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در تالشیم سوءتفاهم های 
بین ایران و انگلیس را برطرف کنیم

آیت اهلل یوسف طباطبائی نژاد :

حادثه مکه، نشان از بی لیاقتی آل سعود است
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لرد نورم��ن المون��ت، رییس ات��اق بازرگان��ی انگلیس و 
ایران ضمن ابراز امیدواری از گس��ترش مناسبات تجاری 
میان ایران و انگلیس خاطرنشان س��اخت که یک هیات 
اقتصادی انگلیسی قرار است در ماه اکتبر به منظور رایزنی 
و گسترش روابط تجاری میان دو کشور، راهی تهران شود. 
لرد المونت، عضو مجلس اعیان و نایب رییس گروه دوستی 

پارلمانی انگلیس و ایران گفت:  »ریچارد دالتون«، سفیر 
پیشین انگلیس در تهران، ریاس��ت این هیات را بر عهده 
خواهد داشت. وی افزود: در این هیات اقتصادی قرار است 
نمایندگانی از بخش های نفت و گاز، مالی و باالخص بخش 
های خدماتی حضورداشته باش��ند.رییس اتاق بازرگانی 

انگلیس و ایران...

  پاالیش��گاه نفت ش��ازند، به عن��وان ب��زرگ ترین 
تولید کننده بنزین یورو چهار ایران به دلیل حادثه از 

مدار بهره برداری خارج شده است که پیش بینی ...

معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با تاکید بر اینکه آیا تنها 
 باید برای جنگ مذاکره می کردیم و برای رفع تحریم ها نباید مذاکره

 می کردیم گفت: این موضوع که شورای امنیت...

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه تحت پوشش قرار گرفتن بیمه 

فرهنگیان بازنشسته منوط به تامین...

»مینگتو« باغ موقوفه ای در دامنه کوهی در روستای 
»تیکن« اصفهان اس��ت که برای پذیرای��ی از زائران 

»صالح پیغمبر« وقف شده و به دلیل ...

 آیا تنها باید ب�رای جنگ مذاکره 
می کردیم 

بزرگ ترین پاالیشگاه نفت ایران 
به طور موقت تعطیل شد

جزییات  بیمه
 تکمیلی فرهنگیان 

ساماندهی باغ »مینگتو«
 در پیچ و خم پژوهش های تاریخی 

عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت: 
خودروس��ازان به دلیل کیفیت پایین و عدم تناسب 
قیمت با کیفیت محصوالت ش��ان به م��ردم بدهکار 
هس��تند. امراهلل امینی اظه��ار ک��رد: کیفیت حلقه 

مفقوده صنعت خودروی ایران ...

مس��وول س��تاد کنگ��ره مل��ی ش��هدای اس��تان 
 چهارمحال و بختی��اری با تاکید بر مش��ارکت همه

  بخش ها ب��ر برگ��زاری ای��ن همایش مل��ی گفت: 
رسانه های اس��تان تالش کنند تا اطالع رسانی این 

کنگره متناسب با اهمیت این رخداد مهم باشد...

خودروس�ازان ب�ه م�ردم 
بدهکارند 

اطالع رس�انی کنگ�ره  ملی 
شهدای استان  متناسب با شان 

این رویداد باشد 
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 قطار گردشگری 
اتریش به اصفهان 

روی ریل 



معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ب��ا تاکید بر اینکه آیا تنها 
 باید برای جنگ مذاکره م��ی کردیم و برای رفع تحری��م ها نباید مذاکره

 می کردیم گفت: این موضوع که شورای امنیت در قطعنامه های اعمالی 
برنامه هسته ای،  ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت شناسایی 
کرده بود واقعیتی غیر قابل انکار است؛که ایران نخستین کشوری است که 

با مذاکرات از ذیل بند 7 خارج شود.
  عب��اس عراقچی ب��ا انتق��اد از اینک��ه برخی از دوس��تان فص��ل هفتم

 ش��ورای امنیت را معادل حمله نظامی قلمداد م��ی کنندگفت: آیا برای 
 جنگ بای��د مذاکره م��ی کردیم و ب��رای رف��ع تحریم ها نبای��د مذاکره

 می کردیم، فصل هفتم منشور سازمان ملل به موضوعاتی می پردازد،که 
 از نظر ش��ورای امنیت تهدید علیه صلح و امنیت ش��ناخته می ش��ود و 
حمل��ه نظام��ی م��اده ای از فص��ل هفت��م منش��ور ش��ورای 
امنی��ت اس��ت؛ ب��ه ط��وری ک��ه اگ��ر ش��ورای امنی��ت قائ��ل ب��ه 
 ای��ن ش��ود موضوع��ی مانن��د برنام��ه هس��ته ای ای��ران ب��رای

 صلح و امنیت بی��ن الملل یک تهدید اس��ت این کش��ور را ذیل فصل 7 
برده و با آن برخ��ورد می کند.معاون ام��ور حقوقی و بی��ن الملل وزارت 
خارجه با بیان اینکه در فصل 7 مراتب و مدارجی ذکر ش��ده است افزود: 
در این راس��تا ابتدا ماده 40 اعمال ش��ده و در صورت ع��دم کفایت ماده 
41 که تحریم های اقتصادی اس��ت به کار گرفته می ش��ود و در صورت 
 عدم کفایت این ماده، بند 42 که ش��امل تهدیدهای نظامی است، انجام

 می شود.
عراقچی با تاکید بر اینکه این موضوع که شورای امنیت در قطعنامه های 
اعمالی برنامه هس��ته ای ایران را به عنوان تهدی��دی علیه صلح و امنیت 
 شناس��ایی کرده بود واقعیت��ی غیر قابل انکار اس��ت ادام��ه داد: در تمام 
6 قطعنامه گذشته این تهدید توسط شورای امنیت مورد شناسایی قرار 
گرفته بود و در این قطعنامه ها تا ماده 41 و حتی مقداری فراتر از 41 پیش 

آمده بود.

الزمه رفع تحریم؛ خروج از فصل هفتم منشور
 وی با بی��ان اینکه به تعبی��ر برخی ش��ورای امنیت تا م��اده 41،5 پیش

 رفته بود تصریح کرد: بند 9 قطعنام��ه 1929 مجوز برخوردهایی فراتر از 
تحریم های اقتصادی را می دهد و تهدیدی را ب��رای ایران ایجاد می کرد 
وقتی شما توسط شورای امنیت به عنوان یک تهدید شناخته می شوید 
یعنی امنیتی کردن کشور ایران و معرفی کردن ایران به عنوان تهدید به 

جهانیان که تهدید امنیتی جدی برای کشور است.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با تاکید بر اینکه الزمه رفع این 
تهدید خروج از فصل هفت بود افزود: در واقع ایران نخستین کشوری است 
که توانسته با مذاکره از ذیل فصل هفتم خارج شود، سایه تهدیدات امنیتی 
را دور کند و تحریم ها را ملغی کرده و از بین ببرد و این کاری است که در 

مذاکرات صورت گرفته و ان شا اهلل نتایج آن مشاهده می شود.
پیش بینی لغو قطعنامه در خود قطعنامه

وی با بیان اینکه روند خروج پرونده ایران از ش��ورای امنیت در قطعنامه 
2231 ذکر شده است ادامه داد: یکی از ویژگی های این قطعنامه جدید که 
در قطعنامه های شورای امنیت منحصربه فرد است این نکته است که این 
قطعنامه نقشه راه را تا 10 سال دیگر در خود قطعنامه ترسیم کرده و نهایتا 
لغو قطعنامه در خود قطعنامه پیش بینی ش��ده است؛ بنابراین بعد از 10 
سال این قطعنامه لغو می شود و ما با شورای امنیت دیگر سروکار نخواهیم 
داشت. عراقچی با تاکید بر اینکه این آخرین قطعنامه ای صادر شده از سوی 
 شورای امنیت برای ایران اس��ت، تصریح کرد: البته این در صورتی اتفاق

 می افتد که همه چیز خوب پیش رود و با نقض توافق و دعوا مواجه نشویم 
و در این صورت موضوع هس��ته ای هم از دستور کار شورای امنیت خارج 
می شود. وی با اش��اره به انتقاد برخی افراد مبنی بر زمان طوالنی خروج 
پرونده ایران از شورای امنیت اظهار داش��ت: برای کشوری که  پنج هزار 
سال تاریخ و تمدن دارد 10 سال از چشم به هم زدن هم کمتر است، اگر با 
دیدی واقع بینانه در روند توسعه صنعتی و چشم انداز بلند مدت جمهوری 

اسالمی ایران حرکتی آهسته در صنعت هس��ته ای داشته باشیم که در 
ازاء آن دیگر صنایع ما از تحریم خارج ش��ده و به رش��د و شکوفایی کشور 
کمک کنند و برنامه هسته ای به جای 10 سال ظرف 15 سال به مرحله 
صنعتی برسد وقفه خاصی را در روند توسعه کشور ایجاد نمی کند. معاون 
امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با بیان اینکه نسبت به ایجاد فضای 
 تخریبی تیم مذاکره کننده قبلی واکنش نشان نمی دهیم افزود:رویکرد تیم 
مذاکره کننده موجود به این صورت بوده که به روند طی ش��ده 12 سال 
گذشته به عنوان یک حرکت یکپارچه نگاه کرده است و به اعتقاد ما مدیریت 
عالی نظام یک حرکتی را به جلو آورده و هر دولت و تیم مذاکره کننده ای 
در مقطع خود وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، البته در جزییات این 
امکان وجود داشت که تیم های قبلی هزینه برخی کارها را کمتر کرده و 

سرعت برخی کارها را افزایش دهند.
رهب�ری داهیان�ه مق�ام معظ�م رهب�ری و کنت�رل

 زیاده خواهی های دشمنان
عراقچی با تاکید بر اینک��ه از دید تی��م مذاکره کنن��ده موفقیتی که در 
مذاکرات حاصل شده نتیجه کار جمعی و یک حرکت 12 ساله بوده است 
ادامه داد: مذاک��رات همانند یک دو امدادی بوده که هر ش��خصی دویده 
و آن چوب را به دیگری واگذار کرده تا به ش��خص آخر رس��یده است که 
نتیجه نهایی حاصل ش��ود، همه در کسب این دس��تاورد شریک بوده اند 
و تحت مدیریت عالی مقام معظم رهبری این دس��تاورد و کار س��نگینی 
 به سرانجام رس��یده و حقوق مردم ایران احیا شده است.وی با بیان اینکه 
تیم مذاکره کننده ب��ه حمایت های مقام معظم رهب��ری متکی بوده که 
خودمان را الیق این حمایت ها  نمی دانسته و شرمنده لطف ایشان شده 
ایم، تصریح کرد: درایت و رهبری داهیانه ایشان هم به تیم مذاکره کننده 
جرات، جسارت و حمایت الزم را داده که پیش روند، مذاکرات را به سرانجام 
برسانند و هم زیاده خواهی های دشمنان را کنترل کرده و سبب شده به 

این نقطه دست یابیم.
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طرز فکر مسووالن درباره 
آمریکا عوض شده

 »سیدحسن« وارد میدان 
می شود

ادامه اختالف ناجا و مرکز 
پژوهش ها درباره گشت ارشاد

تنها پنج درصد از کمپ های 
ترک اعتیاد، استاندارد هستند

شنیده ها 

س��ردار حمیدرضا مقدم فر، مش��اور فرمانده کل س��پاه 
از  پی��ش  اس��المی در س��خنرانی  انق��الب   پاس��داران 
خطب��ه ه��ای نماز جمع��ه این هفت��ه تهران ب��ا تبریک 
ف��را رس��یدن م��اه ذی الحج��ه و با اش��اره ب��ه موضوع 
مه��م نف��وذ دش��من اظه��ار ک��رد: اکن��ون ط��رز فکر 
 مس��ووالنی ک��ه از قب��ل از پی��روزی انقالب ب��ا آمریکا 
مب��ارزه م��ی کردند، ع��وض ش��ده و ام��روز مطرح می 
 کنندکه تا چه زمانی باید با آمریکا قهر باشیم و باید با او 
 تعام��ل کنی��م؛ بای��د بگویی��م که چ��ه چی��زی را باید 
ح��ل کنیم، آمری��کا که تغیی��ری نکرده اس��ت؟ آمریکا 
 ش��یطان ب��زرگ اس��ت و ش��ما چ��ه چی��زی را ب��ا او

 می خواهید حل کنید؟ مس��وولی که می گویی با آمریکا 
باید مشکل را حل کرد، چه چیزی را باید حل کنیم؟ آیا 
 آمریکا از خوی اس��تکباری خود دس��ت برداشته؟ او ظلم 
نمی کند؟ آقای مس��وولی که این حرف را می زنید شما 
عوض ش��ده اید نه آمریکا! زمانی که مسوول عزیز به این 
نقطه می رسد، باید دید چه اتفاقی افتاده که آرمان های 
او تغییر کرده اس��ت. این خط نفوذ جدید دش��من است 
و این ترور فیزیکی نیس��ت که پایانش به شهادت برسد. 
باید برای آن مسوول دعا کرد. مسووالن باید در ادبیات و 

سخنان خود دقت الزم را داشته باشند.

 روزنام��ه گاردین نوش��ت: آی��ت اهلل سیدحس��ن خمینی،
 نوه 43 ساله ی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران تلویحا به 
موضوع کاندیداتوری اش در انتخابات مجلس خبرگان اشاره 
کرده است. در گزارش گاردین به قلم روح اهلل فقیهی آمده 
 است: سیدحس��ن خمینی از جلب توجهات به خود دوری 
می کند؛ اما بارها در به صورت تلویحی از توافق هس��ته ای 
ایران حمایت کرده اس��ت و در مخالفت با تندروی س��خن 

گفته است.
 او در سال های گذشته به درخواست ها برای کاندیداتوری 
در مجلس خبرگان »نه« گفته اس��ت. در بخش دیگری از 
این گزارش آمده اس��ت: کاندیداتوری سید حسن خمینی 
می تواند منجر به تقویت اردوگاه میانه روها شود. وی طی 
 س��خنرانی در 29 اگوست وصیت پدربزرگ خود به پدرش

س��ید احمد خمین��ی را نقل ک��رد. سیدحس��ن خمینی 
گف��ت: امام به ابوی ما گفت ک��ه »نمی گویم در جمهوری 
اس��المی کاری را قب��ول نکن، اگر الزم ش��د همه کار بکن 
و ه��ر مس��وولیتی را قبول ک��ن؛ اما اگر دیگران هس��تند 
بگ��ذار آنها انجام دهند.« وی اف��زود: » بنابراین، اگر روزی 
 الزم ش��د ک��ه م��ن کاری را انجام ده��م در اینجا ش��انه 
 خالی کردن کار غلطی است، زیرا مصلحت سنجی شخصی و 
عافیت طلبی با اندیشه امام و آرمان های ما سازگار نیست.«

را پیمایش��ی  اخی��را  گفت��ه:  منتظرالمه��دی   س��ردار 
 در مرک��ز افکارس��نجی نیروی انتظامی در کش��ور انجام 
دادیم که بر اس��اس آن بی��ش از 50 درصد مردم با ادامه 
فعالیت گشت ارشاد موافق بودند و عده ای فقط به شیوه 

برخورد انتقاد داشتند که آنها هم قابل بررسی است.
پاس��خی انتظام��ی  نی��روی  س��خنگوی   س��خنان 

 به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس است که پیش 
از ای��ن کلی��ات طرح صیانت از حریم عف��اف و حجاب را 
مردود دانسته بود. طبق این گزارش »بی توجهی طرح به 
ض��رورت و لزوم ایجاد مطالب��ه عمومی و وفاق جمعی در 
برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسس��ت بین نظام و 
مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به 
تخلف های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب 
و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه 
نق��دی« از جمله دالیل رد کلیات »طرح صیانت از حریم 
عفاف و حجاب« توسط مرکز پژوهش های مجلس است.

مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی همچنین 
تصویب و اجرای »طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب« 
را سبب افزایش فش��ار در زمینه حقوق بشر بر جمهوری 
اس��المی ارزیابی کرده و در گزارش خود آورده اس��ت که 
»از آنجا که پرونده  های سیاسی کشورمان در نقض حقوق 
بش��ر مطرح اس��ت، تصویب این طرح و اجرایی کردن آن 
می  تواند زمینه  افزایش فش��ار بین الملل��ی علیه ایران در 

مجامع و نظام بین الملل را دامن زند.«

عضو فراکس��یون مبارزه ب��ا دخانیات مجلس ب��ا انتقاد از 
وضعیت غیراس��تاندارد کمپ های ترک اعتیادگفت: نبود 
نظ��ارت و رعایت نکردن اصول اس��تاندارد باعث ش��ده از 

ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد به درستی استفاده نشود.
احم��د آریایی نژاد در گفت وگ��و با خانه ملت در خصوص 
 وضعی��ت کم��پ ه��ای ت��رک اعتیادگفت��ه: بس��یاری از

 کم��پ های ت��رک اعتیاد ی��ا خ��ارج از نظارت ب��وده یا 
غیراس��تاندارد هس��تند، به نظر می رسد کمتر از 5 درصد 
کم��پ ه��ای ت��رک اعتی��اد از اس��تاندارد الزم برخوردار 
 باش��ند. نماین��ده مالی��ر در مجل��س ، با تاکی��د بر وجود

 پتانس��یل های بس��یار در کمپ های ت��رک اعتیاد گفته: 
متاس��فانه به دلیل نبود نظارت از ظرفیت کمپ های ترک 
اعتیاد به درستی استفاده نمی شود؛ این در حالی است که در 
 صورت نظارت بر فعالیت کمپ ها موفقیت شان دو چندان 

خواهد شد.

لرد نورمن المونت، رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران ضمن ابراز امیدواری از گسترش 
مناس��بات تجاری میان ایران و انگلیس خاطرنش��ان س��اخت که یک هیات اقتصادی 
انگلیس��ی قرار اس��ت در ماه اکتبر به منظور رایزنی و گس��ترش روابط تجاری میان دو 

کشور، راهی تهران شود.
لرد المونت، عضو مجلس اعیان و نایب رییس گروه دوس��تی پارلمانی انگلیس و ایران 
گفت:  »ریچارد دالتون«، سفیر پیشین انگلیس در تهران، ریاست این هیات را بر عهده 
خواهد داشت. وی افزود: در این هیات اقتصادی قرار است نمایندگانی از بخش های نفت 

و گاز، مالی و باالخص بخش های خدماتی حضورداشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی انگلی��س و ایران با بی��ان اینکه اقتصاد انگلی��س توانمندی های 
 بسیاری در بخش های خدماتی دارد خاطرنشان ساخت: خدمات بخش مهمی از تجارت

  بین المللی اس��ت و من فکر می کنم که بخش ه��ای خدماتی آین��ده اقتصاد جهانی 
خواهد بود.

 لرد المون��ت بابیان اینک��ه وی این هی��ات اقتص��ادی را همراهی نخواهد ک��رد افزود:
 دوست دارم که به ایران بروم و احتماال سال آینده میالدی سفری را خواهم داشت؛اما 

امیدوارم که این سفر آغاز سفرهای بسیاری باشدکه ما به ایران خواهیم داشت.
وی همچنین گفت: طی یک دهه گذش��ته به دلیل کاهش مناس��بات سیاسی، شرایط 
سختی را پش��ت س��ر گذاش��ته ایم؛ در این مدت تجارت )میان انگلیس و ایران( سیر 
 نزولی داش��ته و به دنبال آن روابط م��ا نیز کاهش پیدا ک��رد؛ ازاین رو ات��اق بازرگانی

 )انگلیس- ایران( با مشکالت مالی مواجه شده است.
لرد المونت بابیان اینکه سطح روابط تجاری انگلیس با ایران در دوره یاد شده نسبت به 
سایر کشورهای اروپایی بسیار پایین بوده است افزود: اما اکنون فرصت هایی بسیار خوبی 

وجود دارد و به دالیل مشخص این وظیفه ما است تا از این فرصت ها استفاده کنیم.
وی ادام��ه داد: اکن��ون باکم��ال خرس��ندی اع��الم م��ی کن��م که ش��مار اف��رادی 
 ک��ه جدی��دا ب��ه ات��اق بازرگان��ی انگلی��س و ای��ران پیوس��ته ان��د رو افزای��ش بوده

 است.

 این سیاستمدار انگلیسی با ابراز خوشبینی نسبت به اجرایی شدن توافق وین گفت: من
 بر این باور هس��تم که این توافق دیر یا زود اجرا خواهد ش��د؛ اما در ای��ن میان ما باید 
سیاست ها را پشت س��رمان بگذاریم؛ چراکه ما می توانیم مکمل های خوبی در بخش 

تجاری باشیم.
وی افزود: انگلیس و اروپا ظرفیت های بسیاری در بخش فناوری، تخصص و محصوالت 
 باکیفیت دارند که برخ��الف احترامی که برای محصوالت چینی قائل هس��تم؛  اما فکر

 نمی کنم که با محصوالت وفناوری های اروپایی قابل قیاس باشند.
المونت در پاسخ به این سوال که چنانچه رییس جمهوری آتی آمریکا، توافق هسته ای 
میان ایران و گروه پنج به عالوه یک را نپذیرد، موضع لندن، باألخص در بخش اقتصادی 
چه خواهد بودگفت: من فکر می کنم برای ریی��س جمهوری آتی آمریکا درصورتی که 
بخواهد توافقی را که از سوی کنگره تائید شده و قسمت هایی از آن نیز اجرایی شده است 

را لغو کند، کار خطرناکی خواهد بود.
 این سیاس��تمدار انگلیس��ی افزود: با این حال دولت انگلیس نس��بت به اجرایی شدن 
توافق وین اشتیاق فراوانی دارد و درصورتی که آمریکا بخواهد تغییری در سیاست هایش 
اجرا کند، فکر نکنم اتفاقی به غیراز سرخوردگی رخ دهد. ما سیاست مان را بر این اساس 

تنظیم کرده ایم و امیدوارم که همچنان باقی بماند.
وی همچنین در بخش دیگری از این گفت وگو به روابط جمهوری اسالمی ایران و غرب 
اشاره و عنوان کرد که پس از انقالب اسالمی در س��ال 57، مناسبات ایران با غرب رو به 

سردی رفت.
المونت درعین حال ایران را کشوری وس��یع و توانمند و با جمعیتی قابل توجه توصیف 
کرد و گفت: من فکر می کنم که اکنون زمان زیادی گذشته است و ایران باید روابطش 

را با سایر کشورها عادی کند.
وی ادامه داد: همان طور که آقای روحانی رییس جمهوری ایران گفته است، ایران و غرب 
اش��تراکات زیادی از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم ، همچون داعش، دارند و اکنون 

ایران نقش مهمی را در خاورمیانه ایفا می کند.

این سیاس��تمدار انگلیس��ی ادامه داد: البته ما نباید متوقع باش��یم که یک شبه روابط 
گسترش یابد، اما من امیدوارم که در طول زمان این مساله اتفاق بیفتد.

المونت همچنین به نقش گروه دوس��تی پارلمانی انگلیس و ای��ران در اصالح دیدگاه 
سیاستمداران انگلیسی نسبت به ایران اش��اره کرد و گفت: ما می دانیم که در انگلیس 
 س��وءتفاهم هایی نس��بت به ایران وجود دارد که البته ب��ه همان میزان نی��ز در ایران

 )نسبت به لندن(چنین است؛ ازاین رو ما در این گروه تالش می کنیم تا نظر سایر اعضاء 
 پارلمان انگلیس را نسبت به ایران جلب کنیم و با آن ها در این خصوص جلساتی داشته

 باشیم.
وی افزود: ما در ماه مارس گذشته میزبان شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ایران بودیم و در ابتدای سال 2014 میالدی نیز جک اس��تراو، جرمی کوربین و من به 
ایران س��فر کردیم؛ از این رو گروه پارلمانی دوس��تی انگلیس و ایران می تواند در ابعاد 

گسترده تر نقش مهمی را در بهبود روابط دو کشور ایفا کند.

ابراز امیدواری ازگسترش مناسبات تجاری انگلیس با ایران:

در تالشیم سوءتفاهم های بین ایران و انگلیس را برطرف کنیم

یک تحلیل گر مسائل سیاس��ت خارجی تاکیدکرد: موضوع 
توافق هسته ای در آمریکا با مس��ائل انتخاباتی گره خورده 
اس��ت و برای همین جمهوری خواهان ب��ا برجام مخالفت 
می کنند. آنها سعی می کنند تا با فضاسازی دست به بسیج 
افکارعمومی بزنند ت��ا از این طریق موقعی��ت بهتری برای 

خویش در انتخابات فراهم کنند.
داوود هرمیداس باوند، با اش��اره به پایان بررسی برجام در 
کنگره آمریکا گفت: برجام براس��اس قانون بررس��ی توافق 
هسته ای در کنگره می بایس��ت در مجالس این کشور مورد 
بررسی قرار می گرفت و مدت زمان این بررسی تا پایان 17 

سپتامبر بود.
وی با اش��اره به حمایت ه��ای دمکرات ها از برج��ام اظهار 
داشت: ابتدا جمهوریخواهان فکر می کردند که دمکرات ها 
نی��ز از تواف��ق هس��ته ای حمای��ت نخواهند ک��رد و اوباما 
 حت��ی نتوان��د می��زان آرای الزم ب��رای حمای��ت از وتو را

 به دس��ت آورد. حتی روند حمایت از برجام در مجلس سنا 
نیز در ابتدا بس��یار کند پیش می رفت؛ اما اوباما نه تنها 34 

رای الزم برای حمایت از وتو را به دست آورد بلکه این میزان 
از حمایت به بیش از 40 رای افزایش یافت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این میزان حمایت موجب شد 
تا دمکرات ها بتوانند با استفاده از ترفند فیلی باستر مانع از 

رد برجام در کنگره آمریکا شوند.
هرمیداس باوند با بیان اینکه عدم رد برجام درکنگره موجب 
حفظ اعتبار آمریکا در عرصه بین المللی ش��د تصریح کرد: 
برجام ، توافقی بود که عالوه بر آمری��کا، پنج قدرت جهانی 
دیگر نیز در به دست آمدن آن تالش کردند و تمامی اعضای 
شورای امنیت که وظیفه حراست از صلح و امنیت بین المللی 

را برعهده دارند ، بر آن صحه گذاشتند.
 وی درب��اره مخالف��ت جمهوریخواه��ان ب��ا برج��ام نی��ز

 خاطرنشان کرد: موضوع توافق هسته ای در آمریکا با مسائل 
انتخاباتی گره خورده است و برای همین جمهوری خواهان 
با برجام مخالفت می کنند. آنها سعی می کنند تا با فضاسازی 
دست به بس��یج افکارعمومی بزنند تا از این طریق موقعیت 

بهتری برای خویش در انتخابات فراهم کنند.

این دیپلمات اس��بق کش��ورمان با تاکید ب��ر اینکه تمامی 
اظهارنظرها از س��وی این افراد انتخاباتی است ابراز داشت: 
تا دو سال دیگر و زمان روی کار آمدن رییس جمهور بعدی 
دو سوم توافق هس��ته ای اجرا شده اس��ت و رییس جمهور 
بعدی چگونه می خواهد مانع از اجرای تتمه برجام ش��ود؟ 
از سوی دیگر ، روس��ای دولت ها موظف به اجرای تعهدات 
دولت پیش��ین هس��تند و با بهانه گیری نمی توانند س��لب 

مسوولیت کنند.
باوند درباره تالش های آتی نمایندگان جمهوریخواه کنگره 
برای ناکام گذاش��تن اجرای توافق بیان ک��رد: آنها درصدد 
اعمال تحریم های بیشتری به بهانه حقوق بشر و حمایت از 
تروریسم هستند و ممکن است از این عرصه وارد شوند.وی 
اضافه کرد: آنها می گویند ایران حقوق بشر را نقض می کند و 
از سوی دیگر ایران را متهم به حمایت از تروریسم می کنند. 
منظور آنها از تروریسم نیز داعش ، القاعده و طالبان نیست 
بلکه منظور آنها گروه ها و جریان های حامی مقاومت مانند 

حماس ، حزب اهلل و مقاومت اسالمی است.

