهیل کنند.وی با اشاره به ایستگاه اورژانس 115 در 
محله وداغ تصریح کرد: در موارد اورژانسی نیز با وجود 
این ایستگاه در منطقه گلش��هر به راحتی می توان در 
محل مورد نیاز حضور پیدا کرد تا اگر الزم شد سریعا 

آن را به مراکز بیمارستانی منتقل کنند.
رس��تمی با اش��اره به خواست شورای اس��المی شهر 
گلشهر مبنی بر حضور مسئول تزریقات مرد و زن در 
خانه بهداش��ت گلش��هر گفت: با توجه به اینکه تعداد 
افراد کمی در طول روز نیاز ب��ه تزریقات دارند چه در 
شیفت صبح و چه در ش��یفت عصر, از جنبه اقتصادی 
اصال مقرون به صرفه نیست که دو نفر آقا و خانم را در 
آن مرکز قرار دهیم .وی افزود: اما دیگر کارشناسان و 
پرس��نلی که در آن مرکز در حال فعالیت هستند هم 
 در ش��رح وظایف آنها وجود دارد که بای��د این کار را 
انجام دهند و هم صالحیت انجام تزریقات را دارند و در 

حال خدمت رسانی به مردم می باشند.
رییس شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان گلپایگان 
ضمن قدردان��ی از همکاری ها و مس��اعدت های امام 
جمعه شهر گلشهر همچنین اعضای شورای اسالمی 
این شهر بیان کرد: اگر این مساعدت ها و همکاری ها 
نبود،  ما قادر نبودیم که فعالیت ه��ای خودمان را در 
گلشهر به س��رعت عملیاتی کنیم .رس��تمی در پایان 
خاطر نش��ان کرد: اگ��ر خیرین بزرگ��واری همچون 
مرحوم آیت اهلل شیخ محمد ابراهیم فیاضی به ما کمک 
نمی کردند خانه بهداشت گلشهر اکنون وضعیت قابل 

قبولی نداشت.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان:

عدم وجود پزشک داوطلب، دلیل شبانه روزی نشدن 
خانه بهداشت گلشهر

فرمانده انتظامی شهرضا خبر داد؛

کشف بیش از1/5 تن مـواد مخدر در شـهـرضا

قابل توجه رییس اورژانس استان اصفهان؛

 نبود اورژانس در هرند
 قربانی گرفت
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 ریی��س مرک��ز مدیری��ت بیماری ه��ای واگی��ر وزارت بهداش��ت گف��ت:
 خوش��بختانه ت��ا کن��ون از ابت��ای زائ��ران ایران��ی و س��ایر کش��ورها 

به ویروس کرونا گزارشی نداشته ایم.
دکترمحمد مهدی گویا با اشاره به اینکه عفونت در داخل بیمارستان های ریاض 
در حال چرخش است، گفت: این پدیده یعنی اینکه افرادی به این بیماری مبتا 
شده اند که برای کار دیگری به بیمارس��تان ها مراجعه کرده اند ولی در آنجا به 

کرونا مبتا شده اند.
 وی گف��ت: اکث��ر اف��رادی ک��ه در عربس��تان ب��ه وی��روس مبتا ش��ده اند 
اف��راد مس��ن هس��تند و بیماری های زمین��ه ای مث��ل دیابت، فش��ار خون و 
ناراحت��ی های مزمن ریوی داش��تند و این مس��اله از این جه��ت اهمیت دارد 
 که مراقب��ت از افراد س��المند و گروه ه��ای در مع��رض خطر بای��د جدی تر 

باشد.
 به گفته گویا، اگر در عربس��تان بیمارس��تان های مبادی، کنترل این عفونت را 
به دقت انج��ام می دادند این اتف��اق نمی افتاد و از طرف دیگر کادر پزش��کی و 

پرستاری نیز به این عفونت مبتا نمی شدند.
خودداری اکید از مصرف لبنیات شتر

وی ادامه داد: در مجموع بایس��تی نهایت مراقبت را به عم��ل آوریم و به زائران 
توصیه اکید می کنیم که از تماس با شترها و مصرف لبنیات شتر اکیدا خودداری 
کنند. دومین توصیه این اس��ت که اگر دچار عائم تب، س��رفه، تنگی نفس و 

اسهال شدند حتما به مسووالن بهداشتی کاروان ها اطاع دهند.
وی با اش��اره این که پزش��کان کاروان ها آموزش های الزم در خصوص مقابله 
 با ویروس کرون��ا را دیده اند، گفت: ع��اوه بر این یک کادر ف��وق تخصصی نیز 
 به عربس��تان اعزام ک��رده ایم که اگ��ر مورد مش��کوکی از بیماری دیده ش��د 

مراقبت های الزم را به عمل آورند.
وی افزود: الزم است به اطاع هموطنان برس��انیم این وضعیت تا پایان مراسم 
 حج و بازگشت حجاج ادامه دارد و اگر حجاج دچار عایمی شدند باید مراتب را 
به اطاع مس��ووالن کاروان ها و فرودگاه ها برس��انند و حتی تا دو هفته بعد از 
بازگش��ت مراقبت های الزم را از خود به عمل آورند. خوشبختانه همه امکانات 
تش��خیصی برای مراقبت های الزم فراهم شده و بیمارس��تان ها آماده بوده و 

فرودگاه ها نیز آماده پذیرش حجاج هستند.
رییس مرکز مدیریت بیماری ه��ای واگیر گفت: ترتیبی اتخاذ شده اس��ت که 
در بازگش��ت حجاج از مکه در هر هواپیما یکی از همکاران بهداشتی که همراه 
 کاروان به حج اعزام ش��ده اند مس��وولیت مراقبت از زائران را در داخل هواپیما 
به عهده داشته باش��ند و در صورت وجود مورد مشکوک آن را از بقیه مسافران 
جدا کرده و بافاصله پس از نشس��تن هواپیما در ف��رودگاه مراتب را به اطاع 

سیستم مراقبت بهداشتی در فرودگاه ها برسانند.
وی افزود: همه این اقدامات احتیاطی محسوب می شوند و وزارت بهداشت همه 
جوانب امر را سنجیده است تا در طول ایام حج برای زائران اتفاقی به وجود نیاید.

 گویا در خاتمه بیان کرد: همچنین مدیران وزارت بهداش��ت وضعیت حجاج را 
 از طریق ارتباط با مس��ووالن هیات های پزش��کی حج در عربستان به صورت 

لحظه ای رصد می کنند.

 هیچ زائر ایرانی به کرونـا 
مبتال نشده است

س��ه »میم« معیوب در بیمارس��تان ها، دردی مضاعف 
بود بر پیکر فرسوده درمان کش��ور؛ سه میم معیوبی که 
حلقه  درمان در بیمارستان ها را تشکیل می دهند و بدون 
تکمیل هر یک از این س��ه تکه، کار وزارت بهداشتی ها 

ناقص خواهد ماند.
 س��ه »می��م« مناب��ع، مدیری��ت و م��دل در اداره 
بیمارستان های کشور، سه تکه از حلقه بیمارستان های 
کشور خوانده می ش��وند؛ که بدون وجود هر یک از آنها 
کار بهداشت و درمان ناقص مانده و به سر منزل مقصود 

نمی رسد.
در حوزه درمان کشور و در ابتدای کار دولت تدبیر و امید 
با عدم تناسب در س��ه »میم« معیوب مواجه بودیم که 
زخم های زیادی را بر پیکر بیمارستان ها نشانده و فشاری 

مضاعف را بر آنها تحمیل می کرد. 
نخستین آنها عدم تناسب میان اختیارات و مسوولیت ها 
 بود که به م��دل اداره بیمارس��تان بازمی گش��ت. دوم، 
عدم تناسب در اداره بیمارستان ها و رشد نکردن مدیریت 
بیمارس��تانی متناسب با رش��د علوم پزش��کی کشور و 
سوم زخم کهنه اداره بیمارستان ها یعنی منابع و وجود 
 ش��کاف میان منابع و نیازهای واقعی حوزه درمان بود؛ 
به طوری که در آن زمان معاون درمان وزارت بهداش��ت 
بر لزوم ترمیم در هر س��ه موضوع تاکی��د کرده و تدوین 
مدل بیمارستانی مستقل و پاسخگو، افزایش مهارت ها 
و توانمن��د ک��ردن مدیران و روس��ای بیمارس��تان ها و 
 ترمیم منابع حوزه س��امت به ویژه در ح��وزه درمان را 

راهکار برون رفت از این وضعیت عنوان کرده بود.
ایسنا:حال بعد از گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح 
 تحول سامت به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت، 
در گفت وگو ب��ا دکتر محم��د آقاجانی، مع��اون درمان 
وزارت بهداشت اقدامات انجام شده جهت ترمیم این سه 
»میم« و تکمیل س��ه تکه ناقص از حلقه درمان کشور را 

جویا شدیم.
نیم نفسی که بیمارستان های دولتی کشیدند

آقاجان��ی در تش��ریح وضعیت این س��ه می��م معیوب 
بیمارستانی، با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در میم 
منابع وضعیت بیمارستان ها نسبتا بهتر از گذشته است، 
گفت: با این وجود ادع��ا نداریم که در حال حاضر قیمت 
تمام شده، تعیین شده و بیمارس��تان ها به طور کامل از 
ورشکستگی نجات یافتند؛ اما مدعی هستیم که وضعیت 
به مراتب بهتر از گذشته است و بیمارستان های دولتی ما 

توانستند از این بابت نیم نفسی بکشند.
 وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا اص��اح تعرفه ه��ا و منابع طرح 
تحول نظام س��امت بهبودی در میم منابع ایجاد ش��د، 
 اف��زود: البته این به ش��رطی ادام��ه می یابد ک��ه تاخیر 
در پرداخت ها وجود نداشته باش��د. ما برای این موضوع 
مدل های��ی را طراح��ی کرده ایم و مدل ه��ای اقتصادی 
بسیاری هم وجود دارد که با اس��تفاده از آنها بتوان این 
تاخیرها را به طور کامل پوشش داد. اگر مدل اقتصادی 
پیش��نهادی ما تصویب ش��ود و دولت، سیس��تم بانکی 
و س��ازمان های بیم��ه آن را قبول کنن��د، وضعیت بهتر 
می ش��ود. بنابراین درباره منابع مالی با وضعیت بهتری 

روبرو هستیم.
میم »مدیریت« در پیچ جاده تحول

آقاجان��ی از برنامه آم��وزش مدیران در راس��تای بهبود 
 می��م مدیری��ت خب��ر داد و اظه��ار ک��رد: ای��ن برنامه 
تحت عنوان توانمندس��ازی مدیران بیمارستانی بوده و 
به این ص��ورت یک برنامه میان مدت اس��ت که مدیران 
مختل��ف را در کارگاه های مهارتی ش��رکت داده، از آنها 
آزمون می گیریم و بر اساس آزمون نیازسنجی آموزشی 
کرده و آموزش ه��ای الزم را ارائه می دهی��م؛ به طوری 
 که س��عی می کنیم به م��رور مدی��ران را توانمند کنیم. 
در این راستا در حال حاضر روسا و مدیران بیمارستانی 

در سراسر کشور را به این برنامه وارد کرده ایم.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره سطح فعلی مدیران 
بیمارس��تان های کشور، با اش��اره به تاش های مدیران 
بیمارس��تان ها، گفت: این مدیران از نظر سطح مهارت و 
دانش مدیریت بس��یار متفاوت هستند، اما در عین حال 
نیازمند بازنگری در این حوزه نیز هس��تیم. چیزی که از 
وزارت بهداش��ت انتظار می رفت، توانمند کردن مدیران 
بیمارستان ها بود. البته از طرفی پزشکان معموال زیر بار 
مسوولیت اجرایی و مدیریتی نمی روند و بسیاری اوقات 
روسای دانش��گاه ها با اصرار افراد را در این پست ها قرار 

می دهند.
آقاجان��ی تاکید ک��رد: بنابراین وظیفه ما این اس��ت که 
دس��ت این افراد را گرفته و در جایی که نیاز به آموزش 
دارند، این نیاز را پاس��خ دهیم. ما در ای��ن زمینه تاش 
 می کنیم و امیدواریم این تاش امس��ال تکمیل ش��ود. 
در حال حاض��ر می توانیم ادعا کنیم ک��ه طی یک دوره 
مدیران بیمارس��تان های خود را از نظ��ر مهارت در حل 

مساله، آموزش دادیم.

میم سوم اندر خم یک کوچه
وی در ادام��ه درب��اره می��م س��وم یعن��ی م��دل اداره 
بیمارس��تان های دولتی، گف��ت: در زمینه م��دل اداره 
بیمارستان ها، طراحی هایی صورت گرفته، اما باید اذعان 
کنیم که هنوز کار مهمی در این زمینه انجام نشده است.
وزارت بهداش�ت حرکت خود در ارائه مدل اداره 

بیمارستان ها را سریع تر کند
آقاجانی به مدل ارائه شده در قانون پنجم توسعه اشاره 
 و اظه��ار کرد: ای��ن مدل در قان��ون برنام��ه پنجم مدل 
هیات امنایی بود و ما باید در این زمینه تاش بیش��تری 
کنیم. مجموع��ه وزارت بهداش��ت باید در ای��ن زمینه 
سریع تر از گذشته حرکت کند. ما درهمین دوره دولت 
یازدهم باید بتوانیم یک مدل پویا و یک استقال نسبی 
 از نظر مدل برای بیمارس��تان های خ��ود تعیین کنیم؛ 

چرا که اگر مدل مدیریتی و اداره بیمارستان های دولتی 
خود را اصاح نکنیم، اهداف برنامه به طور کامل حاصل 

نخواهد شد.
وی درباره سرنوش��ت 20 درصد از بیمارستان هایی که 
بنا بود به صورت هیات امنایی اداره شوند، گفت: چندین 
حوزه در وزارت بهداشت برای این مدل تاش می کنند. 
عاوه بر حوزه درمان، حوزه های اقتصادی و توس��عه نیز 
 در این زمینه مس��وولیت دارند، اما جا دارد که بیش��تر 
در این زمینه تاش کنیم و سرعت خود را افزایش دهیم.

حلقه ای که با سه تکه کامل می شود
آقاجانی تصریح کرد که هنوز »میم سوم« که برای اصاح 
وضع بیمارستان ها الزم است، محقق نشده است. این سه 
میم سه تکه از یک حلقه هس��تند که اگر آنها را تکمیل 

نکنیم کارمان ناقص می ماند.

طب سنتی

افرادي ک��ه کم��ردرد را تجربه ک��رده اند، م��ي دانند که هي��چ چيزي 
بدتر از درد مزمن کمر نيس��ت؛ زي��را زندگي را مختل م��ي کند و مانع 
از تمرک��ز روي کار مي ش��ود؛ اما ع��اوه ب��ر داروهايي ک��ه درد را آرام 
 مي کن��د گياهاني ني��ز وج��ود دارد که مي تواند س��بب تس��کين درد 

شود. 
 قرن هاس��ت که از داروهای گياهی ب��راي درمان س��ردرد، معده درد و 
دندان درد استفاده مي ش��ود. اين روزها براي رفع کمردرد و آرتريت نيز 

استفاده مي شود.
با اين حال توجه داشته باشيد که داروهاي گياهي نيز بايد زير نظر پزشک 

مصرف شود.
بید

بيش از دوهزار و ۴۰۰ سال پيش يونانيان باستان از بيد براي درمان درد 
استفاده مي کردند. امروزه نيز از اين گياه که مسکن قوي است براي رفع 
کمردرد، آرتريت، س��ردرد و بيماري هاي التهاب��ي مانند التهاب تاندون 
 )زردپي( استفاده مي ش��ود. ساليسين نوعي ماده تس��کين دهنده درد 

در اين گياه، باعث کشف آسپرين شد.
پنجه شیطان

 اين گي��اه در کنترل آرتري��ت و درد قس��مت تحتاني کمر موثر اس��ت. 
 در صورت مصرف ک��م آن و براي مدت کوتاه، عوارضي نخواهد داش��ت. 
اما مصرف آن به زنان باردار، مبتايان به زخم معده و روده و التهاب صفرا 

توصيه نمي شود.
رزماري

در مکزيک دمنوش رزماري، درماني براي رفع کمردرد است. برگ هاي 
 آن حاوي ماده ضد التهابي اس��يد لينولئيک و اس��يد رزمارينيک است. 
 تاثير اس��انس رزماري همانند استروئيد و آس��پرين )ماده ضد التهابي( 

است.
زنجبیل

در طب قديم آس��يا، از زنجبيل براي درمان انواع درد اس��تفاده مي شد. 
 عصاره زنجبي��ل مي تواند در تس��کين درد عضله و مفصل موثر باش��د ؛

لته��اب   زي��را ح��اوي فيتوکمي��کال اس��ت ک��ه مان��ع از ب��روز ا
مي شود.

زردچوبه
اين يک گياه قوي ضدالتهابي اس��ت که آرتريت، نق��رس، بيماري هاي 
 خودايمني، س��ياتيک و بيماري هاي التهابي ديگ��ر را درمان مي کند. 
 به احتمال زياد ماده اي به ن��ام کورکومين که خاصيت ضد التهابي دارد، 
در آن نق��ش دارد. اگرچ��ه ب��ي ض��رر اس��ت، ام��ا مص��رف مق��دار 
ن��د س��وء هاضم��ه ايج��اد   زي��اد و طوالن��ي م��دت آن م��ي توا

کند.
کندر

 اين گياه حاوي ماده ضد التهابي و مسکن اس��ت که کمردرد را تسکين 
 م��ي ده��د و حت��ي م��ي توان��د زان��ودرد ناش��ي از اس��تئوآرتريت 
)بيماري تخريب��ي در مفصل( را نيز تس��کين دهد. مصرف روزي س��ه 
 کپس��ول کن��در )۴۰۰-۱۵۰ ميل��ي گ��رم( به م��دت ۲ تا ۳ م��اه موثر 

است.

 هفت درمان گیاهي براي 
کمــر درد
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نیم نفسی که بیمارستان های دولتی کشیدند ؛

سه » میم« معیوب بیمارستانی در گذر تحول

خرب�زه 
ب�����رای 

اش��خ���اص 
ب�����ه  مبت���ا 

کم خونی بس��يار 
مفيد است؛ رنگ چهره 

را روشن می کند، رفع کننده 
يبوست اس��ت و به هضم غذا کمک 

می کند؛ همچنين افزاينده ادرار 
و دفع کننده سنگ مثانه و کليه است.

خربزه، سلول های بدن را ترمیم می کند
 ميترا زراتی، کارش��ناس تغذيه می گويد: خربزه دارای ويتامين A و C اس��ت و 
در ترميم و تجديد س��لول های بدن نقش مهمی را بر عه��ده دارد؛ همچنين اين 
ميوه بسيار ُمدر بوده و برای افرادی که به بيماری های کليوی و سنگ کليه مبتا 

هستند، بسيار مفيد است.
وی با بيان اينکه خربزه به دليل داشتن ويتامين A برای تقويت بينايی، خون سازی 
و تقويت سيس��تم ايمنی بدن بس��يار مفيد اس��ت، ادامه داد: خربزه سرش��ار از 
ويتامين های A و C و سلولز اس��ت؛ همچنين اين ميوه ملين بوده و برای درمان 

يبوست بسيار مفيد است.
اين کارشناس تغذيه اضافه کرد: خربزه برای اش��خاص مبتا به کم خونی بسيار 
مفيد است، رنگ چهره را روشن می کند، رفع کننده يبوست است و به هضم غذا 

کمک می کند همچنين افزاينده ادرار و دفع کننده سنگ مثانه و کليه است.
 برای کاهش فشار خون، خربزه بخورید

متخصصان تغذي��ه توصيه می کنند، خربزه برای پايين آوردن فش��ار خون مفيد 
است. متخصصان تغذيه در مرکزبهداشتی دانش��گاه تگزاس خاطرنشان کردند: 
خوردن مقادير زيادی از س��بزيجات و ميوه های سرش��ار از پتاسيم مانند خربزه 
وپرتقال برای مبتايان به فشار خون باال مفيد است و در پايين آوردن فشار خون 

تاثير قابل توجهی دارند.
محققان فرانسوی به تازگی دريافتند نوعی ماده طبيعی در خربزه وجود دارد که 

می تواند با استرس و خستگی مقابله کند.
 دکتر لونا ساندون اس��تاديار تغذيه کلينيکی و س��خنگوی انجمن ديابت آمريکا 

در اي��ن ب��اره اظه��ار ک��رد: خرب��زه ني��ز 
مانن��د هندوانه و طالب��ی ح��اوی مقادير زيادی پتاس��يم 
اس��ت. يک چهارم از طالب��ی ح��اوی 8۰۰ تا 9۰۰ ميلی گرم پتاس��يم اس��ت 
که تقريب��ا ۲۰ درصد از مق��دار توصيه ش��ده برای مص��رف روزانه پتاس��يم را 
تامي��ن می کن��د. وی تصري��ح ک��رد: آووکادو، کي��وی، خرمال��و، لوبي��ا، 
س��يب زمينی، گوجه فرنگی و حت��ی گريپ ف��روت از ديگر مناب��ع غذايی غنی 
 از پتاس��يم محس��وب می ش��وند که برای مبتايان به فش��ار خون باال سودمند 

هستند.
خربزه، پوست را شاداب می کند

 C يوس��ف نقيايی، کارش��ناس تغذيه با اش��اره به وجود ۳7 ميلی گرم ويتامين 
در هر يکصد گرم ميوه خربزه، نقش اين ميوه را در طراوت و ش��ادابی پوس��ت و 

جلوگيری از بيماری های لثه موثر دانست.
 اين کارش��ناس تغذيه، ميوه خرب��زه را در زمره ميوه های ش��يرين برش��مرد و 
اظهار کرد: هر يک صد گرم خربزه، 8 گرم کربوهيدرات دارد که بيشترين نوع قند 
موجود در آن از نوع گلوکز و فروکتوز است، بنابراين مصرف بيش از حد آن برای 

بيماران ديابتی توصيه نمی شود.
اين کارشناس تغذيه، يک گرم فيبر، ۱۲ ميلی گرم کلسيم، ۱7 ميلی گرم فسفر،  
۲۳8 ميلی گرم پتاسيم،۱۲۵۰ واحد پيش ساز ويتامين A و ۳۱ کيلو کالری انرژی 

را از مواد تشکيل دهنده در هر صد گرم خربزه عنوان کرد.
 وی تاکيد کرد: ميزان پتاس��يم موجود در خربزه برای بيماران مبتا به بيماری 
 قلبی - عروقی بس��يار موثر اس��ت و مصرف اين م��اده غذايی نقش به س��زايی 

در پيشگيری از بيماری های قلبی و عروقی دارد.
وی با اش��اره به مقدار قابل توج��ه ويتامي��ن A موجود در مي��وه خربزه، گفت: 
پيشگيری از بيماری های چش��می،  جلوگيری از بيماری های عفونی، طراوت و 

شادابی پوست از جمله اثرات خربزه به علت 
داشتن اين ويتامين است.

خربزه، مانع خستگی و استرس
وقتی می گوييم دچار اس��ترس شديدی هستيم، 
بدين معناست که کاما از کار، مشکات شخصی و 
کا زندگی اشباع شده ايد. البته داشتن استرس به مقدار 
کم، می تواند محرک و حتی مهيج باش��د، ام��ا وقتی بدون 
هيچ وقفه ای، تحت استرس های شديد باشيم، آن وقت است که  
ميزبان ضربان های تند قلب و سردردهای ش��ديد و ديگر پيامدهای 

آن خواهيم بود.
 محقق��ان فرانس��وی ب��ه تازگ��ی دريافتن��د نوع��ی م��اده طبيع��ی در خربزه 
وجود دارد که می تواند با اس��ترس و خس��تگی مقابله کند. به نظر اين محققان، 
خربزه دارای آنزيم اس.او.دی اس��ت که خواص آنتی اکس��يدانی دارد و از آسيب 

رسيدن  به بافت های بدن پيشگيری می کند.
محققان در تحقيق ب��ر دوگروه ۳۵ نفری بين ۳۰ تا ۵۵ س��اله که از اس��ترس و 
خستگی شديد شاکی بودند، دريافتند اين آنزيم نه تنها استرس، بلکه خستگی 

را هم از بين می برد.
خربزه را قبل از چاقو زدن با مواد شوینده تمیز کنید

برای پيشگيری از بيماری های روده ای توصيه می شود هندوانه، خربزه و طالبی را 
قبل از چاقو زدن با مواد شوينده تميز کنيد.

دکتر اسام يعقوبيان، مدير درمان دانشگاه علوم پزشکی ياسوج گفت: شستشوی 
 صيفی جات از جمل��ه هندوانه، خربزه و طالبی با مايع ظرف ش��ويی و ش��وينده، 
 در اين فصل و قبل از باز ش��دن آن از ابتا به بيماری های اس��هالی عفونی موثر 

است.
 وی افزود: به علت اس��تفاده از کوده��ای حيوانی در مزارع صيفی جات، س��طح 
خارجی محصول به دس��ت آمده به ان��واع ميکروب های بيماری زا، آلوده اس��ت 
 و در صورت مص��رف بدون شستش��و احتم��ال ابتای ف��رد به اس��هال عفونی 

وجود دارد.
 مبتالیان به دیابت خربزه نخورند

عليرضا ابوالفضلی، کارشناس تغذيه می گويد: ديابتی ها و مبتايان به اضافه وزن 
از مصرف زياد خربزه خودداری کنند.

وی اظهار داشت: قند موجود در خربزه از نوع گلوکز و لولوز بوده فورا جذب خون 
ش��ده و به همين س��بب باعث باال رفتن سريع قندخون می ش��ود؛ لذا مبتايان 
 به ديابت و اف��راد دارای اضاف��ه وزن بايد در مصرف آن دقت بيش��تری داش��ته 

باشند.
وی هشدار داد: مصرف زياد خربزه باعث نفخ می شود، در نتيجه در ناحيه معده و 

روده ايجاد درد می کند.

مروری بر 
خـواص 
خــربزه

زبان خوراکی ها 
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دریچه

 مردم به کارهای من افتخار می کنند، ولی چ��ون من، از ضعیفی من 
بی خبرند. چه کرده ام ک��ه قدر و قیمت جنگجوی��ان مغرب زمین را 
داشته باشم؟ چه شهری را تسخیر کرده ام و چه انتقامی توانسته ام از 

تاراج ایالت خود بکشم؟
از ش��هرت فتوحات قشون فرانسه دانستم که رش��ادت قشون روسیه 
در برابر آن��ان هی��چ اس��ت، مع الوصف تمام ق��وای مرا یک مش��ت 

اروپایی)روسی( سرگرم داشته، مانع پیشرفت کار من می شوند...
 نمی دان��م این قدرت��ی ک��ه ش��ما)اروپایی ها( را بر ما مس��لط کرده 
چیست و موجب ضعف ما و ترقی ش��ما چه؟ شما در قشون جنگیدن 
و فتح ک��ردن و به کار ب��ردن قوای عقلی��ه متبحرید و ح��ال آنکه ما 
در جهل و ش��غب غوط��ه ور و به ن��درت آتی��ه را در نظ��ر می گیریم. 
 مگر جمعی��ت و حاصلخی��زی و ثروت مش��رق زمی��ن از اروپا کمتر 

است؟
  یا آفتاب که قبل از رس��یدن به ش��ما به ما می تابد تاثیرات مفیدش 

در سر ما کمتر از شماست؟ 
یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما 

را بر ما برتری دهد؟ 
گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چ��ه باید بکنم که ایرانیان 

را هشیار نمایم.

 جمالت »عباس میرزا« به »ژوبـر« 
سفیر وقت فرانسه در ایران
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گردشگری

معرفی
 غار ش��اپور بر روی دی��واره کوهی که دش��ت تنگ چوگان را به ش��کل نی��م دایره 
 در ب��ر گرفت��ه، زای��ش یافت��ه اس��ت. دی��واره ه��ای ورودی تنگ��ه پوش��یده 
از نقش برجسته هایی تراشیده شده بر روی سنگ هستند که هر یک بخشی از تاریخ 
 دوره ساسانیان را به نمایش گذاش��ته اند. در سمت راست ورودی تنگه آثار قلعه ای، 
که گویا محل نگهبانی از ش��هر بیش��ابور بوده اس��ت، به چش��م می خورد. کف دره 
 بستر رود ش��اپور اس��ت که آب آن از طریق کانال هایی متعدد به داخل شهر منتقل 

می شده است.
ساختمان

غار، درون کوهی ب��ا کانی های زایش یافته اس��ت. دهانه غار طول��ی برابر با 30 متر 
و ارتفاعی براب��ر با 15 متر دارد. قب��ل از ورود به درون غار در س��مت چپ دخمه ای 
قرار دارد که بخش��ی از آن دس��ت س��اخته اس��ت. حدود 10 متر بعد از ورودی غار 
مجسمه 7 متری شاپور اول ساس��انی جلوه گری می کند. غار از چند بخش تشکیل 
شده است: بخش اول نس��بتا هموار اس��ت و با طولی حدود 80 متر به لبه پرتگاهی 
منتهی می ش��ود. دو ط��رف دیوارهای این بخ��ش را حجاری و ص��اف، و گویا برای 
کندن نقش های برجس��ته و یا نوش��تن آماده کرده بودند که نیمه تمام مانده اند و 
بر روی تاقچه ه��ای بزرگ آنها چیزی به چش��م نمی خورد. در س��مت چپ انتهای 
این بخش دو آب انب��ار به فاصله 0/5 متر از هم در داخل س��نگ کنده اند که هر یک 
حدود یک متر عمق دارد. ابعاد یک��ی 4×3 متر و دیگری 1/5×2 متر اس��ت و هر دو 
 پله ای برای دسترس��ی به آب دارند. آبی که از س��قف به کف غار می چکیده در این 
 حوض ها جمع می ش��ده و نیاز س��اکنان را تامین می کرده اس��ت. در س��مت چپ 
 آب انبارها یک آبش��ار سنگ زیبا به چش��م می خورد.  س��پس گودالی بسیار بزرگ 
 به قط��ر تقریبی 100 متر، که نس��بت به کف ت��االر اول حدود 30 مت��ر عمق دارد، 
قرار دارد که بیننده را به یاد دریاچه ای خشک شده می اندازد. برای ورود به انتهای 
غار باید از پرتگاه بگذریم و با صعود از سرباالیی گودال، وارد داالن نسبتا وسیع دیگری 
شویم. در انتهای سمت چپ گودال، محلی مسطح قرار گرفته که بخشی از آن دست 
ساخته اس��ت و گویا محل ذبح قربانی و اجرای مراسم بوده اس��ت. سقف غار در این 
 تاالر حدود 40 متر و بلندترین فضای آن اس��ت. با گذر از این تاالر وارد داالنی وسیع 
 می ش��ویم که تا انتهای غار ادامه دارد. طول غ��ار از دهانه تا انتها ح��دود 450 متر 

است. 
ویژگی

 غار ش��اپور از غاره��ای تاریخی بس��یار پراهمی��ت ایران اس��ت. به نظر می رس��د 
 غار قبل از دوران ساس��انیان از مکان های مذهبی و آیینی ساکنان آن منطقه بوده و 
مراسمی در آن جا انجام می شده است. از آن جا که اردشیر و شاپور اول روش وحدت 
مذهبی را میان مردم اجرا می کردند، از این رو اردش��یر برای محو اعتقادات گذشته 
مردم منطقه نیاسر، آتشکدهای بزرگ هم جوار غار نیاسر می سازد و شاپور هم دستور 

ساختن مجسمه اش را درون این غار می دهد.

غار شاپور

رابطه ایران با روسیه در دوره قاجار خصوصا در زمان زمامداری فتحعلی شاه خصمانه 
 و حالت درگیری همیشگی داشت. هدف اصلی روسیه دسترسی به دریای آزاد بود، 
علت دیگر دس��ت ان��دازی روس ها به خ��اک قفقاز بود که س��اکنان آن خواس��تار 
خودمختاری بودن��د و همچنین قفقاز مرک��زی و جنوبی که جزئ��ی از خاک ایران 
محس��وب می ش��د و س��اکنان آن هواخواه ایران بودند. از طرف دیگر مردم مناطق 
قفقاز ش��رقی یعنی گنجه، ش��یروان، تالش، باکو عالوه بر مس��لمان بودن، طرفدار 
 ای��ران بودند و ای��ن موج��ب نارضایتی روس ها می ش��د. گرجس��تان نی��ز یکی از 
علل اساس��ی اختالف بین ایران و روس��یه بود. گرجس��تان ناحیه حاصل خیز سبز 
و خرمی اس��ت که در دامنه کوه های قفقاز و در س��واحل ش��رقی دریای سیاه واقع 
شده است. از نخستین روزهای تاریخ ایران نام مردم گرجی در اسناد تاریخی ایرانی 
آمده اس��ت. گرجس��تان در زمان آقامحمدخان به تصرف ایران درآمده بود. پس از 
 ملحق شدن گرجستان به روسیه فتحعلی شاه در بازگرداندن آن تالش های بسیاری 

کرد.
دوره اول جنگ های ایران و روسیه )1228- 1218 ه. ق(

به س��ال 1215 ه. ق گئورگی حاکم گرجس��تان رس��ما تحت الحمایگی روس ها را 
پذیرفت. برادر گئورگی، الکساندر چون مخالف الحاق گرجستان به روسیه بود به دربار 
ایران پناهنده شد. تزار روس این امر را بهانه قرار داده، فرمانده خود پاول سیسیانوف 
 را مامور تصرف قفقاز کرد. سیسیاتف به تفلیس حمله کرد و آن شهر را تصرف کرد. 
در این زمان گئورگی خان مرد و یک��ی از فرزندان او تهمورث به دربار ایران پناهنده 
 شد و شاه ایران را به جنگ با روس ها تشویق کرد. فتحعلی شاه که از الحاق گرجستان 
به روسیه ناراحت بود، پناهنده شدن شاهزادگان گرجستانی به دربار ایران را بهانه کرد 
و فرمان حمله به گرجستان را صادر کرد. علت اساسی جنگ هم تمایل هر دو دولت 

ایران و روسیه در به تصرف درآوردن گرجستان بود.
 گنجه به س��ال 1218 ه. ق توسط سردار روس��یه ژنرال پاول سیسیانف تصرف شد. 
برخالف دفاع مردانه حاکم ایرانی گنجه )جوادخان قاجار(، خیانت ارامنه و مایوس 
ش��دن حکام قره باغ و ایروان از فتحعلی ش��اه، سبب ش��د خانات ایروان به تصرف 
نیروهای روسیه درآیند. با تصرف این شهرها نیروهای روسیه تا حدود ارس پیشروی 
 کردند. به محض اطالع فتحعلی شاه از تسخیر گنجه و تسلیم ایروان و قره باغ، سپاهی 
 ب��ه فرماندهی عباس می��رزا نایب الس��لطنه که از همه ب��رادران خود الی��ق تر بود 

فرستاد.
جنگ اچمازین )1219 ه. ق(

عباس میرزا پس از مرتب کردن س��پاه خود در آذربایجان برای سرکوب محمدخان 
 قاجار که حکمرانی ایروان را به عهده داش��ت و تس��لیم روس ها شده بود به آن شهر 
لشکر کشید. سیسیانف فرمانده روسی برای کمک به حاکم ایروان به حوالی اچمازین 
 مرکز خلیفه ارامنه ایروان ش��تافت. فرمانده روس��یه سه روز س��پاه عباس میرزا را 
گلوله ب��اران کرد، و چون از عهده آن ه��ا برنیامد از ادامه جنگ به صورت مس��تقیم 
خودداری کرد. در این بی��ن محمدخان چون ضعف و ناتوانی فرمانده روس��یه را در 
جنگ با عباس میرزا دید، از عباس میرزا ولیعهد ایران تقاضای عفو و بخش��ش کرد. 
سیسیانف به صورت غافلگیرانه خواستار آن شد که بر سپاه ایران حمله کند و در صبح 
ششم ربیع الثانی 1219 در اچمازین بر عباس میرزا حمله برد و لشکریان ایران را از 
آن نقطه پراکنده کرد؛ اما نیروی کمکی که از جانب فتحعلی شاه برای عباس میرزا 
فرستاده شده بود، سیسیانف ژنرال روسی را شکس��ت دادند و او ناچار عقب نشینی 
کرد و این جنگ به پیروزی ایران منتهی ش��د. حکمرانی ایروان همچنان در اختیار 
 محمدخان قرار گرف��ت و حکمرانی نخجوان با حکم فتحعلی ش��اه به کلبعلی خان 

سپرده شد.
جنگ سال های 1222-1220 و قتل سیسیانف

پس از پیروزی سپاه ایران در اچمازین فرمانده روس درصدد برآمد به سواحل گیالن 
 لشکرکشی و سپس تهران را تسخیر کند و دولت ایران را تحت الحمایه روسیه کند. 

 در این زم��ان حکمرانان شوش��ی و قره باغ تس��لیم روس��یه ش��دند. قت��ل ژنرال 
پاول سیس��یانوف فرمانده کل ارتش روس��یه در ای��ن جنگ ها در م��اه ذی الحجه 
 1220 قمری با خدعه حس��ینقلی خ��ان و ابراهیم خان صورت گرفت و س��رش را 
با فرستاده مخصوص چاپاری به تهران آوردند. ارتش وی هم چاره ای جز آن نداشت 
که به پایگاه خود برگردد. علت تسلیم شدن حاکمان شوشی، قره باغ و گنجه به سپاه 
روسیه خیانت جمعی از ارامنه ساکن در این شهرها بود. عدم مساعدت و همکاری ها 
و هماهنگی های اداری و حقوق دیوانی ارامنه توسط دولت ایران نیز از علل برگشتن 
ایش��ان از ایران بود. پس از این واقعه فتحعلی ش��اه به فرمانده خود دستور مقابله با 
نیروهای روسیه و تنبیه حاکمان قره باغ و شوشی را صادر کرد. مقارن رسیدن سپاه 
ایران به ساحل رود ارس نیروهای روسیه به عزم تسخیر گیالن راهی شدند. فرمانده 
روسیه در تسخیر گیالن به علت رو به رو ش��دن با مشکالت و تلفات و خسارت های 

زیاد ناموفق ماند.
علت شکست سیسیانف در جریان تسخیر گیالن

نبود بندر و لنگرهای خوب در گیالن باعث ش��د کشتی های بزرگ روسیه نتوانند تا 
س��احل پیش��روی کنند و نیروی خود را در بندر انزلی پیاده کنند. ایستادگی مردم 
گیالن نسبت به ارتش روسیه و نبود علوفه، آذوقه و لوازم لشکری برای سپاه روسیه 

باعث شد روسیه نتواند به موفقیت دست پیدا کند.
جنگ اصالندوز )1228 ه. ق(

 ب��ا قت��ل سیس��یانف، فرمانده��ی س��پاه روس��یه ب��ه عه��ده گودووی��چ افت��اد. 
گودوویچ در سال 1223 ه. ق به صورت غافل گیرانه به ایروان حمله برد؛ اما شکست 
خورد و برگشت. عباس میرزا برای تنبیه سپاه روس��یه از تبریز به نخجوان رهسپار 
شد و طی چند نبرد در اطراف شهر ایروان و دریاچه گوگچه سپاهیان روس را مغلوب 
 کرد. در سال 1225ه .ق. حسین خان قاجار حاکم ایروان علیه روس ها شورش کرد و 

جمع زیادی از روس ها را به اسیری گرفت و عازم تهران کرد.
در این زمان روس ها خواستار صلح با ایران شدند؛ و شرط شان این بود که مکان های 

متصرفه در تصرف آن ه��ا بماند و نیز ایران به آن ها اجازه عبور از داخل کش��ور برای 
 حمله ب��ه عثمانی را بده��د که دولت ای��ران این تقاض��ا را نپذیرفت. پ��س از ورود 
»س��رگور اوزلی« به علت رابطه دوس��تی که میان انگلیس و روسیه ایجاد شده بود، 
وی درصدد برآمد بین ایران و روسیه، صلح برقرار کند و خواستار آن بود که افسران 
انگلیسی که در سپاه ایران بودند از جنگ با روسیه دست بردارند. عباس میرزا چون 
 اصرار داش��ت جنگ ادامه یابد، جنگ ادامه یافت و س��پاه ایران در محل اصالندوز 
 کن��ار رود ارس مقیم ش��دند. در این هن��گام روس ه��ا غافلگیرانه ب��ه اردوی ایران 
حمله کردند. اگرچه سپاه ایران مقاومت زیادی نش��ان دادند، اما به علت اختالفاتی 
که بین سپاه ایران پیش آمد، نیروهای ایرانی مجبور به عقب نشینی به سمت تبریز 
شدند. فرمانده سپاه روس��یه پس از فتح اصالندوز، آذربایجان را از هر دو طرف مورد 
تهدید قرار داد. در این زمان ترکمانان خراسان شورش کردند. شاه ایران که درصدد 
آماده کردن سپاهی برای سرکوب نیروهای روسی بود، به علت اوضاع ناآرام در چند 

جبهه تقاضای صلح کرد.
عهدنامه گلستان

شکس��ت ایران در جنگ اصالندوز و ش��ورش های محلی، فتحعلی شاه را مجبور به 
صلح با روس ها کرد. میرزا ابوالحس��ن ایلچی به عنوان نماینده و س��ر گور اوزلی نیز 
به عنوان واس��طه از تهران عازم روسیه شدند. دولت روس��یه نیز چون در این زمان 
 سخت گرفتار درگیری و کشمکش با ناپلئون بناپارت بود از رسیدن سفیر و تقاضای 
 صلح اس��تقبال کرد. قرارداد صل��ح در قریه گلس��تان از محال قره باغ منعقد ش��د. 
 این عهدنامه به وس��اطت س��ر گوراوزلی، نماینده روس یرمل��وف و نماینده تهران 
میرزا ابوالحسن خان ایلچی به تاریخ 29 شوال )1228ه.ق( در یازده فصل امضا شد. 
عهدنامه گلستان سبب شد که روس ها که در بدترین شرایط در جنگ با فرانسه بودند، 
از گرفتاری های ایران آسوده شده و سرزمین های جدیدی به متصرفات خود اضافه 
کنند. عهدنامه گلستان سبب شد مرزهای ایران تغییر کند و تمام نواحی شمال رود 

ارس از دست ایران خارج شود. 