هرمیداس  باوند:

عدم رد برجام، 
اعتبار آمریکا در عرصه 
بین المللی را حفظ کرد

خبر 

امام جمعه موقت ته��ران با بیان اینکه ملت ایران زیر بار اس��تکبار نخواهد رفت  
 اظهار داشت: آنهایی که می گویند انقالب به پایان رسیده خود تمام شده اند؛ زیرا 

انقالب اسالمی حرکت جهشی خود را در مسیر پیشرفت آغاز کرده است.
حجت االسالم کاظم صدیقی،  در خطبه دوم نماز جمعه با تسلیت رحلت آیت اهلل 
خزعلی افزود: وی فردی مومن، مجاهد در راه خدا و سخت گیر در برابر انحرافات 
سیاسی بود. وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان سپاه 
پاسداران و سخنرانی های اخیر ایشان اظهار داشت: رهبر معظم انقالب از همه 
هوش��یاری، در صحنه بودن و حفظ آمادگی ه��ای الزم در همه جبهه هایی که 

دشمن قصد تاخت و تاز به ما دارد را خواستار شدند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه سپاهیان جزء برجستگی های انقالب اسالمی 
هستند تصریح کرد: ایش��ان در جمع فرماندهان سپاه روی کلمه سپاه و انقالب 
اسالمی تاکید کردند و تنها ارگان و تش��کیالتی که وظیفه ذاتی آن رصد کننده 
توطئه های داخلی و خارجی است و باید چتر اطالعاتی قوی داشته باشد،ر همین 

سپاه پاسداران است.
وی افزود: س��پاه باید تمامی خطرات دشمنان علیه کش��ور در نطفه خفه کند 
و آن کس��انی که می گویند انقالب اس��المی به پایان رس��یده اس��ت خودشان 
 به پایان رس��یده اند؛  زیرا ت��ازه انقالب را خ��ود را آغاز کرده و م��ردم ما هرگز با 
روحیه انقالبی برای مبارزه با آمریکای فریبکار آدم کش تا ظهور امام زمان )عج( 

خسته نمی شوند.
صدیقی اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب، انقالب را دائما در حال تحول اعالم 
کردند و متدینین شهادت را صعود و پرواز و سعادت بزرگ تلقی می کنند و انقالب 

ما، انقالب اخالقی و دینی و تحول بنیادین فرهنگی و دینی است.
وی افزود: انقالب ما در منطقه به دنبال بازکردن جبهه های جدید اس��ت و ما به 

پایان راه نرسیدیم و جوانان انقالبی را در مسیر پیشرفت کشور قرار داده است.
امام جمعه موقت تهران افزود: شعار اول انقالب این بود ملت و نهضت ما حسینی 
)ع( است و امروز این شعار اول انقالب تجلی پیدا کرده ومرحله حرکت جهشی 
کشور ما شروع شده است و انقالب ما هرگز حرکت ارتجاعی و عقب گرد نخواهد 

داشت، زیرا این مسیر درخور ملتی با تقدیم شهیدان بسیار نیست.
وی افزود: امروز بنی امیه زمان ما، آمریکا است و جنایات آمریکا و اسراییل همان 
جنایت حرمله ها و شمرها است واین ملت با خون شهیدان خود پیمان بسته اند 

که در کنار سپاه، عاشق شهادت باشند.
صدیقی حادثه مکه مکرمه را از بی کفایتی حاکمان آل س��عود دانست و افزود: 
هرچند سالی اتفاقی عجیب در حج رخ می دهد و جهان اسالم را سوگوار می کند، 

به بازماندگان و رهبر انقالب تسلیت می گوییم.
وی همچنین با اشاره به تعرض صهیونیست ها به مسجد االقصی اظهار داشت: 
این جنایت کاران به هیچ مرزی و حتی به قانون خود پایبند نیستد و در عین حال 
سازمان ملل هم واکنشی نش��ان نمی دهد و در عمل هم از آدم کش ها حمایت 
می کند. صدیقی بامحکوم کردن ورودصهیونیست ها به داخل مسجد االقصی 
خاطرنشان کرد: این جنایت هایی که درفلسطین اشغالی رخ می دهد باعث کوتاه 
تر ش��دن عمر رژیم صهیونیست خواهد ش��د و حتی زودتر از وعده رهبر معظم 
انقالب ، عمر این رژیم به 25 سال نخواهد رسید. امام جمعه موقت تهران با تاکید بر 
اینکه امیرالمومنین )ع( یکی از الزامات برای مسووالن را رحم، دوستداری و لطف 
با مردم دانسته اند، اظهار داش��ت: تهدید مردم و افراطی نامیدن جوانان انقالبی 
با لطف همخوانی ندارد، بنابراین تهدید مردم و به وجود آوردن فضایی که نتوان 

حرف حق را زد خالف دستورات امیرالمومنین )ع( به مسووالن است.

امام جمعه موقت تهران:
انقالب اسالمی حرکت جهشی 
پیشرفت را شروع کرده است

وضعیت ایران در ذیل بندهای 
فصل7 منشور ملل متحد؛

آیا تنها باید 
برای جنگ 

 مذاکره 
می کردیم



اخبار   اخبار  
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رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در حالی از واردات کشمش از 
ازبکستان و افغانستان خبر داد که میزان تولید انگور و کشمش ما هر 
ساله مازاد بوده و وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر برای جلوگیری 
از ضرر، محصول کش��اورزان را خرید تضمینی  می کند.محمد حسن 
ش��مس فرد اظهار کرد: درحال حاض��ر در میان خش��کبار موجود در 
بازار مصرف، بادام آمریکایی و کشمش ازبکستان و افغانستان و تخمه 
کدوی چینی و بادام هندی به ایران می آید.وی تاکید کرد: کش��مش 
وارداتی عمدتا بعد از واردات و فرآوری دوباره صادر می شود و بخشی از 
آن نیز در قنادی ها به فروش می رسد، اما با توجه به اینکه میزان تولید 
بادام کشورما کم اس��ت، بادام آمریکایی وارداتی به طور کامل در بازار 
مصرف می شود. وی یادآورشد: کشمش های س��یاه بزرگ که در بازار 
تحت عنوان مویز شناخته می شود وارداتی اس��ت، اما حجم زیادی را 

شامل نمی شود.
بازار ایران در تصاحب بادام آمریکا

ش��مس فرد تصریح کرد:  عمده بادامی که در بازار مصرف و قنادی ها 
مشاهده می شود وارداتی اس��ت و از آمریکا به شکل قاچاق و با واسطه 
دبی به ای��ران می آید.وی گفت:  وزارت جهاد کش��اورزی می گوید که 
اجازه ثبت سفارش واردات بادام را نداده است اما مرزنشینان می توانند 
واردات، داشته باشند.ش��مس فرد تاکید کرد: هندی ها به دلیل طعم 
و مزه مطلوب بادام ایران، مش��تری بادام تولیدی ما بوده آن را خیلی 
دوست دارند بنا بر این بادام تولیدی ما هر چند با تولید کم به این کشور 
صادر می شود.وی یادآور شد:  یک شکل و اندازه بودن و نداشتن بادم 
تلخ در میان بادام های آمریکایی باعث شده که اتفاقا این محصول نیز 

در بازار ایران طرفداران زیادی داشته باشد.
قاچاق تخمه کدوی چینی به ایران

شمس فرد تصریح کرد:  با توجه به اینکه بادام هندی در کشور ما تولید 
نمی شود، واردات آن قانونی بوده و برای واردات آن حجم مشخصی در 
نظر گرفته شده است.وی گفت: در میان تخمه ها نیز تنها تخم کدوی 
پهن از چین به صورت قاچاق به کشور وارد می شود اما سایر تخمه های 

موجود در بازار داخلی است و تخمه های ما صادر هم می شوند.

 پاالیشگاه نفت شازند به عنوان بزرگ ترین تولید کننده بنزین یورو 
چهار ایران به دلیل حادثه از مدار بهره برداری خارج ش��ده است که 
پیش بینی می شود با تعطیل شدن این پاالیشگاه حجم واردات بنزین 

افزایش یابد.
پاالیشگاه نفت ش��ازند از ظرفیت تولید روزانه میلیون لیتر بنزین با 
استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا برخوردار است که با تعطیلی موقت 
این پاالیشگاه عظیم نفتی، قطعا حجم واردات بنزین کشور با افزایش 

روبه رو خواهد شد.
پاالیشگاه نفت شازند از ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۶ میلیون لیتر 
بنزین با استاندارد یورو چهار برخوردار است و یکی از مهم ترین تامین 
کنندگان بنزین یورو چهار کالنشهرهای کشور به ویژه تهران، کرج، 

اراک و حتی قم است.
از س��وی دیگر در حالی به دلیل حادثه و مش��کالت فنی پاالیشگاه 
نفت ش��ازند به صورت موقت تعطیل شده اس��ت که از ابتدای سال 
جاری تاکنون ای��ن پاالیش��گاه عظیم نفت��ی در چندی��ن نوبت به 
 دلی��ل انجام تعمی��رات اساس��ی از مدار به��ره برداری خارج ش��ده

 بود.
آمارهای منتش��ر ش��ده از س��وی ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی نش��ان می دهد که از مدار خارج شدن پاالیشگاه 
 نفت ش��ازند منجر ب��ه افزای��ش قابل توج��ه واردات بنزین کش��ور

شده است.
بر اس��اس گزارش های ارائه ش��ده توس��ط ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی متوس��ط واردات بنزین در س��ال گذشته 
ح��دود 4/5 ت��ا پن��ج میلی��ون لیتر ب��وده ک��ه حج��م واردات این 
فرآورده اس��تراتژیک نفتی از ابتدای س��ال جاری تاکنون با افزایش 
 نزدیک ب��ه دو برابری به حدود هش��ت میلیون لیتر در روز رس��یده

 است.
به گفته شاهرخ خس��روانی قائم مقام ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
طوالنی شدن زمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه نفت شازند اراک یکی 
از مهم ترین عوامل واردات این فرآورده پرطرفدار نفتی از ابتدای سال 

جاری تاکنون است.
وزارت نفت در ۱۷۰ روز نخست سال جاری بیش از ۱/3میلیارد لیتر 
بنزین به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دالر وارد کشور شده است که با 
این اعتبار می توان منابع مالی ساخت دستکم یک پاالیشگاه ۶۰ هزار 

بشکه ای نفت را تامین کرد.
همچنین از ابتدای س��ال جاری تاکنون به اس��تناد آمارهای شرکت 
ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی به طور میانگی��ن روزانه بیش از ۷۲ 
 میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

سه درصد رشد داشته است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار؛
ایران، واردکننده کشمش شد

بزرگ ترین پاالیشگاه نفت ایران 
به طور موقت تعطیل شد

 باگذشت دوس��ال از فعالیت دولت تدبیر، ارقام متفاوتی از 
هزینه ایجاد یک ش��غل از ۱۰ میلیون تا ۲/۶میلیاردتومان 
به گوش می رس��د، با این وجود هنوز کلیدی نتوانسته قفل 

بیکاری جوانان را باز کند و این طلسم را بشکند.
کارشناسان می گویند هزینه ایجاد شغل در ایران باال است و 
بعضا با صرف هزینه های سنگین نیز نمی توان بیش از چند 
شغل ایجاد کرد، همچنین عنوان می شود اشتغال زایی در 
ایران پیچیده تر و نس��بت به چند سال گذشته هم گران تر 

شده است.
همین چند سال قبل در زمان فعالیت دولت دهم، مسووالن 
می گفتند با ۲۰ میلیون تومان نیز می توان در بخش تعاون 
اش��تغال زایی کرد. کمی قبل تر از آن و در زمان دولت های 
پیشین وام های ُخرد سه میلیون تومانی برای خوداشتغالی 

به برخی افراد پرداخت شد.
بنابراین تنه��ا در طول یک ده��ه، هزینه ایجاد ش��غل در 
ایران افزایش چشمگیری داش��ته به نحوی که امروز دیگر 
اشتغال زایی با سه میلیون و پنج میلیون تومان بیشتر شبیه 
شوخی است. البته ممکن است در برخی مشاغل خاص و یا 
خوداش��تغالی ها افراد با ارقام اینچنینی و حتی کمتر از آن 
نیز وارد شوند، اما مقامات دولتی، متوسط هزینه ایجاد شغل 

در ایران را ارقام متفاوتی اعالم می کنند.
هزینه ایجاد یک شغل چقدر است؟

 عنوان می ش��ود وقتی می توان گفت که شغلی ایجاد شده 
و فردی در آن مش��غول به فعالیت است که اوال آن شغل در 
بستر اقتصاد رس��می شکل گرفته باش��د و نه غیررسمی و 

داللی، دوم اینکه دارای پایداری و امنیت باشد و فرد بتواند 
از طریق آن پیشرفت داشته باشد. از سویی درآمد آن شغل، 
کفاف هزینه های زندگی را بدهد و هر لحظه بیم از دس��ت 

رفتن درآمد و یا خود شغل نرود.
امروز دیگر نه تنها اشتغال زایی دشوارتر و پیچیده تر شده، 
بلکه خواسته ها و عالیق افراد برای وارد شدن به کارها نیز 
پیچیده و سخت شده است؛ به بیان دیگر بسیاری از افراد به 
دنبال شغلی با نام خوب، درآمد مناسب و دارای خصوصیت 

پیشرفت در آینده هستند.
البته افراد بس��یاری هس��تند که می خواهند پش��ت میز 
بنشینند و شغل کم دردس��ر و حتی بی دردسری را داشته 
باش��ند. اغلب جوانان از وارد ش��دن به مش��اغل س��خت و 
دارای ویژگ��ی های ریس��ک پذی��ری باال می هراس��ند و 
 اساس��ا انجام اینگون��ه فعالیت های اقتصادی را دلچس��ب 

نمی دانند.
همچنین اغلب به کس��ب درآمد به اصطالح کارمندی قانع 
می شوند و عالقه ای نیز به مباحث کارآفرینی دیده نمی شود. 
بسیاری از افرادی هم که می خواهند شغل خویش فرمایی 
داشته باشند، بیشتر در بخش خدمات وارد شده و به صورت 
کلی، کارآفرینی در ایران موضوعی نو و شناخته نشده است.

نظام آموزشی کارمند پرور
به عقیده کارشناس��ان، این خصلت نظام آموزشی تئوریک 
و کارمند پرور اس��ت که توجهی به ایجاد انگیزه کارآفرینی 
و ریس��ک در جوانان ندارد و از آنها نیروهایی داوطلب ارائه 
خدمات اجتماعی می سازد و در این بستر کارآفرینی اغلب به 

صورت خودجوش و بر اساس توانمندی ها و عالیق شخصی 
افراد شکل می گیرد و در سیستم آموزشی، چندان تالشی 
برای کارآفرین پروری وجود ندارد. از این رو، در طول یکی 
دو دهه اخیر اشتغال افراد در ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر 
در بخش خدمات شکل گرفته، حوزه کشاورزی که می تواند 
زمینه های کارآفرینی را نیز به همراه داشته باشد تنها سه 
میلیون اشتغال زایی دارد و صنعت نیز برای چیزی بیش از 
شش میلیون نفر اش��تغال زایی داشته است.طی سال های 
اخیر برخی تالش ها برای اشتغال زایی آسان و کم خرج از 
سوی دولت ها در رشته هایی مانند مشاغل خانگی نیز دنبال 
شده که در عمل توفیق چندانی نداشته است. با این وجود، 
 اینکه اشتغال زایی با چاش��نی خالقیت های فردی و حتی 
گروه های کوچ��ک در این قالب ترویج می ش��ود نیز حائز 

اهمیت  است.
س��یدحمید کالنتری؛ معاون تعاون وزیر کار با اعالم اینکه 
متوسط ایجاد شغل در بخش تعاون 5۰ تا ۶۰ میلیون تومان 
اس��ت گفت: با این وجود، در برخی رشته ها می توان با ۱۰ 
تا ۱5۰ میلیون تومان نیز اشتغال زایی داشت، اما متوسط 
ایجاد اش��تغال در بخش غیر تعاونی به ۲۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.
مشاغل ُخرد ۲۰ میلیون تومان پول می خواهد

پیش از آن نیز وزیر کار با اعالم اینکه هزینه ایجاد اش��تغال 
در برخی صنایع مانند پتروشیمی تا ۲/۶ میلیاردتومان برای 
هر ش��غل نیز اس��ت، گفته بود: در بخش اش��تغال نیازمند 
اقدامات فوری و اعتبارات ویژه هستیم و ممکن است بتوان 
در بخش مش��اغل ُخرد و کوچک با ۲۰ میلی��ون تومان نیز 

اشتغال زایی داشت.
وی، متوس��ط هزینه ایجاد ش��غل در سال گذش��ته را ۲۰ 
 ت��ا ۷۰ میلی��ون تومان دانس��ته ب��ود و قیمت تمام ش��ده

اشتغال زایی در ش��رکت های وابس��ته به تامین اجتماعی 
را نیز ۸5۰ میلیون تومان می داند. وی در خردادماه س��ال 
گذش��ته نیز هزینه ایجاد هر ش��غل را 4۰۰ میلیون تومان 
دانسته و بیان کرده بود: قبل از رش��د منفی اقتصادی، این 

رقم ۱5۰ میلیون تومان بود.
قائم مقام وزیر کار نیز معتقد اس��ت: گاهی ب��ه ازای 3۰۰، 
4۰۰ و۶5۰ میلیون تومان تنها یک شغل ایجاد شده و این 
در حالی است که درصد زیادی از افراد جامعه زیر5۰ سال 
سن دارند و به دلیل برخی از کوتاهی ها در گذشته بازار کار 

تنظیم نشد.
با وجود اینکه مشخص نیست واقعا با صرف کدام یک از این 
ارقام می توان اشتغال زایی کرد و سالیانه چقدر هزینه صرف 
اشتغال زایی در کشور می شود، اما بخش روشن کار وجود 
بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بی��کار اغلب جوان و زیر 3۰ 
سال در جستجوی کار اس��ت که گویی بیکاری آنها طلسم 
شده و دولت در دو سال گذشته نتوانسته کلیدی بیابد که به 
قفل بسته بیکاری جوانان جویای کار بخورد و خالصه بخت 

آنها نیز برای ورود به بازار کار باز شود.
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رییس هیات مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس با انتقاد 
از نحوه خصوصی سازی و کشتن عمدی معدن، گفت: معدن 

طبس دیگر دولتی نیس��ت: اما به بخش های��ی چون تامین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شده است.

حسن نیک کار با اش��اره به این که معدن زغال سنگ طبس، 
تنها معدن مکانیزه ایران اس��ت و بیش��ترین تولی��د را دارد، 
اظهار کرد: منطقه طبس ۷۶ درصد زغال سنگ ایران را دارد 
اما در سال های اخیر در معدن زغال سنگ طبس نه تنها کار 
توسعه ای انجام نشده است بلکه از سرمایه گذاری های قبلی 
نیز کمتر استفاده می شود. وی کم کاری و عدم توسعه بخشی 
در معدن زغال سنگ طبس را بخشی به دلیل اعمال تحریم ها 
و فشارهای مختلف دانست و اظهار کرد: عدم توسعه معدن، 
عالوه ب��ر تحریم ب��ه کج س��لیقگی های قب��ل از تحریم نیز 
بازمی گردد. رییس هیات مدیره ش��رکت زغال سنگ پروده 
طبس با اشاره به این که کار اجرای معدن طبس را نیز برعهده 
داشته است، یادآور شد: پروژه معدن زغال سنگ طبس شامل 
دو طرح النگ وال )LONG WALL( می شد، اما با هدف 
صرفه جویی خواستند که یکی از دو واحد اجرا شود، در نتیجه 

تولید زغال سنگ در عمل بیش از 5۰ درصد کاهش یافت.
نیک کار با اش��اره ب��ه این که اکنون مقرر اس��ت بر اس��اس 
 برنامه، تجهی��ز کارگاه صورت گیرد، تصری��ح کرد: مقرر بود 
حتی االمکان دو جبهه کار طوالنی النگ وال در معدن اجرا 
شود که اکنون یک بخش کامل ش��ده که با توجه به منحصر 

به فرد بودن آن، در زمان تعمیرات اساسی تولید می خوابد.
تمام دولت ها به معدن بی توجهی کردند

وی ب��ا تاکید ب��ر این که دولت ه��ای گذش��ته و حتی دولت 
کنونی به معدن کمتر توجه می کنند، گفت: هرچه اصرار به 
 توجه بیش��تر به معدن و به ویژه زغال سنگ می کنیم، کاری 

صورت نمی گیرد؛ نفت و گاز کش��ور که تنها درآمد ملی ما را 
شکل می دهد، سیاسی است و سایر کشورها هر موقع بخواهند 
اقتصاد کشور را تحت فش��ار قرار می دهند و قیمت ها را کم و 
زیاد می کنند اما معدن کمتر تح��ت تاثیر چنین رفتارهایی 

است. 
ریی��س هیات مدیره ش��رکت زغال س��نگ پ��روده طبس با 
درخواست از دولت مردان برای عملیاتی کردن شعار توجه به 
معدن اظهار کرد: از دولت مردان می خواهیم نه شعاری بلکه 

در عمل به امور معادن ایران رسیدگی کنند.
نیک کار با انتقاد از نحوه خصوصی س��ازی معدن زغال سنگ 
طبس، گفت: اکنون با جدیت در حال واگذاری گوشه گوشه 
معدن زغال سنگ طبس هستند که به معنای کشتن و از بین  
بردن عامدانه معدن است؛ خصوصی س��ازی خوب است؛ اما 

نحوه خصوصی سازی درست نیست.
وی با اشاره به این که مش��کالت طبس به گوش معاون اول 
رییس جمهور رسیده اس��ت، گفت: الزم اس��ت اتاق فکری 
تشکیل ش��ود که همه مجموعه زغال س��نگ طبس را با هم 
ببیند، سپس قدم بخش خصوصی روی چشم، می تواند بیاید 

و هر که یک گوشه را بگیرد.
رییس هیات مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس درمورد 
برنامه توسعه معدن تا پایان س��ال تاکید کرد: با هیات های 
اروپایی درحال مذاکره هس��تیم و امیدواریم با کمک دولت، 
اخذ فاینانس و ایجاد شرایط مناسب بتوانیم به طور مشترک 

کار استخراج را انجام دهیم.

چینی ها همواره هستند!
نیک کار درم��ورد ورود هیات چینی به ایران با پیش��نهادات 
سرمایه گذاری در معادن از جمله زغال سنگ گفت: چینی ها 
همواره هس��تند، اما بس��یار کن��د کار می کنند و ب��ا این که 
اقتصاد مطرح هس��تند اما در بخ��ش بین المللی و در بخش 
معدن عملک��رد مناس��بی ندارن��د.وی درمورد مش��ارکت 
شرکت های اروپایی نیز تاکید کرد: شرکت های اروپایی برای 
سرمایه گذاری و مشارکت در امور معدن ابراز عالقه می کنند 
اما در عمل نمی دانیم واقعا چقدر برای این کار راغب هستند.

رییس هیات مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس درمورد 
پیش��رفت نیروگاه زغال س��نگ طبس و اعالم درخواس��ت 
سوخت نیز خاطرنش��ان کرد: نیروگاه طبس یکی از الزامات 
دولت است، درمورد اجرای نیروگاه بررسی هایی انجام شده 
که البته نیاز به بازنگری دارد ولی به نظر می رسد برق تولیدی 
توسط نیروگاه های زغال سنگی به ویژه در طبس کاهش ۶۰ 
درصدی هزینه تولید را نسبت به نیروگاه هایی که از سوخت 

گاز یا مایع استفاده می کنند، در پی دارد.
نی��ک کار گفت: طب��ق آخرین مذاک��رات ظاهرا قرار اس��ت 

شرکت های چینی نیروگاه را اجرا کنند.
بخش زغال سنگ طبس با وس��عتی بالغ بر 3۰ هزار کیلومتر 
مربع یکی از بزرگ ترین ناحیه های زغال��ی در خاورمیانه به 
شمار می رود، به طوری که ۷۶ درصد ذخایر زغال سنگ ایران 
در طبس واقع شده و این شهرستان5/5 میلیارد تن ذخیره 

تخمینی زغال سنگ را داراست. 

هزینه ایجاد هر شغل چقدر شد؟ 

طلسمبیکاریباچهکلیدیمیشکند

عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت: خودروسازان به 
دلیل کیفیت پایین و عدم تناسب قیمت با کیفیت محصوالت شان 

به مردم بدهکار هستند.
امراهلل امینی اظهار کرد: کیفیت حلقه مفقوده صنعت خودروی ایران 

در تاریخ فعالیت این صنعت است.
وی با بیان اینکه یکی از دالیل بی توجهی خودروس��ازان به کیفیت 
محصوالت تولیدی، سیاسی بودن این صنعت است، خاطرنشان کرد: 
در این ش��رایط مدیر بنگاه تولیدی نمی تواند اولویت ها را به درستی 
تش��خیص دهد یا اگر هم بتواند به دلیل فش��ارهای بیرونی قادر به 

تصمیم گیری درست نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال چند سال پیش 
و در دوره ای که فروش خودرو در کشور باال بود، خودروسازان به جای 
آنکه درآمد خ��ود را صرف تحقیق و توس��عه و افزایش کیفیت کنند 
به دلیل برخی فش��ارها اقدام به ایجاد سایت های تولیدی زیان ده در 

داخل و خارج کشور کردند.
وی افزود: از آن س��و نیز انحصاری بودن بازار خ��ودرو باعث کرختی 
و تنبلی خودروسازان ش��د به گونه ای که خودروسازان هر چه تولید 
می کردند مردم می خریدند و به همین دلیل آنها انگیزه الزم را برای 
سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توس��عه و تولید محصوالت جدید 

نداشتند.

عضو هی��ات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی خاطرنش��ان کرد: 
بنابراین در شرایط جدید و با لغو تحریم ها، مدیران فعلی شرکت های 
خودروس��ازی باید از گذش��ته پند گرفت��ه و اولویت خ��ود را جذب 
س��رمایه گذاران خارجی برای انتقال تکنول��وژی و تولید محصوالت 

جدید، با کیفیت و با قیمت مناسب قرار دهند.
امینی با بی��ان اینکه در حال حاضر تناس��بی بی��ن قیمت و کیفیت 
خودروهای تولیدی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در این زمینه 
دولت باید با انجام برخی اصالحات شرایط را برای کاهش هزینه های 
تولید در شرکتهای خودروس��ازی فراهم کند تا تناسب بین قیمت و 

کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود.

مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان با اشاره به دس��تور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر لزوم کاهش سه درصدی قیمت گندله، اعالم کرد: اکنون قیمت 
تمام شده محصول تولیدی در بسیاری از بخش ها بیش از قیمت فروش شده 
 که یک زنگ خطر اس��ت و صنعت فوالد نیاز به رونق بازار و طرح های عمرانی

 دارد.
عبدالمجید شریفی درمورد دستور نعمت زاده در راستای کاهش سه درصدی 
قیمت گندله، اظهار کرد: این دستوالعمل تحلیل خود را دارد و کار کارشناسی 
در مورد آن انجام شده است اما اقدامات دیگری نیز برای بهبود بازار فوالد باید 

صورت گیرد.
وی با اشاره به مشکالت صنعت فوالد گفت: نرخ انرژی و به طور شاخص قیمت 
نفت در سه سال اخیر در دنیا کاهش یافته است. قیمت سنگ آهن نیز از 130 
دالر به ازای هر تن به کمتر از 50 دالر رسیده است، هزینه های نیروی انسانی 
در ایران، ساالنه بیش از سایر کشورها افزایش پیدا می کند و هزینه های مالی 

بسیار سنگین است.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با تاکید بر این که باید اقدامات گوناگونی در 
زمینه بهبود فضای صنعت فوالد صورت گیرد، تصریح کرد: خوراک فوالدسازان 
باید با قیمت معقول تامین شود؛ نباید درهای بازار داخلی را به روی محصوالت 
خارجی باز کنیم و این امر با در نظر گرفتن تعرفه و عوارض گمرکی مناس��ب 
امکان پذیر اس��ت؛ بس��یاری از کش��ورها تعرفه واردات را از 30 درصد تا 50 
 درصد افزایش داده اند بنابراین افزایش تعرفه واردات فوالد باید در اسرع وقت 
صورت گیرد.شریفی با تاکید بر مسوولیت فوالدسازان برای دسترسی به شرایط 
مطلوب صنعت، خاطرنشان کرد: فوالدسازان باید به مساله بهره وری توجه و 

تولید را به خوبی حفظ کنند. هنگامی که نیروی انسانی ثابتی فعال است امکان 
بیکار کردن آن با توجه به قوانین و ش��رایط اجتماعی به راحتی میسر نیست؛ 
 بنابراین ب��رای کاهش قیمت تمام ش��ده باید حجم تولی��د را افزایش داد.وی

با اشاره به اهمیت رونق اقتصادی اظهار کرد: درحال حاضر بسیاری از محصوالت 
نهایی کارخانجات روی زمین مانده اس��ت. رونق پروژه های عمرانی، مسکن و 

خانه سازی و آغاز سرمایه گذاری به صنعت فوالد کمک می کند.
در راس��تای بهبود ش��رایط صنعت فوالد و رونق بازار آن، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دستور داده است که قیمت گندله س��ه درصد کاهش یابد و این امر 
واکنش انتقادی فعاالن صنعت سنگ آهن را برانگیخته است، از سوی دیگر به 
اعتقاد فوالدس��ازان اقداماتی فراتر از کاهش قیمت گندله برای بهبود صنعت 

فوالد نیاز است و کاهش قیمت گندله به تنهایی باعث رونق بازار نمی شود.

زنگ خطر برای فوالد به صدا درآمدخودروسازان به مردم بدهکارند

 رییس شرکت زغال سنگ پروده طبس؛

معدن زغال سنگ را عمدا می کشند!
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جنوبگان س��ردترین قاره این کره خاکی اس��ت، اما موضوع مهمی که ای��ن روزها مطرح 
شده این است که اگر سوزاندن سوخت های فس��یلی بی وقفه ادامه داشته باشد، پوشش 
 یخی جنوبگان در مدت زمان کوتاهی از بین می رود.  بررس��ی ها و تحقیقات انجام ش��ده 
 حاکی از آن اس��ت که با ادامه روند کنونی مصرف س��وخت های فسیلی سطح آب دریاها 
هر سال 3 سانتی متر باالتر خواهد آمد و به عبارت دیگر سرعت افزایش سطح آب دریاها 
 به 10 برابر کنونی می رس��د. براساس نتایج به دست آمده از ش��بیه سازی تاثیر تغییرات 
آب و هوایی در آینده، با ادامه روند کنونی مصرف سوخت های فسیلی، صفحات گسترده 
یخی که جنوبگان را دربرگرفته است، ذوب خواهد شد و چنین رویدادی به تسریع سرعت 
افزایش سطح آب دریاها منجر خواهد شد. دانشمندان پیش از این تصور می کردند صفحات 
 یخی گس��ترده ای که بخش غربی جنوبگان را در برگرفته، پایدار است و هزار سال طول 
 می کشد تا پیامدها و تبعات ناش��ی از گرمایش جهانی بتواند به آب شدن این توده یخی 
 منجر شود، اما براساس شبیه سازی های جدیدی که به تازگی نتایج آن منتشر شده است، 
به نظر می رس��د صفحات یخی جنوبگان بسیار آسیب پذیر اس��ت و در نتیجه تغییرات 
 سطح آب دریاها می تواند از آنچه پیش از این تصور می شد، شدت بیشتری داشته باشد. 
نکته مهم این است که بش��ر در ایجاد چنین تغییراتی نقش بس��یار مهمی دارد. ریچارد 
وینکلمن، از اس��تادان فیزیک که اکنون در زمینه طراحی مدل های رایانه ای با موسسه 
پستدام )Postdam( برای بررس��ی تاثیرات آب و هوایی همکاری دارد، بر این باور است 
آنچه امروز بشر در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای بر سر طبیعت می آورد در مدت چند 
دهه به ایجاد تغییراتی منجر خواهد شد که نسل های آینده باید با پیامدهای آن دست و 

پنجه نرم کنند.
تغییری بی سابقه در تاریخ تمدن بشر

 س��فر وینکلمن به جنوبگان این فیزیکدان را به تحقیق درباره ارتباط بین افزایش سطح 
 دی اکس��ید کربن اتمس��فر و کاهش طول عمر توده ه��ای یخی که س��ردترین قاره این 
کره خاکی را در برگرفته است، عالقه مند کرد. این محقق به منظور کشف اثرات بلندمدت 
پدیده گرمایش جهانی ب��ر جنوبگان، تصمیم گرفت در یک طرح تحقیقاتی مش��ترک با 

دانشمند اقلیم شناس کن کالدیرا، از موسس��ه علوم کارنگی دانشگاه استنفورد همکاری 
داشته باشد. این اقلیم ش��ناس پیش از این در مقاله ای که سال 1979 در نیویورک تایمز 
 منتشر شده بود نسبت به وقوع سیل عظیم ناشی از آب ش��دن یخ های جنوبگان هشدار 
داده بود. به این ترتیب با اس��تفاده از مدل رایانه ای که از س��وی اندی ریدول از محققان 
دانشگاه بریستول طراحی شده بود، تاثیر افزایش س��طح گازهای گلخانه ای بر اتمسفر و 
اقیانوس ها شبیه سازی شد و تاثیرات ناشی از افزایش دما در نتیجه افزایش میزان آالینده 

ها بر صفحات یخی مورد بررسی قرار گرفت.
 محققان افزایش انتش��ار کربن را در محدوده ای از 93 گیگاتن )به عنوان پیامد ناش��ی از 
یک دهه مصرف سوخت های فسیلی با سرعت کنونی( تا 12 هزار گیگاتن )براساس مقدار 
 کربن موجود در بقایای کشف و ذخیره شده زغال س��نگ، نفت و گاز( در چند قرن آینده 
 مدل س��ازی کرده اند. یک گیگات��ن برابر اس��ت با یک میلی��ارد تن کربن و س��وزاندن 
سوخت های فسیلی با سرعت کنونی به انتشار 10 میلیارد مترمکعب کربن یا 10 گیگاتن 
کربن منجر می شود که هر سال وارد جو خواهد شد. شبیه سازی ها نشان می دهد اگر 500 
گیگاتن کربن دیگر در جو منتشر شود، در هزار سال آینده سطح آب دریاها بیش از یک متر 
افزایش خواهد یافت. براساس بدترین سناریو محتمل مورد انتظار در این زمینه، اگر در طول 
چند قرن آینده همه ذخایر سوخت های فسیلی سوزانده شود هر قرن سطح آب دریاها بیش 
از سه متر افزایش می یابد و به این ترتیب در 10 هزار سال آینده افزایش سطح آب دریاها به 
50 متر می رسد. چنین تغییری در طول تاریخ 10 هزار ساله تمدن بشری بی سابقه است 
و به این ترتیب شهرهای ساحلی مانند نیویورک، هامبورگ، الگوس، شانگهای، سیدنی و 
ریودوژانیرو که اکنون سکونتگاه بیش از یک میلیارد نفر از مردم دنیاست، در معرض خطر 
قرار می گیرند. به این ترتیب می توان گفت هر 10 گیگاتن کربن به حدود سه سانتی متر 

افزایش سطح آب دریاها در هزار سال آینده منجر خواهد شد.
سپر محافظتی موجودات در معرض خطر

 س��اکنان قاره جنوبگان، یعنی پرن��دگان دریای��ی، پنگوئن ها و ش��یرهای دریایی مانند 
 انسان هایی که در حاش��یه س��واحل اقیانوس ها زندگی می کنند، با پیامدهای ناشی از 

ذوب شدن توده های یخی مواجه می ش��وند که نقش سپر محافظتی برای حفظ حیات و 
زندگی آنها دارد. اگرچه ممکن اس��ت بعضی از این حیوانات در باغ وحش هایی در سراسر 
 دنیا ساکن شوند، اما بسیاری از گونه هایی که زندگی آنها به این صفحات یخی وابسته است 
در هزاره بعدی در معرض خطر انقراض و نابودی قرار می گیرند. در چنین شرایطی استفاده 
از راهکارهایی مانند ایجاد پوشش��ی از جنس اس��ید س��ولفوریک در الیه استراتوسفر به 
 منظور شبیه سازی فرآیند خنک سازی یک آتشفشان نیز کارآمد نخواهد بود. زمانی که 
 توده ها و صفحات یخی ذوب می شوند بازگشت مجدد به چنین شرایطی از نظر طبیعی با 

محدودیت های بسیاری همراه است.
ش��اید اکنون خیلی دیر باش��د که بخواهیم برای حف��ظ بخش هایی از ذخی��ره یخی در 
 غرب جنوبگان چاره ای بیندیش��یم. تحقیقات جدید نش��ان می ده��د صفحات یخی از 
حوضه آموندسن از نقطه غیرقابل بازگشت عبور کرده است. زیرا اقیانوس های گرم به سطح 
 زیرین یخچال های طبیعی راه یافته است. بنابراین حتی اگر دی اکسیدکربن اضافه تری 
 در جو منتشر نشود نیز در چنین شرایطی آب شدن توده های یخی ادامه پیدا خواهد کرد. 
در نتیجه با ادامه روند ذوب ت��وده های یخی و همچنین عوام��ل دیگری از کاهش حجم 
صفحات یخی گرینلند و یخچال های کوهستانی تا گسترش آب های گرم در سطح زیرین 
 توده های یخی، افزایش س��طح آب دریاها در روندی کند و تدریجی یا روندی س��ریع تر 

در هزاره بعدی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
تولید گازهای گلخانه ای متوقف شود

 شبیه سازی های بیشتر نش��ان داده اس��ت اگر بیش از یک تریلیون تن کربن به اتمسفر 
 راه پی��دا کن��د، نواحی ش��رقی جنوبگان نی��ز با بح��ران مش��ابهی مواجه خواهد ش��د. 
 آنچه در این زمین��ه بیش از هر موضوع دیگر موجب ش��گفتی محققان ش��ده س��رعت 
ذوب صفحات یخی در نواحی شرقی جنوبگان است. به گفته محققان حدود ده هزار سال 
طول می کشد تا ورقه بزرگ یخی نیمکره شمالی در پایان عصر یخبندان ذوب شود؛ بنابراین 
 به نظر می رسد ذوب تدریجی بخش ش��رقی جنوبگان نیز به یک بازه زمانی ده هزار ساله 
نیاز داشته باشد. این در حالی اس��ت که با توجه به مقدار کربن منتشر شده در جو ممکن 
است چنین فرآیندی در یک بازه زمانی 200 ساله اتفاق افتد. اگر بتوان افزایش دمای زمین 
را در حدود دو درجه سانتی گراد ثابت نگه داش��ت،که تقریبا معادل انتشار 500 گیگاتن 
کربن بیشتر یا در مجموع یک تریلیون تن کربن است ، افزایش سطح آب دریاها به بیش 
از 2 متر می رسد. در بررسی تاثیر چنین س��ناریوهایی در آینده باید توجه داشته باشیم 
 که اثرات چنین روندی به زیرساخت های بتنی که امروزه انتخاب می شود بستگی دارد. 
اجتناب از تولید گازه��ای گلخانه ای تنها راهکاری اس��ت که می تواند بش��ر را از چنین 

پیامدهایی مصون نگه دارد.
عقب نشینی از خطوط ساحلی

شبیه سازی ها در زمینه بررسی تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن برای میلیاردها نفر 
 از ساکنان مناطق ساحلی با پیامدهای مهمی همراه خواهد بود. اگر افزایش سطح دریاها 
در قرن کنونی اندک باشد، ساخت دیوارها یا سدهای دریایی از راهکارهای موثر برای مقابله 
 با این پیامد خواهد بود، اما اگر سطح آب دریاها ساالنه سه س��انتی متر افزایش پیدا کند 
در چنین شرایطی دیوار یا سد دریایی نمی تواند با این پیامد مقابله کند و گزینه عقب نشینی 

از خطوط ساحلی راهکار قابل اطمینان تری خواهد بود.
بحرانی که ذخیره یخی جنوبگان و دیگر توده های یخی در سطح دنیا را تهدید می کند، 
غیرقابل توقف خواهد بود، مگر این که مردم و دولت ها برای کاهش انتشار دی اکسید کربن 
 در جو همکاری داشته باش��ند. دی اکسید کربن منتشر ش��ده در جو هزاران سال در جو 
 باقی می ماند و گرما را در خود ب��ه دام می اندازد. یک توده یخ��ی در اتاقی گرم در نهایت 
ذوب خواهد شد. اگر مردم از پیامدها و عواقب گسترده چنین روندی در سطح زمین آگاه 
باشند بدون تردید سوخت های فسیلی کمتری می سوزانند تا بتوانند این کره خاکی را از 

هر گونه خطری مصون نگه دارند.

خبردر حال انقراض

آتش سوزی های وسیعی که در مناطق بزرگی از جنگل های واشنگتن 
 اتفاق می افتد در مقایس��ه با تاالب هایی که س��االنه در اثر خش��کی 
از بین می روند از اهمیت کمتری برخوردار هس��تند. کاهش بارش 
 برف و تابس��تان های طوالنی مدت باعث خش��کی مناطق پس��ت 
ش��مال غرب اقیانوس آرام ش��ده و با از بین رفتن تاالب های کوهی، 

زیستگاه دوزیستان تحت تاثیر قرار می گیرند.
»س��ه یون«، پژوهش��گر و محقق تغیی��رات آب و هوایی دانش��گاه 
واشنگتن، در این باره می گوید: »شرایط تغییر آب و هوایی در سال 
 ۲۰۱۵ و خسارات ناش��ی از آن به تاالب ها، مشابه سال ۲۰۷۰ است. 
 در واقع ش��رایط کنونی پیش نمایش ش��رایطی اس��ت که در آینده 

اتفاق خواهد افتاد«.
»وندی پائن«، استادیار دانشگاه س��یمون فریزر کانادا که مطالعات 
زیادی روی دوزیستان رشته کوه های شمال غرب اقیانوس آرام انجام 
داده اس��ت، نیز می گوید: »مطالعات ما نشان می دهد که عدم بارش 
برف در زمستان و دمای باالی تابستان باعث کاهش رشد قورباغه های 
کوچک و مرگ برخی از قورباغه های بزرگ می ش��ود. سال هایی که 
شرایط آب وهوایی مشابه سال ۲۰۱۵ دارند، برای قورباغه ها مناسب 

نخواهد بود«.
تاالب های کوهپایه ای جزو مناطق ناهمواری هستند که در مناطق 
مرتفع قرار گرفته اند. این لکه های س��بز درخشان در میان سنگ ها 
زیستگاهی برای پرورش قورباغه ها، وزغ ها، سمندرها و گودال نوشیدن 
آب برای حیواناتی از قبیل موش های پوزه دراز تا ش��یر های کوهی 
هستند. آنها همچنین محل غذاخوری مرتفع برای پرندگان، مارها و 
پستاندارانی که از دوزیستان و بی مهرگان ساکن در این تاالب های 

مرتفع تغذیه می کنند، هستند.
براساس نتایج مطالعات این پژوهشگران در شرایط آب و هوایی با بارش 
برف کم، تبخیر و تعرق باال و تابستان های گرم طوالنی بسیاری از این 
مناطق کوچک ولی مهم زیست محیطی خشک شده و از بین خواهند 
رفت. مطالعات همچنین نشان می دهد که  نیمی از تاالب های متوسط 
تا سال ۲۰۸۰ به تاالب های زودگذر تبدیل می شوند. این برکه های 
آسیب پذیر در حال حاضر بهترین زیستگاه برای پرورش قورباغه ها و 

سمندرها هستند.

دوزیستان اقیانوس آرام 
در معرض خطر انقراض

                گیاهان

 »آدانسونیا« یا »بائوباب« هش��ت گونه شناخته شده دارد 
که ش��ش گونه از این درخت در ماداگاس��کار، یکی بومی 
س��رزمین اصل��ی آفریقاس��ت، دو گون��ه دیگ��ر یکی در 
 عربستان و یکی در اس��ترالیا رش��د می کند؛ به طور کلی 
 در دش��ت های آفریقا،استرالیا،ماداگاس��کارو هند، عمدتا 
در اطراف خط اس��توا یافت می ش��ود. این درخت یکی از 
عجایب خلقت می باشد و در آفریقا به نام پادشاه درختان 

معروف می باشد.
خصوصیات گیاه شناسی

 ارتف��اع این درخت ب��ه ۱۸ متر می رس��د. می��وه بائوباب 
 به نام »نان میمون« شهرت دارد و طول آن به ۴۰ سانتیمتر 

می رسد. 
بخش اسفنجی این میوه دارای ماده ای لعاب دار و خوراکی 
 اس��ت و رنگی مایل به قرمز و طعمی ترش و شیرین دارد و 
 از آن ب��رای معطر کردن نوش��ابه ها اس��تفاده می ش��ود. 
 تنه بلند و بش��که مانند آن قهوه ای رنگ است و قطر آن به 

۹ تا ۱۲ مترمی رسد. 
 بائوباب وقتی نهال اس��ت مانند درختان معمولی اس��ت؛ 
اما هنگامی که عمرش به ۳۰ یا ۴۰ س��ال می رس��د اتفاق 
عجیبی می افت��د، به این ترتیب که تنه درخت ش��روع به 
بزرگ شدن می کند و ش��اخه های نازک و تقریبا بی برگ 

 آن پائین می افتد. ش��اخه های آن بس��یار ضخیم اس��ت. 
درخ��ت بائوباب ی��ک درخت برگ ریز اس��ت ک��ه هنگام 
زمستان فصل برگ ریزان آن است، که منظره این درخت 
از دور مثل این است که ریشه های گیاه باالی درخت قرار 
گرفته و حتی برخ��ی این درخت را »درخ��ت وارونه« نیز 
 نامیده اند. گل ها ظرف ۲۴ ساعت از درخت سقوط کرده و 
خوش��ایندی  ن��ا  ب��وی  دارای  هن��گام  ای��ن   در 

می شوند.
درفص��ل بارانی س��ال، تن��ه درخ��ت برجس��ته و متورم 
می ش��ود تا آب را ج��ذب کند. بائوب��اب ها م��ی توانند تا 
۱۲۰ه��زار لیت��ر آب را در تن��ه خ��ود ذخی��ره کنن��د. 
س��پس در طول فص��ل گرم��ا، آنگاه ک��ه درخ��ت رژیم 
 گرفته باش��د از آب��ی که در خ��ود ذخیره کرده اس��تفاده 

می کند.
میوه آن بزرگ، تخم مرغی ش��کل و پوشیده از کرک های 
قهوه ای مایل به زرد اس��ت. میوه دارای پوس��ته سخت و 
خشک و بذرهای سیاه رنگ، سخت و لوبیایی شکل است. 
 س��طح پودری میوه غنی از آسکوربیک اس��ید می باشد؛

این گیاه کند رشد می باشد.
خواص درمانی و کاربردهای صنعتی

فیل های تش��نه از خرطوم شان برای س��وراخ کردن تنه 

 درخت اس��تفاده می کنند و چ��وب نرم و مرط��وب آن را 
می جوند. حتی افرادی که در صحرا هستند، می توانند با 
جویدن چوب بائوباب و مکیدن آب درونی آن، زندگی شان 

را نجات دهند.
میوه ت��رش بائوباب نی��ز مفید اس��ت به ط��وری که می 
توان از پوس��ته س��فت آن به ج��ای ظرف اس��تفاده کرد 
البته مصرف هس��ته آن نی��ز ای��رادی ندارد و م��ی توان 
آن را خرد کرد و برای خوش��مزه ش��دن س��وپ استفاده 
 کرد، یا می ت��وان آن را ب��وداده و در تهیه قهوه اس��تفاده 

کرد. 
همچنین نوش��یدنی مقوی که از این میوه بدست می آید 
 موجب ش��ده که بائوباب نام مس��تعار »درخت لیموناد« 
را به خود بگیرد البته آن را »نان میم��ون« نیز می نامند، 
چون میمون ها آن را دوس��ت دارن��د و از خوردنش لذت 

می برند.
گاه��ی اوق��ات از درخت��ان بائوباب��ی که پوک هس��تند 
به ج��ای انبار ی��ا پناهگاه اس��تفاده م��ی ش��ود. مثال در 
زیمب��اوه از یک��ی از درختان ب��ه عنوان جایگاه ایس��تگاه 
 اتوب��وس اس��تفاده م��ی ش��د ک��ه گنجای��ش ۳۰ نفر را 

داشت. 
تکثیر بائوباب توسط کشت بذرهای آن صورت می گیرد.

عکس روز 

 منابع فسیلی 
رو به کاهش ؛ 

 دریاها 
رو به گسترش

درخت بائوباب



روی خط خبر
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مسعود جان  بزرگی،  روانشناس  در پاسخ به سوال ش��هروندی درباره علل کاهش 
انرژی طی روز اظهار داش��ت: خستگی واقعی روانش��ناختی است تا فیزیکی؛ زیرا 
 در صورت خس��تگی فیزیکی،  بعد از اس��تراحت کوتاه فرد می توان��د به کار خود

 ادامه دهد؛  در حالیکه خستگی روانشناختی می تواند موجب اختالل در عملکرد 
شغلی و اجتماعی فرد شود.

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: فکرهای متعارض، خسته کننده هستند 
و موجب خستگی روانشناختی در فرد می ش��وند. برخی افراد فکرها و قاعده های 
ذهنی س��ختگیرانه و خش��کی دارند و این عامل می تواند ف��رد را دچار تعارض و 

خستگی روانشناختی کند.
وی اظهار داشت: افکار متعارض در مسائل شغلی می تواند با عدم انتظار فرد برای 
آنچه درباره پیشبرد برنامه های شغلی اش در ذهن می گذرانده همراه باشد، همچنین 
در روابط بین فردی اگر فردی انتظار اس��تقبال گرم هنگام ورود به منزل را داشته 
باشد، در صورت عدم وقوع این رفتار ممکن است این ذهنیت در او شکل بگیردکه 
اطرافیانش او را دوست ندارند و این موضوع موجب خستگی روانشناختی و عاطفی 

در فرد شود.
این متخصص حوزه بهداش��ت روان خاطر نش��ان کرد: افکار متعارض و خستگی 
روانشناختی می تواند زمینه ساز ابتال به افسردگی در فرد شود؛  زیرا فکر متعارض 
موجب می شود تا فرد خود را مدام شکست خورده بداند و این موضوع آرام آرام منجر 

به پایین بودن حرمت و احترام به خود شود.
تاثیر مکمل های ورزشی بر ناباروری

محمد اسالمی، رییس اداره باروری سالم  نیز اظهار داشت: دو میلیون و 250 تا سه 
میلیون خانواده نابارور در کشور وجود دارند؛ بر همین اساس برای درمان ناباروری 
اقدام و پیشگیری از این مساله را در اولویت خود قرار داده ایم. رییس اداره باروری 
سالم ادامه داد: از جمله برنامه های پیشگیرانه در موضوع ناباروری فرهنگ  سازی 
برای شیوه زندگی س��الم در همه اقش��ار جامعه بوده و امروزه به دلیل اینکه زنان 
برای تحصیالت  ازدواج خود را به تعویق می اندازند س��ن باروری نیز تغییر کرده و 
به دلیل افزایش سن فرد برای ازدواج و باردار شدن در معرض ناباروری قرار گرفتن 
فرد افزایش یافته.اسالمی تغذیه نامناسب، استفاده از موبایل و ورزش های سنگین 
همچون بدنسازی را به دلیل اینکه فرد از مکمل ورزشی اس��تفاده کرده و تعادل 

هورمونی آن به هم می خورد فرد را در معرض ناباروری قرار می دهد.
وی قراردادن لپ تاپ روی پاها و پوش��یدن لباس تنگ را از دیگر عوامل نازایی در 
مردان برشمرد و گفت: براساس علل ناباروری در کشور تولید انبوه مواد آموزشی را 
آغاز کرده ایم و به صورت مکتوب تکثیر و آن را از طریق کانال های مختلف توزیع 

می کنیم.
مدت زمان اثر واکسن آنفوالنزا

محمدحسین سلطان زاده، استاد دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی در مورد 
واکس��ن آنفوالنزا، اظهارداشت: واکسیناس��یون از طریق تزریق به قسمت باالیی 
بازو انجام می گیرد. بزرگساالن تنها سالی یک بار به واکسیناسیون نیاز دارند که از 
زمان تزریق دو هفته طول می کشد تا شخص را در مقابل آنفوالنزا حفاظت می کند. 
همچنین کودکان زیر 12 سال که برای اولین بار واکسینه می شوند نیاز به دو بار 
تزریق،  در فواصل 4 تا 6  هفته دارند.این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در مورد اینکه چه افرادی باید مقابل آنفوالنزا واکسینه شوند، افزود: این واکسن برای 
تمام افراد  به ویژه سالخوردگان توصیه می شود. واکسیناسیون چنین افرادی که 
در آسایشگاه س��المندان و در مکان هایی به مدت طوالنی اقامت دارند نیز توصیه 
می شود.سلطان زاده با اشاره به اینکه واکسن انفوالنزا از یک نوع ویروس زنده ضعیف 
شده که در تخم مرغ رشد می کند، تهیه می شود، ادامه داد: واکسن آنفوالنزا کامال 
بی خطر است. اما در افرادی که حساسیت به پروتئین های تخم مرغ دارند می تواند 
حساسیت ایجاد کند. فردی که می داند به تخم مرغ آلرژی دارد،  نباید این واکسن 
را تزریق کند.وی در ادامه گفت: گاهی اوقات محل تزریق دردناک می شود و گاهی 
عارضه شبیه انفلوانزا خفیف،  12 س��اعت پس از تزریق شروع شده و تا 48 ساعت 
به طول می انجامد.وی  افزود: اگر ش��خصی از سالمتی مناس��بی برخوردار باشد 
واکسیناسیون، امکان ابتال به بیماری انفوالنزا را تا حدود 60 درصد کاهش می دهد.

علل کاهش انرژی طی روز

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society.Cultural  Newspaper No.1684  | September 20،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

5

معاون عمران��ی وزارت آم��وزش و پ��رورش، از کمبود 10 
درصدی مدرس��ه در کش��ور خبر داد و گفت: هزار مدرسه 
در هزار منطقه محروم با همکاری آموزش و پرورش و بنیاد 

برکت، احداث می شود.
مرتضی رییسی ، درباره کمبود مدارس در کشور گفت: تعداد 
105 هزار مدرس��ه با ۹5 هزار متر مربع فضای آموزشی در 
کشور وجود دارد.وی افزود: بنابراین تعداد مدارس دو نوبته ما 
10 هزار مدرسه است یعنی حدود 10 درصد کمبود مدرسه 
در کش��ور داریم.مع��اون عمرانی وزارت آم��وزش و پرورش 
 تصریح کرد: کمبود مدارس در استان تهران، مراکز استان ها و 
سایت های مسکن وجود دارد که مدارس در دو نوبت فعالیت 
دارند. وی بیان کرد: بنیاد برکت بر اساس فرمان مقام معظم 
رهبری، همکاری خوبی با آموزش و پرورش دارد و قرار است 

هزار مدرسه در هزار منطقه محروم کشور ساخته شود.
رییسی تصریح کرد: امروز نیز 140 مدرسه ای که توسط بنیاد 
برکت ساخته شده است، افتتاح می شود و این روند ساخت 

مدارس از سال های گذشته آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
رییس سازمان نوس��ازی و تجهیز مدارس کشور تاکید کرد: 

امس��ال بنیاد برکت برای س��اخت مدارس به ص��ورت ویژه 
اعتبارات زیادی تخصیص داده اس��ت تا در مناطق نیازمند 
و محروم کشور، مدرس��ه ساخته ش��ود.بر این اساس 140 
مدرسه ای که امروز  افتتاح می شود شامل 844 کالس درس 
است و در محروم ترین بخش های کشور قرار دارد، پذیرایی 
18۷50 دانش آموز در سال تحصیلی جدید خواهند بود.بنیاد 
اجتماعی و اقتصادی برکت وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( برای ساخت این مدارس بیش از 555 میلیارد ریال 

هزینه کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه تحت پوش��ش ق��رار گرفتن بیم��ه فرهنگیان 
بازنشس��ته منوط به تامین اعتبار است گفت: قرارداد جدید 

بیمه تکمیلی فرهنگیان از اول مهر منعقد می شود.
سید محمد بطحایی درباره تکلیف بیمه تکمیلی فرهنگیان، 
بیان کرد: مهلت بیمه تکمیلی فرهنگیان تا پایان ش��هریور 
است. وی افزود: از اول مهر قرارداد جدیدی طبق ارزیابی های 
انجام ش��ده با ش��رکت بیمه ای که انتخاب می کنیم، منعقد 

خواهیم کرد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
تصریح کرد: ق��رارداد بیمه تکمیلی دوره قب��ل را پنج ماهه 
منعقد کردیم تا بتوانیم با ش��روع س��ال تحصیل��ی، قرارداد 
 جدی��دی ببندیم.بطحای��ی بیان ک��رد: ط��ی ارزیابی های

 به عمل آمده، س��طح رضایت فرهنگی��ان از بیمه تکمیلی 
نسبت به گذشته افزایش یافته اس��ت.وی با تاکید بر اینکه 
شرکت بیمه آتیه  سازان اکنون کارگزار ما است، خاطرنشان 
کرد: این ش��رکت به عنوان کارگزار، اس��ناد پزش��کی ما را 
بررسی و هزینه بیمه ش��ده را پرداخت می کند و پس از آن، 
از وزارت آموزش و پرورش هزینه ها دریافت می شود.معاون 
توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره 

مشکل مجوز ش��رکت بیمه  آتیه سازان نیز گفت: این مشکل 
حل شده و این شرکت بیشترین بخش بیمه تکمیلی کشور 
را انجام می دهد.بطحایی درباره تحت پوش��ش قرار گرفتن 
بیمه تکمیلی فرهنگیان بازنشسته، بیان کرد: بیمه تکمیلی 
فرهنگیان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نیست بلکه 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی است.وی خاطرنشان کرد: 
فرهنگیان بازنشسته عالقه مند بودند با شاغلین، ادغام شوند 
و ما چند مکاتبه با سازمان مدیریت انجام دادیم که اگر تامین 
اعتبار ش��ود، آمادگی داریم تا بیمه فرهنگیان بازنشسته نیز 

تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

خبر

مع��اون فرهنگ��ی قوه قضایی��ه ب��ا تأکی��د ب��ر توس��عه روزاف��زون 
تکنول��وژی و ض��رورت توج��ه ب��ه ش��بکه های اجتماع��ی گف��ت: 
 انس��ان ام��روز حت��ی در ات��اق خ��واب خ��ود ه��م امنی��ت ن��دارد،

و خانواده برخ��الف اینکه در یک محی��ط و اتاق در کنار هم هس��تند؛ اما از 
یکدیگر دورند.

 صادق��ی ب��ه بی��ان ماموری��ت و چش��م اندازهای معاون��ت فرهنگ��ی
 ق��وه قضایی��ه پرداخ��ت و اف��زود: فلس��فه وج��ودی معاون��ت فرهنگی 
قوه قضاییه ارتقای س��المت و کارآمدی دس��تگاه قضای��ی، تحقق امنیت 
و عدال��ت قضای��ی، اعتالی فرهن��گ دین��ی و س��ازمانی دس��تگاه قضا و 
توس��عه قان��ون م��داری در جامع��ه اس��ت.صادقی تحق��ق س��طح باالی 
اعتماد عموم��ی به دس��تگاه قضای��ی در پرتو س��ازمانی س��الم، کارآمد و 
 بصیر را از جمله اقدام��ات ض��روری در معاونت فرهنگی دانس��ت و افزود:

 برای رسیدن به این هدف نخست باید اصالح فرهنگی، اخالقی و رفتاری را از 
خودمان شروع کنیم و سپس از دیگران انتظار داشته باشیم.