انواع تدفین مربوط به دوره اشکانی
 ت��ا کن��ون در تن��گ بالغ��ی چه��ار ن��وع از ای��ن قب��ور شناس��ایی ش��ده 
 ک��ه در م��ورد هری��ک مختص��ری توضی��ح داده خواه��د ش��د. اش��کانیان اجس��اد 
خود را دفن می کردند و در کنار آنها اش��یایی قرار می دادندگاهی افراد خود را انفرادی 

و گاهی جمعی دفن می کردند.برای دفن اجساد جهت خاصی را مراعات نمی کردند. 
 در غرب س��رزمین اش��کانی، دفن اجس��اد در دیوار و کف خانه خش��تی مرسوم بود. 
جسد کودکان در خمره یا دیگ کوچک قرار می گرفت و دفن می شد. تابوت های سفالی 
و چوبی نیز استفاده می شدند. در سلوکیه گورهای خانوادگی استفاده می شد که اجساد 
 درون تابوت های وان مانند قرار می گرفتند. اشکانیان اجساد خود را دفن می کردند و 
 در کنار آنها اش��یایی قرار می دادند؛گاهی افراد خود را انف��رادی و گاهی جمعی دفن 
 می کردند. برای دفن اجساد جهت خاصی را مراعات نمی کردند. اشیایی که کنار اجساد 
 می گذاش��تند مربوط به زندگی روزمره متوفی بود. اشیای هدیه ش��ده به جسد اکثرا 
در کنار تابوت قرار می گرفتند. اجس��اد را هم در تابوت ه��م در خاک و هم در گورهای 
 سنگی قرار می دادند. اجس��اد هم به صورت کش��یده، هم به صورت جمع شده، و هم 

به صورت طاق باز دفن می شدند.
قبور توده سنگی

 در تنگ بالغی و کوهای مجاور آن، گورهای شناسایی شدکه به صورت حرمی شکل و 
به وس��یله س��نگ خش��که چین با قطر 1/5 متر الی12متر به ارتفاع 1تا2/5متر دیده 

می شود. در س��اخت این قبور ابتدا س��نگ چینی دایره ای در روی زمین چیده شده و 
 حفره گور را به صورت دایره ای کوچک یا بیضی ش��کل به ابع��اد 1تا1/5متر به صورت 
 تو خالی س��اخته اند و اطراف آن را با س��نگ، خش��که چینی کرده اند و بع��د از آنکه 
به اندازه دلخواه باال آمد جس��د را در داخل آن به صورت جنینی دفن کرده )بر اس��اس 
شواهد موجود احتماال در این گورها از خاک برای پوشاندن اموات استفاده نشده است(؛ 
و بعد از گذاشتن هدایا در آن، روی آن را با تخته سنگ پوشانده اند. این قبور برای اولین 
 بار توسط استروناخ معرفی شده است و متاسفانه بیش از95 درصد از این قبور حفاری 

غیر مجاز شده است.
 قبور صخره ای

 نوع دیگری از قبور شناسایی ش��ده ، قبور صخره ای می باش��د. این قبور با استفاده از 
حفره های طبیعی )غارهای کوچک( ساخته شده است؛ به این صورت که احتماال جسد 
را به صورت دست و پا جمع )با توجه به ابعاد حفره ها( یا جنینی در داخل حفره گذاشته 
 و در کنار وی اش��یاء تزیینی شامل س��که، مهره و سفال گذاش��ته و روی آن را با خاک

پوش��انده اند. از این نوع قبور تاکنون بیش از 30 مورد در تنگ بالغی شناسایی شد که 
متاسفانه نمونه سالمی در میان آنها دیده نشد. 

در کنار یکی از این قبور س��که ای از فرمانروایان فارس کشف شد که در روی آن نقش 
پادشاه اشکانی )احتماال ارد اول( و در پشت آن یک حکمران محلی نا شناخته قرار دارد.

 قبور خرسنگی
از دیگ��ر قب��ور شناس��ایی ش��ده ، قب��ور خرس��نگی اس��ت که هن��وز به ط��ور قطع 

 قدم��ت آن مش��خص نش��ده ول��ی ب��ر اس��اس نتای��ج بدس��ت آم��ده از حف��اری 
محوطه های 64 /88 و120 این قبور از دوره فرا هخامنش��ی تا دوره ساس��انی قدمت 
 دارند و احتماال در دوره اشکانی نیز س��اختن چنین قبور برای دفن اموات وجود داشته

 است.
در س��اخت ای��ن قب��ور ابت��دا چال��ه ای ب��ه عمق نی��م مت��ر تا ی��ک مت��ر در خاک 
 کن��ده ش��ده و س��پس جس��د را به ص��ورت دس��ت و پ��ا جم��ع ب��ه هم��راه هدایا 
در داخ��ل آن ق��رار داده و روی آن را ب��ا خ��اک پوش��انده و در اط��راف آن س��نگ 
چینی ک��ه به ص��ورت دای��ره ای ی��ا مربع و ی��ا چن��د ضلع��ی نامنظم به مس��احت 
 2 تا10مت��ر س��اخته ان��د. در س��اخت س��نگ چین از س��نگ های ب��زرگ ب��ه ابعاد 
 بیش از یک متر مربع یا کمتر اس��تفاده ش��ده اس��ت و ب��ه همین خاط��ر از این قبور 

به نام قبور خرسنگی نام برده شده است.
 قبور درون غارهای بزرگ

 در تنگ بالغی دو غار شناسایی ش��د که درون آن تدفین صورت گرفته است، با توجه 
به اندازه غارها احتماال در آن تدفین دس��ته جمعی صورت گرفته اس��ت. از این دو غار 
 یکی توس��ط حفاران غیر مجاز، به ش��دت تخریب شده  و اش��یاء داخل آن غارت شده 

است. 
 در داخ��ل غ��ار مق��دار زی��ادی اس��تخوان انس��انی و حیوانی پراکنده ش��ده اس��ت. 
از داخل غار سفالی به دس��ت نیامد. خاکی که از آن برای پوشاندن جسد استفاده شده 

است قرمز رنگ است.

تدفین در دوره اشکانی

شکست اصالندوز 
و عهدنامه گلستان

در چنین روزی 

 آزادي سوسنگـرد 
 پس از یك  سال محاصره 

)1360 ش(

اظهار واكنش  هاي گوناگون 
 درباره توافق كمپ دیوید 

)1357 ش(

 امضاي قرارداد شركت ملي نفت ایران 
 با  كنسرسیوم بین المللي نفت 

)1333 ش(
 سوس��نگرد در چنی��ن روزي در س��ال 1360 ه ش ازاش��غال نیروه��اي رژیم بعثي 
به دست پرتوان رزمندگان اسالم آزاد شد . این پیروزي بزرگ نتیجه قطعي همکاري 
 و هماهنگ��ي نزدیک بین نیروهاي ارتش��ي و مردمي بود. سوس��نگرد، نامي آش��نا و 
حماسه ساز و حادثه اي شورانگیز از حماسه هاي بلند دفاع مقدس ماست. سوسنگرد 
مرکز دش��ت آزادگان در غرب اهواز و در 65 کیلومتري آن واقع شده است. رود کرخه 
از شمال شهر و شعبه اي از آن به نام نیسان از درون شهر از شمال به جنوب مي گذرد. 
در نخستین روزهاي حمله عراق به ایران اس��المي ، نیروهاي عراقي از مرز چزابه وارد 
خاک جمهوري اسالمي ایران ش��دند و پس از اشغال بستان به سوي سوسنگرد روي 
آوردند. این افراد مقاومت هاي پراکنده مدافعین محلي ورزمندگان را درهم شکستند 
و با عبور از سوسنگرد به طرف حمیدیه روانه شدند. اما در حمیدیه تانک هاي عراقي در 
گل  والي منطقه زمین گیر شدند. نیروهاي عراقي مجددا در اواخر آبان ماه سال1359، 
به سوسنگرد از غرب و جنوب حمله و باالخره شهر را محاصره کردند. پس از آن بود که 
 مردم سوسنگرد به محاصره دش��من افتادند و این محاصره سه روز به طول انجامید . 
در روز سوم تعدادي از تانک هاي عراقي وارد سوس��نگرد شدند و رزمندگان به شدت 
مقابل آنها با سالح هاي سبک و امکاناتي اندک و ناکافي مقاومت مي کردند. رزمندگان 
اسالم درحالي که نه مهماتي براي آنها مانده بود و نه حتي غذا داشتند و تعداد آنها از 
چند صد نفرهم تجاوز نمي کرد، ارتباط تلفني خود را در روز س��وم نیز از دست دادند. 
این مبارزه همچنان ادامه داش��ت تا اینکه حمله نیروهاي خودي به سوي سوسنگرد 
 آغاز گش��ت و س��رانجام پس از مجاهدت هاي فراوان در چنین روزي سوسنگرد آزاد 

شد .

 در حال��ي ک��ه هن��وز 
چند ساعت از اعالم خبر 
تواف��ق مصر و اس��راییل 
نمي گذشت،وزیر خارجه 
مص��ر و نی��ز س��فیر این 
کشور در آمریکا، به عنوان 
اعت��راض ب��ه نتای��ج این 
کنفرانس، اس��تعفا دادند. 
ش��وروي نتایج کنفرانس 
کمپ دیوید را محکوم کرد 
و آن را توطئ��ه اي واقعي 
علیه م��ردم خاورمیانه و 

صلح دانست. فلس��طینیان میانه رو، با احتیاط، از نتایج کنفرانس کمپ دیوید 
 اس��تقبال کردند. اما سایر فلس��طیني ها، س��ادات را متهم کردند که به خاطر 
پس گرفتن اراضي مصري ها از اسراییل، بر س��ر منافع فلسطین، معامله کرده 
اس��ت. مردم فلس��طین که از نتایج کنفرانس، به خش��م آمده بودند، سوگند 
یاد کردند که نبرد علیه اس��راییل را ش��دت خواهند بخش��ید. مردم لیبي در 
خیابان هاي طرابلس به تظاهرات پرداختند و در شعارهاي خود، خواستار قتل 

سادات به اتهام معامله بر سر آرمان اعراب در کنفرانس کمپ دیوید شدند.

پس از کودتاي 28 مرداد 1332، محیطي ک��ه آمریکا و انگلیس انتظار آن را 
داشتند فراهم شده بود. از آن طرف، سپهبد زاهدي، عامل کودتا و نخست وزیر 
وقت نیز مهیا بود تا رسما نظر غارتگران بین المللي را تامین کند و حکومت خود 
و سلطنت شاه را مستحکم س��ازد. در این حال زاهدي براي جلب کمک هاي 
مالي آمریکا، تس��لیم درخواس��ت هاي ویرانگر کارتل هاي نفتي غرب شد و 
اصل ملي ش��دن صنعت نفت را زیر پا گذاش��ت. در نهایت قرارداد نفت ایران 
و کنسرسیوم بین المللي نفت شامل 51 ماده و دو ضمیمه مربوط به غرامت 
شرکت نفت انگلیس��ي و مالیات بردرآمد، توسط علي امیني و سهام السلطنه 
بیات به امضا رسید که در نتیجه آن، کنسرس��یوم از جانب شرکت ملي نفت 
 ایران به انجام امور اکتشاف، استخراج و پاالیش مي پرداخت. این کنسرسیوم 
بدون در نظر گرفتن نفع ملي کش��ور، منابع نفتي را به حلقوم اجانب ریخت 
و س��هم ناچیزي از آن را به مملکت بازگرداند. در این می��ان آمریکا به عنوان 
 کش��وري که در جریان جنگ جهان��ي دوم کمترین خس��ارت را دیده بود، 
به گسترش سیطره نفوذ و س��لطه خود پرداخت و این سهم را هم از مبارزات 
خونین ملت ایران در شعار ملي کردن صنایع نفت به دست آورد. این قرارداد 
 س��رانجام در 29 مه��ر 1333 ش ب��ا 113 راي مواف��ق از 120 راي ماخوذه 
در مجلس دوره هجدهم تصویب ش��د و دوره س��لطه کنسرس��یوم بر نفت 
 ایران آغاز ش��د. در این میان اعت��راض و مخالفت م��ردم و بزرگاني همچون 
آیت اهلل سیدابوالقاسم کاشاني راه به جایي نبرد و بیگانگان، سال ها به چپاول 

منابع عظیم خدادادي این مرز و بوم ادامه دادند.



خبر خبر 

شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر فروش بلیت ورودی شهربازی رویاها به دو صورت 
خرده فروشی و فروش تک بلیتی اجرایی شده است.

مهدی جمالی نژاد در خصوص آخرین وضعیت دریافت نرخ بیلت ورودی از شهروندان 
برای استفاده از شهربازی رویاها اظهار داشت: با توجه به پیگیری های شورای اسالمی 
شهر اصفهان و همچنین رایزنی هایی با شریک چینی این پروژه مقرر شد تا فروش بلیت 

در دو قالب خرده فروشی و تک بلیتی انجام شود.
وی با بیان اینکه روش تک بلیتی از زمان بهره برداری از شهربازی رویاها اجرایی شده 
است، افزود: این روش دریافت بلیط مغایر با مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان بود 

و از این رو در دوره جدید فروش خرده ای بلیت نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ش��هردار اصفهان با تاکید بر اینکه در روش تک بلیتی فروش بلیت به میزان قد افراد 
صورت می گرفت، ابراز داشت: بر این اساس برای افراد باالی ۱۴۰ سانتی متر قد ۴۰ هزار 
تومان، برای افراد بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتی متر قد نیز ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس افراد کمتر از ۱۱۰ سانتی متر به صورت رایگان می توانند 
از شهربازی رویاها استفاده کنند.

جمالی نژاد در خصوص روش خرده فروشی بلیط شهربازی رویاها نیز بیان داشت: در 
این روش شهروندان با پرداخت حداقل ۲۰ هزار تومان می توانند بلیت ورود به شهربازی 
رویاها را تهیه کنند که این بلیت دارای ۵ هزار تومان شارژ ورودی و ۱۵ هزار تومان شارژ 

برای استفاده از وسایل دستگاه های شهربازی است.
وی تصریح کرد: در قالب فروش بلیت به روش خرده فروشی از افراد باالی ۶۵ سال و 

معلول هزینه ای دریافت نمی شود.

فرمانده نیروی انتظامی کش��ور طی پیامی از حضور پرش��ور مردم و مسووالن که در 
مراسم تشییع و ترحیم پدرش وی را همراهی کرده و ابراز همدردی داشتند تشکر و 
قدردانی کرد. سردار حسین اشتری با صدور پیامی از حضور پرشور مردم و مسووالن 
 استان اصفهان و همچنین مسووالن کشوری و لشگری که در مراسم تشییع و ترحیم

 حاج مرتضی اشتری مداح اهل بیت ابراز همدردی کردند تقدیر و تشکر کرد.
در این پیام آمده است: بدین وسیله از همه س��روران معزز و گرامی، علما و روحانیت 
عالیقدر و خانواده معظم ش��هدا و ایثارگران، هیئت های مذهبی، مس��ووالن محترم 
لشگری و کشوری، فرهنگیان، اساتید دانشگاه و اقشار مختلف مردم به ویژه مردم فهیم 
و والیتمدار و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( استان اصفهان که با قدوم پرمهر 
خود و ارسال پیام های تسلیت در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم ذاکر اهل بیت)ع(، 
پیرغالم اباعبداهلل الحسین )ع( استاد حاج مرتضی اش��تری اظهار همدردی فرموده 

متواضعانه تقدیر و تشکر می نماییم.
همچنین در ادامه پیام آمده است: از همه بزرگوارانی که در طول برگزاری این مراسم 
برای آنها زحمتی ایجاد شده پوزش طلبیده و از درگاه ایزد منان برای همگان سالمت 

و سعادت، مسالت داریم.

یکی از قربانیان اسید پاشی اصفهان که بینایی خود را از دست داده بود، پس از حدود 
یکسال درمان مستمر، بینایی خود را بازیافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، یکی از اعضای خانواده سهیال جورکش با اعالم 
این خبر گفت: آخرین عمل جراحی س��هیالموفقیت آمیز بود و وی توانست مجددا 

بینایی خود را به دست آورد.
بنا بر این گزارش ، سهیال جورکش درمان خود را پس از حادثه تلخ اسیدپاشی اصفهان، 
در تهران دنبال نمود و پس از قبول مسئولیت درمان وی توسط وزیر بهداشت، وی از 

حدود سه ماه قبل با هزینه وزارت بهداشت و درمان راهی کشور اتریش شد.
این قربانی اسید پاش��ی پس از چندین مرحله عمل جراحی توانست بار دیگر بینایی 
خود را به دست آورد. گفتنی است؛ از ۱۵ مهرماه سال گذشته تعداد ۴ نفر از خانم های 
اصفهان مورد اسیدپاشی واقع شدندکه دو نفر از آنان در اثر اختالف فردی که داشتند 
، قربانی این عمل کثیف شده و برای دو نفر دیگر از جمله سهیال جورکش هنوز انگیزه 

اسیدپاش مشخص نگردیده است.
در آن زمان شایعات آنقدر زیاد بود که برخی رسانه های غیر رسمی تعداد مصدومین 
این حادثه را تا ۱۵ نفر هم اعالم کردند، اما به منظور اثبات این ادعا، هرگز غیر از دو نفر 

مصدوم این حادثه،قربانی دیگری به رسانه ها معرفی نشد.

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان اعالم کرد: در راس��تاي ارتقاي س��طح امنیت 
اجتماعي، طرح مشترکي با حضور واحدهاي عملیاتي و اجرایي در یکي از محالت شهر 
اصفهان اجرا و ده ها تن از مجرمان، معتادان و خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ حسن یاردوستي گفت: قرارگاه مبارزه با سرقت فرماندهي انتظامي اصفهان از 
آغاز سال جاري تاکنون با اجراي طرح هاي پیشگیرانه و به کارگیري شیوه هاي تهاجمي 
در مقابله با س��ارقان، قدم هاي مثبتي در ارتقاي احساس امنیت در سطح شهرستان 

برداشته است.
وي افزود: اجراي گش��ت هاي هدفمند پلیس��ي و بهره گیري از توان تمامي نیروها و 
امکانات موجود، اجراي طرح هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي و آموزشي در راستاي 
پیشگیري از وقوع سرقت با کمک شهروندان، از جمله فعالیت هاي پلیس اصفهان است.

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: در همین راستا طي یک روز طرح 
مش��ترکي با حضور واحدهاي عملیاتي و اجرایي در محله همت آباد اجرا ش��د که در 
این طرح ده ها نفر از مجرمان حرفه اي، سارقان، کیف قاپان، اراذل و اوباش ، معتادان و 

فروشندگان مواد مخدر دستگیر شدند.
وي از کشف ۵ تیغه سالح س��رد، مقداري مواد مخدر از نوع تریاك، هروئین، شیشه و 

تعدادي آالت و ادوات استعمال مواد به همراه مقداري مشروبات الکلي خبر داد.
سرهنگ یاردوستي از شهروندان خواست به محض مشاهده موارد مشکوك و یا برخورد 
با افراد کیف قاپ و زورگیر به سرعت مراتب را با اطالعات دقیق و صحیح و نشاني محل 
وقوع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطالع پلیس برسانند تا در اسرع وقت رسیدگي شود.

شهردار اصفهان:

 خرده فروشی بلیط شهر رویاها
 اجرایی شد

طی صدور پیامی عنوان شد؛

 قدردانی فرمانده نیروی انتظامی
 از مردم و مسووالن

نور به چشمان قربانی اسیدپاشی 
اصفهان بازگشت

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان اعالم كرد:

پاكسازي محالت اصفهان از وجود 
مجرمان
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استاندار اصفهان از تشکیل خانه احزاب اصفهان در 
آینده ای نزدیک خبر داد.

رسول زرگرپور درحاشیه نشست احزاب سیاسی 
استان اصفهان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
 پس از تالشی یک س��اله بلندترین  گام در حوزه 
سیاس��ت داخلی اس��تان برداشته ش��د؛ در این 
یک س��ال همکاری خ��وب و هماهنگ��ی را بین 
جریان های سیاسی استان شاهد بودیم و از ثمره 
این تالش ها توانستیم منشور ملی وفاق استان را 
که در ارتباط با تشکل های سیاسی استان است را 

تهیه کنیم.
وی افزود: همان طور که امروز ش��اهد بودیم این 
منشور با اتفاق آرا و با کم ترین مخالفت به تصویب 
رسید که این مساله نوید همکاری و هم زبانی را بین 
جریانات و گرایش های سیاسی استان می دهد و 
امیدوار یم نتیجه این منشور وفاق نشاط اجتماعی 
و سیاسی در استان باش��د که در جامعه نیز مورد 

نیاز است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: جریانات سیاسی 
اصفهان بسیار قوی و باس��ابقه  و دارای مطالبات 
بسیار باال و مهم هستند و تأثیر زیادی در مسائل 
سیاسی کشور دارند و مهم ترین اقدام ما که حدود 
شش ماه به طول انجامید، گرد هم آوردن جریانات 

سیاسی بر سر یک میز بود. 
وی تصریح کرد: جلس��ات ما با حضور ۳۴ جریان 
سیاسی که ش��امل ۱7 جریان اصالح طلب و ۱7 
جریان اصول گرا بود، برگزار شد و در ابتدای کار نیز 
چندان امیدوار به تدوین این منشور نبودم اما پس 
از یک سال تالش مستمر به این نتیجه رسیدیم که 
تشکل های سیاسی نیز بسیار عالقه مند به همدلی 
و هم زبانی هستند و در توسعه استان نیز مشارکت 

جدی داشته باشند.
زرگرپ��ور با بیان اینکه منش��ور وفاق دارای س��ه 
س��رفصل اصلی اس��ت، گفت: نخستین سرفصل 
عبارت است از اصول و مبانی مشترکی که بر قانون 
اساسی، س��خنان امام )ره( و سخنان رهبر معظم 
انقالب وابسته است که این اصل دارای هفت ماده 
است و می تواند در سطح کشور نیز مبنا قرار گیرد.

وی بیان کرد: فعالیت های سیاس��ی و اجتماعی 
احزاب بخ��ش دوم این منش��ور را ب��ا هفت ماده 
تش��کیل می دهد، اما س��ومین و مهم ترین اصل 

عبارت است از تالش در راستای اعتالی همه جانبه 
اس��تان در دهه چهارم انقالب یعنی پیش��رفت و 
عدالت که توس��ط رهبر معظم انقالب نام گذاری 
ش��ده  و این نیز دارای هفت ماده اس��ت که همه 
احزاب بر این توافق دست یافته اند که ۲۱ ماده ذکر 
شده در منشور را در دس��تور کار خود و هواداران 

حزب قرار دهند.
اس��تاندار اصفهان با تأکید بر اصل س��وم منشور 
وفاق اظهار داشت: درگذش��ته نیز مطرح کرده ام 
که تنازعات سیاس��ی به جای رقابت های سیاسی 
در استان سبب شده   بستر توسعه از بین برود و با 
تدوین این منشور باید گفت تنازعات سیاسی در 
استان متوقف شده است و این تنازعات جای خود 

را به رفاقت و رقابت های سیاسی داده است.
وی با امیدواری از عبور از موانع سیاسی موجود در 
دو دهه گذشته استان، افزود: روند کار در یک سال 
گذشته مبنی بر این بود که س��ه نفر از هر حزب 
 به انتخاب اعضا ح��زب جمع ش��ده و در بیش از 
هشت جلسه این منشور را در ۲۱ ماده به تدوین 
رس��اندند و نه تنها طرح های نیمه تمام روی ریل 
تکمیل قرار گرفته بلکه گام بلندی را در راه درست 

فضای سیاسی استان برداشته ایم.
زرگرپور با بیان اینکه تشکیل خانه احزاب اصفهان 
به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: تشکیل 

خانه اح��زاب تجربه موفقی را در س��طح کش��ور 
نداشته؛  اما با توجه به همدلی و هم زبانی که بین 
احزاب اصفه��ان به وجود آمده اس��ت، می توانیم 

نمونه موفقی را از خانه احزاب داشته باشیم.
وی تصریح کرد: دلیل نیاز ب��ه خانه احزاب وجود 
منشور است که نیاز به یک بستر و دستورالعمل ها 
دارد و سبب می شود خانه احزاب ،اصفهان  تشکیل 
شود که در جلس��ه آتی این مس��اله قطعی شده 
 و برای جمع بن��دی بهتر از ریی��س خانه احزاب 
کش��ور برای انتقال تجربیات دعوت به عمل آمده 

است.
 اس��تاندار اصفهان با اش��اره به ش��عار س��ال 9۴ 

بیان کرد: مساله سومی که در جلسه امروز مطرح 
شد اجرای شعار سال است و از دو جلسه قبل نیز 
مطرح و موانع آن بررسی ش��ده  و قرار بر این شده 
است که در جلس��ه آینده نیز این مساله را به یک 

جمع بندی برسانیم.
وی برگ��زاری انتخاب��ات به ص��ورت الکترونیکی 
گفت: در رابطه با این مس��ئله تجربه خوبی را در 
برگزاری انتخاب��ات الکترونیکی در شهرس��تان 
مبارکه داشته ایم و آمادگی کامل خود را برگزاری 
این گونه انتخابات اعالم کرده ایم و منتظر تفاهم 
وزارت کشور و ش��ورای نگهبان درباره این مساله 

هستیم.  

پس ازتالشی یک ساله؛

خانه احزاب تشکیل می شود
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رییس مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری 
یونس��کو در اصفهان گفت: رتبه کشور ایران در س��ال ۲۰۱۵ در 
شاخص جهانی آمادگی شبکه ای )NRI( نسبت به سال گذشته 

میالدی، هشت پله صعود کرد.
محمد جواد امیدی در همایش » اصفهان، پایتخت فناوری اطالعات 
و ارتباطات کشور « در اصفهان افزود: رتبه ایران در این شاخص که 
مربوط به تمایل کشورها برای استفاده از فرصتهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات است، از ۱۰۴ در س��ال گذشته میالدی به 9۶ در سال 

۲۰۱۵ رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه ایران در این زمینه الیق رتبه های بسیار باالتر 
 اس��ت، اظهار کرد: در ش��اخص آمادگی ش��بکه ای، ۵۰ مولفه در 
زمینه های وجود زیرس��اختها، آمادگی کاربران، خواست دولت و 
مردم و تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه تعریف ش��ده 
است که بر اساس هرکدام امتیازی برای کشور مورد بررسی تعیین 

می شود.
وی برخی از ش��اخص های اندازه گیری ش��ده در این مولفه ها را 
محیط برنامه ریزی و س��رمایه گذاری، مهارت ها و س��واد مردم و 
میزان اس��تفاده از فناوری اطالعات برشمرد و گفت: ایران در سال 
۲۰۱۵ در مجموع امتیاز ۳/۶ را کس��ب کرد و در میان ۱۴7 کشور 

مورد سنجش، رتبه 9۶را بدست آورد.
امتیاز ایران در ش��اخص آمادگی شبکه ای در س��ال ۲۰۱۴ رقم 

۳/۴۲ بود.
امیدی با بیان اینکه کش��ورهای دارای رتبه باال در این شاخص از 
سطح درآمدی باالتر و توسعه یافتگی بیش��تری نیز برخوردارند، 

تصریح کرد: کشورهایی که در این شاخص 
در سه س��ال گذشته بیش��ترین پیشرفت را 
داشتند شامل ارمنستان، گرجستان، امارات، 

قزاقستان و روسیه است.
به گفته وی کش��ورهایی مانند قزاقستان در 
چند سال اخیر به طور جدی در زمینه توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه اینترنت 

وارد عمل شده اند.
معاون توس��عه فن��اوری ش��هرك علمی و 
تحقیقاتی اصفه��ان اضافه ک��رد: برای قدم 
برداشتن به جلو در زمینه فناوری اطالعات و 
ارتباطات باید از این آمار و شاخص ها مطلع 

باشیم و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم.
وی راه در پیش رو در توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات را طوالن��ی خوان��د و ادامه داد: 
 در این راه باید با توجه به اس��ناد باالدس��تی

 هدف گذاری و برنامه ریزی شود.
این عض��و هیات علم��ی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان با اش��اره به اهمیت به��ره گیری از 

فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه مبتنی بر دانایی، نوآوری و 
خالقیت گفت: امروزه بیشترین سودآوری در بازار مربوط به نوآوری 

در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات است.
امیدی با اشاره به فعالیت حدود ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در شهرك 
علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: این استان بیشترین تعداد شرکت 

های دانش بنیان را در کشور دارد و پس از ما 
پارك فناوری پردیس ته��ران با حدود ۱۵۰ 

شرکت است.
وی وجود این شرکت ها را فرصت خوبی برای 
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در استان 

اصفهان عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
 نی��ز در این همای��ش گف��ت: اصفه��ان از 
ظرفیت های زیاد در زمینه فناوری اطالعات 
 و ارتباط��ات و مخاب��رات برخوردار اس��ت و 
می تواند ب��ه عنوان پایتخت ای��ن عرصه در 

کشور مطرح شود.
حسین کش��ایی افزود: عبور ش��اهراه های 
اطالعات��ی و فیبرن��وری های بی��ن المللی 
مانند فلگ، ش��انگهای چی��ن و فرانکفورت 
 آلمان از این استان، فرصت بزرگی را برای ما

 ایجاد کرده است. وی همچنین با اشاره به باال 
بودن آمار تعداد کاربران اینترنت و مشترکان 
تلفن ثابت و تلفن همراه در اس��تان اصفهان 
اظهار کرد: این اس��تان از ظرفیت دانش��گاهی و نیروی انس��انی 
متخصص بسیار خوبی نیز برخوردار است. وی گفت: اصفهان یکی 

از پنج شهر هوشمند ایران به شمار می آید و تنها شهرك علمی و 
تحقیقاتی ایران نیز در این استان فعالیت می کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان با تاکید بر اینکه امروزه 
اطالعات بعنوان عنصر پنجم حیاتی انسان مطرح است، افزود: باید 
در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات با سرعت بیشتری حرکت 

کنیم در غیر این صورت از قافله دنیای پیشرفته عقب می مانیم.
وی به برخی پ��روژه های مخابرات اصفهان در این زمینه اش��اره و 
اظهار کرد: در حال تغییر سیستمهای مخابراتی و ایجاد شبکه های 
مخابراتی مبتنی بر آی پی )IP( هستیم و تا کنون حدود ۵۰۰ هزار 

شماره آی پی در این راستا نصب شده است.
همایش » اصفهان، پایتخت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور « 
توسط شرکت مخابرات استان اصفهان و به مدت یک روز برگزار شد.

 Networked Realdiness( ش��اخص آمادگ��ی ش��بکه ای
Index( دارای چهار زیر شاخص اصلی آمادگی، محیط، استفاده 
 و تاثی��ر اس��ت. ای��ران در س��ال ۲۰۱۵ در زیر ش��اخص آمادگی 
) ش��امل زیرس��اخت و محت��وای دیجیت��ال، مقرون ب��ه صرفه 
 ب��ودن و مه��ارت ه��ا ( رتب��ه 8۶، در زی��ر ش��اخص محی��ط

 ) محی��ط سیاس��ی، رگوالت��وری، کس��ب و کار و ن��وآوری( 
رتب��ه 9۳، در زی��ر ش��اخص اس��تفاده ) اس��تفاده اف��راد، دولت 
 و کس��ب و کاره��ا( رتب��ه ۱۰8 و در زی��ر ش��اخص تاثی��ر
 ) تاثیر اقتصادی و اجتماعی( رتبه ۱۱۶ را در میان ۱۴7کشور دارد.

برترین رتبه در این شاخص مربوط به کش��ور سنگاپور با ۶ امتیاز 
اس��ت. میانگین امتیاز جهان در این ش��اخص ۴/۰7 و در آس��یا 

۴/۳۱است.

صعود هشت پله ای رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه ای

مدیر مطالعات و پژوهش و برنامه ریزی ش��هرداری اصفهان گفت: طبق 
نظرسنجی ها و بررسی نظرات نخبگان در ۵ سال آینده بحران آب و محیط 

زیست از مهمترین چالش های اصفهان است.
سعید ابراهیمی، اظهار کرد: برنامه اصفهان ۱۴۰۰ یک برنامه پنج ساله و 
متش��کل از مباحث مهم مرتبط با اصفهان، مدل های شکلی، الگوی های 
راهبردی و طرح جامع است و با استفاده از تجربیات اصفهان 9۵ در حال 

تدوین است.
 وی با بی��ان اینکه اصفهان ۱۴۰۰ در بخ��ش برنامه ریزی از چند موضوع 
اصلی تبعیت می کند، افزود: موضوع الگوی ایرانی اس��المی و پیشرفت از 
مهمترین موضوعاتی اس��ت که در این برنامه مدنظر قرار دارد، هم چنین 
تحلیل فضای ش��هری، پدی��دار شناس��ی، اقتص��اد، اجتم��اع، کالبد و 

فرهنگ شهری نیز در این برنامه بررسی می شود.
مدیر مطالعات، پژوه��ش و برنامه ریزی ش��هرداری اصفهان در خصوص 
موفقیت اصفه��ان 9۰ و اصفه��ان 9۵ گفت: در ادبی��ات برنامه ریزی اگر 
فعالیتی ۳۰ تا ۴۰ درصد موفق باش��د، از آن طرح به عنوان طرحی موفق 
یاد می ش��ود و اگر این موضوع در تدوین اصفهان 9۵م��د نظر قرار گیرد 
موفقیت باالیی کس��ب کرده ایم، اگرچه در اجرای طرح های برنامه ریزی 

شده اصفهان 9۵ با مشکالت زیادی رو به رو بوده ایم.

ابراهیمی اولویت اصلی اصفهان ۱۴۰۰ تحول در شهرداری و سازمان های 
آن دانس��ت و ادامه داد: بحث فرهنگی، اجتماع��ی، حمل و نقل عمومی، 
محیط زیس��ت و گردش��گری از مباحثی اس��ت که باید در برنامه ریزی 
اصفهان ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که برنامه ریزی از حالت 
استراتژیک خارج نش��ود. وی با بیان اینکه گردش��گری و اقتصاد شهری 
دارای سندهای مهمی هستند که توسط معاونت برنامه ریزی و پژوهش 
پیگیری می شود، اظهار کرد: سند حمل و نقل توسط معاونت های حمل و 
نقل و ترافیک، محیط ریست، فرهنگی و اقتصادی در حال بررسی و تدوین 

است و عالوه بر این تدوین موضوعی سند گردشگری انجام شده است.
 مدی��ر مطالع��ات و پژوه��ش و برنامه ریزی ش��هرداری اصفه��ان خاطر

نشان کرد: بر اس��اس نظرس��نجی ها و با توجه به نظرات نخبگان در پنج 
سال آینده بحران آب و محیط زیست از مهمترین بحران های اصفهان و 
موضوعات گردشگری، حمل و نقل عمومی، فرهنگ و اقتصاد از مهم ترین 

اولویت های شهر اصفهان خواهد بود.
ابراهیم��ی تصری��ح ک��رد: تاکن��ون ش��هرداری اصفه��ان در راس��تای 
برنامه ری��زی موفق ت��ر ب��رای ش��هر اصفه��ان از ۱۰۳ پای��ان نام��ه 
 حمای��ت ک��رده اس��ت و ب��ه دنب��ال افزای��ش ای��ن حمایت ه��ا نی��ز

 هستیم.

معاون صنایع دستی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
بیمه هنرمندان صنایع دستی یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکالتی است که 
گریبان صنایع دستی و اشتغال در این حوزه را گرفته است. بهمن نامور مطلق ، در 
خصوص آخرین وضعیت اش��تغال زایی در حوزه صنایع دستی کشور اظهار کرد: 
اشتغال زایی یک فرآیند جامعی است که در آن بحث هایی همچون ترویج، آموزش 
و فروش نهادینه شده است و  ما در صدد هستیم این مجموعه فرآیند را با هم پیش 

ببریم و خوشبختانه اتفاقاتی خوبی در این زمینه در حال رخ دادن است.
وی با بیان اینکه  امروز دوران درخشانی برای اقتصاد کشور نیست و در مقطع گذار 
از یک رکود هستیم، افزود: با همه این تفاس��یر از وضعیت اقتصادی کشور،اما در 
حوزه صنایع دستی وضعیت به گونه ای دیگر است یعنی این حوزه روبه رشد بوده و 
خوشبختانه کارها در حال توسعه است و اشتغال با نزدیک به ۱8 درصد رشد در سال 
 وضعیت بدی نداشته است همچنین فروش هم تقریبا ۲۰ درصد بوده و همه این

 آمار ها نشان می دهد در داخل کشور باید توسعه ای همه جانبه را مدنظر داشته 
باشیم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره 
به مشکالت بخش صنایع دستی کشور اظهار کرد: بیمه هنرمندان صنایع دستی 
یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکالتی است که گریبان صنایع دستی و اشتغال 
در این حوزه را گرفته است و امیدواریم این موضوع با دستور بخش های مرتبط حل 

شود و اگر حل شود قول می دهیم که بتوانیم در سطح گسترده ای حتی تا ۱۰۰ هزار 
نفر اشتغال زایی ایجاد کنیم.

نامور مطلق اضافه کرد: امروز مراکز فروش بیش از پیش فعال شده اند و این موضوع 
می تواند اشتغال زایی را بیشتر کند و هیچ بخشی در کشور به اندازه بخش صنایع 
دستی نمی تواند اشتغال زایی داشته باشد چراکه اصال از روی اسم این بخش یعنی 

صنایع دستی متوجه می شویم که نیروی انسانی حرف اول را می زند.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد با بحران بیکاری مقابله کند باید در بخش 
صنایع دستی س��رمایه گذاری کند، ادامه داد: ما برای بازاریابی گسترده نیازمند 
اعتبارات هستیم که متاس��فانه اعتبارات الزم را برای بازاریابی گسترده در اختیار 
نداریم؛ چراکه باید برویم در کش��ورهای گوناگون س��لیقه شناسی و نیاز سنجی 
انجام دهیم و بازشناسی و بازارس��ازی کنیم همه این فعالیت ها نیازمند اعتبارات 
قابل توجهی است.معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری تصریح کرد: امروز وضعیت بسیار بهتری در زمینه فروش پیدا کرده ایم 
به طوری که ما در گذش��ته هیچ نقطه ای برای عرضه محص��والت مان در جهان 
نداشته ایم، اما امروز بیش از ۱۰ نقطه فروش در سراسر جهان داریم و امسال به ۲۰ 
تا ۳۰ نقطه خواهیم رسید اما این کار بزرگ نیازمند حمایت وزارت امور خارجه دارد.

 نامور مطلق خاطرنش��ان کرد: ستاد س��وغات زیارتی راه اندازی ش��ده و بازارها را 
پس خواهیم گرفت فقط به خاطر کمبود اعتبارات در خارج به کندی پیش می رویم.

مدیر مطالعات و پژوهش و برنامه  ریزی شهرداری:

گردشگری، فرهنگ و اقتصاد مهم ترین اولویت های اصفهان
نامور مطلق مطرح كرد؛

خروج از معضل بیکاری با سرمایه گذاری در صنایع دستی ممکن است



قهرمان�ی اصفهان در 
مسابقات جهانی

بیماران خاص وپیوند 
اعضاء

10 اصفهانی
 در لیست 

سرمربی

مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان از قهرمانی اعضای 
 داوطلب جمعیت هالل احمرایران در مسابقات جهانی پیوند اعضاء خبر

 داد.
 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی جمعیت ه��الل احم��ر اس��تان اصفهان ، 
ش��هریار انصاری تصریح کرد: پی��رو برگزاری پنجمین دوره مس��ابقات 
 جهانی بیماران خاص و پیوند اعضا در آرژانتین، اعضای داوطلب جمعیت

 هالل احمر استان اصفهان به مقام قهرمانی دست یافتند.
وی افزود: در این مس��ابقات در رش��ته تنیس روی میز، بابک فتاحی در 
انفرادی و دوبل دو مدال طال، در رش��ته دو ومیدانی، رضا طهماسبی در 
800متر مدال طال ودر1500متر مدال نقره ، سید امیر بهرامی در400متر 
مدال طال ، در رشته بدمینتون  مریم رحمانی  و نجمه کمالی مدال طال، 
مریم شریفی دررشته پرتاب توپ مدال طال ودر رشته پرتاب نیزه مدال 
نقره ، رضوان نجارزاده مدال برنز و علیرضا روح پرور، مدال نقره کس��ب 

کردند.

س��رمربی تیم ملی هندبال کش��ورمان، 29 بازیکن از جمله 10 بازیکن 
اصفهان��ی را به چهارمین اردوی تیم مل��ی دعوت کرد.چهارمین مرحله 
اردوی تیم ملی هندبال کشورمان از روز 10 مهرماه به مدت 10 روز زیر 

نظر عرفان اسماعیالجیج آغاز می شود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

باباصف��ری،  محس��ن  راد،  حی��دری  س��عید  برخ��ورداری،   س��عید 
محمد سیاوش��ی، احس��ان ابویی، مجتبی حیدرپور، حجت راه ش��ناس، 
محمدرضا رجبی، مهدی موس��وی، افش��ین صادقی، سعید پور قاسمی، 
 پوی��ا ن��وروزی، مه��رداد صمصام��ی، کاظ��م جمعه پور، ج��الل کیانی، 
ش��اهو نصرتی، سجاد ندری، علی مانیان، سالمان بربط، مهدی بیجاری، 
میالد مسائلی، عارف طائی، امید سه کناری، مجتبی کرمیان و همچنین 
اسامی پنج بازیکن ملی پوش در تیم های خارجی سجاد استکی، اهلل کرم 
استکی، ایمان  جمالی، سید علیرضا موسوی و دانیال کومایش می باشند.