وی سالمت دستگاه قضایی،  به ویژه سالمت اخالقی و فرهنگی را بسیار مهم 
برشمرد و افزود: سالمت دس��تگاه باید در راس فعالیت های مان قرار داشته 

باشد و به عنوان فعالیت های با اولویت باال در دستور کار قرار گیرد.
معاون دستگاه قضا با تاکید بر رشد و توسعه روز افزون تکنولوژی به ویژه فضای 
مجازی توجه به این مساله و ش��بکه های اجتماعی را الزامی دانست و گفت: 
انسان امروز حتی در اتاق خواب خود هم امنیت ندارد، و خانواده برخالف این 
که در یک محیط و اتاق در کنار هم هستند اما از یکدیگر دورند که این مساله 
به ش��دت بنیان خانواده را تهدید می کند و باید برای آن برنامه ریزی کرد و 

مخصوصا آموزش را در دستور کار قرار داد.
صادقی به بیان اهمیت و ضرورت شناس��ایی و تقویت سه سرمایه سازمانی، 
انسانی و اطالعاتی پرداخت و گفت: از همه شما معاونان فرهنگی می خواهم 
در این زمینه با قوت فعالیت کرده و در این راستا به طور جدی اهتمام ورزید.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: معتقدیم باید به این س��مت در دس��تگاه 
قضایی حرکت کنیم که » هر همکار، یک نیروی فرهنگی« باشدکه اگر این 

شعار محقق شد، موفق شده و به هدف خود رسیده ایم.
صادقی با بیان اینکه همیشه اولین تصویر، مهم ترین تصویر در ذهن افراد است 
گفت: از سرباز ورودی دادگستری ها تا باالتر و شما مسووالن دادگستری همه 
باید نیروی فرهنگی و رفتار فرهنگی داشته باشند، چرا که اولین برخورد با 
مردم از همان ورودی و سرباز شروع می شود؛ بنابراین همه همکاران اعم از 

قاضی و کارمند و اداری و ... باید نیروی و همکار فرهنگی باشند.
وی بر لزوم رفتار صحی��ح با ارباب رجوع تاکید کرد و اف��زود: رفتار کریمانه، 
مؤدبانه و محترمانه با ارب��اب رجوع باید به طور ویژه م��ورد توجه قرار گیرد 
و معاونان فرهنگی باید عمال این مس��ایل را اجرایی کنن��د، که البته در این 
خصوص برنامه هایی برای تکریم ارباب رجوع داریم که ان ش��ا اهلل به زودی 

اعالم می کنیم.
معاون دس��تگاه قضا به بیان مش��کالت فعلی جامعه پرداخ��ت و افزود: اگر 
خدای ناکرده مش��کلی در دس��تگاه قضایی وجود داشته باش��د و به خاطر 
ک��م توجهی ما حقی ضایع ش��ود، همه ما مس��ووالن ش��رعا بای��د جوابگو 
 باشیم و هرکس��ی که برای جلوگیری از این تضییع حق کاری می توانسته
  انجام دهد؛ ولی کوتاهی کرده است مسوول آن ظلمی است که به مردم شده

 است.

 مردم امروز در اتاق خواب 
هم امنیت ندارند

نماینده سمن ها در اتاق فکر ش��ورای ساماندهی کودکان کارو 
خیابان بر ضرورت تحصیل کودکان کار در سایه عدالت آموزشی 

تاکید کرد.
محمد لطف��ی،  در واکنش به اظهارات وزی��ر آموزش و پرورش 
مبنی بر اینکه جداسازی مدارس کودکان کار از سایر کودکان 
صحت ندارد و ما دوس��ت داریم تمامی کودکان تحصیل کنند 
گفت: اینکه وزیر آموزش و پرورش گفته است  دوست دارد، همه 
بچه ها درس بخوانند ما هم در این خصوص با ایشان هم عقیده 
هس��تیم؛ زیرا در فرآیند طبیعی رش��د کودکان ضروری است 
که آنان در چرخه آموزش رس��می یعنی آموزش و پرورش قرار 

بگیرند.
 وی ادام��ه داد: وقتی اول مهر می آید  برخی کودکان مش��اهده

 می کنند که س��ایر هم سن و ساالن ش��ان لباس پوشیده اند و 
به مدرس��ه می روند و آن فضای عمومی ای را که همه ما تجربه 
کرده ایم تجربه می کنن��د؛ اما آن ک��ودکان نمی توانند چنین 
فضایی را تجربه کنند که دلیل این موضوع ممکن اس��ت؛ فقر، 
نداشتن برگه هویت، ضعف فرهنگ خانوادگی باشد که این کار 

نوعی کودک آزاری است.
اول مهر؛ شادی عمومی و کودک آزاری در کنار هم

لطفی با بیان اینکه اول مهر همان قدرکه یک ش��ادی عمومی 
داریم، ی��ک ک��ودک آزاری عمومی نی��ز داریم، خاطرنش��ان 
کرد: البت��ه منظور من همه کودکان نیس��ت، بلک��ه کودکانی 
 اس��ت ک��ه نمی توانند ب��ه ه��ر دلیل��ی وارد چرخ��ه تحصیل 

شوند.
وی با تاکید براینکه همه ما دوست داریم کودکان درس بخوانند، 
اما آنچه مورد مناقشه اس��ت چگونگی درس خواندن کودکان 
اس��ت بیان کرد: دیدگاهی وجود دارد مبنی براینکه مدارسی 
تشکیل شود که کودکان کار چند ساعت در آنجا درس بخوانند 
و بعد مدرسه را ترک کنند. یعنی به دلیل اینکه چنین کودکانی 
وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، دو ساعت به مدرسه بروند، مثاًل 
بعد ازظهرها که مدارس تعطیل می شوند،  این نگاه مفهوم مدرسه 
را از یک رابطه اجتماعی و آموزشی به یک مکان صرفا فیزیکی 

تقلیل می دهد!
نماینده س��من ها تصریح کرد: برخی گم��ان می کنند منظور 
از درس خوان��دن کودکان کار این اس��ت که آنه��ا را فقط وارد 
ساختمان مدارس کنیم. گروه دیگری نیز براین باورند که این 
کودکان باید جدا از کودکان عادی، درس بخوانند، زیرا ممکن 
است؛ تجربیاتی داشته باشند که س��ایر کودکان را آلوده کنند، 
این در حالی است که کودکان کار باید همچون کودکانی که در 
شرایط عادی زندگی می کنند درس بخوانند. یعنی، در مدارس 

کنار سایر کودکان و در ساعات مدارس.

لطفی تاکید کرد: اگر کودک 14 ساله ای در شرایطی قرار دارد 
که باید سر کالس اول بنشیند، این موضوع ممکن است ایجاد 
تداخل کند و به ناچار باید چنین کودکی را در کنار بزرگساالن 
قرار داد تا با سرعت بیشتری درس بخواند و به لحاظ تحصیلی به 

هم سن و ساالن خود برسد.
آیا آموزش کودک فقیر و غنی باید متفاوت باشد؟

وی با بیان اینکه در همه جهان این گرایش ایجادش��ده اس��ت 
که کودکان اس��تثنایی را در کنار کودکان عادی قرار دهند، آن 
وقت ما می خواهیم کودکان عادی را اس��تثنا کنیم گفت: این 
دیدگاهی متفاوت است؛ حال اگر جناب آقای فانی گفته اند که 
ما می خواهیم؛ همه کودکان درس بخوانند، بسیار عالی و البته 

کمی هم دیر است.
این حقوقدان ب��ا تاکید بر اهمی��ت چگونگ��ی درس  خواندن 
کودکان کار اظهار کرد: در حال حاضر مدارس��ی تاسیس شده 
است که ش��هریه های 20 یا 30 میلیونی می گیرند و آموزش را 
به کاالیی تبدیل کرده اند که در دسترس همگان نیست و اینکه 
 کس��ی بخواهد؛ مدارس جداگانه  برای کودکان کار ایجاد کند، 

نمونه دیگر تایید این مطلب است.
لطفی اضافه کرد: پیام اینگونه مدارس به جامعه آن اس��ت که 
آموزش کودک فقیر با کودکی که دارای شرایط اقتصادی خوبی 
است، باید متفاوت باشد.از طرف دیگر هم نظام پلکانی آموزش 
برمبنای توان اقتصادی ایجاد می شود، به عبارت دیگر این کار 
چنین چیزی را به ذهن متبادر می کند، که ضروری است؛ کسانی 

که چنین ایده ای دارند، به صراحت بیان کنند.

عدالت آموزشی تعریف شود
وی در خصوص عدالت آموزشی در آموزش و پرورش گفت: اول از 
همه باید عدالت آموزشی را تعریف کرد. عدالت آموشی به معنای 
دسترسی همه کودکان به نظام آموزش رسمی است، ضمن آنکه 

مساله چگونگی دسترسی به این نظام نیز مطرح است.
این فعال حقوق کودک تصریح کرد: منظور از عدالت آموزشی 
فقط آن نیست که کودک دو ساعت به نظام آموزشی دسترسی 
داشته باشد و نباید مبنای این عدالت را ورود به مدرسه قرار داد، 

بدون آنکه جوانب آن را در نظر بگیریم.
لطفی با بیان اینکه عدالت تک بعدی نیست و آیا منظور از عدالت 
آن است که تنها به آموزش دسترسی داشت ادامه داد: خیر. در 
اینجا کیفیت نیز مطرح اس��ت. مهم اس��ت که کودکان در چه 
مدرسه ای و با چه خدماتی تحصیل می کنند و این معنای عدالت 

تحصیلی است.
لطفی با تاکی��د براینکه عدالت آموزش��ی به معن��ای آموزش 
اجباری، رای��گان، در دس��ترس و با کیفیت برای همه اس��ت،  
عنوان ک��رد: اینکه ک��ودک به دلیل فق��ر پدر نتوان��د به معلم 
باکیفیت دسترسی داشته باش��د با عدالت آموزشی در تناقض 
است. جداس��ازی مدارس کودکان کار از سایر کودکان مغایر با 
عدالت آموزش��ی و به معنای آن اس��ت که میان کودکان تمایز 
قائل می ش��ویم و ش��رایط ک��ودکان کار را پذیرفته ایم و اینکه 
جامعه در برابر این کودکان چه وظایفی دارند را به فراموش��ی 
 س��پرده ایم و در حقیقت یک نابرابری را وارد ساختار آموزشی

 می کنیم.

نباید نابرابری را وارد ساختار آموزشی کرد
وی ادامه داد: وقتی مدرسه ای مخصوص کودکان کار تاسیس 
و بر این کودکان برچسب زده می شود؛ نابرابری را وارد ساختار 
آموزش کرده ایم، زیرا درون ساختار آموزش و پرورش مدارسی 
ویژه کودکان کار ایجاد شده است. انگار که طبیعی است؛ عده ای 
از کودکان، کودک کار باشند و وقتی برای درس خواندن نداشته 
باشند یا در روز دو س��اعت آن هم با خستگی ناشی از کار درس 
بخوانند و فکر کنیم با فراهم کردن شرایط درس خواندن برای 

آنان به آنها لطف می کنیم.
نماینده س��من ها با اش��اره به اینک��ه وقتی نمی توانی��م؛ رفاه 
خان��واده را فراه��م کنیم، کودک پاس��خ آن را می ده��د و رنج 
می برد، اظهار کرد: یعنی وقتی دولت پاسخگویی الزم را انجام 
 نمی دهد، تبع��ات حاصل از فق��ر اقتصادی را ک��ودک تحمل

 می کند.این حقوقدان با تاکید براینکه در خصوص اینکه همه 
کودکان باید درس بخوانند؛ هم عقیده هستیم، اما در خصوص 
نحوه آن و نی��ز تعریف عدالت آموزش��ی اختالف نظ��ر داریم، 
بیان کرد: امروز می گویند؛ اگر می خواهید بدانید کدام کش��ور 
توس��عه یافته اس��ت، باید به مدارس ابتدایی آن توجه کرده و 
کیفیت آموزش در آنها را بررسی کنید که در حال حاضر ما فاصله 

زیادی با این مفهوم داریم.
آینده پژوه  نیستیم

لطفی با بیان اینکه ما آینده پژوه نیستیم و برنامه  عملیاتی برای 
آینده نداریم گفت: مدارس ابتدایی م��ا باید بهترین واحدهای 
آموزش��ی بوده، معلمان ما باید بیش��ترین حق��وق را بگیرند، 
تعداد دانش آم��وزان در کالس ه��ای ابتدایی بایدکم باش��د و 
روش های آموزش��ی کارآمد و به روز باشد که البته هیچ کدام از 

این موضوعات موجود نیست.
وی خاطرنش��ان کرد:  موضوع اصلی فقدان دانش نیست، بلکه 
فقدان کنش است؛ بدین معنی که تبدیل ایده به عمل برای ما 
بسیار سخت اس��ت. این فعال حقوق کودک با تاکید براهمیت 
تعریف عدالت آموزش��ی اظهار کرد: این تعریف باید براس��اس 
شرایط کودک باشد نه بر اساس امکانات.»نبود امکانات« همیشه 

بهانه ای برای خالی کردن شانه از مسوولیت بوده و هست.
نماینده سمن ها با طرح این سوال که آیا ذهن کودکان ما به اندازه 
واردات ساپورت اهمیت ندارد گفت: این موضوع غم انگیز است. 
قطعا باید ارزش بیشتری برای کودکی که قرار است؛ چند وقت 

دیگر جایگاه های اجتماعی را پر کند، قائل شویم.
 وی عن��وان ک��رد: عدالت هم��واره موضوعی مناقش��ه برانگیز
  بوده اس��ت و موضوع کودکان کار و عدالت آموزش��ی به دلیل

 تازه بودن آن غل��ط دیکته ای فراوانی بی��ن دولتمردان و حتی 
فعاالن اجتماعی  دارد.

در آستانه بازگشایی مدارس مطرح شد؛

چرا آموزش کودکان فقیر و غنی یکسان نیست؟

دبیر کارگروه بهداشت، سالمت و محیط زیست معاونت امور زنان 
ریاس��ت جمهوری گفت: آالینده های زیس��ت محیط��ی در روند 
ناباروری بی تاثیر نیستنند و می توانند باعث سقط جنین و زایمان 
زودرس ش��وند.ناهید خداکرمی درباره برنامه های معاونت زنان و 
خانواده ریاست جمهوری درباره سیاست های افزایش جمعیتی، 
 اظهارداشت: عمده سیاس��ت گذاری معاونت زنان انطباق فعالیت

 ارگان ه��ای مختلف با سیاس��ت های موج��ود اس��ت و این امر 
یکی از اقداماتی اس��ت که تالش شده در دو س��ال اخیر به شکلی 
 مناسب انجام ش��ود.وی افزود: اگر سیاس��ت های کلی نظام مانند 
سیاس��ت های جمعیتی و یا سیاس��ت های س��المت راه را نشان 
داده باش��د، معاونت زنان و خانواره  تالش کرده اس��ت این مسیر 
 را برای سازمان ها مش��خص کند. همچنین معاونت زنان فعالیت

 س��ازمان ه��ا را رصد م��ی کن��د ک��ه ای��ن اقدام��ات منطبق با 
سیاس��ت ها و حقوق زن��ان و خانواده باش��د.خداکرمی با اش��اره 
ب��ه اینک��ه مطالع��ات پای��ه در ح��وزه زن��ان و خان��واده درباره 
پیش��برد سیاس��ت های جمعیت��ی ص��ورت گرفته اس��ت، بیان 
 کرد: بع��د از اینکه نظ��رات کارشناس��ی ح��وزه ه��ا را در زمینه 
 چالش ه��ای موج��ود و اس��تفاده از تجربیات گذش��ته برای حل
  چالش ها مدنظر قرار دادیم ، به این نتیجه رس��یدیم که جلسات

 هم اندیشی و همایش هایی در این راس��تا برگزار کنیم تا بتوانیم 
مسائل را مطرح و به بحث بگذاریم .

دبیر کارگروه بهداشت، سالمت و محیط زیست معاونت امور زنان 
و خانواده ریاس��ت جمهوری تصریح کرد: اولین همایش سالمت 

خانواده ، جمعیت و توسعه پایدار 1۷ و 18 ش��هریور برگزار شد و 
برنامه های جمعیتی و خانواده از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه در این همایش مشکالت زوج های 
نابارور مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد : در این راستا موضوعات 
مختلف در این زمینه از جمله مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا 

و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خداکرمی خاطرنشان کرد: باید برای بهبود سالمت باروری مداخله 
صورت گیرد، باید در مدارس دخترانه و پس��رانه مسائل مربوط به 
سالمت باروری به نوجوانان آموزش داده ش��ود. آنها می توانند در 
آینده و سالمت کشور نقش اصلی را ایفا کنند. وی با اشاره به اینکه 
این موضوع در آموزش و پروش نیازمند مداخله علمی است، اظهار 
داشت: نباید عده ای دور هم بنشینند و چند موضوع را به یک کتاب 
درسی بیافزایند بلکه باید این موضوعات در برنامه های فوق برنامه 
گنجانده شود و آموزش های الزم داده شود.خداکرمی خاطرنشان 
کرد: وزارت بهداشت نیز در حوزه سالمت بهداشت می تواند خیلی 
تأثیر گذار باشد. اگر سالمت باروری را به عنوان حوزه مهم مدنظر 
قرار دهیم، در معاونت بهداشت وزارت بهداشت طرح هایی همچون 
طرح تحول بهداشت در حاشیه شهرها و پزشک خانواده می توانند 
در این راستا بسیار کمک کننده باش��ند.وی تأکید کرد: متأسفانه 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت در بخش توسعه شبکه و گسترش 
آموزش عالی کمترین ارتباط را با سالمت باروری دارند و باید تالش 
کنیم که در حوزه سالمت ارتباط بدنه کارشناسی با حوزه تصمیم 
گیری بهبود پیدا کند و از پتانسیل انجمن های مرتبط در این حوزه 

استفاده شود تا زنان بتوانند به صورت مس��تقیم خدمات باروری 
دریافت کنند. حتی دختران جوان نیز باید بتوانند از این خدمات 
بهره مند ش��وند. خداکرمی تصریح کرد: موضوع دیگری که مورد 
توجه معاونت زنان در این حوزه است حمایت از ظرح تحول سالمت 
در حوزه زایمان طبیعی است. در این راستا مداخله در دوران زایمان 
خیلی دیر اس��ت و باید از قبل این اقدام صورت گیرذ. امیدواریم با 

وزارت بهداشت چالش های موجود را حل کنیم.
وضعیت ناباروی و سقط جنین

دبیر کارگروه بهداشت، سالمت و محیط زیست معاونت امور زنان 
و خانواده ریاس��ت جمهوری در پاس��خ به س��ئوالی درباره نتیجه 
تحقیقات در خصوص عوامل ناباروری و س��قط جنین، بیان کرد: 
هم ش��رایط زیس��ت محیطی و هم موضوعات دیگ��ر در این باره 
تأثیرگذارند که باید به منظور افزایش جمعیت بهینه سازی شوند.

وی با اش��اره ب��ه اینکه آالین��ده های زیس��ت محیط��ی در روند 
ناب��اروری بی تأثیر نیس��تنند و م��ی توانند باعث س��قط جنین و 
زایمان زودرس شوند، اظهار داش��ت: آمارهای موجود در این باره 
نگران کننده اس��ت و امیدواریم بزودی مطالع��ات میدانی خوبی 
صورت گیرد.خداکرمی با بیان اینکه باید از ب��دو تولد به کودکان 
 خود یاد بدهیم که به محیط زیس��ت احترام بگذارند، افزود: همه

 س��ازمان ها و نهادهایی که آالینده ها از جمله امواج و تشعشعات 
 را ایجاد می کنند و هم کس��انی که آالینده های ش��خصی ایجاد 
می کنند که در کیفیت هوا اثر می گذارد، در این باره باید پاسخگو 

باشند.

تآثیر آالینده های 
 زیست محیطی 

در ناباروری

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

ساخت  هزار مدرسه در مناطق محروم
معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد؛

جزییات  بیمه تکمیلی فرهنگیان
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رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بر اساس ارزش های دینی ازدواج 
نخستین اولویت هر فرد بالغ است گفت: معتقدیم اگر چنین اولویتی باشد، بقیه 

مسائل نیز در جای خود قرار خواهد گرفت.
حجت االسالم والمسلمین احمد س��الک،در مورد اظهار نظر یکی از مسووالن 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی که ازدواج را اولویت هفتم جوانان 
خوانده بود، گفت: این نظر ایش��ان است که باید مشخص ش��ود بر چه اساسی 

بیان شده است.  
وی ادامه داد: هر چند ممکن است که جوانان انجام تحصیالت عالیه و به دست 
آوردن شغل و داشتن مسکن و مورادی از این دس��ت را برای خود اولویت قرار 
دهند، اما اگر بخواهیم به موض��وع ازدواج و اولویت آن بر اس��اس ارزش دینی 
نگاه کنی��م باید گفت که هر کس��ی که به بلوغ ش��رعی و عقلی می رس��د، چه 
 دختر و چه پسر، اولین نیاز و اولویت آنها ازدواج اس��ت و به تأخیر انداختن آن 

روا نیست.
سالک با بیان اینکه بر این اساس ازدواج باید اولویت اول افراد باشد اظهار کرد: 
ما معتقدیم که اگر چنین نگاه و چنین اولویتی محور کارها و اقدامات افراد قرار 
بگیرد بقیه مسائل نیز در جای خود قرار خواهد گرفت و این نکته مهمی است که 

افراد باید توجه کافی را به آن مبذول دارند.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی همچنین در مورد آسیب ها و 
چالش هایی که بنیان خانواده ها را تهدید می کند، بر عوامل تحکیم بخش بنیان 
خانواده تأکید کرد و با اشاره به ازدواج آسان به عنوان سنگ بنایی مناسب برای 

تحکیم خان��واده در مراحل بعدی، گفت: عوامل تحکیم خانواده و س��وق دادن 
جوانان به سمت ازدواج آسان متعدد است، اما یکی از مهم ترین آنها نقشی است 

که پدر و مادرها در این زمینه می توانند ایفا کنند.
وی ادامه داد: برای ازدواج مناسب یا آس��ان نقش اولیه را پدر و مادرها به عهده 
خواهند داش��ت و این نکته اصلی قضیه اس��ت و آن چه در مراتب بعد می تواند 
اثرگذار باشد،  مسائل تربیتی و اجتماعی و نوع آموزش هایی است که در مدارس 

و دانشگاه ها مطرح است.

رییس کتابخانه ملی چین گفت: تبادل، حفظ و نگهداری نسخ خطی می 
تواند عرصه جدیدی برای همکاری دو کش��ور ایران و چین ایجاد کند که 

عالقه مند به همکاری دو کشور در این زمینه هستیم.
هانگ یونگ، بیان کرد: در دوره جدید فرهنگی، همکاری و تعامل کشورها 
یک ضرورت جهانی اس��ت که تبادل، حفظ و نگهداری نس��خ خطی و آثار 

فرهنگی زمینه جدیدی در همکاری فرهنگی دو کشور فراهم می کند.
وی افزود: جاده ابریش��م فرصت مناس��بی برای تعامل بیش��تر دو کشور 
ای��ران و چین اس��ت که ب��ا درنظ��ر گرفتن فرصت ج��اده ابریش��م برای 
 ش��کوفایی مردم کش��ورهای عضو این ج��اده گام های موثری برداش��ته

 می شود.
یونگ با بیان اینکه پیوند فرهنگی دو کشور ایران و چین مناسب و با ارزش 
است اظهارداشت: معتقدیم به واس��طه همکاری در جاده ابریشم گفتمان 

فرهنگی و گفت و گوی ملت ها تقویت می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه قدم��ت تاریخ��ی دو کش��ور ای��ران و 
چین و اس��تان ف��ارس، ت��داوم و تعمی��ق فرهنگ��ی مهم تری��ن راهکار 
 پیوند دو کش��ور ای��ران و چین اس��ت ک��ه به ش��کل عملی بای��د دنبال

 شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کتابخانه ملی چین 30 میلیون جلد کتاب 
قرار داردکه بخش بزرگی از این آثار به زبان چینی است که کتاب های کمی 

از زبان فارسی در این کتابخانه وجود دارد.

یانگ عنوان داش��ت: کتابخانه ملی چین به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
روزانه پذیرای 10 هزار نفر برای مطالعه اس��ت و این درحالی است که هم 
اینک س��رانه مطالعه در کش��ور چین برای هر یک نفر پنج کتاب در طول 

سال است.
کورش کمالی سروستانی، رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس نیز با 
اشاره به تاریخ سه هزار ساله چین گفت: از دیرباز دو کشور تاریخی ایران و 

چین پیوند عمیق فرهنگی دارند.

 برخالف این تصور که میزان ازدواج موقت در فیلم ها باالس��ت، تنها در 1/6 
درصد فیلم ها ازدواج موقت داریم. در این فیلم ها ازدواج 1۵ درصد از دامادها 
و ۲0 درصد از عروس ها ازدواج دوم است. در فیلم های سینمایی 7/3 درصد 
دامادها و 6 درصد عروس ها ترجیح می دهند که ازدواج شان به هر دلیلی پنهان 
بماند. در 30 درصد روایت های ازدواج، رد عشق متداخل وجود دارد؛ یعنی زنی 
که در حال ازدواج است ؛ یا مرد دیگری هم به موازات او را می خواهد یا مردی 

که در حال ازدواج است، زن دیگری هم در زندگی او وجود دارد.
عضو ش��ورای پژوهش��ی پژوهش��گاه فرهنگ و هنر اس��المی حوزه هنری 
گفت: تضعیف وجوه مختلف ازدواج مانند وجوه شرعی، وجوه جدی، وجوه 
آرامش بخشی، وجوه آیینی، وجوه خانوادگی و واقعی بودن، بازنمایی ازدواج 
در سینمای ایران را تحت الشعاع قرار داده اند و موجب یک بازنمایی آسیب زا از 
ازدواج شده اند. به نظر من این مسئله توانسته است تأثیراتی در ذهنیت و تلقی 

جوانان دهه شصتی از ازدواج داشته باشد.
دکتر علی جعفری؛ پژوهشگر و عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر 
اسالمی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، پژوهشی با نام »آسیب شناسی 
بازنمایی ازدواج در سینمای ایران با تأکید بر هنجارهای اسالمی« انجام داده 
است. او  در رابطه با انگیزه خود از انجام این پژوهش گفت: به چند دلیل انجام 
این پژوهش برای من اولویت داش��ت. یکی این که جامعه ما جوان اس��ت و 
متولدین دهه 60 اکنون به سن ازدواج و فرزندآوری رسیده اند؛ ازاین رو مساله 
ازدواج برای کشور ما بسیار مهم است و طبیعتاً بازنمایی آن در رسانه ها هم 

اهمیت پیدا می کند.
یکی از نشانه های سینمای بعد از انقالب، مقوله ازدواج است

جعفری افزود: مساله دیگر به افول جمعیت در ایران برمی گرددکه پس از رشد 
طالیی جمعیت در دهه 60، کشور ما یک سقوط نقره ای در جمعیت داشت که 
در جهان تقریباً بی نظیر است و این مساله با ازدواج و بازنمایی آن و زندگی بعد از 
ازدواج در رسانه ها ارتباط پیدا می کند. از سوی دیگر، ازدواج در سینمای ایران 
یک مقوله پربسامد و جذاب است و داستان بسیاری از فیلم های سینمایی ما با 
ازدواج گره خورده است و حتی می توان گفت یکی از نشانه های سینمای بعد 
از انقالب مقوله ازدواج است. توجه به این مساله هم از حیث سیاست گذاری و 

هم از حیث مطالعات فرهنگی برای من مهم بود.
این پژوهش��گر در رابطه با جامعه آماری پژوهش اظهار داشت: در سینمای 
پس از انقالب تا حدود سال 7۴، فیلم هایی که با موضوع ازدواج بازیگر نقش 
اول تولید شده، بسیار کم است. به همین دلیل و این که فیلم های قبل از سال 
7۵ در دسترس نبود، جامعه آماری ما فیلم های سینمایی بود که از سال 76 
تا ۹0 تولید شده بودند. در این فیلم ها بازیگر نقش اول زن یا مرد به نحوی با 
ازدواج درگیر شده بود. در این زمینه 1۵0 فیلم را شناسایی کردیم که در این 
میان 116 فیلم در بازار وجود داشت و می توانستیم آن ها را تحلیل کنیم. سال 
76 دو فیلم، سال 77 هشت فیلم، سال 7۸ پنج فیلم، سال 7۹ دوازده فیلم، 
سال ۸0 نه فیلم، سال ۸1 هجده فیلم، س��ال ۸۲ یازده فیلم، سال ۸3 شش 
فیلم، سال ۸۴ هفت فیلم، سال ۸۵ یازده فیلم، سال ۸6 یازده فیلم، سال ۸7 
چهار فیلم، سال ۸۸ هفت فیلم و سال ۸۹ پنج فیلم با این موضوع ساخته شده 
بود. در این پژوهش نمونه گیری هم انجام ندادیم و تمام موارد جامعه آماری 

را مطالعه کردیم.
متغیرهایی ک�ه فضای مفهوم�ی ازدواج در فیلم ها را نش�ان 

می دهند
عضو ش��ورای پژوهش��ی پژوهش��گاه فرهنگ و هنر اس��المی حوزه هنری 
خاطرنشان کرد: روش ما در این پژوهش تحلیل محتوا بود و حدود 60 متغیر 
را که می توانس��تند فضای مفهومی ازدواج در فیلم ها را نشان دهند، مطالعه 
کردیم و به نتایج جالبی هم رسیدیم. متغیرهای این پژوهش این موارد بودند: 
ازدواج دایم است یا موقت؟ عروس یا داماد برای بار اول است که ازدواج می کنند 