تی��م ملی هندبال کش��ورمان  پ��س از این اردو جهت انج��ام بازی های 
دوستانه با تیم های تونس ،قطر و کرواسی عازم کرواسی می شود.

س��رمربی پرس��پولیس از دروازه ب��ان تیم��ش خواس��ته ب��ا ک��م ک��ردن 
فعالیت��ش در فض��ای مج��ازی و رس��انه ه��ا تمرک��زش را ب��اال بب��رد.

سوش��ا مکان��ی چن��د روز پیش با گذاش��تن پیام��ی در صفح��ه اجتماعی 
ب��رای  اش  تصمی��م  از  ه��ا  اس��تقاللی  از  عذرخواه��ی  ضم��ن   خ��ود 
ب��ا دیگ��ران س��خن  انداخت��ن  ب��ه ک��ری خوان��ی و کل   پای��ان دادن 
از  یک��ی  ک��ه  پرس��پولیس  ب��ان  دروازه  تصمی��م  ای��ن  ب��ود.   گفت��ه 
 طالیه داران کری خوانی در رس��انه ها و فضای مجازی اس��ت باعث تعجب 
ه��م تیم��ی ه��ای او و دیگ��ر فوتب��ال دوس��تان ش��ده و همه ب��ه دنبال 
چرای��ی ای��ن تصمی��م هس��تند. ش��نیده م��ی ش��ود برانک��و ایوانکوویچ، 
س��رمربی پرس��پولیس ک��ه از عملک��رد سوش��ا در ب��ازی ب��ا ف��والد و 
 پی��کان تعری��ف ک��رده ب��ود، از او خواس��ته ب��ا ک��م ک��ردن فعالیتش در 
 فض��ای مج��ازی تمرکزش را ب��اال ببرد تا خی��ال کادرفنی از باب��ت دروازه 

راحت شود و خودش هم دوباره در ملی پوشان قرار بگیرد. 

اتمام حجت رحمتی با جدایی طلبان 
استقالل

دروازه ب��ان و کاپیت��ان اس��تقالل ب��ا ت��ک ت��ک جدایی طلب��ان صحبت 
و اتم��ام حج��ت ک��رده و از آنها خواس��ته دیگ��ر حرفی از جدای��ی نزنند 
 و ج��و تی��م را ب��ه ه��م نریزند. س��ید مه��دی رحمتی امس��ال ه��م مثل

 دو فص��ل پیش ش��رایط س��ختی را س��پری می کن��د چرا که ب��ه عنوان 
کاپیت��ان و ب��زرگ ت��ر تیم بای��د حواس��ش به هم��ه بازیکنان و مس��ایل 
 تیم باش��د. رحمت��ی به تازگی از جلس��ه برخ��ی از بازیکن��ان معترض به

 ش��رایط مال��ی تیم و تصمیم آنها ب��رای جدایی در نیم فصل ب��ا ادامه این 
 روند مطلع ش��ده و به سراغ شان رفته است. کاپیتان آبی پوشان با تک تک 
جدایی طلبان صحبت و اتمام حجت کرده و از آنها خواس��ته دیگر حرفی از 

جدایی نزنند و جو تیم را به هم نریزند.

 پیغام هافبک ناراضی پرسپولیس
 به اصفهانی ها

 بازیک��ن ناموف��ق پرس��پولیس قص��د دارد در نی��م فص��ل ای��ن تی��م را 
 ت��رک کند.محس��ن مس��لمان ش��رایط خوب��ی در پرس��پولیس ن��دارد و 
 برانک��و ایوانکووی��چ اعتقادی به این هافبک نداش��ته و کمتر از او اس��تفاده 
می کند. این در حالی است که در نقل و انتقاالت او مشتری زیادی داشت. 
حاال که مس��لمان بازگشت موفقی به پرس��پولیس نداشته و حتی در بازی 
با س��ایپا جز لیس��ت 18 نفره هم نبوده گویا از طریق دوستانش به مدیران 
 باشگاه ذوب آهن پیغام داده که اگر بخواهند و بتوانند یحیی گل محمدی را 

راضی کنند او نیم فصل به ذوب آهن برمی گردد.

تاسف آورترین نکته باخت پرسپولیس
 ب��زرگ تری��ن نقطه ق��وت قرمزه��ا در پن��ج ب��ازی قبلی ب��ه مهلک ترین 
نقط��ه ضع��ف آنه��ا در این مس��ابقه تبدیل ش��د تا س��ایپا ی��ک پیروزی 
آس��ان کس��ب کند.یک پی��روزی و 20 روز پایکوبی؛ ای��ن همان مصیبتی 
ب��ود که بعد از بازی با فوالد بر س��ر پرسپولیس��ی ها آمد و باعث ش��د آنها 
بدتری��ن نمایش فصل را مقابل س��ایپا ارایه بدهند. احم��د نوراللهی جرارد 
 ش��د، مه��دی طارم��ی رونال��دو و برانک��و ایوانکووی��چ ه��م رزومه دارترین 
مرب��ی تاری��خ پرس��پولیس! همه ای��ن داستان س��رایی ها به خاط��ر بردن 
 یک��ی از دو تیم��ی ب��ود ک��ه االن پایین ت��ر از پرس��پولیس در ج��دول

 جا خوش کرده اس��ت. آنقدر خودس��تایی کردند و حرف زدند که نیمه اول 
اصال حال پرس کردن حریف را نداش��تند. حتی گفتنش هم شرم آور است، 
ام��ا انگار غ��رور مهم ترین عامل باخت تی��م رده چهاردهمین در بازی عصر 

چهارشنبه بود.

 شماره شش های افسانه ای ایران
 درکنار یکدیگر

 دو نس��ل از ش��ماره ش��ش ه��ای تی��م مل��ی ای��ران مقاب��ل یکدیگ��ر
 ق��رار گرفتن��د. کری��م باقری و ج��واد نکونام دو ش��ماره ش��ش تیم ملی 
ای��ران بع��د از بازی پرس��پولیس و س��ایپا با ه��م روبرو ش��دند.باقری که 
س��ال ها ش��ماره ش��ش تیم مل��ی را برت��ن می ک��رد ب��ا روی کار آمدن 
 برانک��و در تی��م ملی جای خ��ودش را به نکون��ام داد.بعد از باق��ری، نکونام
  شماره شش تیم ملی را بر تن کرد و بعد از علی کریمی کاپیتان تیم ملی شد.

نکته جالب بازی پرس��پولیس و سایپا تقابل شماره شش های ایران و برانکو 
باه��م بود.برانک��و که باقری از تیم ملی کنار گذاش��ت این روز ها س��رمربی 
پرسپولیس است و باقری هم دستیار اوست.نکونام هم بعد از خداحافظی از 

تیم ملی تصمیم گرفت ادامه فوتبالش را در سایپا ادامه دهد.
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سرخابی ها

توصیه برانکو دلیل تصمیم عجیب سوشا!

محس��ن حاجي پور، چند روزي به س��وژه اول ورزش 
ایران بدل شد. 

کشتي گیر 59 کیلوگرم کشتي فرنگي ایران که ناگهان 
اردوي تیم ملي در لس آنجلس را ترک کرد و همه را در 
بي خبري گذاشت. محس��ن که در وزن 59 کیلوگرم 
عضو تیم ملي کش��تي فرنگي بود و با خوردن به قرعه 
بازي با رقیب اسرائیلي حذف شد، یکي از مدال داران 
آس��یایي اس��ت و البته در رقابت با حمید س��وریان، 
همیشه مرد شماره دو این وزن بوده است. حاجي پور 
امروز دیگر در تهران است، اما چه ش��د که این اتفاق 

افتاد؟ 
 حمی��د بني تمی��م، دبی��ر فدراس��یون کش��تي

 در این باره مي گوید: »هرچه بود تمام شد و شکر خدا 
او حاال در ایران اس��ت. خودش در فرودگاه حرف زده 
اما آنچه رخ داده از نظر ما تخلف اس��ت چون بي اجازه 
از سرپرس��ت تیم ملي، براي چند روزي، اردو را ترک 

کرده بود«.
اما چه ش��د ک��ه حاجي پ��ور از اردو رف��ت؟ خودش 
 مي گوید براي دیدن اقوامش، چن��د روزي را با اجازه 
کادر فني در لس آنجلس مانده است اما حقیقت ماجرا 
چیزي دیگر بوده. حاجي پور که از برخورد مس��ووالن 
فدراس��یون در زیر پا گذاش��تن اصول انتخابي دلگیر 
 بوده، در آمریکا با چند جوان ایراني آش��نا مي ش��ود.

 او که مطمئن بوده قرار نیس��ت کش��تي 
بگی��رد، به توصی��ه این دوس��تان 

جدی��د تصمی��م مي گی��رد از 
بیس��ت روز زماني که تا تاریخ 
انقض��اي پاس��پورتش ب��وده 
اس��تفاده کن��د و گش��تي در 
کالیفرنی��ا و   لس آنجل��س 
  بزند. این خواس��ته با مربیان

 تیم فرنگي در میان گذاش��ته 
مي شود و بالفاصله با پاسخ منفي 

آنها، همه چیز تمام ش��ده 
تلقي مي شود 

ام��ا وقتي 
تی��م به 

لس آنجلس مي رس��د تا نوبت پرواز برگشت برسد، او 
خودش را به پرواز نمي رساند. تنها، پیامکي براي یکي 
از بچه هاي شمالي تیم مي فرستد و مي گوید نگرانش 
نباشند. اینکه همه چیز تحت کنترل است و او در پایان 

تاریخ ویزایش، بر مي گردد.
از همان لحظه مس��ووالن حراس��ت وزارت ورزش و 
فدراسیون کشتي دست به کار مي شوند. در شرایطي 
که ای��ن روزه��ا گرفتن پاس��پورت آمریکای��ي براي 
ورزش��کاران قهرمان این قدري، دشوار نیست و بیش 
از ششصد ورزشکار ایراني، این پاسپورت و گرین کارت 
را دارند، پناهندگي به ش��کل دهه ش��صت در ورزش 
 کاري منس��وخ و البته زش��ت از نظر مردم محسوب

 مي ش��ود. براي همین گروه ویژه اي مشغول مذاکره 
با این کشتي گیر جوان مي ش��وند تا به تهران برگردد. 
خیلي س��اده تالش هاي ش��ان جواب مي دهد. کمي 
تهدید و کم��ي توصیه او را ب��ه اردوي تیم ملي ملحق 
مي کند و ح��اال او اینجا در تهران اس��ت. تصمیمش 
البته برایش مش��کالتي به همراه مي آورد. محرومیت 
به خاطر س��رپیچي از دس��تورات حداقل جریمه اي 
اس��ت که دارد اما ش��اید جالب ترین واکن��ش به این 
تصمیم او را یکي از مس��ووالن فدراس��یون کش��تي، 
نشان می دهد: »راستش فکر نمي کنم االن دیگر اگر 
کسي بخواهد از ایران به کشور دیگري برود، نیازي به 
ترک اردو داشته باشد، مي تواند با مدال هایي که دارد 
درخواس��ت کند و از همین تهران برود. مگر این 
همه قهرمان سرشناس، گرین کارت نگرفته اند 

و ح��اال مي رون��د و 
مي آین��د؟ او اگ��ر 
مي خواست بماند، 
نیازي به ترک اردو 
نداش��ت و البته به 
نظرم واقعا تصمیمي 

پناهندگ��ي  ب��راي 
نداشته و همین ها 

را خ��ودش هم گفته اس��ت، 
ام��ا بای��د ی��ادش باش��د که 
تخلفش براي ت��رک اردو، کار 
درس��تي نیس��ت و پرون��ده  اش 
 به کمیت��ه انضباطي فدراس��یون 

مي رود.«

چقدر زمان می برد که یک اسطوره خلق شود؟ چطور و چقدر 
طول می کشد که اسطوره ها فراموش ش��وند؟ فوتبال ایران 

افتخارآفرینانش را گم کرده است.
بعضی از روزها در تقویم یادآور اتفاقات خاص و خاطره انگیز 
در فوتبال ایران است. همچنین برخی برهه های تاریخی به 
یادماندنی اند و آدم های آن عصر که در اتفاقات فوتبالی اش 
دخیل بوده اند. همیشه در یادها می مانند. فوتبال ایران از این 
روزها کم ندارد. افتخارات فوتبال ایران چه در رده ملی و چه 
باشگاهی، در درون یا بیرون از کشور آنقدر است که اگر تاریخ 
فوتبال ایران را ورق بزنیم تعداد زیادی اس��طوره و قهرمان 
 به چش��م مان می آید.همین چند روز پیش پرسپولیسی ها 
 س��ال روز پی��روزی تاریخی ش��ان براب��ر اس��تقالل را 
جش��ن گرفتند. هنوز هم روزی که ایران به جام جهانی 98 
فرانسه صعود کرد گرامی داشته می شود و با افراد دخیل در 
آن اتفاق صحبت می شود.غیر از این ها تاریخ ما پر از اتفاقات 
خوب و یادگاری های دلنشین است. اسطوره های فوتبال ما 
زیاد هستند و بیشتر از آن ها میزان عالقه مردم به آن هاست 

اما یک جای کار ایراد اساسی دارد.
در فوتبال ایران فقط از اسطوره ها یاد می کنند ولی هیچ کس 
از حال و روزشان خبر ندارد. آدم هایی که روزگاری در زمین 
س��بز فوتبال جادو می کردند و در دل مردم جا می گرفتند 

امروز روزگار سیاه بی مهری را تجربه می کنند.
کسی از اسطوره های واقعی این فوتبال خبر ندارد. خیلی ها 
می دانند تیم ملی فوتبال ایران چه س��الی تش��کیل ش��د و 
نس��ل اول فوتبال ملی ایران در چه دورانی بازی با توپ گرد 
در زمین چم��ن را در ایران به راه انداختن��د اما هیچ از حال 
آن ها خب��ر ندارد.تهیه گزارش از اس��طوره های نس��ل اولی 
فوتبال ایران در زمستان 92 در ایسنا نش��ان داد که خیلی 
از فوتبالی ها هم نمی دانند پدران فوتبال ایران کجا هستند 
و چه می کنند. حتی برخی از همی��ن فوتبالی ها که تقریبا 
در همه مجامع و مجالس از ورزش��ی گرفته ت��ا فرهنگی و 
هنری به عنوان پیشکس��وت فوتبال ایران حاضر می شوند 
نام برخی از سازندگان فوتبال ایران را در زمره درگذشتگان 
عنوان می کردند در حالی که خبرنگار ایس��نا با آن بزرگان 
نشست و چای نوشید و خاطرات شان را ثبت کرد.اکنون اگر 
از قدیمی های فوتبال ایران بپرس��یم، آن که پاسخ می دهد 
اگر خیلی به عقب برود به س��ال های دهه 40 و 50 می رسد 
 و نام امثال همایون به��زادی، علی پروی��ن، ناصر حجازی، 

حس��ین کالنی، پرویز قلیچ خانی، محراب شاهرخی و مانند 
آن ها را می آورد. از این جمع دوس��ت داشتنی و پرجمعیت 
اکنون تنها چند نفر هستند که به قول معروف روی  بورس 

هستند و از حال و روزشان اخباری به گوش می رسد.
همین چند روز پیش همایون س��رطالیی پرسپولیسی ها و 
تیم ملی کیک جشن ش��ش تایی ها را برید و پس از مراسم و 
عکس های یادگاری به خلوت خود رفت. بهزادی یک نمونه 
است از رفتار ناصواب ما با آن ها که از هر نظر اسطوره هستند. 
از کسانی که ش��اید وجود نام ش��ان در تیتر یک خبر کمتر 
بیننده ای را ب��ه باز کردن و خوان��دن آن خبر ترغیب کند تا 

خواندن خبر قلیان کشیدن دو فوتبالیست جوان تیم ملی.
فوتب��ال ای��ران آنقدر بی مهر اس��ت ک��ه صب��ر می کند تا 
اس��طوره هایش از دنیا بروند ت��ا بلکه مجلس بگی��رد و آه و 
افسوس بخورد و چند عکس و چند خاطره و تمام.چقدر طول 
می کشد که فوتبال یک کشور این همه اسطوره خلق کند؟ 

چقدر طول می کشد که این همه اسطوره فراموش شوند؟
فوتبالی  که ب��ا بزرگ ترین دارایی اش با اس��طوره هایش این 
طور رفتار می کند محکوم به تحمل حاش��یه ها، فس��ادها، 
تخلف ها و بی اخالقی هاست.یک بار مهندس جواد بهشتی، 
عضو تیم ملی و ش��اهین در دهه 30 به رییس فدراس��یون 
فوتبال )علی کفاشیان( پیشنهاد کرده بود که فدراسیون از 
جمع فوتبالیست های هر دهه چند نفر را به عنوان نماینده 
برگزیند تا هم به فدراسیون مشورت دهند و هم امور مربوط 
به پیشکسوان را رتق و فتق کنند . از پیش از دهه 20 که دیگر 
کسی باقی نمانده، از دهه های 20 ، 30 هم تعداد اندکی باقی 
مانده اند و دور از هیاهوی فوتب��ال زندگی می کنند. آن ها از 
فوتبال دور ش��ده اند چون فوتبال آن ها را فراموش کرده  نه 
اینکه آن ها عالقه ای به فوتبال ندارند چرا که آن ها نماینده 
نسلی هستند که برای عشق شان فوتبال بازی می کردند.از 
دهه 30 به بعد هم تکلیف معلوم اس��ت. فقط می ماند همت 
مس��ووالن و تمام کس��انی که فقط بلدند ش��عار حمایت از 
پیشکسوت س��ر بدهند. باید پیش از آن که بزرگی از دست 
 برود قدرش را بدانیم.همایون بهزادی ها، حس��ین کالنی ها، 
ناص��ر حجازی ه��ا، خس��رو غفاری ه��ا، جواد بهش��تی ها 
و... گنج های��ی هس��تند ک��ه گوش��ه ات��اق مانده ان��د و 
روح ش��ان در بدن فوتبال جاری اس��ت. وصلت این روح به 
 پیکر، جان دوب��اره ای به اخ��الق و فرهنگ فوتب��ال ایران 

می دهد.

مناقصه عمـومی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 
مرکز بهداشت درمانی در محدود مسکن مهر 

شاهین شهر
متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه می توانن�د 
جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر به س�ایت 
دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفهان ب�ه آدرس 
مدیری�ت  س�ایت  ی�ا   www.mui.ac.ir
 خدم�ات پش�تیبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه 
و یا ب�ا ش�ماره تلف�ن 37924005-031 واحد 

کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 
                                                                                                          م الف 17916

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

درگذشت فرزند، چنان سنگین و جانسوز است 
که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر 
تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و 

رضا نیست.این ماتم جانگداز را به شما وخانواده 
 محترم تان صمیمانه تسلیت عرض کرده و

 برای تان صبرجمیل مسالت داریم.

همکار گرامی 
جناب آقای اصغر قلندری

مارا هم در غم خود شریک بدانید
روزنامه زاینده رود

پشت پرده غیب شدن سه روزه محسن حاجی پور 
در لس آنجلس

فوتبال ایران؛سرزمین اسطوره های فراموش شده

درگذشت آقای فرهاد سیستانی

معاون اسبق اداره کل تربیت بدنی استان 
 اصفه�ان ، مربی بین الملل�ی والیبال و 
دبیر سابق هیات والیبال استان اصفهان را 
 به خانواده ایشان و جامعه ورزشی تسلیت

عرض می نماییم.

                                        روزنامه زاینده رود
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دانستنی هاسبک زندگی

آیا ش��ما هم از آن دس��ته افرادی هس��تید که دائما انگشت اش��اره خود را به 
 سمت دیگران نشانه گرفته اید و همه کس و همه چیز را مسبب مشکالت خود 

می دانید؟ آیا استادتان باعث شده در امتحان نمره کم بگیرید؟ آیا دوستان ناباب 
باعث مشکالت فعلی شما شده اند؟ آیا والدین تان در تربیت شما ضعیف عمل 
کرده اند؟ راس��تی چرا عادت کرده ایم دائما دیگران را سرزنش کنیم و آنها را 
 عامل مش��کالت خود بدانیم؟ چرا س��هم خودمان را در بروز مشکالت نادیده

 می گیری��م؟ دالیل زیادی وجود دارد که ما دوس��ت داریم از س��هم خودمان 
بکاهیم یا حتی نادیده اش بگیریم. در اینجا به چند دلیل عمده اشاره می کنیم :

۱ ( یکی از دالیلی که دائما دنبال مقصر می گردیم این اس��ت ک��ه حقیقتا هنوز 
بزرگ نشده ایم. معموال کودکان وقتی مقصر شمرده می شوند به سرعت دیگری 
را مقصر اصلی خطاب می کنند. گویی در بعضی مواقع طبق همان عادت دیرینه 
کودکی خود عمل می کنیم و با مقصر شمردن دیگری بار خود را سبک می کنیم.

 ۲ ( گاهی این عادت را از اطرافی��ان خود یاد گرفته ایم و ب��ه عبارتی الگو برداری 
کرده ایم. مثال ممکن است والدین، معلمین یا بزرگساالنی که در اطراف ما بوده اند 
هرگز مسوولیت هیچ مش��کلی را برعهده نمی گرفته و دائما دیگران یا ما را مقصر 
ش��مرده اند. بدین ترتیب ما نیز تابع همین الگو ش��ده ایم و همین رفتار را تکرار 

می کنیم.
۳ ( اگر فرد مسوولیت پذیری نباشیم ممکن است مثل هر کار دیگری بار مشکل 
خود را نیز بر دوش دیگران بیندازیم و به جای حل مشکل با سرزنش دیگران وقت 

خود را تلف سازیم.
۴ ( گاهی اوقات هم برای فرار از بار احس��اس گناه، به خودمان می قبوالنیم که ما 

مقصر نبوده ایم.
۱6 - چرا باید از سرزنش دیگران دست برداریم؟

هیچ فردی صددرصد درست یا غلط فکر و عمل نمی کند، هر فردی بر اساس ارزش 
های فردی و باورهای درونی خود روشی خاص برای فکر کردن و عمل کردن دارد. 
بهتر است به جای اینکه سعی کنیم اشتباهات را پیدا کنیم با هدف حل مساله نگاه 

عمیقی به موضوع داشته باشیم، در نهایت خودمان مسوول ایم.
حتی اگر فکر می کنید کسی مشکلی در زندگی شما ایجاد کرده است، خود شما 
در نهایت مس��وول اید و به جای تمرکز بر اینکه چه می خواهید بیشتر متمرکز بر 

اشتباهات و مشکالت موجود می شوید.
۱7 - چگونه بازی سرزنش را متوقف کنیم

۱ ( با ذهن باز فکر کنید
به مشکالت تکرار شونده یا مسائلی که به اشکال مختلف در موقعیت های متفاوت 

و با افراد متفاوت در زندگی تان رخ داده است توجه کنید.
۲ ( به قدم بعدی فکر کنید

شما قادر نیستید گذشته را پاک کنید یا افراد را تغییر دهید. پس به جای گرفتار 
شدن در دام » چرا چرا چرا « به » چگونه « بیندیشید و به فکر قدم بعدی باشید. 
ش��ما می توانید خودتان را تغییر دهید و با تغییر چیزهای��ی در زمان حال، آینده 
متفاوتی را رقم بزنید. کنترل مواردی را که مربوط به ش��ما می ش��ود در دس��ت 
بگیرید. ش��ما می توانید بر روی نگرش خود کار کنید و تغییرات چشم گیری بر 

نحوه تفکر و رفتارتان ایجاد کنید.
۳ ( بعضی مسائل را رها کنید

به هر مساله کوچکی گره نخورید، برخی موضوعات ارزش جدی گرفتن را ندارند، 
دیگران را ببخش��ید، تجربه بیاموزید و حرکت کنید، توقف در ایستگاه چرا؟ چرا؟ 

عمرتان را تباه می سازد.

اعداد فیبوناچی در هستی کشف ش��ده اند. در قس��مت الک حلزون از زاویه فی 
استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد 
نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نش��ان می دهد که در الگوی رشد آن ها، 

نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طالیی وجود دارد.
سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات عالقه داشته باش��ید، حتما با »سری فیبوناچی« آشنا هستید. 
سری فیبوناچی رش��ته  ای از اعداد اس��ت که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با 

محاسبه  ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می شوند.
اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت اند از:

 ،۱۵۹7 ،۹۸7 ،6۱۰ ،۳77 ،۲۳۳ ،۱۴۴ ،۸۹ ،۵۵ ،۳۴ ،۲۱ ،۱۳ ،۸ ،۵ ،۳ ،۲  ،۱ ،۰
۴۱۸۱ ،۲۵۸۴

"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق ش��ده است، تصاعد مشهوری که شهرتش 
تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می 
کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت 

انگیزی نزدیک به عدد ۱.6۱۸ را دارد که به »نسبت طالیی« مشهور است.
این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده اس��ت. وی 
نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از 
آثار ریاضیدان های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته 
است.در دوران حیات فیبوناچی مسابقات ریاضی در اروپا بسیار مرسوم بود در یکی 
از همین مسابقات که در سال ۱۲۲۵ در شهر پیزا توسط امپراتور فردریک دوم برگزار 

شده بود مسئله زیر مطرح شد:
»فرض کنیم خرگوش های��ی وجود دارند که هر جفت )یک ن��ر و یک ماده( از آنها 
که به سن ۱ ماهگی رسیده باشند به ازاء هر ماه که از زندگی شان سپری شود یک 
جفت خرگوش متولد می کنند که آنها هم از همین قاعده پیروی می کنند حال اگر 
فرض کنیم این خرگوشها هرگز نمی میرند و در آغاز یک جفت از این نوع خرگوش 
در اختیار داشته باشیم که به تازگی متولد شده اند حساب کنید پس از n ماه چند 

جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت.«
حال اگر تعداد خرگوش ها را در ماههاي اول و دوم و ... حس��اب کنیم به دنباله زیر 

خواهیم رسید که به دنباله فیبوناچی مشهور است.
 .۱۵۹7 .۹۸7 .6۱۰ .۳77 .۲۳۳ .۱۴۴ .۸۹ .۵۵ .۳۴ .۲۱ .۱۳ .۸ .۵ .۳ .۲ .۱ .۱

….۲۵۸۴
فیبوناچی با حل این مس��اله از راه حل ف��وق دنباله حاصل را ب��ه جهان ریاضیات 
معرفی کرد که خواص شگفت انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه تنها نظر 
ریاضی دانان بلکه دانشمندان بسیاری از رشته های دیگر را به خود جلب کرده است.

اعداد فیبوناچی در قالب طبیعت
با وجود گستردگی طبیعت و وجود انواع موجودات پیرامون انسان ها، نظم خاصی بر 
همه چیز حاکم است که با پیشرفت علوم بشری، این نظم بیش از پیش مشخص تر 
می شود. شاید در زمان یادگیری برخی از مفاهیم علمی، بسیاری از موارد بی معنی به 
نظر برسد، اما نظم خاصی در پشت همه چیز نهفته است. ریاضیات یکی از علوم پایه 

است که کشف اسرار آن، کلید حل معمای موجود در طبیعت است.
اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت الک حلزون از زاویه فی استفاده 
شده است. ش��اخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی 
کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نش��ان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی 
شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طالیی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی 

رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.
نسبت طالیی )۱/6۱۸( در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است

عجایب اعداد فیبوناچی راستی چه کسی مقصر است؟

جواب جدول سودوکو  - شماره 1682جدول سودوکو  - شماره 1683

کاریکاتور)خط فقر(

داستان کوتاه

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

بر زیبایی idiom می باشد.

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

آموزش شهروندی ) قاپ زنی(زنگ زبان

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

 Nose  »با »بینی
Have one's nose in s.th

)کتاب و غیره( سر کسی توی.....بودن

See no further than one's nose
جلوتر از دماغ خود را ندیدن

With one's nose in the air
با فیس و افاده

کوه به کوه نمي رسد؛ اما آدم به آدم مي رسد
در دامنه دو کوه بلند، دو آبادي بود که یکي »باالکوه« و دیگري 
»پایین کوه« نام داشت؛ چش��مه اي پر آب و خنک از دل کوه 
مي جوش��ید و از آبادي باالکوه مي گذش��ت و به آبادي پایین 

کوه مي رسید.
 این چشمه زمین هاي هر دو آبادي را سیراب مي کرد. روزي 
ارباب باال کوه به فکر افتاد که زمین هاي پایین کوه را صاحب 
شود.پس به اهالي باالکوه رو کرد و گفت: »چشمه آب در آبادي 
ماس��ت، چرا باید آب را مجاني به پایین کوه��ي ها بدهیم؟ از 
امروز آب چش��مه را بر ده پایین کوه مي بندیم.« یکي دو روز 
گذشت و مردم پایین کوه از فکر شوم ارباب مطلع شدند و همراه 
کدخدایشان به طرف باال کوه به راه افتادند و التماس کردند که 
آب را برایشان باز کند. اما ارباب پیشنهاد کرد که یا رعیت او شوند 
یا تا ابد بي آب خواهند ماند و گفت: »باالکوه مثل ارباب است و 
پایین کوه مثل رعیت. این دو کوه هرگز به هم نمي رسند. من 

ارباب هستم و شما رعیت!«این پیشنهاد براي مردم پایین کوه 
سخت بود و قبول نکردند. 

چند روز گذشت تا اینکه کدخداي پایین ده فکري به ذهنش 
رسید و به مردم گفت: بیل و کلنگ تان را بردارید تا چندین چاه 
حفر کنیم و قنات درست کنیم. بعد از چند مدت قنات ها آماده 
شد و مردم پایین کوه دوباره آب را به مزارع و کشتزارهایشان 
روانه ساختند. زدن قنات ها باعث شد که چشمه باالکوه خشک 
شود.این خبر به گوش ارباب باالکوه رسید و ناراحت شد اما چاره 
اي جز تسلیم شدن نداشت؛ به همین خاطر به سوي پایین کوه 
رفت و با التماس به آنها گفت: »شما با این کارتان چشمه ما را 
خشکاندید، اگر ممکن است سر یکي از قنات ها را به طرف ده 
ما برگردانید.« کدخدا با لبخند گفت: »اوال؛ آب از پایین به باال 
نمي رود، بعد هم یادت هست که گفتي: کوه به کوه نمي رسد. 
تو درست گفتي: کوه به کوه نمي رسد، اما آدم به آدم مي رسد.«

جواب معمای 1682
 – توجه کنید  که که در صورت سوال گفته شده 
است که یکی از آن ها نباید 25 تومانی باشد یعنی 
آن یکی دیگر می تواند 25 تومانی باشد . . . بنابراین 
یک سکه 25 تومانی و سکه دیگر 5 تومانی است . . . 
– اون بنده خدا قدش کوتاه بوده . . . فقط قدش به 
دکمه آسانسور تا نصفه می رسیده . . . اما روزهایی 
که بارون میومده چترش رو از خونه بر می داشته 
و می رفته . . . وقتی هم که میومده از راه برگشت 
دکمه آسانسور که باال بوده و قدش می رسیده رو 

با چترش می زده . . . 

معمای 1683
شما فقط یک بطری آب معدنی معمولی دارید 
که کامال پر آب اس��ت. و قرار اس��ت این آب را 
به اندازه کامال مس��اوی بین خود و دوس��تتان 

تقسیم کنید.
این بطری درجه بندی نشده است. شما چگونه 

عدالت را برقرار می کنید؟؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

یک روز بعد از ظهر وقتی اس��میت داشت 
از کار برمی گشت خانه، س��ر راه زن مسنی را دید که 

ماشینش خراب شده و ترسان توی برف ایستاده بود. اون زن 
برای او دست تکان داد تا متوقف شود. اسمیت پیاده شد و خودشو 

معرفی کرد و گفت من اومدم کمکتون کنم. زن گفت صدها ماشین از 
جلوی من رد شدند ولی کسی نایستاد، این واقعا لطف شماست.

وقتی که او الستیک رو عوض کرد و درب صندوق عقب رو بست و آماده رفتن 
شد، زن پرسید: »من چقدر باید بپردازم؟«

و او به زن چنین گفت: »ش��ما هیچ بدهی به من ندارید. م��ن هم در این چنین 
ش��رایطی بوده ام. و روزی یکنفر هم به من کمک کرد، همونطور که من به شما 
کمک کردم. اگر تو واقعا می خواهی که بدهی ات رو به من بپردازی باید این کار 

رو بکنی. نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه!«
چند مایل جلوتر زن کافه کوچکی رو دید و رفت تو تا چیزی بخوره و بعد راهشو 
 ادامه بده ولی نتونس��ت بی توجه از لبخند شیرین زن پیش��خدمتی بگذره که 

می بایست هش��ت ماهه باردار 
باشه و از خستگی روی پا بند نبود.

 او داس��تان زندگی پیش��خدمت رو نمی دانست واحتماال 
هیچ گاه هم نخواهد فهمید. وقتی که پیش��خدمت رفت تا بقیه 
صد دالرش رو بیاره، زن از در بیرون رفته ب��ود، در حالی که بر روی 
دستمال سفره یادداشتی رو باقی گذاشته بود. وقتی پیشخدمت نوشته 
زن رو می خوند اشک در چشمانش جمع شده بود. در یادداشت چنین نوشته 
بود: »ش��ما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در این چنین ش��رایطی بوده ام. و 
روزی یک نفر هم به من کمک کرد، همون طور که من به شما کمک کردم. اگر 
تو واقعا می خواهی که بدهیت رو به من بپردازی، بای��د این کار رو بکنی. نگذار 

زنجیر عشق به تو ختم بشه!«.
همان شب وقتی زن پیشخدمت از سرکار به خونه رفت، در حالی که به اون پول 
و یادداشت زن فکر می کرد به شوهرش گفت :»دوستت دارم اسمیت، همه چیز 

داره درست می شه«.

یکی از شاگردان شیوانا فردی بسیار تمیز و مرتب بود. لباس هایش بسیار تمیز 
و بدون چین و چروک بود و کفش هایش همیش��ه از تازگی برق می زد. یک روز 
شیوانا با تعجب دید که این ش��اگرد فوق العاده تمیز دارد روی کفش های خود 
خاک می ریزد تا برق آنها را از بین ببرد و لباس هایش را به هم می ریزد تا شکل و 

ظاهری ژولیده و به هم ریخته پیدا کند.
شیوانا با تعجب نزدیک او رفت و پرسید:»چه می کنی؟ از تو بعید است که این 

بال را بر سر لباس و کفش و ظاهر خود بیاوری؟«
ش��اگرد با نگاه ش��رم زده گف��ت:» ام��روز در ب��ازار راه م��ی رفت��م، چند نفر 
از رهگذران ب��ا صدای بلن��د در حالی که مرا مس��خره می کردن��د گفتند این 
آدم را ن��گاه کنی��د ک��ه ش��اگرد معمولی مدرس��ه ش��یوانا بیش��تر نیس��ت 
 اما مثل پادش��اهان لب��اس می پوش��د و مواظب تمی��زی لب��اس و جامه خود

 است. 
به همین دلیل تصمیم گرفتم ش��کل ظاهر خودم را ش��بیه بقیه کثیف و به هم 

ریخته سازم تا دیگر کسی چنین حرفی به من نزند!«
ش��یوانا با لبخند گفت:» تو چرا به آنها نگفتی که در واقع یک پادشاه و سلطان 

گرانقدر و بی نظیر هس��تی که برای مدتی افتخار دادی و به مدرس��ه ش��یوانا 
آمده ای.«

شاگرد جوان با حیرت گفت:»من پادشاه کجا هستم!؟«
شیوانا پاسخ داد:» تو پادشاه و حاکم سرزمین وجود خودت هستی. می توانی بر 
بدن و روح و ذهن خودت حکم برانی و آن را همان گونه گه می پسندی آرایش 
کنی و رشد دهی. هیچ غریبه ای نمی تواند بدون اجازه تو ای جناب سلطان، به 

ذهن و روان تو وارد شود. 
چگونه ی��ک پادش��اه ب��زرگ مث��ل ت��و ب��ه آن رهگذره��ای س��اده اندیش 
 اج��ازه داده اس��ت ب��ی اج��ازه وارد ذهن��ش ش��وند و آرام��ش او را بره��م 

زنند؟ 
برخیز و سریع بدون آنکه کسی متوجه شود دوباره بهترین و تمیزترین جامه ای 
که در توان داری بر اندام این پادش��اه بی رقیب بیارای و ب��ا افتخار به زیباترین 

شکلی که در توان داری در کوی و برزن قدر گذار.«
»مدرسه شیوانا به داشتن این گونه شاگردان است که افتخار می کند و به خود 

می بالد.«

عوامل زمینه ساز اصلی 
 حمل غیر ضروری وجوه نقد باال، طالجات یا مدارک و اسناد مهم و با ارزش 

 بی احتیاطی در حمل اموال با ارزش 
 تردد در مکان های خلوت همراه با وجوه نقد  فراوان یا اموال با ارزش

 فریب خوردن توسط سارقان و غافل شدن از اموال با ارزش 
از بروز اتفاق جلوگیری کنید

 از همراه داشتن اسناد غیر ضروری بپرهیزید. 
 در تلفن همراه، لپ تتاپ، کیف دستی یا درون خودروی خود از نگهداری 
فایل ها و اسناد خصوصی، نظیر عکس های شخصی، فیلم های خانوادگی، نامه های 
شخصی و هر مدرکی که افراد بتواننند از آن علیه شما استفاده یا اقدام به اخاذی 

کنند، بپرهیزید. 
از همراه داشتن پول، طالجات و سایر اموال قیمتی به میزان زیاد و در موارد 

غیر ضروری خودداری کنید. 
 هنگام به همراه داشتن پول نقد، اموال قیمتی یا اسناد و مدارک مهم  موارد 

ایمنی را رعایت کنید. 
مراقب افراد ناشناس��ی که به بهانه پرس��یدن آدرس یا هر سوال دیگری یا 

هشدار درباره کثیف شدن لباستان به شما نزدیک  می شوند باشید. 
 در معابر عمومی  مراقب تلفن همراه خود باشید. 

 هنگام انجام عملیات بانکی و مالی در بانک ها،  عابر بانک ها، بنگاه های امالک 
و نمایشگاه های اتومبیل یا سایر مراکز مالی، مراقب باشید. 

 هنگام پیاده روی در خیابان مراقب کیف دستی خود باشید. 
 از قرار دادن پول، طالجات و س��ایر اموال قیمت��ی در معرض دید همگان 

بپرهیزید. 
در صورت وقوع چه باید بکنید؟ 
 خونسردی خود را حفظ کنید. 

 جزئیات سرقت، از جمله مشخصات موتورسیکلت  و راکبین آن به ویژه نوع 
و رنگ پوش��اک و همچنین چهره، مو و همچنین جهت حرکت آنان را به خاطر 

بسپارید. 
 با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید؛ خودتان به کالنتری مراجعه  نکنید و منتظر 

آمدن پلیس بمانید. 
 اگر داخل کیف سرقتی، کارت  عابر  بانک داشتید، فوراً برای باطل کردن آن 

به بانک مراجعه  کنید. 
 هر گونه اطالعات مرتبط با سرقت و محتویات کیف خود را در اختیار ماموران 

بگذراید. 

زنجیر عشق

پادشاه سرزمین وجود خود باش!
شیوانا
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اخبار کوتاه

 س��وداگر مواد افيوني که به پليس مبارزه با موادمخ��در در ازاي فروش 
مواد مبلغ 40 ميليون ريال پيشنهاد کرده بود، دستگير شد.

سرهنگ اردستاني رييس بازرسي ويژه شرق استان تهران اظهارداشت: 
 ش��خصي به هويت معل��وم با مراجع��ه به سرپرس��ت پليس مب��ارزه با

 مواد مخدر شهرستان پرديس  مبلغ 40ميليون ريال وجه نقد به عنوان 
رشوه پيشنهاد داده و مي گويد حاضراست ماهيانه همين مبلغ را پرداخت 
و در عوض وي نيز اجازه دهد تا او آزادانه اقدام به فروش مواد مخدر کند.

اين مقام انتظامي افزود: اين ماموران وظيفه شناس پس از رد رشوه، در 
کمال صحت و درستي، وجه پيشنهادي را صورتجلسه و متهم را به همراه 

پرونده به دادسرا معرفي کردند.
وي تصريح کرد: از آنجا که تجميع ديدگاه ها و نگرش هاي مردم نسبت 
 به نوع عملكرد نيروي انتظامي بس��تر نظارت و کنترل اثربخش��ي را در 
يگان هاي انتظامي فراهم مي کند، دفت��ر نظارت همگاني با اين نگرش 
جمع آوري متمرکز انتقادها، شكايت ها، پيشنهادها و تقديرهاي مردمي 

را در سطح نيروي انتظامي بر عهده دارد.
اردستاني با اشاره به اينكه ش��هروندان مي توانند از طريق تلفن 197با 
دفتر نظارت همگان��ي پليس در ارتب��اط و تعامل باش��ند،گفت: ايجاد 
 انسجام و هماهنگي در پيگيري درخواست هاي شهروندان و ارتقا  کيفي 
ماموريت ها بر اس��اس ديدگاه مردمي از مهم ترين دستاوردهايي بوده 

است که تاکنون نيروي انتظامي در اين حوزه به دست آورده است.