یا خیر؟ ازدواج آشکار است یا پنهان؟ آیا در 
این ازدواج یک عش��ق موازی وجود دارد؟ 
زوجین چگونه و در چه مکانی با هم آش��نا 
می ش��وند؟ معرف دختر به پس��ر و معرف 
پسر به دختر چه کسی اس��ت؟  آیا دختر و 
پس��ر و خانواده های آن ها دغدغه کفویت 
در ابع��اد مختلف را دارن��د؟ میزان تفاوت 
سنی آن ها چقدر است؟ آیا ازدواج مخالف 
دارد و مخالف آن، چه کسانی هستند؟ آیا 
پسر و دختر در ازدواج طرف مشورت دارند 
و طرف مش��ورت آن ها کیس��ت؟ آیا این 
زوجین با هم روابط قبل از ازدواج داشتند 
یا خیر؟ آیا روابط قبل از ازدواج دختر و پسر 
منجر به ازدواج می ش��ود؟ بستر داستانی 
ازدواج آرام است یا پرتنش؟ موانعی که بر 
س��ر راه ازدواج وجود دارد، بازدارنده است 
یا تنها مشکل س��از اس��ت و زوجین از آن 
عبور می کنند؟ موانع ازدواج در سینمای 
ایران چیست؟ ازدواج جلسه خواستگاری 
دارد یا خیر؟ کیفیت جلسه خواستگاری 
چگونه است؟ جلس��ه خواستگاری کجا و 
با حضور چه کسانی انجام می شود؟ دختر 
مهریه دارد یا خیر؟ میزان مهریه او چقدر 
است؟ آیا جش��ن ازدواج در فیلم ها وجود 
دارد؟ جش��ن ازدواج کجا و چگونه برگزار 
می ش��ود و از حیث روابط محرم و نامحرم 
مختلط اس��ت یا غیرمختلط؟ انگیزه پسر 
و دختر از ازدواج چیست؟ شغل عروس و 
داماد چیست و سن آن ها چقدر است؟ آیا 
بعد از این که ازدواج کردند، از زندگی خود 
رضایت دارند یا خیر؟ ماه عسل دارند یا خیر 

و ماه عسل شان چگونه است؟
در ۳۰ درصد از روایت های ازدواج سینمای ایران، عشق موازی 

وجود دارد
جعفری در رابطه با نتایج مطالعه خود بیان داش��ت: در مورد این س��وال که 
ازدواج های س��ینمای ایران چقدر دایم و چقدر موقت اس��ت، برخالف این 
تصور که میزان ازدواج موقت در فیلم ها باالس��ت، تنها در 1.6 درصد فیلم ها 
ازدواج موقت داریم. در این فیلم ه��ا ازدواج 1۵ درصد از دامادها و ۲0 درصد 
از عروس ها ازدواج دوم اس��ت. در فیلم های سینمایی 7/3 درصد دامادها و 6 
درصد عروس ها ترجیح می دهند که ازدواج شان به هر دلیلی پنهان بماند. در 
30 درصد روایت های ازدواج، رد عشق متداخل وجود دارد؛ یعنی زنی که در 
حال ازدواج است یا مرد دیگری هم به موازات او را می خواهد یا مردی که در 

حال ازدواج است، زن دیگری هم در زندگی او وجود دارد.
در ۹۹ درصد فیلم ها دختر و پسر خودشان با هم آشنا می شوند

وی در ادامه گفت: ۵0 درصد آش��نایی هایی که منجر به ازدواج می شود، در 
فضای عمومی و به صورت اتفاقی رخ می دهد؛ یعنی عشق در یک نگاه به وجود 
می آید. 17 درصد آش��نایی های ازدواج ناش��ی از خویش��اوندی، 10 درصد 
همسایگی، 10 درصد محل تحصیل مشترک، 10 درصد ناشی از همکار بودن 
و محل کار مشترک است و فقط 1/6 درصد از ازدواج ها براساس واسطه گری و 
معرفی انجام شده است. در واقع، در ۹۹ درصد فیلم ها، دختر و پسر خودشان 

با هم آشنا می شوند. در ۸۸ درصد فیلم ها چیزی به نام معرفی دختر و پسر به 
هم وجود ندارد. در باقی موارد هم کسانی که دختر را به پسر معرفی می کنند، 
۴/1درصد بستگان، ۴.1 درصد دوستان و همکاران، ۲/۴ درصد همسایگان 
و 1/6 درصد افراد موجه اجتماعی و مؤسس��ات هستند. در مورد کسانی که 
پس��ر را به دختر معرفی می کنند هم تقریباً همین آمار وجود دارد. البته، در 
دختران برخالف پسران، دوس��تان، همکاران و آشنایان، بیش از بستگان به 
دختر آشنایی می دهند، اما در مورد پسران دخالت بستگان برای معرفی دختر 

به پسر بیشتر است.
در سینمای ما دختر و پسر چندان دغدغه کفویت ندارند

این پژوهشگر اظهار داشت: در ۴0 درصد فیلم ها کفویت یک دغدغه است، اما 
در 60 درصد فیلم ها به چیزی به نام کفویت فکر نمی کنند. از این ۴0 درصد، 
در ۲7 درصد کفویت دغدغه خانواده هاست و فقط 13/۸درصد دخترها و 7/3 
درصد پسرها دغدغه کفویت دارند؛ یعنی پسرها در ازدواج عاشق مسلک تر 
هستند. این آمار نشان می دهد در س��ینمای ما دختر و پسر چندان دغدغه 
کفویت ندارند. در 60 درصد ازدواج های سینمای ایران، یک نفر مخالف وجود 
دارد. ۴3 درصد از این 60 درصد، مخالفت جدی است؛ یعنی داستان این است 
که دو نفر می خواهند با هم ازدواج کنند، اما یک نفر اجازه نمی دهد و قصه را 
پرتنش می کند؛ یعنی ازدواج که یک امر مقدس، لطیف، شیرین و آیینی است، 
تقریباً در ۴3 درصد فیلم ها تنش صددرصد وجود دارد. 3۸ درصد از مخالفان، 
خویشاوندان درجه یک و 1۸/7 درصد هم خویشاوندان درجه دو هستند. در 

۲1 درصد فیلم ها پس��ر با خویشاوند درجه 
یک مش��ورت می کند که این رقم در مورد 
دخترها 10 درصد بیش��تر است و دختران 

بیشتر دغدغه مشورت دارند.
۸۵ درصد ازدواج های سینمای 

ایران مانع جدی دارند
جعفری تصریح کرد: 7۸ درصد ازدواج ها 
در بستر روابط مستمر، صمیمی و بیش از 
حد قبل از عقد اس��ت و فقط ۲۲ ازدواج ها 
حواش��ی و نابه هنجاری ه��ای اخالق��ی 
قبل از عق��د ندارند و عماًل دوس��ت دختر 
و دوست پس��ر نیس��تند و از وقتی ازدواج 
می کنند با هم خیلی مراوده دارند. از این 
میزان فقط در حدود ۲3 درصد این روابط، 
تحت عنوان نامزدی برگزار شده است؛ ولو 
عقد هم نخوانده  باشند، عرف برای رابطه 
بیش��تر به آن ها اجازه می ده��د، هرچند 
شرع اجازه نمی دهد. 77 درصد هم تحت 
عنوان نامزدی این روابط صورت نمی گیرد 
و عماًل دوست دختر و دوست پسر هستند. 
نزدیک به ۹0 درصد بستر داستانی ازدواج 
پر از تنش و کشمکش اس��ت. ۸۵ درصد 
ازدواج ها مانع جدی دارن��د و تمام وقت و 
انرژی آن ها صرف از بی��ن بردن این موانع 
می ش��ود که ۲۵ درصد آن اصاًل به ازدواج 
نمی انجام��د؛ یعنی ۲۵ درص��د ازدواج ها 
در سینمای ایران به س��رانجام نمی رسد؛ 
 چون مانع بازدارن��ده ای در برابر آن وجود

 دارد.
۴۵ درص�د موان�ع ازدواج در 
س�ینمای ما اتفاقات عجیب و غریب 

است
عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری افزود: 
نزدیک به ۴۵ درصد موانع ازدواج در سینمای ما اتفاقات عجیب و غریب است؛ 
یعنی یک اتفاق غیرقابل پیش بینی است که غیرقابل باور و تخیلی است. موانع 
ازدواج در ۲۴ درصد به دلیل عدم کفویت، در 1۹ درصد آن به خاطر عش��ق 
دوم و در 13/۸درصد به خاطر فقر و بی پولی اس��ت. 1۵ درصد پسرها و 1۸ 
درصد دخترها برای مقاصدی غیر از ازدواج مثل رفتن به خارج یا گرفتن وام 
و... ازدواج می کنند. در 60 درصد از ازدواج ها رضایت یا عدم رضایت عروس و 
داماد بعد از ازدواج معلوم نیست. 30 درصد عروس ها و ۲۵ درصد دامادها هم 
از زندگی بعد از ازدواج خودشان راضی نیستند که آمار باالیی است. ۵6 درصد 
ازدواج ها فاقد جلسه خواستگاری هستند. فقط ۵0 درصد خواستگاری ها در 
خانه و با حضور خانواده برگزار می شود. بقیه خواستگاری ها یا در خانه نیست، 
یا اگر در خانه باشد، با حضور دوستان و آشنایان است و خانواده حضور ندارند. 
۵۹ درصد ازدواج ها فاقد مسئله ای به نام مهریه هستند؛ یعنی مهریه در آن ها 

نشان داده نمی شود.
۶۰ درصد ازدواج های سینمای ایران جشن عروسی ندارند

این پژوهشگر عنوان داش��ت:60 درصد ازدواج های س��ینمای ایران جشن 
ندارند و عروسی نمی گیرند. از همین میزان مراسم عروسی، ۵0 درصد آن ها 
در باغ، ۴6 درصد در خانه و ۴ درصد در تاالر است؛ درحالی که االن ۹۵ درصد 

عروسی ها در تاالر برگزار می شود. 7۴ درصد عروسی ها در محیط مختلط و 
۲6 درصد غیرمختلط است. شغل 30 درصد از دامادها آزاد است، 30 درصد 
بیکار، 11 درصد کارگر، ۹ درصد دانش��جو و دانش آموز، ۹ درصد هنرمند، 7 
درصد کارمند، ۲/۵ درصد فرهنگی و 1/۵ درصد نظامی هستند. 30 درصد 
عروس ها شغل ندارند و حتی خانه داری هم نمی کنند، ۲۵ درصد دانشجو و 
دانش آموز، 13 درصد شغل آزاد و ۸ درصد هم کارمند هستند. اغلب عروس 
و دامادها جوان هستند، اما۲0 درصد دامادها و 1۵ درصد عروس ها در سنین 

میانسالی قرار دارند.
ازدواج در سینمای ایران مقوله ای غیرجدی بازنمایی شده است

او با اشاره به نتایج تحلیل خاطرنشان کرد: مجموعاً براساس این آمارها 6 روند 
آسیب زا را در بازنمایی ازدواج در سینمای ایران دیدیم که این روندها می تواند 
در ذهنیت مخاطب در رابطه با ازدواج تأثیر بگذارد. مهم ترین روند این است 
که ازدواج در س��ینمای ایران مقوله ای غیرجدی بازنمایی شده و یک مقوله 
تفریحی، تفننی و سرگرمی وار است. مثاًل آشنایی های زوجین اغلب اتفاقی و 
عشق در نگاه اول است، دغدغه کفویت در زوجین دیده نمی شود یا برای ازدواج 

مشورت نمی کنند که این ها موارد جدی ازدواج است.
خانواده ها در سینمای ایران از ازدواج کنار گذاشته شده اند

جعفری بیان داشت: مورد دوم، کمرنگ شدن مرزهای معنایی روابط قبل و بعد 
از ازدواج است. در اغلب فیلم ها روابط بین زن و شوهر قبل و بعد از ازدواج فرقی 
نمی کند و این ها بعد از ازدواج همان قدر صمیمی هس��تند که قبل از ازدواج 
صمیمی بودند؛ یعنی اگر ازدواج هم نمی کردند، روابط آن ها به همین صورت 
بود و این نشان از تضعیف وجه شرعی ازدواج دارد. 7۸ درصد ازدواج ها مسبوق 
به روابط زیاد زوجین هستند و در 77 درصد، این روابط تحت عنوان نامزدی 
هم نیست. نکته سوم این اس��ت که ازدواج به مثابه یک مقوله غیرخانوادگی 
بازنمایی می شود و خانواده ها در سینمای ایران از ازدواج کنار گذاشته شده اند.  
مثالً آشنایی ها بدون ارتباط با خانواده رخ می دهد و خانواده ها بسیار کم طرف 

مشورت زوجین هستند.
ازدواج ها در سینما بدون آیین و تشریفات هستند

وی گفت: چهارمین مؤلفه آس��یب زا، هم نش��ینی ازدواج با تنش و تضعیف 
آرامش بخشی و سکینه ازدواج است. طبق هنجارهای شرعی و عرف خانواده در 
ایران ازدواج برای زوجین آرامش می آورد و فرآیند آن از آشنایی، خواستگاری، 
نامزدی و... همه باید با آرامش همراه باشد، اما در اغلب فیلم های سینمای ایران 
شروع فرآیند ازدواج همراه با درگیرشدن با انبوهی از تنش ها و اضطراب هاست. 
در ۵0 درصد ازدواج ه��ا مخالف جدی وجود دارد که این مس��ئله با واقعیت 
زندگی اجتماعی ما هم خوان نیست. مؤلفه پنجم تضعیف وجوه آیینی ازدواج 
است. ازدواج ها در سینما بدون آیین و تش��ریفات هستند و مراسمی مانند 
خواستگاری، عروسی، ماه عسل، آیین معرفی، آیین تعیین مهریه و... تقریباً 

هیچ کدام در فیلم ها دیده نمی شود.
بازنمایی غیرواقعی از ازدواج

این پژوهشگر عنوان داشت: مورد شش��م بازنمایی غیرواقعی از ازدواج است. 
مثاًل عروسی در تاالر برگزار نمی شود، خواستگاری ها در خانه نیست، اتفاقات 
عجیب و غیرمنتظره در فیلم ها وجود دارد، بیشتر آشنایی ها در فضای عمومی 
مثل خیابان و کوچه رخ می دهد، درصد ازدواج هایی که در آن ها عشق موازی 
متداخل اس��ت باالس��ت و... که این مس��ایل ازدواج را از جنبه واقعی بودن 
خارج می کند. پس به طورکلی، تضعیف وجوه مختل��ف ازدواج مانند وجوه 
شرعی، وجوه جدی، وجوه آرامش بخش��ی، وجوه آیینی، وجوه خانوادگی و 
واقعی بودن، بازنمایی ازدواج در س��ینمای ایران را تحت الشعاع قرار داده اند 
و موجب یک بازنمایی آس��یب زا از ازدواج ش��ده اند. به نظر من این مس��اله 
 توانس��ته تأثیراتی در ذهنیت و تلقی جوانان دهه ش��صتی از ازدواج داشته 

باشد.

حجت االسالم سالک:
ازدواج، اولویت نخست افراد بالغ از منظر ارزش های دینی است

ابراز عالقه رییس کتابخانه ملی چین 
به همکاری باایران درزمینه نسخ خطی

حمله ناجوانمردانه »سینما« به »ازدواج«؛

وجود عشق های موازی در سینمای ایران 

مدیر شبکه دو س��یما گفت: اگر بناست گفتمان س��ازی فرهنگی در زندگی 
روزمره مردم صورت بگیرد، نهایت��اً این اتفاق می توان��د از طریق خانواده ها 

رخ دهد.
مهندس محمدرضا جعفری جلوه، مدیر ش��بکه دو س��یما درباره مشارکت 
فرهنگی و سرمایه اجتماعی کشور در حوزه فرهنگ، ضمن معرفی خانواده 
به عنوان یک سرمایه اجتماعی در حوزه فرهنگ گفت: بهترین کار فرهنگی و 

فعالیت فرهنگی در کارکرد طبیعی خانواده رخ می دهد.
جعفری جلوه در این رابطه اظهار کرد: اگر بناست گفتمان سازی فرهنگی در 
زندگی روزمره مردم صورت بگیرد، نهایتاً این اتفاق می تواند از طریق خانواده ها 
و ایفای نقش آنها روی دهد و به اعتقاد بنده خاستگاه اصلی این گفتمان سازی 

خانواده های یک جامعه هستند.
وی ب��ا تأکید بر لزوم پیش��برد امور در حیط��ه فرهنگ به نح��وی ایمن تر و 
مستحکم تر گفت: با یک نگاه خانواده محور و توصیف و تعبیری بر محور جایگاه 
خانواده و اصالت خانواده از امور گوناگون اس��ت که می توانیم هم فرهنگ را 
ایمن تر و مستحکم تر ش��کل بدهیم و هم به تعبیری زایش فرهنگی داشته 
باشیم و بتوانیم در توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی به توفیق دست پیدا کنیم.

مدیر شبکه دو س��یما در این خصوص که چه پیشنهاد و مالحظه خاصی در 
مورد سیاست گذاری فرهنگی بر این اس��اس دارد، عنوان کرد: آن چه بر آن 
تأکید دارم اعتماد حقیقی به خانواده هاست و باور واقعی به آنها بیش از آن چه 

که تا امروز مطرح بوده است.
خانواده برترین نهاد برای ش�کل دهی به ش�خصیت فرهنگی 

اقشار جامعه
جعفری جلوه بیان کرد: ما در مقاطعی بر این باور بودیم که نهادهایی بیرون 
از خانواده می توانند بر شکل دهی بهتر شخصیت فرهنگی اقشار جامعه مؤثر 
باش��ند، اما امروز همه به این نتیجه رس��یده ایم که باید به خانواده و خانه ها 
برگردیم و از انجا آغاز کنیم و اج��ازه دهیم که کارکرد طبیعی خانواده بروز و 

نمود پیدا کند.
وی با بیان این که ما باید خانواده های مسئول را در صحنه ببینیم، اظهار کرد: 
احساس مسوولیت یک خانواده برای اثرگذاری بر اقشار جامعه کوچکی که 
در چتر آن قرار می گیرند بهترین ش��یوه و بهترین روش و سیاست برای یک 

تأثیرگذاری فراگیر در سطح کلیت جامعه است.
فرهنگ پویا از خانواده های خالق، اصیل و پویا در عرصه فرهنگ 

شکل می گیرد
مدیر شبکه دو سیما با اشاره به جایگاه بنیادین خانواده در عرصه های گوناگون، 
گفت: اساس��اً یک جامعه مولّد مجموعه ایس��ت از خانواده های مولّد در همه 
ابعاد؛ و بر این اساس همچنان که در یک اقتصاد مولّد این خانواده ها هستند 
که مولّدند، یک فرهنگ پویا در یک جامعه اصیل و خالق نیز از خانواده های 
خالق، اصیل و پویا در عرصه فرهنگ شکل می گیرد و صورت می بندد. جعفری 
جلوه افزود: من جان کالم را در بازگشت به خانواده و توجه محوری تر به خانه 
و نهاد خانواده می بینم و این که بگذاریم همه چیز از آنجا آغاز شود و با نگاهی 

مؤکد سیاست ها را نیز در همین راستا تنظیم کنیم.
وی در پای��ان بر اس��اس همین الگو پیش��نهادی نی��ز برای ح��وزه اقتصاد 
مطرح ک��رد و گفت: به نظر م��ن راه حل اقتص��اد مقاوم و اقتص��اد مولّد هم 
در جامعه ما خانه ه��ا و خانواده های مولد اس��ت و ما باید طرح��ی برای این 
امر در دس��تور کار داش��ته باش��یم و باید به مش��اغل خانگی و به مجموعه 
 فعالیت های ریز و درشت قابل انجام در درون خانه و توسط آحاد خانواده باید

 اندیشید.  

جعفری جلوه:

جایگاه خانواده و اعتماد به آن را در 
سیاست گذاری فرهنگی تقویت کنیم

سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت 
که این وزارتخانه تنها یک نوزدهم مجموع بودجه فرهنگی کشور را در اختیار 

داردکه این رقم با مسوولیت های مجموعه به هیچ عنوان مطابقت ندارد.
حس��ین نوش آبادی، درباره وضعیت اعتب��ارات وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی افزود: درحالیکه این وزارتخانه در بخش فرهنگی کشور 100درصد 
مس��وولیت دارد؛  اما بودجه ای که به آن تعلق می گیرد، بسیار پایین تر از 

سطح وظایفی است که برآن محول شده است.
وی اظهار کرد: باید رابطه بین مس��وولیت ها، اختیارات و همچنین میزان 
بودجه این دستگاه مهم فرهنگی کشور بازتعریف شود و اگر نقش هر مجموعه 
و میزان پاسخگویی آن در حوزه های فرهنگی مشخص تر شود می توان به 

تعادل و توازن در این زمینه دست یافت.
نوش آبادی ادامه داد: هم اکنون بودجه ای ک��ه در اختیار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قرار گرفته است به هیچ عنوان با مسوولیت های آن همخوانی 
نداشته و ناکافی است و به همین دلیل بسیاری از برنامه های تعریف شده یا 

ناقص اجرا می شود و یا در پاره ای از موارد اصال اجرا نمی شود.
وی، وضعیت بودجه ای استان های مختلف را نیز مشکل دار عنوان و اظهار 
کرد: به دلیل کمبودهای بودجه ای اس��تان ها نیز در اج��رای برنامه های 
مختلف با مشکل موجه هس��تند ، در حالیکه ما مصر هستیم استان ها بر 
اس��اس قابلیت ها و اس��تحقاق فرهنگی و هنری خود باید از بودجه های 
ملی بهره مند شوند. نوش آبادی با اشاره به تالش دولت تدبیر و امید برای 
تخصیص اعتبارات مناسب به بخش فرهنگ، یادآور شد: طی دو سال اخیر 
وضعیت بودجه ای فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به سال های قبل بهبود 

یافته اما ارقام اختصاصی هنوز ناکافی است.
وی، ابراز امیدواری کرد سال آینده سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 

بودجه عمومی کشور ارتقا یابد.
س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی همچنین درباره سیاست این 
وزارتخانه درباره رون��د رو به افزایش پایگاه های خب��ری گفت: باید به این 
مساله که از ظرفیت رس��انه های دیجیتال به بهترین شکل استفاده شود 
ایمان داشته باشیم و دولت و وزارتخانه برای حمایت از این پایگاه ها برنامه 
وسیعی دارد. نوش آبادی، از ایجاد شبکه ملی فرهنگ در زمینه رسانه ای و 
پایگاه های اطالع رس��انی خبر داد و اظهار کرد: این شبکه ملی می تواند به 
عنوان پیوند دهنده تمامی پایگاه های فعال عمل کرده و موجب هم افزائی 

رسانه ای در کشور شود.
وی ادامه داد: با توجه به نقش همسوس��ازی و ایجاد هماهنگی این شبکه 
ملی، قرار اس��ت بیشتر اس��تان های کشور به آن متصل ش��وند که در این 
زمینه نیز حوزه فناوری اطالع��ات وزارتخانه فعال ش��ده و در حال فراهم 
 سازی مقدمات کار است. نوش آبادی درباره برگزاری و لغو اجرای برخی از

 برنامه های موسیقی در کشور نیز گفت: متاسفانه در این رابطه تعدادی از 
رسانه ها بزرگ نمایی کردند و سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به هیچ 
عنوان بر مبنای لغو این برنامه ها نیست و تاکنون در دولت تدبیر و امید تعداد 

لغو برنامه های موسیقی در مقابل اجراها بسیار ناچیز بوده است.
وی اضافه کرد: اگر مواردی نیز لغو شده است مربوط به بانیان و حامیان مالی 

برنامه ها و در پاره ای موارد نیز مربوط به مداخله دیگر نهادها بوده است.
نوش آبادی با بیان اینکه در زمینه اجرای برنامه های موسیقی وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اس��المی در حال تدوین شیوه نامه اس��ت، گفت: برای تدوین این

 شیوه نامه با نهادهای امنیتی و انتظامی همکاری خواهیم کرد تا روند موجود 
بهبود یافته و شاهد لغو کمتر و البته قانونمند برنامه ها باشیم.

نوش آبادی: 
وزارت ارشاد یک نوزدهم بودجه 
فرهنگی کشور را در اختیار دارد
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ابالغ رای
6/452 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351101980 ش��ماره پرون��ده: 
8809980350500430 و 8809980351100201 ش��ماره بایگان��ی 
شعبه: 880712 و 880201. 1-دستور موقت 2- ابطال مبایعه نامه )مالی( 
2- ابطال سند )موضوع سند ملک اس��ت( 4- خلع ید. گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 
1- غالمحسین 2- محمد 3- فاطمه 4- عصمت 5- ملوک 6- زهره 7- بتول 
شهرت همگی سالمی فرزندان مرحوم بخش��علی 8- صدیقه باباشاهی با 
وکالت آقای یوسفعلی رستمی به طرفیت آقایان و خانم ها 1-  یداله 2- نعمت 
اله 3- محمدعلی 4- صدیقه شهرت همگی خیرالهی فرزندان مرحوم رحیم 
5- حاجیه خانم فاطمه کالنتر 6- رس��ول خیرالهی فرزند مرحوم رحیم با 
وکالت آقای غالمرضا کریمی به خواسته خلع ید از شش دانگ قطعه زمین 
به شماره 14/497 بخش چهارده ثبت اصفهان مقوم به پنجاه میلیون و یک 
ریال، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق سند مالکیت و 
استشهادیه تنطیمی و نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری و پاسخ 
استعالم ثبتی و گواهی حصر وراثت ش��ماره 611 مورخ 86/2/18 دعوی 
خواهانها را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308 و  311 قانون 
مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1310 با اصالحات 
و الحاقات بعدی و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به خلع ید خواندگان از ملک متناع فیه 
صادر و اعالم می نماید.  و در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1- حسین 
2- محمدعلی 3- قاسمعلی 4- بتول 5- فاطمه نام خانوادگی همگی کوهانیان 
خواجویی فرزندان محمد حسن 6- مرتضی 7-  مصطفی کوهانیان فرزندان 
صفرعلی 8- زهرا 9- بتول 10- کوکب 11- مری��م 12- زهره 13- فاطمه 
14- اعظم نام خانوادگ��ی همگی کوهانیان خواجوی��ی فرزندان صادق با 
وکالت آقای غالمرضا کریمی به طرفیت آقای��ان و خانم ها 1- یداله غوثی 
فرزند مهدی 2- ملوک غوغی 3- رحیم 4- رسول 5- مصطفی 6- عصمت 
7- صدیقه نام خانوادگی همگی باباش��اهی کوهانستانی فرزندان مرحوم 
صادق 8- علیرضا 9- اصغ��ر  10- مرتضی 11-اش��رف 12- عزت نام 
خانوادگی همگی س��یفی پور فرزندان مرحوم عباس 13- س��یف اله 14- 
شهین 15- مهین نام خانوادگی هر سه طفالن 16- رضا قشقایی 17- اکبر 
18- حسین 19- اصغر نام خانوادگی هر سه سیفی  پور فرزندان مرحوم 
حس��ن 20- غالمحس��ین 21- محمد 22- فاطمه 23- عصمت 24- ملوک 
25- زهرا 26- بتول نام خانوادگی همگی سالمی فرزندان مرحوم بخشعلی 
27- صدیقه باباشاهی به خواسته 1- صدور حکم به ابطال بیع نامه عادی 
مورخ 76/2/11 نس��بت به پالک ثبتی 14/497 بخش چهارده ثبت اصفهان 
مقوم به پنجاه و یک میلی��ون ریال 2- صدور حکم به ابطال س��ند مالکیت 
صادره ناشی از  معامله مذکور به شماره 117266-265-6445 مقوم به 
بیست و یک میلیون ریال و مطلق خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل، 
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارش��ناس 
محترم رسمی دادگس��تری که عملیات مقدماتی ثبت رقبه متنازع فیه را تا 
صدور سند مالکیت را با توجه به محتویات پرونده ثبتی صحیح دانسته و 
نظریه مذکور مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده و نظر به اینکه 
با توجه به تنظیم سند ملک مذکور به نام مرحوم بخشعلی سالمی در حکم 
تلف قرار گرفته و بیع نامه عادی مورخ 76/2/11 به لحاظ مصالح اجتماعی 
تحت اداره عقد قرار گرفته لذا دعوی خواهانها را  غیر ثابت تشخیص داده 
و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای  عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب س��ال 1379 و با التفات به مواد 22 و 24 قانون ثبت 
اسناد و امالک مصوب س��ال 1310 با اصالحات و الحاقات بعدی حکم به 
بطالن دعوی خواهانها صادر و اعالم می نماید. و در خصوص درخواست 
خواهانها مبنی بر صدور دس��تور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال 
پالک، نظر به اینکه درخواس��ت مذکور اقدام فوری بوده که صرف نظر از 
اینکه اقدام  فعلی دادگاه تاخیر اقدام از وقت حاجت و درخواست بوده نظر 
به اینکه دس��تور صادره تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع بوده و با 
توجه به بطالن دعوی خواهانها به اس��تناد ماده 310 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مواد مدنی 
آن قرار رد درخواست خواهانها را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در 
قسمت ماهوی حضوری بوده به انضمام قرار صادره ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد. 