فرمانده انتظامي خرم آباد استان لرستان، از کشف 11 هزار و 780 قلم 
انواع لوازم بهداشتي و آرايشي قاچاق به ارزش يك ميليارد و 302 ميليون 

و 850 هزار ريال، خبر داد.
 س��رهنگ حس��ين نجف���ي گف��ت : مام��وران پاس����گاه انت�ظام��ي 
بدرآباد در راس��تاي تامين امنيت حوزه اس��تحفاظي حين گش��ت در 
محورهاي مواصالتي به يك دس��تگاه کاميونت هيون��دا مظنون و آن را 

متوقف کردند.
 وي افزود: در بازرس��ي از اين کاميونت 11 ه��زار و 780 قلم انواع لوازم 

بهداشتي و آرايشي قاچاق و فاقد مجوز گمرکي کشف شد.
نجفي ارزش محموله مكشوفه را يك ميليارد و 302 ميليون و 850 هزار 
ريال اعالم کرد و گفت: کاالهاي کش��ف شده تحويل گمرگ شهرستان 

خرم آباد شد.
فرمانده انتظامي خرم آباد اظهار داش��ت: با توجه به اينكه قاچاق کاال از 
عوامل مهم فساد اقتصادي است و اثرات منفي و مخربي از لحاظ سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي بر جامعه مي گذارد، پليس و دس��تگاه هاي مرتبط 
با همدلي و مشارکت مردم با اين پديده شوم با جديت و قاطعيت مبارزه 

مي کند.

رشوه 40 ميليون ريالي سوداگر مرگ 

 کشف بيش از يک ميليارد ريال
 لوازم آرايشي قاچاق 

مردی که برای آشتی با همسرش به در منزل باجناقش رفته 
بود، با چاقوی غرور و خودنمايی يكی از جوانان محله به قتل 
رس��يد.  چندی قبل همسر مرد 42س��اله ای به خاطر يك 
سری اختالفات خانوادگی، با حالت قهر منزلش را ترک کرد 
و نزد خواهرش رفت. هنوز 3روز از اين ماجرا نگذشته بود که 
)ر – د( برای آش��تی و بازگرداندن همسرش، رهسپار منزل 
باجناقش شد. حدود ساعت 23 شب بود که مرد مذکور زنگ 
منزل باجناق خود را به صدا در آورد و از همسرش خواست 
تا به منزل بازگردد، اما با امتناع زن از بازگشت به منزل، سر 
و صدا در محله باال گرفت و اختالفات کهنه اين زوج موجب 

درگيری های لفظی شد.
با تجمع اهالی کوچه ای در کوی اميرالمومنين)ع(، جوانی 
هم که داخل فضای سبز نشسته بود، به جمع اهالی پيوست 
و مش��اهده کرد که پدرش در حال مشاجره لفظی است. در 
اين ميان، جوان 24س��اله ديگری ک��ه از اهالی همان محل 
بود، با ديدن مرد ناشناسی که در محله آنان سر و صدا به راه 
انداخته بود، وارد يك مغازه سبزی فروشی شد و با برداشتن 
چاقويی از مغ��ازه، آرام آرام به طرف تجم��ع اهالی حرکت 
کرد. اين ج��وان وقتی رو به روی مرد 42س��اله قرار گرفت، 
ناگهان چاقو را باال برد و با حالت کلنگی ضربه ای به س��ينه 
مرد 42ساله زد. او سپس چاقو را از سينه مرد بيرون کشيد 
و پا به فرار گذاش��ت. در حالی که هم��ه اهالی محل حيرت 
زده به اين صحنه نگاه می کردند، پسر مرد مجروح به دنبال 
جوان 24ساله دويد و او را گرفت، اما وقتی به چهره آن جوان 
نگريست در کمال تعجب مشاهده کرد که ضارب از دوستان 
خودش است و او را کامال می شناس��د. جوان ضارب هم که 

از ديدن دوس��تش يكه خورده بود، در ميان ترس و وحشت 
گفت: من نمی دانستم آن مرد پدر توست!! وقتی ديدم مرد 
غريبه ای در محله ما سر و صدا به راه انداخته است، ناراحت 
شدم و او را با چاقو زدم! حاال هم که تو مرا می شناسی، پس 
بهتر اس��ت اول پدرت را به مرک��ز درمانی برس��انی! با اين 
جمالت ضارب، پس��ر مرد مجروح، او را رها کرد و به سوی 
پدرش دويد. در همين حال مرد مج��روح نيز که چند قدم 
برای گرفتن ضارب حرکت کرده بود، نقش زمين شد و بدين 
ترتيب با کمك فرزندش به بيمارس��تان شهيدهاشمی نژاد 
مشهد انتقال يافت. اما تالش پزش��كان و کادر درمانی برای 
نجات مرد مجروح موثر واقع نش��د و اين م��رد پس از 3 روز 
بستری شدن در بيمارس��تان بر اثر عوارض ناشی از اصابت 
ضربه چاقو، ج��ان باخت و اي��ن گونه يك پرون��ده جنايی 

شكل گرفت.
با مرگ مرد 42س��اله، مأموران انتظامی ماجرای قتل را به 
قاضی س��يد جواد حس��ينی )قاضی ويژه قتل عمد( اطالع 
دادند که با صدور دس��تورات ويژه ای از سوی مقام قضايی، 

تالش برای دستگيری ضارب آغاز ش��د.با توجه به اهميت 
ماج��را، گروهی از کارآگاه��ان اداره جناي��ی پليس آگاهی 
خراسان رضوی با نظارت مستقيم سرهنگ کارآگاه حسين 
بيدمش��كی )رييس پليس آگاهی( عمليات رديابی متهم به 
قتل را ادامه دادند و موفق شدند او را در اقدامی هماهنگ و 

ضربتی دستگير کنند. 
متهم جوان اين پرونده جنايی که توسط قاضی باتجربه ويژه 
قتل عمد مورد بازجويی قرار گرفته بود، در اعترافات صريح 
خود گفت: وقتی سر و صداها را شنيدم، فكر کردم که فردی 
به محله ما آمده اس��ت و با بچه های محله ما دعوا می کند. 
من هم به هواداری از بچه های مح��ل، او را با چاقو زدم، در 
 حالی که من آن م��رد را از قبل  نمی ش��ناختم و او را نديده 

بودم!
بنابراين متهم به قتل پس از اعتراف به جنايت و با صدور قرار 
بازداشت موقت از سوی قاضی حسينی، در اختيار کارآگاهان 
اداره جنايی آگاهی قرار گرفت تا زواي��ای ديگر اين پرونده 

جنايی مورد بررسی های دقيق پليسی قرار گيرد.

اخبار

رييس پليس فتای استان اردبيل از دستگيری فردی که با قصد انتقام جويی از 
همسر سابقش، مطالب کذب و توهين آميز و تصاوير خصوصی وی را در شبكه 
اجتماعی تانگو منتشر کرده بود، خبر داد. سرگرد حافظ شريفی رييس پليس 
فتای استان اردبيل در اين خصوص گفت: به دنبال اعالم شكايت خانمی مبنی بر 
اينكه در شبكه اجتماعی تانگو با درج مطالب کذب و توهين آميز و انتشار تصاوير 
خصوصی هتك حيثيت شده، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس 
فتا قرار گرفت. وی افزود: پس از جمع بندی اظهارات شاکی و انجام استعالم های 
الزم، کارآگاهان پليس فتا موفق شدند مجرم اينترنتی 34 ساله که همسر سابق 

شاکی بود را دستگير و به پليس فتا انتقال دهند.
رييس پليس فتای استان اردبيل با اشاره به اعتراف مجرم دستگير شده اظهار 
داشت: با ارائه مس��تندات قانونی، مجرم اينترنتی لب به سخن گشود و ضمن 
اعتراف به جرم ارتكابی گفت با درج مطالب کذب و توهين آميز و انتشار تصاوير 
خصوصی همس��ر س��ابقم، قصد انتقام جويی از او را داشتم. س��رگرد شريفی 

خاطرنشان کرد: مجرم اينترنتی با تكميل پرونده تحويل مقام قضايی شد.

انتقام جويی از همسر سابق با انتشار 
تصاوير خصوصی در تانگو

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   9410100353002645 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /468
9309980362100222 شماره بایگانی ش��عبه: 940611 شاکی خانم مائده قربانی 
فرزند مصطفی شکایتی بر علیه عبدالصمد بیدرام فرزند علی مبنی بر تخریب کفش 
اسکیت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 940611 ک 104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/8/24 س��اعت 12 ظهر تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
متشاکی و به تجویز ماده 344 ق. آ. د. ک و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متش��اکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف17675 مدیر دفتر ش��عبه 104 دادگاه کیف��ری 2 اصفهان )104 

جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350606620 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /469
9409980350600142 شماره بایگانی ش��عبه: 940161 خواهان آقای علی امینی 
با وکالت علی شیرزاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده فرشته عابدینی به خواسته 
الزام به انتقال س��ند رس��می ملک و تنفیذ قرارداد و ورود و تقدیم دادخواست تقابل 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال ، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 430 ارجاع و 
به کالسه 9409980350600142  ثبت گردیده 1394/09/08 و ساعت 09:00 تعیین 
شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف 17657 دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   9410100351803804 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /470
9409980351800688 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940796 خواهان اکرم شجاعی 
باصیری دادخواس��تی به طرفیت خوانده ابراهیم صفدریان به خواس��ته طالق به 
درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال ، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق 
شماره 220 ارجاع و به کالس��ه 9409980351800688 ثبت گردیده 1394/09/14 
و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 17652 دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100354302407 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /472
9309980359501206 شماره بایگانی ش��عبه: 940235 شاکی محسن فردوسی 

پور شکایتی به طرفیت متهم محسن اس��داللهی فرزند محمد حسن به خواسته جعل 
عنوان و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و جعل و 
کالهبرداری و خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر  اصفهان )117 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال ، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 457 ارجاع و به کالس��ه 9309980359501206 ثبت 
گردیده 1394/09/24 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست  شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف 17671 دفتر ش��عبه 117 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )117 جزایی 

سابق( 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410100361705003 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6 /471
9409980361700562 شماره بایگانی ش��عبه: 940611 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: حیدر حیدری فرزند قنبر کدپس��تی: 8165914993 کد ملی 1198644826 
به نشانی اصفهان، خ فیض، میدان پرواز جنب گلستان شهدا )فعال در زندان مرکزی 
اصفهان به سر می برد( تاریخ حضور: 1394/9/16 دوش��نبه ساعت: 10:00 محل 
حضور، اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 214 . علت حضور در خصوص دعوی شما به طرفیت 
رمضان کیانی در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این ش��عبه حاضر ش��وید. م 

الف17686 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350105153 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6 /473
9409980350100508 شماره بایگانی ش��عبه: 940602 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: حسن صیادی هنرور فرزند غالمرضا کد ملی 1819172686 مجهول المکان 
تاریخ حضور 1394/10/14 دوشنبه ساعت: 8:30 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
333 . علت حضور: در خصوص دعوی حسین شکاری به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 
180/000/000 ریال در وقت مقرر وفق جهت رس��یدگی در این شعبه حاضر شوید 
و شماره ابالغنامه: 9410100350105152 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: وحید 
مغزیان مجهول المکان به تاریخ حضور: 1394/10/14 دوش��نبه ساعت 8:30 محل 
حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 علت حضور در خصوص دعوی حسین شکاری به 
طرفیت شما مبنی بر مطالبه 180/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. م الف17673 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   9410100350105157 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6 /474
9409980350100510 شماره بایگانی ش��عبه: 940605 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: محمد موذنی فرزند محمود کد ملی 1290516588 مجهول المکان و شماره 
ابالغنامه 9410100350105156 هر دو در تاریخ حضور:1394/10/14 دوش��نبه 
س��اعت: 9:00 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ ش��هید نیکبخت،ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 333 علت حضور هر دو در 
خصوص دعوی حسین شکاری به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 117/500/000 ریال 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر ش��وید. م الف 17672 دفتر 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   9410100350706197 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /476
9409980350700448 شماره بایگانی شعبه: 940515 خواهان حسین آقاداودی 
جلفائی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین سنجیده و محمد تیموری و محمد نصر 
و مصطفی قیصریها و حسین خبوشانی و اقدس یاوری و علی خجسته به خواسته 
خلع ید و مطالبه اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان 
واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال ، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالس��ه 9409980350700448 ثبت 
گردیده 1394/11/14 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده )اقدس یاوری ( و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده )اقدس یاوری( پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف 17689 دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350706144 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /475
9409980350700518 شماره بایگانی ش��عبه: 940586 خواهان هادی علی بیگی 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان محم��د مهدی معصوم��ی و عبدالرضا مجیری 
فورش��انی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال ، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق 
شماره 311 ارجاع و به کالسه 9409980350700518 ثبت گردیده 1394/11/11 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 17688 دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
دادنامه

6/477 ش��ماره دادنامه: 753-94/5/15ش��ماره پرونده: 388-94 خواهان: ناهید 
نکوئیان دهاقان خ امام کوچه ش��کوفه پالک 18 وکیل: فاطمه غفوری شمس آبادی 
نرسیده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله خوانده: محسن طباخیان مجهول المکان 
خواس��ته: مطالبه پنجاه میلیون ریال جهت یک فقره سفته گردشکار: شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خانم ناهید نکوئیان به طرفیت آقای 
محسن طباخیان به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره سفته به 
شماره های 350178 به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و ای��ن که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا  دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مس��تندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ 94/3/12 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و  ظرف 20 روز پس از آن قابل اعت��راض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف 16121 قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه

6/478 شماره دادنامه: 752-94/10/15ش��ماره پرونده: 387-94 خواهان: ناهید 
نکوئیان دهاقان خ امام کوچه ش��کوفه پالک 18 وکیل: فاطمه غفوری شمس آبادی 
نرس��یده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه س��وم واحد 313 ش پ 22814 
خوانده: محسن طباخیان مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقر سفته به مبلغ 
50/000/000 گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی 
خانم ناهید نکوئیان به طرفیت آقای محس��ن طباخیان به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه یک فقره سفته به شماره های 350177 به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده لذا  دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تندا به 
مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/3/12 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رای ص��ادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و  ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 16120 قاضی 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

6/479 کالس��ه پرونده: 383/94 ش��ماره دادنامه: 667-94/4/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: بهروز مهندسی به نشانی اصفهان 
خ رباط اول کوچه 60 )پیمان( دفترایزوگام آس��ایش بام شرق.  خوانده: احمدرضا 
آبدارزاده مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه  مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی بهروز مهندسی به طرفیت احمدرضا آبدارزاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 713691 )سری/ج( به 
انضمام  مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق  خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض 
و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 
و قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته  و 162/000  ریال بابت هزینه دادرسی و  همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/2/29( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز  پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و 
ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 16118 شعبه نهم مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 

آدم  کشی برای 

خودنمایی!

درگيری راننده وانت با جوان موتورسوار مرگ راننده را رقم زد.
 مسووالن بيمارستانی در جنوب تهران در تماس با پليس از مرگ مشكوک مرد 
جوانی خبر دادند. با حضور ماموران کالنتری ابوذر در بيمارس��تان، پرستاران 
اعالم کردند وی توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شده و آثار کبودی روی 
پهلويش مشخص است. با بررسی مدارک همراه مرد جوان هويت اين مرد 36 
ساله مشخص شد. با شناسايی خانواده مقتول، همسر او اعالم کرد نويد راننده 
وانت بود و ساعت 19 در تماس تلفنی گفت به زودی به خانه می آيد، اما پس از آن 

به تماس های تلفنی من پاسخی نداد تا اين که متوجه مرگ او شدم.
تحقيق از عوامل اورژانس نشان داد مقتول بيهوش در زيرگذر خط آهن افتاده 

بود و امدادگران اورژانس از طريق تماس مردمی متوجه موضوع شده بودند.
با دستور انتقال جسد به پزش��كی قانونی، تحقيقات برای مشخص شدن علت 

مرگ مرد جوان آغاز شد.
با به دست آمدن اين سرنخ تحقيقات در مورد علت توقيف خودرو آغاز و ماموران 
متوجه ش��دند وانت به علت درگيری راننده با مرد موتورس��واری به پارکينگ 
منتقل شده و مرد موتورسوار به اتهام نزاع به دادسرای ناحيه 18 منتقل شده و 

در بازداشت است.
روز گذشته موتورس��وار به دادسرای جنايی منتقل ش��د و مورد بازجويی قرار 
گرفت. او که نمی دانست مرد 36 ساله جانش را از دست داده است در تحقيقات 
مدعی شد با موتورسيكلت در حال عبور از زيرگذر بودم که به دليل حق تقدم با 
راننده وانت درگير شدم و چند ضربه به او زدم. در حين نزاع خودروی او به حرکت 
درآمد و راننده برای نگه داشتن خودرو به پشت آن رفت که بين خودروی خودش 
و خودروی عقبی گير کرد. من هم ديدم او گير کرده است، چند ضربه به او زدم. 
با اعترافات پسر 20 ساله او به اتهام قتل از سوی بازپرس جنايی بازداشت شد تا 

علت اصلی مرگ مرد 36 ساله از سوی پزشكی قانونی مشخص شود.

قتل به بهانه حق تقدم

شهرس��تان  انتظام��ی  فرمان��ده  جانش��ين 
رباط کريم غ��رب اس��تان تهران از دس��تگيری 
 خواهری که حس��اب برادرش را خالی کرده بود،

خبر داد.
سرهنگ روح اهلل رشيدی گفت: بر اساس شكايتی 
فردی مبنی بر اينكه پس از مراجعه به عابر بانك 
متوجه ش��ده از حس��اب بانك اش مبلغی کس��ر 
ش��ده در حالی که عابر بانكش نزد خودش بوده، 
تحقيقات پليس در اين زمينه آغاز ش��د و پس از 
استعالم از بانك مشخص ش��د که از حساب وی 

مبلغ 30 ميليون ريال برداشت غيرمجاز و خريد 
شارژ انجام شده است.

وی افزود:بالفاصله پس از وصول پرونده، ماموران 
پليس فتای شهرستان رباط کريم با بررسی پرينت 
حساب شاکی و بررس��ی های تخصصی و فنی و 
استعالم از شرکت های پشتيبانی کننده خدمات 
 ATM و POS بانكی و پشتيبانی دستگاه های
مشخص شد که با خريد چند فقره شارژ، مبلغ 20 
ميليون ريال از خودپرداز يكی از بانك ها برداشت 
شده است.  جانشين فرمانده انتظامی شهرستان 

رباط کريم غرب اس��تان تهران گفت: با مكاتبه با 
بانك مذکور و بهره برداری از تصاوير ضبط ش��ده 
دوربين های مداربسته دستگاه خودپرداز بانك در 
تاريخ و ساعت سرقت و بازبينی آن مشخص شد 
برداشت کننده از حساب خانمی جوان بوده که به 
محض رويت توسط ش��اکی مورد شناسايی قرار 
گرفت و مشخص شد سارق خواهر شاکی بوده که 
از اعتمادش سوء استفاده کرده است. گفتنی است؛ 
برای متهم پرونده تشكيل و جهت کسب تكليف به 

مقام قضايی معرفی شد.

خواهر به برادرش هم رحم نکرد 



 امام صادق علیه السالم:
كار نيك كامل نمى  ش��ود مگر به سه چيز: 
 ش��تاب در انج��ام دادن، كوچك ش��مردن 

و پنهان داشتن آن.
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اخیرا در اقدامی عجیب دو مرد چینی اقدام به فروش کلیه خود کردند 
تا آیفون بخرند. اخیرا خبری در فضای مجازی منتشر شده که تعجب 
همگان را برانگیخته است. موضوع از این قرار است که دو مرد چینی 
که ظاهرا به دلیل مش��کل مالی توان خرید تلفن های »آیفون 6« را 
نداش��ته اند تصمیم می گیرند کلیه های خود را بفروشند تا از طریق 

پول آن آیفون بخرند.
این دو مرد پ��س از اندکی جس��ت و جو در اینترنت، با ش��خصی که 
عامل فروش اعضای بدن به صورت غیرقانونی بود آشنا می شوند و به 
درخواست او تصمیم می گیرند تا ابتدا برای تایید سالمت کلیه های 

خود به بیمارستان مراجعه کنند.
 همانند این موض��وع در س��ال 2012 رخ داده بود که ی��ک نوجوان 
هفده س��اله با فروختن کلیه ی خود اقدام به خرید یک گوشی جدید 
 آیفون و یک دس��تگاه آیپد کرده بود. به احتمال زی��اد رکورد فروش 
10 میلیون دس��تگاه از تلفن های آیفون که در هفته اول فروش و در 

سال گذشته به دست آمده است، شکسته خواهد شد.

 هر ساله »زوندرت«،  شهری در هلند ، یک جشنواره و »رژه گل« به راه 
می اندازد تا هنرنمایی تولیدکننده های »کوکب« را به دنیا نشان دهد.
ک��ه اس��ت  هلن��د  جن��وب  در  ش��هری   زون��درت 

 ونس��ان ون گ��وگ ، نق��اش مش��هور ق��رن 1۹ می��الدی  در 
 آن ب��ه دنی��ا آم��ده و دوران کودک��ی خ��ود را در آن گذران��ده

 است.
این شهر میزبان قدیمی ترین رژه گل در اروپا است که هر سال در اولین 
یکشنبه سپتامبر برگزار می شود و بسته به شرایط آب و هوایی، حداقل 
۵0 هزار تماشاگر را برای دیدن نمایش گل های کوکب، که به صورت 
مجسمه هایی از گل روی کامیون سوار شده اند،  به خود جلب می کند.

مجسمه های امسال این رژه گل متشکل از کوکب هایی هستند که از 
گونه های مختلف پرورش یافته در زمینی به وسعت ۳۳ هکتار برداشت 
شده است. معموال  این جشنواره موضوع مشخصی برای مجسمه های 
ساخته ش��ده از گل ندارد،  اما امسال نقاشی های ون گوگ الهام بخش 

مجسمه های این جشنواره شده است.

 یک خان��واده ع��رب ثروتمند س��اکن انگلیس، برای جش��ن تولد 
 و نامزدی، گ��ران ترین کی��ک جه��ان را س��فارش داد. این کیک

 74/۹ میلیون دالر قیم��ت دارد. در این کیک 74/۹ میلیون دالری 
 بیش از 4 ه��زار قطعه الم��اس به کار رفته اس��ت.  دب��ی وینگهام 
۳۳ ساله که به سفارش یکی از مش��تریان اماراتی خود این کیک را 
 تهیه کرد، پیش از این نیز گران ترین لباس عروس جهان را به ارزش 
11 میلیون پوند دوخت��ه و در آن الماس های قرمز و س��یاه به کار 

گذاشته بود. 
 تهیه این کیک تولد 74/۹ میلیون دالری 1100 س��اعت کار زمان 
 برد.  در این کیک از 4000 قطعه الماس صورتی، زرد و سفید استفاده

 شده اس��ت. از بخش��ی از الماس برای تزیین شخصیت های کیک 
استفاده شده است. وینگهام با بیان این که من از موفقیت کار خیلی 
خوشحالم ، مشتری و مهمانان جشن بس��یار شاد شدند،  افزود: کار 

تهیه کیک بسیار طول کشید.

مدیرکل دفتر اطالعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
رشد والدت در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته 4/8 درصد رشد 
داشته است و اس��تان هرمزگان، قم و یزد بیش ترین رشد والدت را در 
کشور داشته اند. علی اکبر محزون درباره آمار ۵ ماهه دو واقعه والدت و 
فوت در کشور اظهار داشت: در ۵ ماهه امس��ال 6۵7 هزار و 2 مورد در 
کشور ثبت والدت شده اس��ت که از این تعداد ۵6 هزار و ۵۳1 مورد در 

شهر و 1۵0 هزار و 471 مورد در روستا متولد شده اند.
وی ادام��ه داد: ۳۳7 ه��زار و 86۵ م��ورد والدت پس��ر و ۳1۹ ه��زار و 
1۳7 هزار م��ورد والدت دختر نی��ز در ای��ن ۵ ماهه به ثبت رس��یده 
 اس��ت ک��ه ب��ه ازای ه��ر 100 دخت��ر 10۵/8 پس��ر متول��د ش��ده

 است.مدیر کل دفتر اطالعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال کشور 
 افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/8 درصد رشد والدت را 
 داش��ته  اس��ت و اس��تان هرم��زگان، ق��م و ی��زد ب��ه ترتی��ب ب��ا 

11/4، ۹/2 و ۹/1بیش ترین رشد والدت را در کشور داشته اند.

گران ترین کيک جهانداستان عکس ميليون ها گل برای رژه فروش کليه برای خرید آیفون!تولد پسرها از دخترها پيشي گرفت

آشپزی

در ای��ن بخ��ش ی��ک پف��ک س��الم خانگ��ی ب��ا آرد نخودچی ی��ا هر 
آرد دلخ��واه دیگ��ر را ب��ه ش��ما آموزش م��ی دهیم ت��ا بتوانی��د برای 
 کوچولوهای دوس��ت داش��تنی تان تنقالت س��الم خانگی تهیه کنید .
  م�واد الزم تهی�ه پف�ک نخودچ�ی خانگ�ی :آرد نخوچ��ی نرم
  یک پیمان��ه،آرد برنج ی��ا ذرت ی��ک پیمانه،ی��ا مخل��وط از آرد ذرت

 و نشاس��ته ذرت،جوش ش��یرین 1/8 ق چ ی��ا دو براب��ر بکینگ پودر 
جایگزین ش��ود : 1/4 ق چ بکینگ پودر،۳ تا 4 ق غ آب،یک ق غ کره یا 
مارگارین،پودر پنیر پارم��زان 1/۳ پیمانه،نمک به قدر الزم،ادویه جات 
دلخواه مخلوط یا پودر آویشن،رنده یا کف گیر سوراخ دار چرب شده،در 

صورت تمایل رنگ غذایی یا مقداری زردچوبه
 طرز تهی�ه پفک نخودچ�ی خانگی : ابت��دا آرد ها را ب��ا زردچوبه و

 ادویه جات دلخواه و طعم دهنده ها و جوش شیرین الک کنید . سپس 
کره ذوب ش��ده و پودر پارمزان را اضاف��ه کنید و مق��داری آب افزوده 
 و آن را ورز دهید . خمیر نس��بتا سفتی به دس��ت می آید اگر کف گیر

 س��وراخ دار نداری��د از رن��ده اس��تفاده کنی��د . روغ��ن مای��ع س��رخ 
کردن��ی را گ��رم کنی��د . روغ��ن بای��د زی��اد باش��د ت��ا غوط��ه ور 
س��رخ ش��وند . مق��دار کم��ی از آن را ب��ا دس��ت برداش��ته و روی 
 رن��ده ی��ا ک��ف گی��ر بکش��ید . خمی��ر رش��ته رش��ته وارد روغ��ن 
می شود و پف کرده و س��رخ می شود . در کنار دس��ت خود یک ظرف 
 یا س��ینی با حوله کاغذی ق��رار داده و آنها را جمع کنی��د .  می توان از 
رنگ های مجاز خوراکی پودری یا ژله ای استفاده کرد و خمیر را به چند 
بخش تقسیم نمود و س��پس هر خمیر را جداگانه سرخ کرد و سپس در 
بس��ته یا در ظرف باهم مخلوط نمود . زردچوب��ه و زعفران رنگ دهنده 
 های خوب و مناسب تری هستند . به جای رنگ از آب لبو یا آب ترشی

 کلم بنفش هم می توان مقداری که مزه را تغییر ندهد استفاده کرد .

حتما این جریان برای شما هم بارها اتفاق افتاده که کل آشپزخانه ی خود را 
تمیز کرده اید و آلودگی ها را از هر گوشه و کنار آن زدوده اید، اما باز هم وقتی 
از کنار سینک رد می شوید، بوی ناخوشایندی به مشام تان می رسد. این بو 
احتماال از بقایای مواد غذایی ناشی می شود که در سیستم لوله و فاضالب 

سینک تان گیر کرده و فاسد شده است.
 در این مطلب می خواهیم با دو راه حل س��اده و کارس��از شما را از شر این 

بوهای نامطبوع و لجوج خالص کنیم. 
 آبلیمو و جوش شیرین دو عنصر برای رفع بوی بد

 یکی از راه حل های آس��ان و غیر سمی برای رفع بو، اس��تفاده از آبلیمو و
 جوش شیرین ، این عناصر عالوه بر رفع بوی بد، عطر و بوی مرکبات را به 

آشپزخانه ی شما می آورند. 
 دستورالعمل اس�تفاده :آبلیمو و جوش شیرین را با هم مخلوط کنید تا

 یک مایع خمیری به دست آید. مایع گازدار را درون سیستم فاضالب بریزید 
و اجازه دهید چند دقیقه بماند.یک دقیقه آب سرد را بر روی آن باز بگذارید.

از مواد شیمیایی قوی برای باز کردن لوله ها اجتناب کنید. 
از به کار بردن مواد شیمیایی قوی )لوله باز کن های شیمیایی( بدین منظور 
اجتناب کنید و در عوض از مواد طبیعی و در دس��ترس تان استفاده کنید. 
مواد شیمیایی قوی به لوله ها آس��یب می زنند و محیط را آلوده می کنند. 

استفاده از سرکه و جوش شیرین  ، یکی از راه حل های طبیعی
دستورالعمل استفاده:جوش شیرین را درون سیستم زه کش بپاشید.

 س��رکه را روی آن بریزید )با این کار واکنش بین س��طح و اس��ید ش��روع
 م��ی ش��ود(.فرصت دهی��د ت��ا ای��ن مخل��وط ح��دود ۵ دقیق��ه 
واکن��ش دهن��د و س��پس آب گ��رم را ۳0 ثانی��ه ب��از بگذاری��د.

 اگ��ر همچن��ان ب��وی ب��د ب��ه مش��ام م��ی رس��د، ای��ن کار را 
تکرار کنید.

از شر بوی بد فاضالب آشپزخانه خالص شوید!پفک نخودچی خانگی

 اس��تاد محمدحس��ین ش��هریار از جمل��ه مش��اهیر و مفاخ��ر ارزش��مند فرهن��گ و  ادب
 ایران اسالمی است که در جایگاه برترین های شعر و ادب گهربار ایران جای دارد، بی تردید وی 
 در قرن اخیر آیینه تمام نمای فرهنگ و هویت اصیل ایرانی است. استاد شهریار که برخاسته از

 خاک پاک آذربایجان است از منظرهای گوناگون نماد و سمبل هویت اصیل ایرانی مردم این 
خطه اس��ت. آذربایجان که همواره مدافع هویت و اصالت ایرانی و ایرانیان بوده است بزرگان و 
فرزانگان آن پرچم دار این جبهه دفاع بوده اند. استاد شهریار در شعر و ادب معاصر آذربایجان از 

جمله این فرزانگان است که با شعر و ادب به مصاف نبرد با بیگانگان و بیگانه گرایان آمد.
مهم ترین ویژگی و امتیاز شهریار نسبت به سایر شعرای بزرگ در این است که اشعارش مورد 
توجه خاص و عام بود. از کودکان روستایی که حیدر بابا را زمزمه می کنند تا فرهیختگان که در 

دقایق و لطایف اشعار وی به تفحص می پردازند، مسحور زیبایی و لطافت کالم شهریار هستند.   
مهارت و تسلط شهریار بر ادب و فرهنگ دو زبان ترکی و فارسی

 سخن س��نجان امتیازی منحصر به اوس��ت. با این حال زمانی که در س��ال 1۳81
 س��ال روز وفاتش را به نام روز ملی ش��عر و ادب ایران نام گ��ذاری کردند  اکثر 

روزنامه ها و نشریات، با درج مقاالتی سعی در تخریب شخصیت  جهانی شهریار 
داشتند و معتقد بودند که مناسبت روز ملی شعر و ادب ایران باید از میان 

شاعران فارسی زبان دیگری همچون فردوسی، حافظ، سعدی و... انتخاب 
شود.  این گروه از ادبا و صاحب نظران)!( در توجیه ادعاهایشان، اشعار 
شهریار را از لحاظ سبک شعری و محتوای شعری غیرقابل مقایسه با 
اشعار این شاعران پارسی گوی می دانستند ولی غافل از این بودند 
که مهم ترین عامل ماندگاری شعر شهریار جامعیت و تنوع شعر 
او است. شعر شهریار مخصوصا غزلیاتش به خاطر تنوع موضوع و 
طرح مسایلی که در گذشته معموال در قالب های دیگر شعر فارسی 
از جمله قصیده و قطعه و مثنوی مورد توجه واقع می شد.در خور 
 بررسی و تحلیل است. شهریار نه تنها در شیوه کالسیک و موسوم
  ادب فارس��ی ح��ق س��خنوری را ادا ک��رده، بلکه در اس��لوب

 شعر فارسی نیز اعجازی اعجاب انگیز نشان داده است. جهان بینی 
فلس��فی، نگرش اجتماعی، جلوه های عاطف��ی، ذوقی و هنری 
اسلوب متین و استوار شاعری درعین حال لطافت و ظرافت  خاص 
او در آثاری چون:  هذیان دل، ای وای مادرم، نقاش، پیام انشتین 
و... منتقدان شعر فارسی را دچار حیرت و سرگشتگی کرده است 
و به یقین بعضی از این آثار در صورت ش��رح و بس��ط، تبدیل به 
گنجینه ای جاودانه می شود.  جامعیت و تنوع در شعر شهریار و 
نیز انسانیت شهریار، وی را به شاعری مردمی و محبوب تبدیل 
کرد و نام گذاری س��ال روز وفاتش به روز ملی شعر و ادب شاید 

کوچک ترین کار در حق این شاعر متعهد و مردی است.
شهریار شاعری عاشق بود که ش��عر او جلوه ای از پاکی وجود و 
تبلور حقیقی احساس بود. با آن دلی که غزال چابک دشت های 
غزل بود، می خرامید و چشم زیبا دوس��ت »شاعری« را به خود 
وا می داش��ت. آنجا که در دام�ن دل انگیز »حی��در بابا« طنین 

 می افکند، دل هر عاشق وارس��ته ای به آن سو می شتافت. او در سیر
 پر دامنه خویش، در سلوک عاش��قی تا بدان جا پیش رفت که سزاوار دریافت خرقه از دستان 
مرشد طریقت گشت؛ اما فروتنی و خاکساری اش او را به عالم شاعری فرا خواند. روح پر تالطم 

و پر تکاپوی نغز پرور او را می ستاییم.
استاد سید محمدحسین بهجت تبریزی، ش��اعر پرآوازه معاصر ایران است که در شعر خود به 
»شهریار« تخلص می کرده و با چیرگی تمام به زبان های »فارسی« و »ترکی« شعر می سروده 
است. نفوذ معنوی کالم ش��یرین این شاعر از یک سو در همه جای س��رزمین پهناور ایران بر 

س��راچه دل کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان نشس��ته و هر ایرانی غزل��ی، قطعه ای و یا 
الاقل بیتی از »ش��هریار« بر لوح خاطر خویش س��پرده است و از 

سوی دیگر آوازه شهرت این عاشق دل سوخته 
از فراس��وی مرزه��ای ای��ران به 

سرزمین های دیگر و به 
ویژه کشورهای 

ک  ت��ر

زبان رسیده و سخنان دل نش��ینش روشنی بخش دل شیفتگان گش��ته و هر ترک زبانی که 
منظومه »حیدربابای« او را شنیده منقلب گشته و بر روح لطیف و دل با صفا و هنری همتای 
او آفرین گفته اس��ت. استاد محمدحسین ش��هریار را به سبب غنا و اس��تحکام شعری، تنوع 
آفرینش های هنری و از همه مهم تر جاذبه، نفاذ و رواج کالم می توان یکی از بزرگ ترین شاعران 
قرن حاضر ایران دانس��ت. در قلمروی نقد ادبی ایران از دیرباز سخن  سنجان نکته پرداز همه 
از یک دل و یک زبان، لب به تحسین شهریار گشوده اند. ملک الشعرای بهار با عنایت به اشعار 

شهریار درباره شخصیت او می گوید: 
»شهریار نه تنها افتخار ایران است بلکه افتخار مشرق زمین به شمار می رود.« شهریار با منظومه 
ماندگار حیدربابا که با ش��اه بیت »حیدربابا ایلدیریمالر 
شاخاندا سئل لر سوالر شاقیلدیب آخاندا« 
آغاز می ش��ود؛ شهرت جهانی 
پیدا ک��رد، به طوری 
ک��ه در حال 
ضر  حا

این اثر مهم ادبی ترکی آذربایجانی به بیش از ۹0 زبان در جهان ترجمه شده است.
سکانسی که شهریار را جهانی کرد!

به هر حال، ش��هریار اولین دفتر شعر خود را در سال 1۳10 شمس��ی با مقدمه ملک الشعرای 
بهار، سعید نفیسی و پژمان بختیاری منتشر کرد و بدینسان این شاعر معروف و معاصر پرآوازه 
کشورمان، منظومه »حیدر بابایه سالم« را در سال های 1۳2۹ تا 1۳۳2 سرود، تا اینکه امروزه 

از این اثر به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی جهان یاد می شود.
آنچه در این مورد مهم به  نظر می رس��د اینکه؛ این منظومه ماندگار ش��هریار، تقریبا در تمام 

 کش��ورهای ترک زبان از ترکیه تا قفقاز منتشر و در اختیار عالقمندان ش��عر و ادبیات جهان
 قرار گرفته، و در برخی از کش��ورهای ترک زبان این منظومه اش چندین بار چاپ شده است. 
از س��وی دیگر، بنا به خبری اثر منظوم و زیبای حی��در بابا، »در اکثر دانش��گاه های جهان از 
 جمله دانشگاه کلمبیا در ایاالت متحده امریکا مورد بحث رس��اله دکترا قرار گرفته و برخی از
 موسیقی دانان همانند هاژدک آهنگساز معروف ارمنستان آهنگ جالبی برای آن ساخته است«.

تماشای زندگی از چشم شهریار
البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینکه، این اثر در 12۵ بند، با 62۵ مصراع نوشته 
شده است، از این حیث می گویند، »حیدربابایه سالم« س��ند زنده تاریخ یک روستا است که 
شهریار در آن با قلبی پاک و نیتی صادق، با ساده ترین شکل و در عین حال ادبی ترین حالت از 
خویشان و آشنایان و مردم زادگاه خود و حتی چشمه ها و زمین ها و صخره های اطراف خشکناب 

نام می برد و هر یک را در شعر خود جاودانگی می بخشد.
به سخن دیگر، شهریار در این اثر از دوران کودکی خود در خشکناب، که در پای کوهی به 
نام »حیدربابا« قرار دارد، یاد می کند. او کوه کوچک حیدربابا را مورد خطاب قرار داده 
و توصیف گیرائی از طبیعت و مردمان آن سامان به دست می دهد و گاه احساس 
خود از اوضاع گذشته و حال را با زبان ساده و بی تکلف و نزدیک به زبان عامه مردم 
بیان می کند. ناگفته نماند، به نقلی می گویند؟ شهریار نخستین شعر خود را 
در چهار سالگی به زبان مادری اش سروده که گفته: )رویه باجی - باشیمین 

تاجی- اتی آت ایته - منه وئر کته(.
راز عظمت شهریار چیست؟

 برای یافتن جواب این پرس��ش کافی اس��ت، ش��هریار را در اش��عار 
دیگ��ر ش��اعران و از وص��ف نزدی��کان وی س��نجید. دکت��ر مهدی 
روش��ن ضمیر، دوست نزدیک اس��تاد ش��هریار، در مقدمه ای که به 
کتاب حیدربابای ش��هریار نوش��ته، بر این باور اس��ت: »اگر باغبان 
هنر نبود احساس��ات لطی��ف می پژم��رد و اگر احساس��ات لطیف 
 نبود آدمی از بب��ر و پلن��گ مخوف تر و خ��ون خوارت��ر می گردید. 
آقای ش��هریار به نظر م��ن فرقی که بی��ن ما مردم معمولی و ش��ما 
هنرمندان هست این اس��ت که در س��ینمای زندگی آنچه را که ما 
می بینیم و یا نمی بینیم شما می توانید بگوئید و شرح دهید و آنچه را که 
ما به یک آن حس می کنیم شما آن را سرمدی و جاودان می سازید... 
اگر شهریار نبود کسی حیدربابا را نمی شناخت. مثل این است که با 
عینک نازک بین شما هنرمندان دنیا را بهتر و روشن تر می بینیم و همه 

چیز و همه کس را دوست داشتنی می یابیم«.
نیما یوشیج نیز در این ارتباط معتقد است:

رازی است که آن نگار می داند چیست       رنجی است که روزگار می داند چیست  
آنی که چو غنچه در گلو خونم از اوست      من دانم و شهریار می داند چیست

مهدی اخوان ثالث هم می گوید:  
شهریارا تو همان دلبر و دلدار عزیزی             نازنینا، تو همان پاک ترین پرتو جامی

ای برای تو بمیرم، که تو تب کرده عش��قی    ای بالی تو بجان��م، که تو جانی 
و جهانی

شرح شورانگیز شهریار در وصف قنوت مقام معظم رهبری
استاد شهریار در وصف قنوت نماز رهبر معظم انقالب می گوید:

در رکوع و سجوِد خامنه ای                                                                        من هم از دور سرنگون دلم
خاصه وقِت قنوت او کز غیب                                                                     دست ها می شود ستون دلم

او به یک دست و من هزاران دست                                                         با وی افشانم از بطون دلم
عرشیان می کشند صف به نماز                                                                 از درون دل و برون دلم

من برونی نیم، خدا داند                                                                                  کاین صال خیزد از درون دلم

خانه داری 

 شاعری که 
ملک دل ها را با 

قلمش تسخیر کرد
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