م الف 16232 رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
دادنامه

6/453 ش��ماره دادنام��ه: 9409970353500858 ش��ماره پرون��ده: 
9109988323300089 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 921589 1-آقای محمد 
سلیمی متهم 2- خانم حمیرا  طاهری سرتش��نیزی فرزند جلودار متهم به 
نشانی چهارمحال و بختیاری، کیار، شهرکرد، شلمزار، خ والیت نبش میدان 
نماز، دفتر وکالت. 3- آقای قاسم احمدی متهم 4- آقای وحید رضا پهلوانی 
متهم 5- آقای باقر حدادی شاکی 6- آقای علی جان خسروی چقاگنجوی 
شاکی 7- آقای  عیس��ی بی نیازیان ش��اکی، با وکالت خانم حمیرا طاهری 
سرتشنیزی فرزند جلودار به نشانی چهارمحال و بختیاری، کیار شهرکرد، 
شلمزار، خ والیت نبش میدان نماز، دفتر وکالت 8- آقای فریدون پیرو فرزند 
نعمت ش��اکی، با وکالت خانم حمیرا طاهری سرتشنیزی فرزند جلودار به 
نشانی چهارمحال و بختیاری، کیار، شهرکرد، شلمزار، خ والیت نبش میدان 
نماز، دفتر وکالت 9- آقای محمد حس��ین احمدی شاکی 10- آقای خسرو 
رستمی شاکی. اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- پول شویی گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- وهاب 
پهلوانی فرزن��د عبدالمجید با وکالت آقای یوس��ف حاجی اس��فندیاری و 
2- وحید رضا پهلوان��ی فرزند عبدالحمید 3- محمد س��لیمی فرزند جهان 
شاه هر سه نفر دائر بر مش��ارکت در کالهبرداری موضوع شکایت آقایان 
1- باقرحدادی 2- خسرو رستمی و 3- احمد صیدی چگینی و  4 و 5 فریدون 
پیرو و عیس��ی بی نیازیان هر دو با وکالت خانم حمیرا طاهری و 6- کامل 
حاج گلستانی و 7- علی جان خس��روی و 8- محمد حسین احمدی دادگاه 
اواًل در خصوص شکایت شکات ردیف های اول و دوم و سوم نظر به اینکه 
مطابق نامه شماره 9209970353500479 مورخ 1392/4/25 به موضوع 
رسیدگی و رای برائت متهم آقای وهاب پهلوانی فرزند عبدالمجید را صادر 
و اعالم نموده اس��ت موضوع را در آن بخش مشمول امر مختومه دانسته 
و مستندا به بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 
قرار موقوفی تعقیب متهم موصوف را ص��ادر و اعالم می نماید و ثانیًا در 
خصوص شکایت مابقی شکات علیه متهمین و همچنین شکات ردیف های 
اول و دوم و سوم علیه متهمین و حمید رضا پلهوانی  و محمدرضا پهلوانی 
و محمد سلیمی دادگاه با عنایت به اینکه اساساً رکن متشکله بزه کالهبرداری 
توسل به وسائط متقلبانه می باشد و در ما نحن فیه مانور متقلبانه به مفهوم 
قانونی آن یافت نمی ش��ود و از طرفی حسب اظهارات بعضی از شکات در 
جلس��ه رس��یدگی چک های بابت ثمن معامالت انجام گرفته دریافت شده 
است و صرف توسل به دورغ را نمی توان مانور متقلبانه منظور قانونگذار 
دانست علیهذا در این خوص مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال 1392 و اصل برائت متهمین را صادر و اعالم می  نماید آراء 
صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف 16233 رئیس شعبه 109 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
دادنامه

6/454 ش��ماره دادنام��ه: 9309970350500902 ش��ماره پرون��ده: 
9009980350501612 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901674 خواهان: آقای 
س��ید محمد موس��وی مدنی با وکالت آقای ش��هرام غفراللهی به نش��انی 
دروازه ش��یراز ابتدای خ هزار جریب س��اختمان فراز طبق��ه 4 واحد 26 
خوانده: آق��ای کریم فتحی رنانی مجه��ول المکان خواس��ته: مطالبه طلب 
گردش��کار: دادگاه با توجه به  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای س��ید محمد موسوی  مدنی فرزند س��ید حسن با وکالت 
آقای ش��هرام  غفراللهی فرزند رحمت بطرفیت کریم فتح��ی رنانی فرزند 
حسن به خواسته مطالبه مبلغ 5/200/000/000 ریال  با احتساب خسارت 

تاخیر  تادیه از تاریخ 1388/12/1 به ش��رح متن دادخواست بدین نحو که 
خواهان عنوان نموده به موجب  سند رهنی موکل جهت تضمین تعهدات و 
تسهیالت به مبلغ 3/450/000/000 ریال اقدام به رهن گذاردن تمامیت شش 
دانگ ملک خود در قبال دریافت تس��هیالت نموده  که به دلیل عدم تعهدات 
خوانده مبنی بر پرداخت اقس��اط وام بانک اعطاء کننده تسهیالت اقدامات 
اجرائی در خصوص ملک موصوف انجام داده ک��ه اینجانب مبلغ  بیش از 
5/200/000/000 ریال بابت اصل تس��هیالت و دیرکرد آن پرداخت نموده 
که با مراجعه مکرر خوانده از پرداخت به وی اس��تنکاف نموده است نظر 
به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه حس��ب تس��هیالت شماره 42186-13 
خواهان جهت دریافت وام از طرف خوانده ملک خود را رهن تسهیالت قرار 
داده و نظر به اینکه خوانده دعوی از پرداخت اقساط وام استنکاف و خوانده 
جهت جلوگیری از ضبط ملک خود نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نموده 
و نظر به اینکه بانک رفاه به موجب نامه شماره 207505 مورخ 1393/3/4 
عنوان نموده که راهن جهت تس��هیالت فوق الذکر مبلغ 4/850/000/000 
ریال پرداخت نم��وده دادگاه دعوی خواهان را محم��ول بر صحت تلقی و 
مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
4/850/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از 1388/12/1 در حق خواهان محکوم می نماید. مازاد خواس��ته خواهان 
چون متکی به دلیل نیست مس��تنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گ��ردد. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف 16241 رئیس 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
دادنامه

6/455 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350500492 ش��ماره پرون��ده: 
9209980350500231 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920243 خواهان: آقای 
نوروز گلکی فرزند غالمرضا با وکالت آقای حس��ن ترابی شاندیز فرزند 
حسین به نشانی مشهد بلوار مدرس بین مدرس 8 و 10 ساختمان شماره 
12 ط دوم پ 11/2 خواندگان: 1- آقای اصغ��ر ترابی فرزند یداله 2- خانم 
مریم ترابی فرزند یداله 3- خانم زهرا ترابی فرزند یداله 4- آقای آیت ترابی 
فرزند یداله 5- خانم لیال ترابی  فرزند یداله 6- خانم معصومه ترابی فرزند 
یداله  7- آقای محمدحس��ن ترابی فرزند یداله 8- خانم فاطمه ترابی فرزند 
یداله 9- خانم صدیقه ترابی فرزند یداله 10- آقای حسین ترابی  فرزند یداله 
11- خانم طاهره ترابی فرزند یداله همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه  طلب )حق سرقفلی و کسب و پیشه( شعبه 5 دادنامه  492 گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت 
آقای نوروز گلکی فرزند غالمرضا به طرفیت  آقایان محمدحسن، حسین، 
آیت، اصغر، صدیقه، فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، لیال، طاهره به خواسته 
مطالبه حقوق استیجاری حق کسب و پیشه و س��رقفلی و اجرت المثل ایام 
تصرف بدین نحو که خواهان ها عنوان نموده اند س��رقفلی یک باب مغازه 
به متراژ 30 متر مربع به انضمام واحد زیرزمی��ن در کنار آن به متراژ 20 
متر را از خواندگان خریداری کرده است و چون رابطه استیجاری ایشان بر 
اساس دادنامه صادره از شعبه چهارم حقوقی و دادگاه تجدید نظر محرز 
است درخواست رسیدگی دارم خواندگان دعوی در جلسه دادگاه حاضر 
نشده و دفاع یا تکذیب در خوص دعوی خواهان ارائه ننموده است نظر به 
مراتب فوق الذکر و حسب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفه��ان و تائی��د آن در  دادگاه تجدید نظر حکم ب��ه اثبات رابطه 
اس��تیجاری از س��ال های 1355 لغایت 1366 بین خواهان و خواندگان در 
خصوص ملک موضوع دعوی احراز گردیده اس��ت و حس��ب استعالم به 
عمل آمده از طرف ش��هرداری کل ملک به لحاظ ط��رح تعریض خیابان با 
مالکین توافق و حقوق آنان پرداخت گردیده است دادگاه جهت تعیین میزان 
حق کسب و پیش��ه خواهان موضوع را به کارشناس ارجاع که  کارشناس 
منتخب با در نظر گرفتن موقعیت محل و کس��ب خواهان میزان حق کسب 
و پیشه ایشان را 550/000/000 ریال برآورد که  نظریه مذکور مصون از 
تعرض باقی و با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع منطبق است لذا دادگاه 

دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198، 519، 520 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 4 قانون روابط موجر و مس��تاجر 
1356 حکم به محکومیت خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 550/000/000 ریال 
به عنوان حق کسب و پیشه خواهان صادر و اعالم می نماید. و در خصوص 
مطالبه اجرت المثل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه محل 
توسط ش��هرداری تملیک و در طرح قرار گرفته و با تخریب آن به لحاظ در 
طرح بودن آن و تملیک شهرداری و عدم استیفای منفعت از محل موضوع 
دعوی، دعوی ایشان را  غیر ثابت تش��خیص و مستندا به ماده 117 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعالم می گردد. رای صادره در  
قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و 
در قسمت دیگر حضوری و ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر در محاکم 
تجدید نظر اس��تان اصفهان اس��ت.  م الف 16244 رئیس ش��عبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
دادنامه

6/456 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351600040 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351600783 شماره بایگانی شعبه: 930880 خواهان: خانم ندا 
بهاری بختیار فرزند سلیمان به نش��انی اصفهان، بهارستان فلکه ولیعصر 
مجتمع نان بهارس��تان خوانده: آق��ای محمدرضا درخش��ان زاده فرزند 
عبدالعلی مجهول المکان خواس��ته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت ب��ه صدور رای می نماید. رای دادگاه خواس��ته خان��م ندا بهاری 
بختیاری فرزند س��لیمان به طرفیت آقای محمدرضا درخشان زاده فرزند 
عبدالعلی صدور حکم طالق به علت حصول ش��رایط موجب عسر و حرج 
است خواهان در توضیح اظهار داشته به موجب سند رسمی که رونوشت 
تصدیق یافته آن را پیوست دادخواس��ت نموده همسر دائم خوانده است و 
دارای دو فرزند مشترک به نام های 1- ویدا 22 ساله و 2- آقای نیما یازده 
ساله است و ضمن اینکه نامبرده معتاد  به مواد مخدر بوده هم اکنون مدت 
زیادتر از یکسال است ترک دو فرزندانش را کرده و به مکان نامعلوم رفته 
هزینه و نفق��ه او و فرزندانش را پرداخت نکرده و همین س��بب س��ختی و 
دشواری زندگی مشترک ش��ده خواهان پایان دادن به آن با اجرای صیغه 
طالق است که با التفات به مفاد دادخواست گواهی گواهان و حضور نیافتن 
خوانده  در هیچ یک از مراحل دادرسی و استماع شهادت شهود که با وصف 
نشر آگهی ابالغ حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نکرده دادگاه خواسته 
خواهان را حق تشخیص داده و با اس��تناد به بند یک از ماده 1130 قانون 
مدنی و مواد 28-29-33-37 قانون حمای��ت خانواده خوانده را به اجرای 
صیغه طالق خواهان محکوم می نماید. در صورت امتناع خواهان می تواند 
در مهلت شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای فرجام خواهی 
به دفترخانه رس��می ثبت طالق مراجعت و با انتخاب نوع طالق و اعالم آن 
سر دفتر به نمایندگی از زوج صیغه طالق را اجرا و آن را ثبت نماید و مراتب 
رعایت جهات شرعی را نیز به زوجه تفهیم نماید حضانت  فرزند مشترک تا 
بالغ آقای نیما با زوجه است رای دادگاه غیابی است و مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. م الف 16251 رئیس شعبه 

16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغیه

ش��ماره   9310100351105058 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /399
8809980351100495  شماره بایگانی: 880498 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: خدیجه، حسن، عفت، عزت، عصمت فرزندان عباس همگی مشایخ و 
فاطمه هفت دستی  به نش��انی خ عبدالرزاق، مقابل حمام علی اکبر، بن بست 
هفت دست، پ126 مدارک پیوس��ت: در خصوص تجدید نظرخواهی آقای 
ابراهیم مشایخ به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 771 صادره از این 
شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما 
ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب درامور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس 
از رویت اخطاریه به این دادگاه اع��الم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال 
پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف 17667 شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

خبر خبر 

  مس��وول امور س��ینمایی و س��معی و بصری فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: فرخ شهر سومین شهر بزرگ پر جمعیت چهارمحال و 
بختیاری است و فعال شدن سینمای این شهر ضرورت دارد.شهرام فرجی  با اشاره به 
اینکه راه اندازی سینمای فرخ شهر پیگیری می شود، اظهار داشت: سینمای فرخ شهر 
غیر فعال است و مردم این شهر برای تماشای فیلم های سینمای به شهرهای دیگر 
استان می روند.وی گفت: هم اکنون فرخ شهر سومین شهر پر جمعیت استان است 
 که ضرورت دارد سینمای این شهر برای ارائه خدمات سینمایی به مردم فعال شود

.مس��وول ام��ور س��ینمایی و س��معی و بص��ری فرهن��گ و ارش��اد اس��امی 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری عن��وان کرد: ف��رخ ش��هر دارای ی��ک مجتمع 
فرهنگی اس��ت ک��ه س��ینما فرخ ش��هر پی��ش از ای��ن در آن فع��ال بوده اس��ت. 
ش��هرام فرجی تاکید کرد: این ش��هر یک س��الن س��ینمایی دیگر نیز داش��ت که 
 حدود ۲۲ س��ال پیش فع��ال بوده اس��ت و فیل��م ه��ای س��ینمایی در آن پخش

 می شده است.مسوول امور سینمایی و سمعی و بصری فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به توسعه صنعت سینمای کشور و همچنین 
دیجیتال شدن پخش فیلم های سینمایی در سینما ها، این ظرفیت در شهر فرخ شهر 
وجود دارد که سینمای این شهر دوباره فعال شود. وی گفت: فعال شدن سینما در این 
شهر را پیشنهاد داده ایم و در این خصوص پیگیر هستیم.شهرام فرجی یادآور شد: 
بخش فرخ شهر یکی از پرجمعیت ترین مناطق استان چهارمحال و بختیاری که راه 
اندازی سینما در آن می تواند با اس��تقبال مردم روبرو شود.مسوول امور سینمایی و 
سمعی و بصری فرهنگ و ارشاد اسامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم 

اکنون پیگیری راه اندازی دو سینما دیگر در استان چهارمحال و بختیاری هستیم.

.فرماندار شهرستان سامان با اعام این خبراظهار داشت: در روزهای پایانی تعطیات 
ورود مس��افران و گردشگران به شهرستان س��امان افزایش یافته اس��ت.وی افزود: 
بیشترین مسافران وارد شده به استان از استان های تهران، البرز، اصفهان و خوزستان 
بوده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه راه اندازی و ارتقای سطح ادارات شهرستان 
س��امان مهمترین برنامه کاری در این شهرستان است، اظهار داش��ت: فرمانداری 
شهرستان سامان تازه تاسیس اس��ت و از زمان تاس��یس آن تاکنون حدود ۳۰ ماه 
می گذرد.فرماندار شهرستان سامان عنوان کرد: بیش��تر کار و برنامه فرمانداری در 
شهرستان سامان ارتقا سطح ادارات و افتتاح ساختمان شهرستانی ادارات است.وی 
ادامه داد: تاکنون ادارات مختلفی در سطح شهرستان فعال شده اند که ادارات صنعت، 
معدن و تجارت، اداره فرهنگ و ارشاد اسامی، نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و... تاکنون در این شهرستان راه اندازی شده اند.سعید صالحی تصریح کرد: در تاش 
هستیم تمام ادارات پاسخگوی نیاز خدمت رسانی به مردم را در شهرستان راه اندازی 
و فعال کنیم.وی ادامه داد: هم اکنون راه اندازی ۳۵ دستگاه از ادارات را در شهرستان 
پیگیری کرده ایم که خوشبختانه تعداد بس��یاری از این ادارات در سطح شهرستان 

فعال شده اند و در حال خدمات دهی به مردم هستند.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد با حضور فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری، فرماندار شهرکرد و مسووالن شهرستانی برگزار شد.

نورعلی یاری بعد از ظهر امروز مراس��م تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان 
شهرکرد اظهار داشت: امنیت مهم ترین مؤلفه ای است که پلیس برای حفظ آن از هیچ 
تاشی فرو گذار نخواهد کرد و همه تاش مجموعه انتظامی استان تأمین امنیت در 
خور شأن مردم منطقه است، که البته ایجاد امنیت به همکاری تمامی دستگاه ها و 

نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز اقشار مختلف جامعه با پلیس نیاز دارد.
وی امنیت را تولیدی جمعی دانست و افزود: انتخاب فرمانده انتظامی برای شهرستان 
شهرکرد که از اهمیت باالیی در سطح استان برخوردار است، فرایند بسیار دشوار و 
پیچیده ای بود، که با بررسی تمامی گزینه های فرماندهی در این شهرستان، سرهنگ 

موسوی را انتخاب و برای وی در منصب جدید آرزوی موفقیت دارم.
فرماندار ش��هرکرد از زحمات سرهنگ صباغ و ش��کری در مدت تصدی فرماندهی 
انتظامی ش��هرکرد در مبارزه با جرایم مختلف قدردانی و بیان کرد: تعامل سرهنگ 
صباغ با نهادهای مختلف و معتمدان محلی بسیار مطلوب بوده و این امر در برقراری 
امنیت بسیار تأثیرگذار است و خواسته ما و مردم از فرماندهی جدید، ادامه راه فرمانده 

سابق است.
در پای��ان ای��ن مراس��م س��رهنگ دوم س��ید روح اهلل موس��وی ب��ه عن��وان 
فرمان��ده جدی��د انتظامی ش��هرکرد منص��وب و از زحم��ات س��رهنگ غامعلی 
 ش��کری سرپرس��ت فرمانده��ی انتظام��ی شهرس��تان ش��هرکرد قدردان��ی 

شد.

مجتبی بنیادیان ، از اجرای طرح ش��هاب در سال جاری در پایه چهارم و 
پنجم ناحیه یک و پایه چهارم بخش الران در ناحیه دو استان خبر داد و 
اظهار داشت: این روند در راس��تای شناسایی و حمایت آموزشی، تربیتی 

و معنوی دانش آموزان دارای استعداد برتر در سطح این مدارس است.
وی افزود: طرح شهاب در یک منطقه از هر استان به صورت پایلوت اجرا 
که با اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست این طرح در سال جاری سه هزار 
و 244 دانش آموز پایه چهارم و پنجم ابتدای ناحیه یک و پایه چهارم بخش 
الران در 80 مدرسه ابتدای اجراء می شود.رییس بنیاد نخبگان چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: هدایت استعدادهای برتر از سنین ابتدایی ضروری 
است و باید پس از شناس��ایی، برنامه ریزی صحیح و مناسبی برای آینده 
پیش روی افراد دارای اس��تعداد برتر انجام ش��ود.بنیادیان با اش��اره به 
شناسایی مشکالت و نواقص اجرای این طرح در سال گذشته خاطر نشان 
کرد: برای داش��تن نتیجه ای مطلوب باید برای آشنایی و باال بردن سطح 
اطالعات مجریان این طرح از تجربیات کارشناس��ان و مشاوران برجسته 
کش��ور با برگزاری کالس های آموزشی بهره گرفته ش��ود.وی گفت: 29 
شهریورماه جهت ایجاد انگیزه برای داش��تن نتیجه مطلوب تر از معلمان 

که در اجرای این طرح در سال گذشته شرکت داشتند تجلیل می شود.

 مسوول امور سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 

 راه اندازی سینمای فرخ شهر
 ضرورت دارد

فرماندار سامان:

 افزایش ورود مسافران 
به قطب گردشگری

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد 
منصوب شد

رییس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری:

 بیش از سه هزار دانش آموز در 
طرح شهاب شرکت می کنند کنگ��ره  س��تاد  مس��وول 

اس��تان  ش��هدای  مل��ی 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا 
 تاکی��د ب��ر مش��ارکت هم��ه

 بخ��ش ه��ا ب��ر برگ��زاری این 
همایش ملی گفت: رس��انه های 
اس��تان ت��اش کنند ت��ا اطاع 
رس��انی این کنگره متناس��ب با 

اهمیت این رخداد مهم باشد.
در  موس��وی  س��یدجعفر 
اط��اع  نشس��ت هماهنگ��ی 
 رس��انی کنگ��ره ملی ش��هدای 
چهارمحال وبختیاری به میزبانی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

استان، افزود: همه بخش های جامعه به ش��هدا مدیون هستند و فعاالن عرصه 
 رس��انه نیز باید با توجه به حقی که ش��هیدان برگ��ردن آنان دارن��د، در زمینه

 اطاع رسانی برنامه های کنگره اقدام کنند.
وی یادآور شد: تمامی کارهای مقدماتی و برنامه ریزی کنگره ملی شهدای استان 
تا کنون انجام گرفته و عملیات اجرای برخی از کمیته ها و گروه ها نیز با توجه به 

زمان باقی مانده تا برگزاری این کنگره آغاز شده است.
موسوی تصریح کرد: بر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده، برای میزبانی از 
حدود 1۵ هزار نفر در این کنگره پیش بینی ه��ای الزم به عمل آمده که از این 
 تعداد حدود یک هزار و ۵۰۰ شخصیت از خارج از اس��تان به این کنگره دعوت

 شده اند.وی همچنین از انجام هماهنگی های الزم با صدا و سیما برای پوشش 
برنامه های و پخش آن از شبکه های داخلی و بین المللی خبرداد.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان چهارمحال وبختیاری نیز در این 
 نشست با توجه به اهمیت کنگره ملی ش��هدای استان، برنامه ریزی جامع برای

 اطاع رسانی این رویداد را مورد تاکید قرار داد.

جواد کارگ��ران دهکردی یادآور 
ش��د: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��تان در این کنگره به عنوان 
مسوول کمیته تدوین و نشر آثار 
انتخاب ش��ده و تاکنون نشستی 
برای هماهنگی رسانه ها از سوی 
کمیته اط��اع رس��انی صورت 
نگرفته و ارشاد نیز از برنامه های 

این کمیته بی اطاع است.
وی س��اماندهی خبرن��گاران و 
رس��انه هایی که قصد پوش��ش 
خبری کنگره ملی شهدای استان 
را دارند مورد تاکید ق��رار داد و 
یادآور ش��د: با توجه ایجاد بانک 
اطاعات خبرنگاران در ارشاد استان این آمادگی برای هماهنگی با کمیته اطاع 
رسانی برای معرفی افراد و پوشش مناسب خبری این کنگره وجود دارد.کارگران 
دهکردی در خصوص اقدامات کمیته تدوین و نش��ر کنگره ملی شهدای استان 
نیز گفت: تا کنون 11۰ جلد کتاب در حوزه ایثار و ش��هادت در استان به چاپ 
رسیده و ۳۰ عنوان کتاب نیز در این حوزه آماده چاپ شده که چاپ پنج جلد از 
این کتاب ها را اداره کل فرهنگ و ارشاد استان متعهد شده و برخی از این آثار در 

کنگره ملی شهدای استان رونمایی می شود.
مسوول بسیح رسانه استان چهارمحال وبختیاری نیز با تاکید بر پوشش مناسب 
خبری کنگره ملی ش��هدا، در خصوص برنامه های کمیته اطاع رس��انی اظهار 
بی اطاعی کرد.زین العابدین س��یفی از ایجاد غرفه رسانه ها در نمایشگاه ویژه 
کنگره ملی شهدای استان خبرداد و از متولیان این نمایشگاه خواست برای تامین 
اینترنت و دیگر نیازهای غرفه رس��انه ها برای پوشش مناسب خبر کنگره پیش 
بینی های الزم به عمل آید.کنگره ملی شهدای اس��تان چهارمحال و بختیاری 

1۵ مهرماه سال جاری در مصای امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار می شود.

 اطالع رسانی کنگره ملی شهدای استان
 متناسب با شان این رویداد باشد

معاون حمل ونقل و پایانه ه��ای چهارمحال و بختیاری 
 گفت: به منظور تس��ریع در ارائه خدم��ات حمل و نقل، 
کارت هوش��مند رانن��دگان و ن��اوگان در دفات��ر 
 پیش��خوان خدم��ات دولت در اس��تان صادر می ش��ود.
 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی

 حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری حس��ین 
مالکی اظهار داشت: در راستای تجمیع خدمات  عمومی 
و دولتی و اجرای برنامه های دولت مبنی بر واگذاری امور 
تصدی گری به بخش خصوصی بخش��ی از امور اجرایی 

حمل و نقل جاده ای استان توسط دفتر پیشخوان خدمات 
دولت انجام می شودوی افزود: براساس تفاهم نامه منعقده 
بین اداره حمل و نقل و پایانه های اس��تان و اس��تانداری 
برای اجرایی کردن م��واد 46 و 47 قان��ون برنامه پنجم 
توسعه مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، 
فعالیت های اجرایی قابل واگذاری در بخش حمل و نقل 
جاده ای اس��تان احصا و به دفاتر پیشخوان تفویض شده 
است.معاون حمل و نقل پایانه های چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد:انجام امور مربوط به صدور، تعویض، المثنی و 

تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان باری و مسافری 
با هدف تس��ریع و بهبود فرآیند انجام فعالیت های حمل 
و نقل و دسترس��ی آس��ان تر متقاضیان به این خدمات 
از طریق دفاتر منتخب پیش��خوان دولت ارائه می شود.

مالکی خاطر نش��ان کرد: افزایش رضایتمندی و اجرای 
بهینه طرح تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از اتاف وقت 
شاغان بخش حمل و نقل و کاهش سفرهای غیرضروری، 
افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات و ایجاد دولت 

الکترونیک از جمله مزایای این واگذاری است.

معاون حمل ونقل چهارمحال وبختیاری اعالم کرد؛

صدور کارت هوشمند رانندگان در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
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پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد جهت دستیابی به خواص 
بهبود یافته مواد زیس��تی قابل اس��تفاده در بدن به بررسی 

نوعی نانوپوشش کامپوزیتی جدید پرداختند.
این نانوپوش��ش نس��بت به س��اییدگی و خوردگ��ی مقاوم 
اس��ت. برخالف کارایی ب��االی ایمپلنت های فل��زی مانند 
تیتانیوم و آلیاژهای آن در بدن انس��ان، با این حال مقاومت 
به خوردگی نه چندان مطلوب در بدن انس��ان، س��ازگاری 
 نامناسب، تولید بافت هایی که منجر به عدم خون رسانی به

سلول های استخوان می شود و همچنین عدم اتصال مناسب 
با استخوان و بافت های بدن منجر شده تا یک مشکل بزرگ 

در این زمینه برای آلیاژهای فلزی پیدا شود.
مجید عبداللهی م��درس دانش��گاه آزاد واحد نج��ف آباد، 
در خص��وص یافتن راهکار مناس��ب برای رفع این مش��کل 
 عنوان کرد: برای این منظور می توان از پوشش هایی مانند 
پوشش های نانوکامپوزیتی-سرامیکی که بر روی آلیاژهای 

فلزی مذکور قرار می گیرند، استفاده کرد. 

وی ادامه داد:اما ساخت پوش��ش هایی با شرایط مطلوب و 
همچنین روش اعمال این پوشش ها بر روی آلیاژهای فلزی 
بسیار مشکل و در عین حال حساس به شرایط محیط است. 
بنابراین انتخاب نوع پوش��ش، پارامتره��ای فرآیند و روش 

اعمال پوشش بسیار حائز اهمیت هستند.
در این طرح یک پوشش نانوکامپوزیتی از ترکیب نانوذرات 
هیدروکس��ی آپاتیت ب��ه عن��وان زمینه و ماده س��رامیکی 
دیوپس��ید)diopside( به عن��وان ماده فرورون��ده، تولید 

شده است. 
 ای��ن نانوکامپوزی��ت از خ��واص مکانیک��ی مطل��وب، 
زیست سازگاری، پایداری ش��یمیایی، مقاومت به خوردگی 
 و س��ایش باالیی برخ��وردار اس��ت.همچنین در میان تمام 

روش های اعمال پوش��ش نیز روش الکتروفورتیک در ابتدا 
بهینه سازی و سپس مورد استفاده قرار گرفت. عبداللهی با 
اشاره به اینکه یکی از معضالت مهم در مهندسی پزشکی و 
مباحث مربوط به اورتوپدی، استفاده از روش های پیچیده 
و نیازمند زمان باال برای ساخت نانوکامپوزیت های زیستی 
 اس��ت، عنوان ک��رد:در این طرح تالش ش��ده ت��ا در تولید 
نمونه های آزمایش��گاهی از روشی س��اده و کم هزینه بهره 
گرفته ش��ود. این روش قادر به تولید پوشش سطح با زبری 
بس��یار پایین، مقاومت به خوردگی و س��ایش عالی و تولید 

سطوح بی ترک در جریان عملیات اعمال پوشش است.
برای دس��تیابی به افزایش مقاومت ب��ه خوردگی و خواص 
مکانیکی مناسب، با استفاده از روش کم هزینه آسیاب کاری 

مکانیکی، ماده سرامیکی جدیدی به نام دیوپسید به زمینه 
هیدروکسی آپاتیت تزریق شده است.

  نمونه ه��ای تولید ش��ده پ��س از انج��ام تف جوش��ی دو
مرحله ای و پاشش بر روی سطح، با استفاده از آزمون های 
مختلف از جمله پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی 
روبش��ی، میکروس��کوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ نوری 

مطالعه شدند.
به گفته این محقق، در بررس��ی نتایج مش��خص ش��د که با 
افزایش مقدار دیوپسید به زمینه هیدروکسی آپاتیت تا 30 
درصد وزنی، و بعد از عملیات تف جوشی دو مرحله ای، اندازه 
دانه نهایی کامپوزیت و همچنین توزیع اندازه ذرات در آن به 

طرز چشمگیری کاهش می یابد.
 این پدپ��ده از این نظر دارای اهمیت اس��ت که برای اعمال 
پوشش نانوکامپوزیتی با استفاده از روش الکتروفورتیک بر 
روی فلز، بهترین شرایط زمانی رخ می دهد که توزیع اندازه 

ذرات کم باشد.

محققان موفق به ساخت حسگری شده اند که با بررسی آنی 
میزان اکس��یژن خون و عضالت، ورزش��کاران را از عملکرد 
بدن و وضعیت کلی آن در ز مان فعالیت های ورزش��ی آگاه 

می کند.
این حسگرکه توس��ط محققان آمریکایی ساخته شده است 
Moxy Monitor نام دارد و بر پایه اپلیکیشن های موبایل 

طراحی شده است.
این ابزار، یک جعبه کوچک س��یاه رنگ پوش��یدنی به ابعاد 

 6/1×4/4×2/1 س��انتیمتر است که روی پوس��ت بدن قرار
 می گیرد. پس از پوشیدن حسگر، مجموعه ای از المپ های 
LED طول موج های نزدیک به مادون قرمز را روی پوست و 
بافت ماهیچه ها می تابانند و چند آشکارساز نور، میزان نفوذ 

این پرتوها را اندازه گیری می کنند.
علت استفاده از نور مادون قرمز در حسگر Moxy این است 
که با افزایش میزان اکسیژن در خون، بخش بیشتری از نور 
مادون قرمز توس��ط خون جذب می شود. بنابر این با تحلیل 

میزان نوری که در پوست و عضالت نفوذ می کند، می توان 
میزان اکسیژن خود را اندازه گیری کرد. 

س��ازندگان ای��ن حس��گر مدع��ی هس��تند ک��ه عم��ری 
طوالنی دارد و اس��تفاده از آن ب��رای تمام ورزش��کاران، از 
 موتورسواران و فوتبالیست ها گرفته تا شناگرها، امکان پذیر

 است. 
این حسگر کمتر از 40 گرم وزن دارد و با استفاده از یک آنتن 
رادیویی، اطالعات را با دس��تگاه ها و اپلیکیشن هایی مانند 

 Garmin که با س��اعت های هوش��مند Connect IQ
س��ازگار اس��ت و IpBike که با تجهیزات و گوش��ی های 

هوشمند اندرویدی سازگاری دارد، مبادله می کند.
طول عمر باتری این حسگر سه ساعت بوده و برای شارژ کامل 

آن 90 دقیقه زمان الزم است. 
پورت میکرو USB امکان شارژ باتری و دریافت اطالعاتی را 
که انتقال آن از طریق آنتن امکانپذیر نیست، فراهم می کند. 

قیمت این حسگر 770 دالر است.

مدتی پیش رییس پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالع��ات از ایجاد مرکز 
نوآوری نسل پنجم شبکه های ارتباطی در کشور خبر داد.

گرچه به نظر می رسد نسل پنجم شبکه های ارتباطی بر فناوری تکامل یافته تر 
نسل چهارم شبکه های ارتباطی مبتنی است اما در حقیقت نسل پنجم تحول 
بنیادی در شبکه های ارتباطی به شمار می آید. به گونه ای که تحوالت مرتبط 
با اینترنت اشیا موضوع اصلی مطرح در این حوزه خواهد بود و به این ترتیب 
با محقق شدن این هدف همه اشیا در بستر اینترنت با هم در ارتباط خواهند 
بود. البته باید توجه داشت بهره گیری از این فناوری به زیرساخت های جدید 
نیاز دارد. سیس��تم های ارتباطی سنتی نمی تواند پاس��خگوی این تحوالت 
باشد و باید زیرس��اخت های جدید ارتباطی و فناوری های مختلف به عنوان 

زیرساخت های نسل آینده شبکه های ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع، برنامه ریزی برای تولید و عرضه این فناوری و 
بهره وری صحیح و هوشمندانه از این فناوری آغاز شده است. همه دستگاه های 
 G 5ش��بکه ش��ده برای حفظ و ادامه حیات خود به فضا نیاز دارند. ش��بکه
هوشمند ترین شبکه معرفی شده است که در همه این دستگاه های پیچیده 
نقش کاتالیزور را دارد. در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین نقشه 
راه این فناوری مورد توجه قرار گرفته و مشارکت بین المللی در این حوزه نیز 
در دستور کار است. این در حالی اس��ت که موسس و رییس انجمن اینترنت 
اشیا در اروپا در س��مینار بین المللی اینترنت اش��یا که سال گذشته در شهر 
اصفهان برگزار شد، اعالم کرد بر این باور است که برای پیاده سازی اینترنت 
اشیا به اینترنت پهن باند یا اینترنت با س��رعت باال نیازی نیست و می توان با 

همین امکانات و زیرساخت ها طرح هایی را در این زمینه تعریف کرد. 
در مسیر توسعه

هر چند فعالیت در زمینه اینترنت اشیا از اوایل دهه 90 میالدی آغاز شد، اما 
اصطالح اینترنت اشیا نخستین بار س��ال 1999 مطرح گردید. ایده طراحی 
دس��تگاه ها و ابزارهای مختلف با امکان برقراری ارتباطات بی س��یم با هدف 
رهگیری و کنترل این ابزارها از طریق اینترنت با یک برنامه ساده مخصوص 
گوشی های هوشمند در نهایت به مفهوم جدیدی تحت عنوان اینترنت اشیا 
یا Internet of Objects منجر شد که امروزه استفاده از آن در بسیاری از 
امور روزمره و همچنین صنایع مختلف از پزشکی تا حمل و نقل مورد توجه 

قرار گرفته است.
با همه گیر ش��دن اینترنت اش��یا، در آینده ای نه چندان دور هر وسیله ای از 

قابلیت اتصال به اینترنت برخوردار خواهد بود.
یکی از پیامدهای مهم و قابل توجه پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور قابلیت 
فعالیت خودکار وسایل الکترونیکی و دیجیتالی است. بر اساس پیش بینی های 
انجام شده تا س��ال 2020 میالدی بیش از 25 میلیارد وس��یله مختلف در 
دنیا از طریق خدمات مبتنی بر اینترنت اش��یا به اینترنت یا دیگر شبکه های 
اطالع رس��انی متصل خواهند شد و به این ترتیب ماش��ین ها و سیستم های 
الکترونیکی از طریق اینترنت و بدون نیاز به انس��ان ها و حتی در محدوده ای 
فراتر از محدوده های کنونی با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. گرچه رسیدن 
به چنین هدفی می تواند با نگرانی هایی همراه باش��د، اما باید توجه داش��ت 
موسس��ات تحقیقاتی پیش بینی کرده اند دولت ه��ا، کارخانه های صنعتی و 
موسسات خدماتی بیش از کاربرانی که به دنبال رفع نیازهای خود از اینترنت 

اشیا بهره می گیرند از مزیت های این فناوری بهره مند خواهند شد.
داد وستد در بستر اینترنت اشیا

اینترنت اش��یا می تواند توانایی انس��ان ها را در مدیریت و پردازش اطالعات 
افزایش دهد. این فناوری برای ایجاد تحول در صنایع، سبک زندگی و کسب 

وکار انسان ها از ظرفیت های بس��یار زیادی برخوردار است. در دنیایی که بر 
اینترنت اشیا مبتنی باشد دسترسی نداشتن به داده ها بی معنی است و چنین 
بس��تری در نهایت به افزایش کارایی نیروهای کار منجر خواهد شد. از سوی 
دیگر امکان برقراری ارتباط با مصرف کنندگان کاال و خدمات به منظور ارائه 
راهکارهای بهتر ب��ر مبنای نیازهای آنها به بهینه س��ازی هزینه های زنجیره 
تولید و عرضه کاال و خدمات منجر می شود. هر چند باید نگرانی های مطرح 
در زمینه امنیت و حریم شخصی را نیز در نظر داشت. با افزایش تعداد ابزارها 
و وس��ایل متصل به اینترنت امکان حمله به آنها افزای��ش خواهد یافت و در 
چنین شرایطی ایجاد تعادل میان تامین امنیت و استفاده از ابزارها و امکانات 

اینترنت اشیا به یک ضرورت تبدیل خواهد شد.
در دنیای کس��ب و کار مدرن دسترسی به اطالعات بیش��تر و بهتر به منزله 
کنترل بهتر آینده اس��ت. در اختیار داش��تن اطالعات به تولید محصوالت و 
خدماتی منجر می شود که زندگی بشر را تسهیل می کند. اما تسهیل زندگی 
بشر امروز با پیچیدگی های خاص دنیای مدرن و امروزی همراه است. اینترنت 
اش��یا نیز براس��اس همین هدف یعنی دریافت، ثبت و ارسال اطالعات برای 
اس��تفاده، تحلیل و بهبود محصوالت و خدمات و در نهایت استفاده کاربران، 

مطرح شده و توسعه یافته است.
 اگر بخواهید بر اساس برنامه ای که برای حرکات ورزشی و فعالیت جسمانی در 
نظر گرفته اید تغییرات ایجاد شده در بدن خود را تحلیل کنید یا این که قصد 
داشته باشید درباره موجودات زنده مختلف تحقیق کنید، می توانید از فناوری 
اینترنت اشیا کمک بگیرید تا اطالعات به صورت لحظه ای به پایگاه داده ای 
که به آن متصل شده است، ارسال ش��ود. اطالع از میزان موادغذایی موجود 
در یخچال یا میزان بنزین موجود در باک خودروی شما از دیگر کاربردهای 

اینترنت اشیاست. در فناوری اینترنت اشیا، بدون نیاز به تعامل انسان با انسان 
یا انسان با رایانه، داده ها ارسال می شود. در حقیقت ظهور پدیده اینترنت اشیا 

یکی دیگر از نتایج گسترش اینترنت و توسعه فناوری های بی سیم است.
دو روی سکه فناوری

اینترنت اشیا مفهوم جدیدی در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات است که 
به واسطه آن انسان ها، حیوانات و اشیا می توانند از طریق شبکه های ارتباطی 
داده های اطالعاتی ارس��ال کنند. یکی از نگرانی های مطرح ش��ده در مورد 
اینترنت اشیا حفظ امنیت و حریم خصوصی است. اینترنت اشیا پیش از این 
با مشکالت و محدودیت هایی همراه بوده است اما شیوه درست و اصولی در 
این زمینه می تواند در از میان برداشتن مشکالت و محدودیت ها نقش بسیار 

مهمی داشته باشد.
اگرچه تالش ه��ای خوبی در ای��ن زمینه به کار گرفته ش��ده اما الزم اس��ت 
فعالیت های گسترده تری انجام شود تا تامین امنیت و حفظ حریم خصوصی 
به عنوان دو موضوع مهم در زمینه اینترنت اشیا محقق شود. تقویت سالمت، 
آس��ودگی و رفاه در زندگی و ساماندهی اطالعات به ش��یوه ای مفیدتر برای 
انسان ها و سازمان ها از جنبه های مثبت توسعه اینترنت اشیاست. در مقابل، 
توس��عه این فناوری با چالش های��ی در زمینه حریم خصوص��ی افراد همراه 

خواهد بود.
اینترنت در دنیای آینده

در دنیای آینده خانه ها فضای مناسبی برای رشد و توسعه اینترنت اشیا خواهد 
بود و بر این اساس بسیاری از ابزارها و لوازم خانگی به اینترنت متصل شده و 
امکان دسترس��ی به اطالعاتی درباره آخرین وضع آنها در زمان و مکان مهیا 

خواهد شد.

خبر 

از »دعوای گوگل با اپل بر س��ر س��رویس موس��یقی« تا خاموش شدن 
بزرگ ترین سرویس به اشتراک گذاری موسیقی در امریکا را در مروری بر 

تیتر اخبار مهم فناوری اطالعات جهان می خوانیم:
1 - ژان مونس��تر تحلیلگر امور بازار تأیید کرد که ف��روش آیفون جدید 
رکوردشکن خواهد بود چراکه تقاضای بازار بیشتر از انتظار بوده است که 
خود را در پیش خریدها نشان داده است و به خصوص بازار چین می تواند 

همه چیز را به نفع اپل تغییر دهد.
2 - جان کرافچیک / John Krafcik مدیراجرایی س��ابق »هیوندای 
موتورز« و »فورد« به اس��تخدام گوگل درآمد تا پ��روژه خودروی بدون 

راننده این کمپانی را جلو ببرد.
3 - »آدریان ونگ« مهندس پروژه عینک گوگل که با جدایی از این تیم 
به بچه های پروژه Oculus در فیس بوک پیوسته بود، دوباره به کمپانی 
سابق خود بازگشت.فیس بوک در س��ال 2014Oculus را به مبلغ دو 

میلیارد دالر خرید و »ونگ« را به خدمت گرفت تا پروژه را به جلو ببرد
4 - گوگل به اتهام نقض قوانین ضدتراست روسیه گناهکار شناخته شد. 
سرویس فدرال ضد انحصار در روسیه تأیید کرد که اپلیکیشن گوگل بازار 

مربوطه را انحصاری کرده است.
5 - سرویس موس��یقی Spotify تأیید کرد که با سرعت کم نظیری رو 
به رشد است و اپل موزیک نیز به عنوان رقیب نتوانسته است این سرعت 
را کاهش دهد. مدیر اجرایی کمپانی گفت مردم می دانند از چه کس��ی 

آهنگ بخرند.
6 - وزارت دادگس��تری امریکا بزرگ ترین س��ایت به اش��تراک گذاری 
موس��یقی را در ای��ن کش��ور از کار انداخ��ت. س��رورهای وب س��ایت 
Sharebeast.com همراه با Albumjams.com  خاموش شدند.

7 - اریک اش��میت ریی��س هیات مدیره گ��وگل طی س��خنانی بر پرده 
س��رویس موس��یقی اپل را به باد انتقاد گرفت و تأکید کرد این سرویس 

چند سالی بیشتر دوام نخواهد داشت!
8 - کمپانی چینی علی بابا متهم ش��د که آمار و داس��تان های دروغین 
توسط تحلیلگرانی س��ایت Barrons.com س��اخته وپرداخته است. 
مدیران علی بابا نیز می گویند س��ایت مذکور محاس��بات اش��تباه انجام 

داده است.
Symphony  -9 اپلیکیشن پیام رسان برای بانکی ها راه اندازی شد و 

رقیب اصلی برای سرویس پیام رسان بلومبرگ شد.
10 - مدیر سابق ارزی در بیتکوئین متهم به اختالس 1/7 میلیون دالری 

شد. با گم شدن پول کاربران در سال 2014 این معامله باطل اعالم شد.

10 نکته فناورانه از دنیای آی تی 
ایران در مسیر اینترنت اشیا

محققان امریکایی موفق به س��اخت دس��تگاه جدیدی شده اند 
که از یک پروتئین مهندس��ی ش��ده برای تصفیه خون بیماران 

استفاده می کند.
گند خونی یا سپتیسمی )Septicemia(، بیماری عفونی ناشی 
از گسترش میکرو ارگانیس��م  ها و زهرابه های آنها از راه گردش 
خون اس��ت. گندخونی به عفونت  هایی گفته می  شود که در آن 
باکتری وارد خون ش��ده یا در خون تکثیر می یابد. گندخونی در 
بعضی از عفونت های تک یاخته  ای نیز دیده می  شود. گندخونی 
در بیماران دچ��ار ضعف ایمنی بیش��تر دیده ش��ده و می تواند 

کشنده باشد.
محققان امریکای��ی از یک سیس��تم دیالیز ب��رای فیلتر کردن 
خون از طریق یک لوله بهره برده اند. داخ��ل لوله ها از پروتئین 
مهندسی ش��ده ای با نام fcMBL پوشانده ش��ده و خون آلوده 
بیمار با عبور از این لوله فیلتر ش��ده و عوام��ل بیماری زا موجود 
 در خون ج��ذب و خونی ک��ه به ب��دن بازمی گردد، پاکس��ازی

 می شود.
 این آزمایش بر ۹۹ درصد از خون موش ها با موفقیت پاسخ داده 
شد. محققان امیدوارند که در آینده ای نه چندان دور از این روش 

برای نجات جان انسان ها استفاده کنند.

 همزمان با توسعه فناوری س��اعت های هوشمند، امکان استفاده از آنها 
برای کنترل عملکردهای مختلف خودرو فراهم شده است.

 4/0 SmartStart اپلیکیشنی موس��وم به Viper محققان ش��رکت
 با قابلیت جفت س��ازی با سیس��تم عام��ل ه��ای iOS و اندروید ارائه 
کرده اند که کنترل و تنظیم بسیاری از عملکردهای خودرو را با تکیه بر 
ساعت های هوشمند شرکت اپل و سایر ساعت های هوشمند اندرویدی 

امکانپذیر می سازد.
اگرچه پیشتر اپلیکیشن هایی برای جفت سازی ساعت های هوشمند با 
بعضی مدل های خاص از برخی برندهای محدود خودروسازی ارائه شده 
است اما ویژگی اپلیکیش��ن SmartStart 4/0 در این است که امکان 
کنترل هر خودرویی را با استفاده از ساعت های هوشمند فراهم می سازد.

از جمله کاربردهای این فناوری جدید می توان به مکان یابی خودرو، قفل 
کردن و بازکردن قفل در خودرو و روش��ن کردن از راه دور خودرو بدون 
نیاز به استفاده از سویچ آن هم تنها با استفاده از تلفن همراه اشاره کرد.

در عین حال وقتی راننده با سرعت غیرمجاز رانندگی می کند، هشداری 
را از اپلیکیش��ن دریافت می کند تا با کاستن از سرعت خودرو، احتمال 
بروز هرگونه تصادفی به حداقل برس��د. این فن��اوری جدید فعال برای 
سیستم عامل iOS ارائه ش��ده و به زودی برای سیستم عامل اندروید 

نیز آماده خواهد شد.

یک شرکت نوبنیان فرانس��وی با همکاری یک آزمایشگاه دولتی موفق به تولید 
اسپرم انسان در آزمایشگاه شده که می تواند دس��تاورد بزرگی در زمینه درمان 

ناباروی باشد.
اگرچه دانشمندان شرکت Kallistem این کش��ف را پیش از این اعالم کرده 

بودند، اما عملکرد آن به تازگی برای نخستین بار اعالم شده است.
محققان اکنون اسپرم را از سلول های نابالغی موس��وم به اسپرماتوگونی تولید 
کرده اند که در همه موجودات نر وجود دارد و به محض ش��روع دوران بلوغ، به 

سلول اسپرم تبدیل می شوند.
این فناوری هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی مورد آزمایش قرار نگرفته اس��ت. 
فیلیپ دوراند، محقق اصلی این تحقیق اظهار کرد: پیدایش این تحقیق به دلیل 
شواهدی بود که بر اس��اس آن، باروری مردان در حال کاهش است و می تواند با 

عوامل محیطی مرتبط باشد.
محققان با استفاده از مایع چسبناکی که تا حدی از مواد موجود در دیواره قارچ ها 
یا پوسته سخت پوستان ساخته شده، یک راکتور زیستی ساختند تا شرایط درون 

بدن را بازسازی کنند. 
چالش اصلی، بازتولید یک فرآیند رش��د فیزیولوژیکی پیچیده از س��لول نابالغ 
به اسپرم در آزمایش��گاه بود که معموال درون بدن انس��ان حدود 72 روز طول 
 می کشد. این دستاورد می تواند امید بزرگی برای مردان جوان مبتال به سرطان

 باشد.

یک پژوهش جدید بیانگر آن اس��ت که چگونه ح��رارت فلفل های تند 
به مرگ سلول های س��رطانی کمک می کند. ترکیبات کاپسایسین که 
مسوول حرارت فلفل های تند است، در کرم هایی که برای تسکین درد 
به فروش می رسد، استفاده می شود و تحقیقات اخیر نشان داده که این 

ماده در دوزهای باال، سلول های سرطانی پروستات را از بین می برد.
در حال حاضر محققان در حال پیدا کردن س��رنخ هایی هس��تند که به 
چگونگی عملکرد این ماده کمک می کند. نتایج تحقیقات حاکی از آن 
است که در آینده می توان این مواد را در شکل جدید و درمانی آن به کار 
برد.حدود 10 سال پیش محققان گزارش دادند که کاپسایسین می تواند 
سلول های سرطانی پروستات را بدون آسیب رساندن به سلول های سالم 
در موش ها از بین ببرد، اما تعمیم دادن آن به انسان ها نیازمند این است 
که آن ها تعداد زیادی از فلفل های تند را در طول روز مصرف کنند. کشف 
چگونگی عملکرد کاپسایسین می تواند به محققان کمک کند که آن را به 

یک داروی مؤثر در قالب تزریق یا قرص تبدیل کند.
محققان کشف کردند که این مولکول به سطح سلول ها متصل می شود و 
غشایی که سلول ها را احاطه کرده و از آن محافظت می کند، تحت تاثیر 
قرار می دهد. این یافته ها، محققان را به تالش برای به دست آوردن درک 
عمیق تر از اثرات کاپسایسین واداشت، بنابراین این کشف ممکن است 

در آینده برای داروهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

ساخت دستگاه جدیدی برای
 تصفیه خون بیماران

کنترل خودرو 
با ساعت هوشمند

تولید اسپرم انسان
 در آزمایشگاه

مرگ سلول های سرطانی
 در حرارت فلفل های تند

س�اخت    حس�گر آنی 
سنجش اکس�یژن خون

تالش برای بهبود خواص مواد قابل کاشت در بدن با نانوپوشش ها
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خبر  خبر 

شاید تا چند سال قبل هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که با وجود کم آبی شدید 
در همه شهرهای کش��ور به ویژه در شهرس��تان کویری آران و بیدگل و نابودی 
بخشی از مزارع، مردم این شهرستان با تغییر الگوی کشت، نهضتی را آغاز کنند که 
کشاورزی منطقه را نه تنها رونق دهد بلکه آینده آن را تا سالیان سال تضمین کند.

با توجه به گرمای شدید هوا و ش��وری بیش از حد آب و کمبود آن، طرح الگوی 
کشت گیاهان زراعی و باغی در حاشیه کویری مرکزی ایران اهمیت فوق العاده ای 
دارد. شرایط خاص کویری منطقه، کشت پسته در اراضی شورآن را ضرروی کرد، 
چراکه درخت پسته به دلیل تحمل کم آبی و شوری، سازگاری مناسبی با مناطق 

کویری مانند آران و بیدگل دارد.
شروع کار کاشت پس��ته در آران و بیدگل از منطقه کویرات و شهر ابوزید آباد از 
حدود 15 سال قبل آغاز شد، شروعی که به گفته رییس اداره جهاد کشاورزی آران 

و بیدگل، آغاز یک نهضت خوب در کشاورزی شهرستان بود.
حسین فتاحی گفت: در حال حاضر از 14 هزار هکتار باغ و مزرعه کشاورزی آران 

و بیدگل بیش از سه هزار و 300 هکتار زیر پوشش درختان پسته قرار دارند.
وی اظهار کرد: از این میزان زمین زیر کشت باغات پسته بیش از دو هزار و 200 
هکتار بارور هس��تند و از هر هکتار بارور به طور متوسط هشت تن پسته برداشت 

می شود.
فتاحی افزود: در حال حاضر حدود 50 درصد از پسته تولیدی استان اصفهان در 
آران و بیدگل تولید می ش��ود و غیر از مصرف داخلی اس��تان به سایر استان های 

کشور نیز صادر می شود.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از هفت هزار کارگر و باغدار به صورت فصلی 
و تمام وقت در باغات پسته شهرستان مشغول به فعالیت هستند که این خود تاثیر 

خوبی در اشتغال مردم منطقه و حتی شهرها و استان های اطراف دارد.
فتاحی ادام��ه داد: اکبری، فندقی، کل��ه قوچی، اوهدی و احدآقایی انواع پس��ته 
تولیدی آران و بیدگل اس��ت که نوع اکبری آن با توجه به خاک منطقه عملکرد 

مناسب تری را در تولید بهتر محصول داشته است.
 وی تصری��ح کرد: وج��ود باغات پر ب��ار پس��ته در آران و بیدگل انگی��زه را برای

 سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرد تا با راه اندازی پایانه های فراوری پسته 
عالوه بر در آمدزایی، زمینه اش��تغال بیش از 100نفر را نیز در شهرستان فراهم 
کنند.فتاحی گفت: هم اکنون پنج پایانه فرآوری پس��ته در بخش کویرات آران و 
بیدگل فعال است که تمامی مراحل عملیاتی تبدیل پس��ته سبز و تر را به پسته 
خش��ک انجام می دهد.رییس اداره جهاد کش��اورزی آران و بیدگل افزود: بخش 
کویرات آران و بیدگل شامل شهر ابوزید آباد و هشت روستای تابعه آن و شهر آران 

و بیدگل مراکز اصلی تولید پسته شهرستان و استان هستند.
وی، تغییر الگوی کش��ت در آران و بیدگل از محصوالت پرآب به پسته را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: هر س��ال در برنامه های جهاد کشاورزی برنامه ویژه ای برای 

حفظ وضع موجود و افزایش سطوح زیر کشت پسته اجرا می شود.
رییس اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل خاطر نشان کرد: با وجود نیاز کم آب 
درختان پسته، کش��اورزان منطقه کویری آران و بیدگل باز هم پا را از این فراتر 
گذاشته اند و از سه سال قبل شروع به اجرای سیس��تم های آبیاری تحت فشار و 
زیر س��طح در س��طح باغات خود کرده اند.وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 
500 هکتار از باغات پس��ته شهرستان به همت کش��اورزان پسته کار و کمک ها 
و تسهیالت جهاد کش��اورزی آران و بیدگل به سیس��تم های آبیاری تحت فشار 

مجهز شده اند.
فتاحی اضافه کرد: امیدواریم امس��ال در شهرستان برداش��ت محصول پسته با 
کیفیت و کمیتی مناسبی را داشته باشیم تا مزد زحمات کشاورزان با لبخند سبز 

پسته ها پاسخ داده شود.
برداشت پسته در آران و بیدگل از نیمه دوم ش��هریور آغاز و تا پایان مهرماه ادامه 

دارد.

رییس  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری کاشان از مرمت خانه 
محسنی آراسته خبر داد.

به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان کاشان، محس��ن جاوری با تاکید بر اینکه خانه تاریخی 
محسنی آراسته از جمله خانه های منحصر به فرد کاشان است که در دوره قاجار 
در سه طبقه فوقانی، همکف و زیر زمین بنا شده است، اظهار کرد: اطاق های این 
بنا در دو ضلع شمال و جنوب دیده می شود و دیگر این که بنا دارای دو زیر زمین 

است که یکی در ضلع شمال و دیگری در ضلع غربی بنا شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این بنا دارای پنج ورودی است، افزود: با توجه به 
س��بک و ش��یوه معماری قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار بر می گردد و مطابق  
معمول همه خانه های تاریخی کاش��ان نام این بنا نیز برگرفته از مالک آن است. 
مرمت خانه تاریخی محسنی آراسته با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال از محل 

اعتبارات ملی به پایان رسید.
رییس  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان افزود: این خانه 
در محله زیارت پنجه شاه قرار دارد و از جمله ویژگی های  مهم این خانه می توان 
به حوضخانه اشاره کرد که در ضلع غربی بنا واقع شده است که در گذشته آب آن 
از طرف زیارت توسط آب راه ها وارد حوضخانه و پس از عبور از حیاط به خانه های 

مجاور سرازیر می شده است.
جاوری با تشریح اینکه در جبهه شمالی پنج دری وجود دارد که بر روی سقف آن 
مقرنس کاری های زیبایی دیده می ش��ود که از نظر معماری درخور توجه است، 
افزود: اولین دادگستری کاشان،اولین دانشگاه نساجی و اولین مهد کودک کاشان 

در این مکان بنا شده بود.
هم چنین مس��وول دفتر فنی اداره میراث فرهنگی،صنایع دس��تی و گردشگری 
کاشان  گفت: خانه تاریخی محس��نی آراس��ته را  می توان یکی از خانه های بی 
 نظیر کاش��ان به حس��اب آورد زیرا دارای برخی از ویژگی ه��ای در خور توجه و

 منحصر به فرد است.
  س��میه فرهادی گف��ت: آوار برداری و س��بک س��ازی بام،اس��تحکام بخش��ی 
طاق ها،صندوقه سازی، شیب بندی و کاهگل نهایی بام به همراه اصالح وضعیت 
ناودان ها از اقدامات مرمتی مهمی اس��ت که در این بنا انجام شده است و این بنا 

اخیرا به سفره خانه سنتی مادر بزرگ تغییر کاربری یافته است.
خانه تاریخی محسنی آراسته در تاریخ 3 خرداد ماه سال 1386با شماره 19162در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

پیکر مرحوم حاج محمد جعفر فالح از کش��ته شدگان حادثه مکه در شهرضا 
تشییع و خاکسپاری شد.

ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ، پیکر مرح��وم حاج محم��د جعفر ف��الح ازمحل 
 مسجدوحس��ینیه قائمیه ش��هرضا باحضورفرماندارواقش��ارمختلف عاشقان

 بیت اهلل الحرام تشییع ودرکنارپدرخودبه خاک سپرده شد.
حاج محمدجعفرفالح قاري قرآن ویکي از زائران بیت اله الحرام بودکه بازبان روزه 
درحال خواندن نماز حضرت صاحب الزمان )ع( در پشت مقام حضرت ابراهیم در 

حادثه سقوط جرثقیل درمسجدالحرام به ملکوت اعلي پیوست.
وي خادم الحسین وخدمتگذارهیئت قائمیه شهرضاوشیفته لقاي حضرت حق 
بودکه در نخستین گروه از حجاج شهرضایی حج تمتع )مدینه اول( از امامزاده 

شاهرضا)ع( شهرضا در نهم شهریور راهی سرزمین وحی شد.
پیکرحاج محمدجعفرفالح برروي دست دوستداران اهل بیت درحالي تشییع 
گردیدکه آس��مان هم براوگریه کردوبا بارش هاي آسماني اشک وگریه درهم 
آمیخته وباغم واندوهي ف��راوان درکنارقبرپدرخودباتوجه به وصیت خوداوبه 

خاک سپرده شد.
 دراین مراس��م عزاداران وعاش��قان اهلبیت باپرچم هاي ع��زاداري حضرت 
 سیدالش��هدا)ع( ونوحه س��رایي اهلبیت عصمت وطه��ارت یادوخاطره این

 خدام اباعبداله )ع( راگرامي داشتند.

معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: بررسی عالئم راهنمایی رانندگی در مقابل 
مدارس برای کاهش سرعت خودروهای در حال تردد و نصب تابلوهای ترافیکی 

برای ایمن سازی تردد دانش آموزان در معابر اصلی ضرورت دارد.
، علی محمد یوسفیان در جلسه شورای ترافیک شهرستان با اشاره به فرا رسیدن 
بازگش��ایی مدارس بر لزوم موارد ایمنی محل تردد دانش آموزان تاکید کرد و 
گفت: بررسی عالئم راهنمایی رانندگی در مقابل مدارس برای کاهش سرعت 
خودروهای در حال تردد و نصب تابلوهای ترافیکی برای ایمن سازی تردد دانش 

آموزان در معابر اصلی ضرورت دارد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��د همه دس��تگاه های عض��و این ش��ورا ب��رای عبور و 
م��رور بهت��ر دانش آم��وزان به م��دارس هم��کاری الزم را داش��ته باش��ند، 
اف��زود: باید خط کش��ی معاب��ر به وی��ژه خط کش��ی گ��ذرگاه عاب��ر پیاده 
 و اس��تفاده از همیاران پلیس و هم��کاری با پلی��س راهور م��ورد توجه قرار

 گیرد.
معاون فرماندار آران و بیدگل با تاکید بر لزوم رفع مش��کالت و تامین نیازهای 
ترافیکی مدارس، ادامه داد: روان سازی معابر و کنترل ترافیکی مدارس، بررسی 
معاینه فنی س��رویس های مدارس و صدور کارت صالحیت جهت رانندگان 

سرویس مدارس الزم است.

لبخند سبز پسته، مزد تالش 
مردمان سخت کوش کویر

خانه تاریخی محسنی آراسته 
کاشان مرمت شد

جانباخته سفرمعنوي حج 
درزیربارش هاي الهي تشييع شد

جلسه شورای ترافيک
 آران و بيدگل برگزار شد

با حض��ور دکتر رس��ول 
زرگرپور چندین پروژه ی 
عمران��ي در شهرس��تان 
نائین کلنگ زني و افتتاح 

شد.
به گ��زارش زاین��ده رود، 
به نق��ل از اداره کل روابط 
اس��تانداري  عموم��ي 
اصفه��ان، دکتر رس��ول 
زرگرپ��ور در جلس��ه ی 
شوراي اداري شهرستان 
نائین، ضمن اداي احترام 
ب��ه ش��هدا و خانواده های 
ای��ن بزرگ��واران و مردم 
ب��ا فرهن��گ و والیتمدار 
ای��ن شهرس��تان گفت: 
استان اصفهان توانایی ها 

و پتانس��یل های باالی��ي دارد ول��ي در کن��ار این 
پتانسیل ها با مشکالت و چالش هایی روبه روست.

اس��تاندار اصفهان به بیان مزیت ه��ای اصفهان در 
بخش ه��ای صنعت، کش��اورزي، عل��م و فناوري و 
گردشگري پرداخت و گفت: در کنار این قابلیت ها 
مجموعه ای از چالش ه��ا و دغدغه هایی که عمدتا 
نیز ملي هس��تند از جمله کمبود آب و مش��کالت 
زیست محیطی، باال بودن نرخ بیکاري و تورم نسبت 
به میانگین کشور و مشکالت اجتماعي و فرهنگي 

نیز وجود دارد.
مدیر ارش��د اس��تان افزود: باید تمام هنر مدیریت 
استان این باشد که مزیت های بالقوه ی موجود را با 

مدیریت صحیح به بالفعل تبدیل کند.
وي یکي از مشکالت اساسي اس��تان را عدم توازن 
منطقه ای عنوان کرد و افزود: باید تالش ش��ود که 
این عدم توازن به حداقل ممکن برسد و در خصوص 
شرق اصفهان محور اصلي توسعه منطقه استفاده از 
معادن و تالش براي ایجاد زیرس��اخت های الزم در 

جهت توسعه گردشگري می باشد.
رس��ول زرگرپور تصریح کرد: براي ای��ن منظور با 
همراهي مدیران ذی ربط به تک تک شهرس��تان ها 
س��فر خواهیم کرد تا بتوانیم بخشي از مشکالت را 

برطرف نماییم.
اس��تاندار اصفه��ان اظه��ار امی��دواري ک��رد که 
ب��ا تفض��ل اله��ي، و رهبری ه��ای مق��ام معظ��م 

رهبري)مدظله العال��ی( و تالش های ش��بانه روزی 
دولت تدبیر و امید شرایط به گونه ای رقم بخورد که 
مشکالت در سطح کشور، استان و شهرستان ها به 

طوری که درشان مردم است به حداقل برسد.
وي اضاف��ه ک��رد: با کم��ک تمام��ي مدی��ران در 
شهرس��تان ها ت��الش می کنیم ک��ه در کوتاه ترین 
 زم��ان مش��کالت شهرس��تان نائی��ن برط��رف

 شود.
زرگرپور یکي از مش��کالت اساسي که در دو دهه ی 
گذشته مانع توسعه ی استان شده بود را حاکم بودن 
تنازعات سیاسي به جای رقابت های سیاسي عنوان 
کرد و افزود: بعد از تالش یک ساله ی مدیریت استان 
منشور وفاق اس��تاني احزاب و تشکل های سیاسي 
 ب��ا امضا 34 حزب و تش��کل سیاس��ي ب��ه تصویب

 رسید.
وي عنوان کرد: این اتفاق، رویداد بسیار بزرگي براي 
فضاي سیاست داخلي استان اس��ت و هم افزایی و 

بستر توسعه را براي استان فراهم خواهد کرد.
نماینده ی عالي دولت در اس��تان به عملکرد دولت 
در دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: خوشبختانه 
برخالف  فضاي منطقه، امنی��ت، آرامش و ثبات در 
کشور حکم فرماس��ت، تورم و رکود کاهش یافته و 
موفقیت های خوبي نیز در سیاس��ت خارجي کشور 

ایجادشده است.
اس��تاندار اصفه��ان در پای��ان گفت: آینده بس��یار 
روشن است و باید همه دس��ت در دست هم دهند 

و با وح��دت و یکپارچگي 
مشکالت را رفع نمایند.

ش��ایان ذکر اس��ت در این 
اداري  جلس��ه ش��وراي 
مشکالت شهرستان نائین 
از جمله انتقال آب، انتقال 
گاز، مش��کالت کارخانه ها 
س��یمان و س��ایر صنایع و 
مباحث مربوط به اش��تغال 
در این شهرستان با حضور 
مدیران ذی ربط بررسي  و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.
گفتن��ي اس��ت در س��فر 
اس��تاندار اصفه��ان ب��ه 
شهرس��تان نائی��ن کلنگ 
زن��ي پ��روژه ی اح��داث 
میدان ش��هرک قائمیه به 
منظور تامین و دسترس��ي و تسهیل در بهبود عبور 
و مرور شهروندان و س��اکنان شهرک قائمیه ي این 
شهرس��تان با اعتباري بالغ بر ش��ش  میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ش��هرداري و پروژه های عمراني 

صورت گرفت.
آغاز به کار عملیات اجرایي پروژه ی احداث پل آسان 
رو و عابر پی��اده واقع در بلوار ج��واد ائمه به منظور 
تسهیل در رفت و آمد شهروندان و ساکنین مسکن 
مهر ش��هرک قائمیه با اعتباري بالغ بر دو  میلیارد 
ریال از محل اعتبارات استاني و شهرداري از دیگر 
پروژه هایي بود که در سفر دکتر رسول زرگرپور به 

این شهرستان انجام گرفت.
پارک بوس��تان فرهنگ شهرس��تان نائی��ن نیز با 
 حضور اس��تاندار اصفهان افتتاح و ب��ه بهره برداري

 رسید.
استاندار اصفهان در ادامه سفر به شهرستان نائین 
با حضور در بخش انارک این شهرس��تان ،چندین 
 طرح عمراني را افتت��اح و یک طرح عمراني دیگر را 

کلنگ زني کرد .
افتتاح و بهره برداري ساختمان آتش نشاني انارک، 
آسفالت معابر و زیر سازي معابر و بافت قدیم شهرک 
ناروسینه بااعتباري بالغ بر 13 میلیارد ریال از جمله 

این طرح ها بود.
دکتر زرگرپور همچنین از کارخانه توسعه و فرآوري 

مس مسکني در بخش انارک بازدید کرد.

از گوشه و کنار شهر

»مینگتو« ب��اغ موقوفه ای در دامنه کوهی در روس��تای 
»تیکن« اصفهان است که برای پذیرایی از زائران »صالح 
پیغمبر« وقف ش��ده و به دلیل غفلت مسووالن در حال 

حاضر در پیچ و خم پژوهش های تاریخی مانده است.
زاینده رود: مقبره »صالح پیغمبر« از جمله زیارتگاه های استان اصفهان است که 

مورد اقبال عموم مردم کشور قرار گرفته است.
این زیارتگاه در فاصله 12 کیلومتری ش��هر گلپایگان و ب��ر روی کوه »ابرکوه« 
که این روزها به نام کوه »صالح پیغمبر« معروف اس��ت و در بلندای تیکن قرار 

گرفته است.
پاییز که می شود بسیاری از مردم برای زیارت مقبره »صالح پیغمبر« راهی این 
منطقه می ش��وند، زائرانی که باید ارتفاع دو هزار و 806 متری را بپیمایند تا به 

مقصد برسند.
باغ مينگتو

زائران »صالح پیغمبر« یک روز قبل از زیارت به دامنه کوه »صالح پیغمبر« سفر 
می کنند و پس از قربانی کردن گوس��فندی که به همراه می  آورند غذای نذری 

می پزند و آن را برای توزیع بین زائران به باالی کوه و در جوار زیارتگاه می برند.
باغ موقوف��ه »مینگتو« یک��ی از چهار بیش��ه اطراف ک��وه »صال��ح پیغمبر« 
اس��ت که زائران برای اس��کان اولیه در آن مس��تقر می ش��وند و ای��ن روزها با 
 توجه ب��ه افزای��ش تعداد زائ��ران این ب��ارگاه دچار آس��یب های جدی ش��ده 

است.

محمد صامی، دهیار روس��تای تیکن از قدمت بیش از 100 ساله باغ »مینگتو« 
سخن به میان می آورد و با اشاره به وقفی بودن و شرایط نامناسب فعلی این باغ 
به خبرنگار ما می گوید: هر ساله زائران زیادی از سراسر کشور برای زیارت »صالح 
پیغمبر« به این باغ می آیند و این در حالی است که حداقل امکانات برای پذیرایی 

از این مهمانان تامین نشده است.
وی به وج��ود بی��ش از 300 درخت گردو در ب��اغ »مینگتو« اش��اره می کند و 
می افزاید: این در حالی اس��ت که به دلیل س��اماندهی نکردن فضای این باغ و 
تردد و پارک خودروها در این باغ آس��یب جدی به این درختان و فضای س��بز 

باغ وارد می شود.
دیار روستای تیکن تاس��یس پارکینگ و ایجاد س��رویس های بهداشتی برای 
اس��تفاده زائران را از مهم ترین نیازهای باغ »مینگتو« می داند و ادامه می دهد: 

امیدواریم هر چه زودتر مسووالن برای حل مشکالت موجود گامی بردارند.
اما حجت االس��الم مهدی طاهری، رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
گلپایگان از مهلت یک ماهه به اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان برای 
بررسی گزارشات باستان شناسی به دس��ت آمده از تپه باغ »مینگتو« سخن به 
میان می آورد و در خصوص دلیل ساماندهی نشدن باغ »مینگتو« به خبرنگار ما 
می گوید: ما اعتبارات و برنامه ریزی هایی را برای ساماندهی فضای باغ »مینگتو« 
برای استفاده زائران »صالح پیغمبر« در دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر 
و تا یک ماه آینده به دلیل برخی از مشکالت میراثی و باستان شناسی مسکوت 

خواهد ماند.

وی به بازدید چند روز گذشته خود از باغ »مینگو« اشاره می کند و ادامه می دهد: 
از این رو برنامه ریزی و تامین اعتبار الزم برای لوله کشی آب، ساماندهی مسیر و 
ایجاد سکونتگاه برای زائران »صالح پیغمبر« را در دستور کار داریم و این اقدام 

را تا یک ماه آینده عملیاتی خواهیم کرد.
در این میان مهدی نوبخ��ت، ریی��س اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری گلپایگان هر گونه اعالم نظر از سوی کارشناسان میراث فرهنگی را 
رد می کند و به خبرنگار  مهر می گوید: ما هیچگونه اقدام باستان شناسی در باغ 

»مینگتو« را در دستور کار نداریم.
وی با اشاره به اینکه برخی از اهالی و دانشجویان باستان شناسی روستان تیکن 
اعتقادی به میراثی بودن این باغ ندارند، اضافه می کند: میراث فرهنگی هیچگونه 

عملیاتی در خصوص ساماندهی باغ »مینگتو« را متوقف نکرده است.
اما علیرضا علیشاهی، فعال گردشگری گلپایگان که معتقد است باغ »مینگتو« 
با توجه به وجود قرار گرفتن بین قنات قدیمی در باالدس��ت و قبرستان قدیمی 
در پایین دس��ت و وجود برخی از س��کونتگاه های قدیمی در آن دارای قدمت 
تاریخی است به خبرنگار مهر می گوید: در این زمینه کاوش ها و پژوهش هایی را 
انجام داده و در حال حاضر آن را برای بررسی بیشتر به میراث فرهنگی اصفهان 

ارائه دادیم.
وی اضاف��ه می کن��د: قدم��ت مقب��ره »صال��ح پیغمب��ر« ب��ه دوران صفویه 
 ب��ر می گ��ردد، و از ای��ن رو گنب��د قبل��ی این بقع��ه که ب��ه ص��ورت »رک«

 بوده اس��ت مصداقی بر این مدعاس��ت ضمن اینکه باید یادآور شوم که »صالح 
 پیغمبر« دارای ش��جره نامه نیس��ت و بن��ا بر تاریخ ش��فایی به م��ردم معرفی

 شده است.

مدیرکل ميراث فرهنگی اصفهان:

اقامتگاه های بوم گردی را در شرق اصفهان توسعه دهيم مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از پرداخت تسهیالت 
100 میلیون تومانی در خصوص توسعه اقامت گاههای 
بوم گردی خبر داد و تصریح ک��رد: خانه های تاریخی و 
روستایی بخشی از اقامت گاه های بومگردی است که با 
مرمت می توان در زمینه جذب گردش��گران مفید واقع 

شود.
الهیاری گف��ت: ابنیه های تاریخی در ش��رق اصفهان از 
جایگاه خوبی برخوردار است و در این خصوص باید پیگیر 
جذب س��رمایه گذار و تبدیل به تاسیس��ات گردشگری 

مورد نیاز باشیم.
وی مهم ترین و موثرترین کار را در شرق اصفهان، توسعه 

سیستم اقامت گاه بوم گردی عنوان کرد.
الهیاری خاطرنش��ان کرد: ابنیه های تاریخی در ش��رق 
اصفهان از جایگاه خوبی برخوردار است و در این خصوص 
باید پیگیر جذب س��رمایه گذار و تبدیل به تاسیس��ات 
گردشگری مورد نیاز باشیم و در این خصوص باید مجوز 
احداث را از میراث فرهنگی استان دریافت کنند.وی در 
پاسخ به این س��وال که چرا برخی طرح ها در ادامه کار 
از پیش��رفت خوبی برخوردار نیس��ت، با توجه به برخی 
طرح های غیرموجه گفت: مسلما نباید روی طرح های 
غیر موجه سرمایه گذاری کرد و در این خصوص قبل از 
اینکه وارد روند کاری طرح های گردشگری شویم، باید 

با مطالعه دقیق طرح از وجاه��ت اقتصادی آن مطمئن 
شویم.مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با تاکید 
بر طرح ه��ای زودب��ازده در عرصه گردش��گری افزود: 
مسووالن و سرمایه گذاران باید بر روی طرح هایی توان 

اجرایی خ��ود را قرار دهند که از س��رعت بازدهی خوبی 
در عرصه گردشگری برخوردار باش��د و مطمئنا در این 
خصوص از حمایت های می��راث فرهنگی بهره خواهند 
برد.وی از بخشی از گفتگو با اشاره به آبگرم ورتون بخش 

کوهپایه تاکید کرد: حمایت ما از این بخش گردشگری 
در خصوص پرداخت یارانه وام و پرداخت مابه تفاوت سود 
تسهیالت این بخش بی نظیر بود تا بتوان بهره خوبی از 
این اماکن گردشگری در جهت جذب سرمایه و گردشگر 

به دست آورد.
الهیاری با اش��اره به ای��ن مطلب که س��رمایه گذار باید 
در ابتدای مس��یر مش��اوره خوبی را از میراث فرهنگی 
دریافت کن��د، اذعان کرد: مس��لما اگر طرح��ی از ابتدا 
دارای برخ��ی موانع باش��د، در ادامه با مش��کل برخورد 
 خواهد کرد و در این خصوص باید قبل از ش��روع طرح و 
 مکان یابی مطلوب از خدمات مشاوره ای میراث فرهنگی

 بهره برد.
وی با ذکر برخی خدمات ارائه ش��ده به سرمایه گذاران 
 از ط��رف می��راث فرهنگ��ی، گفت: س��عی م��ا تعدیل 
محدودیت های قانونی و عدم سخت گیری های متعارف 
اس��ت.الهیاری با اش��اره به کشف دس��ت کن تاریخی 
کوهپایه و پرداختن به این اثر تاریخی در شرق اصفهان، 
 قول مس��اعد داد تا ت��ا آخر ش��هریور م��اه از این مکان 
دیدن کند.گفتنی است، دست کن کوهپایه اثری تاریخی 
و مطلوب است و میطلبد مسووالن استانی در خصوص 
ارتقا، آن اقدام اساسی انجام دهند و شهردار این شهر را 

در خصوص پیگیری از بازسازی این اثر تنها نگذارند.

ساماندهی باغ »مينگتو« در پيچ و خم پژوهش های تاریخی

جهت برطرف کردن مشکالت در نائين؛

استاندار چند پروژه ی عمرانی را کلنگ زد

زاینده 
رود
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در راستای توسعه ذخایر میکروارگانیس��م های بومی کشور، محققان 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران برای اولی��ن بار یک جنس 
جدید »اکتینومایستی« )باکتری رش��ته ای( را جداسازی، شناسایی 

و ثبت کردند.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با ابراز خرسندی از ادامه 
روند شناس��ایی و معرفی نمونه های جدید میکروبی گفت: 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 به��ره برداری ژنتیکی و متابولیک��ی جدیدی را به ارمغان 

خواهد داشت.
دکتر سید ابوالحسن ش��اهزاده فاضلی افزود: ارگانیسم مذکور متعلق 
 Glycomycetacea و خان��واده Actinobacterials به راس��ته
اس��ت ک��ه قب��ا از ای��ن خان��واده س��ه جن��س Glycomyces و 
"Stackebrandtia و Haloglycomyces شناس��ایی و معرف��ی 
 ش��ده اند و جنس معرفی ش��ده چهارمین جنس این خانواده به شمار 
می آید. همه اعضاء راس��ته مذکور، رشته ای نیس��تند و تنها بر اساس 
 ویژگی مهم محت��وای G+C ک��ه در این ها باالس��ت در این راس��ته 
طبقه بندی شده اند. وی تصریح کرد: جنس جدید بر اساس جدا شدن از 
یک منطقه نمکی به نام میقان، تحمل پذیری نمک )مبنای انتخاب نام 
جنس( و همچنین فعالیت پروتئولیتیکی اش )مبنای انتخاب نام گونه(، 
"Salininema proteolyticum نام گرفته اس��ت ک��ه به معنای 

رشته نمکی دارای فعالیت پروتئولیتیک است.
 رییس مرکز ملی ذخای��ر ژنتیکی و زیس��تی ایران خاطرنش��ان کرد: 
با توجه به اهمیت اکتینومایس��ت ه��ا درتولید فرآورده های زیس��تی 
 و تعلق داش��تن بیش از 70 درصد متابولیت های تولید ش��ده تجاری 
به آنها، معرف��ی این جن��س و گونه جدید نی��ز می تواند مس��یرهای 
 جدی��دی را ب��ه منظ��ور اکتش��اف فرآورده��ای داروی��ی و صنعتی 

باز کند.
این جنس جدید دارای فعالیت پروتئولیتیکی خوبی است و در صورت 
تخلیص و تعیین ویژگی آنزیم های پروتئاز آن، به عنوان یک محصول 
ارزنده در صنای��ع تولید دترجنت، غ��ذا و دارو و همچنین 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 اکتشافات دارویی جهت 
تولید آنت��ی بیوتیک ها و همچنین آنزیم های درمانگر در دس��تور 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 
میکروارگانیسم ها بومی کش��ور از منطقه تاالب میقان جداسازی شد 
وهم اکنون در مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران با کد دسترسی 

10908T IBRC-M نگهداری می شود.

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

از پرتوهای ایکس گرفته تا فناوری ام.آر.آی، دانشمندان علوم پزشکی 
در سراسر جهان تاش می کنند که از ابزارهای گوناگون پزشکی برای 
 نفوذ هرچه موثرتر به درون بدن انسان اس��تفاده کنند. در این میان 

مغز از جمله اهداف بلندباالی دانشمندان بوده است.
 آنها دهه ه��ای طوالنی اس��ت که ب��ه دنبال نف��وذ به مغ��ز و درک 
هر چه بهتر ساختارهای آن هستند. اکنون تیمی از دانشمندان ژاپنی 
 روش��ی منحصربه فرد ارایه کرده اند که می تواند پاسخی به این نیاز

 باشد.
این روش جدی��د »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 مخصوص��ی برای تصویربرداری 
 هرچ��ه بهت��ر از بخ��ش ه��ای مختلف ب��دن اس��تفاده می ش��ود، 
اما این مواد ش��یمیایی اثرات مخرب خاص خود را بر اندام های بدن 

به همراه دارند.
در روش جدید دانش��مندان ژاپنی از دو ماده »سوربیتول« و »اوره« 
استفاده می کنند. س��وربیتول نوعی قند قابل یافت در میوه، ذرت و 
گیاهان دریایی است و اوره که بدن انس��ان به طور طبیعی به همراه 

ادرار از خود خارج می کند.
دانش��مندان دریافته اند وقتی مغز در این محلول ق��رار می گیرد نه 
تنها ساختار خود را از دس��ت 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 ش��فاف تبدیل 
 می ش��ود، بر روی مغز م��وش های مبتا ب��ه آلزایمر انجام ش��ده و 

با موفقیت همراه بوده است.

 شناسایی یک باکتری جدید 
در ایـــــران

تحول در تشخیص آلزایمر؛

تبدیل مغز به بافت شفاف

متخصصان تاش های فراوانی برای شناسایی علل زمینه ساز این 
بیماری چند چهره، انجام داده اند که گویا هنوز هم راه طوالنی 
برای غلبه بر آن پیش روی پژوهشگران است. نخستین کنگره 
» ام.اس« بیمارستان رضوی هم، گامی برای گشودن گرهی از 

مشکات مبتایان به این بیماری است.
 روند رو به رشد »ام.اس« در ایران

در این کنگره، دکتر جواد حسین نژاد، متخصص مغز و اعصاب 
 با اش��اره به روند رش��د » ام.اس« در ای��ران مطاب��ق با اطلس  

»ام.اس« سازمان بهداشت جهانی گفت: در سال ۲008 ایران 
در نقطه نارنجی که نشانه فراگیری بیشتر است، قرار داشته که 
 این وضعیت در س��ال ۲01۳ به ناحیه بنفش که »ریسک باال« 

را نشان می دهد، تغییر کرده است.
 وی ادامه داد: در منطق��ه خاورمیانه، قبرس ب��ا ۲۴0 مورد در 
 صدهزار نف��ر، باال ترین می��زان فراگیری را نش��ان می دهد که 
بنابر بررسی های انجام شده در س��ال ۲010 اصفهان نیز با رقم 
9۳/6 نفر در صدهزار نفر یکی از پرخطر ترین مناطق بوده است. 
این در حالی اس��ت که میزان فراگیری همین ش��هر در س��ال 
 ۲00۴، ۴۳/6 نف��ر در صدهزار نفر بوده اس��ت. پس از اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، فارس و تهران گس��ترش باالیی دارند 
 که می توان��د حاکی از نق��ش آلودگی های صنعت��ی و تاثیر آن 

بر میزان ابتا باشد.
  ژن ها و نقش پنهان مانده

 دکتر احس��ان غیور، دکت��رای ژنتیک در این نشس��ت گفت: 
گرچه آمار ها و بررسی هایی وجود دارد که نقش ژن ها و وراثت 
را در این بیماری مؤثر می داند چنانکه نسبت ابتا در دوقلوهای 
 همس��ان ۲۵ درصد و در غیر این افراد به چهار درصد می رسد، 
اما از آنجا که این بیماری چند عاملی است، نمی توان تنها بر یک 

مورد تاکید داشت.
 وی اظهار داش��ت: ت��ا امروز پنل تش��خیصی ب��رای » ام اس« 
ارایه نش��ده، اما از آنجا که این بیماری، ت��ک فاکتوری نبوده و 
 در ب��روز آن تنها یک ژن اثرگذار نیس��ت و خوش��ه ای از ژن ها 
نقش آفرین هستند، نمی توان در دوران جنینی آن را تشخیص 
داد و حتی س��قط درمانی کرد. ام��ا به باور من، اساس��ی ترین 
راهکار ب��رای کاهش میزان ش��یوع و کنترل بیش��تر، تاکید بر 
وجود برنامه ای هدفمند اس��ت. نه تنها برای ای��ن بیماری که 
برای بیماری هایی که ریس��ک باالی��ی در کش��ور دارند، باید 
 هدفمن��د عم��ل ک��رد و ب��ه طراح��ی م��دل س��ازی بوم��ی 

پرداخت.
بدین ترتیب برای یک بیماری الگوی واحد پیشگیری، درمان و 
کنترل تعریف می شود و بیماران بین جمعیت متعدد پزشکان و 
توصیه ها و تجویزهای آنها سرگردان نمی شوند. در واقع با نظم در 
بررسی ها و کنترل ها می توان روند درمان را تسهیل و به سامان 
کرد؛ زیرا شاهدیم برخی نشانه ها در برخی بیماران مشترک است 
و افراد به دلیل قرار گرفتن در سنی خاص مشکوک به عارضه ای 
می ش��وند. برای نمونه چندی پیش بیماری ک��ه دچار بیماری 
چشمی لبر )LHON( ش��ده بود را »ام. اس« تشخیص داده 
بودند و دارو ها نیز براین اساس تجویز شده بود که موجب تاخیر 

در درمان اصلی شده بود.
  جایگاه طب مکمل

دبیر علمی کنگره نیز در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا رابطه 

روش��ن و معناداری بین » ام. اس« و دیگ��ر بیماری های مغز و 
اعصاب وج��ود دارد،گفت: بنا بر موارد اثبات ش��ده بیش��ترین 
 ارتب��اط ب��ا ای��ن بیم��اری را ام��راض روماتیس��می دارن��د. 
چنانکه مبتایان به روماتیس��م ها و یا افرادی که سابقه فامیلی 
این بیم��اری را دارند بیش��تر مبت��ا می ش��وند؛ درحالی که 
 رابطه ای بین » ام. اس« و دیگر امراض مغز و اعصاب تایید نشده 
 اس��ت. دکتر اس��ماعیل آقایی ح��کاک افزود: گرچ��ه ژنتیک 
در این امر می تواند موثر باش��د، اما مبتایان با کنترل و نظارت 
پزش��ک می توانند ازدواج کرده و باردار شوند. در این زمینه نیز 
مشاوره ژنتیک تاکید می ش��ود، زیرا طی دوره بارداری دارو ها 
قطع شده و پس از آن نیز شاهد افزایش ریسک خطرات حمات 
این بیماری هستیم.  این فوق تخصص مغز و اعصاب ادامه داد: 
همچنین به دلیل مشخص نبودن علت این بیماری و مشخص 
نشدن درمان قطعی و راه حلی برای کنترل آن، نمی توان از طب 
مکمل س��ود جس��ت، اما گاه بیماران به دلیل وجود مشکات 
روان پزش��کی و جس��می متعدد به درمان طبی مرسوم جواب 
نمی دهن��د؛ حال آنک��ه ادعا می ش��ود در این زمین��ه دارو ها و 

شیوه های درمانی سنتی مانند طب سوزنی و حجامت کارگشا 
بوده است.

  راه طوالنی درمان
در حاشیه این کنگره، پورفسور گرجی، استاد دانشگاه مونستر 
آلمان و رییس مرکز اعصاب رضوی،گفت: طی دو روز برگزاری 
کنگره سعی می کنیم از دانش محققان و عصب شناسان استفاده 
کنیم. در همین زمینه درصدد تصویب تفاهم نامه ای هستیم، 
اما پی��ش از آن باید نقاط مش��ترک این تحقیقات مش��خص و 
توانمندی های طرفین روش��ن ش��ود. اما از آنجا که هردو گروه 
محققان به بانک بافت ها دسترسی دارند و آلمان کشوری است 
که درصد باالیی از مبتایان را دارد، می توان از تجربه این کشور 

بهره برد.
وی ادام��ه داد: از ش��یوه های بازتوانی در درم��ان بیماری های 
 مختلف که به تازگ��ی در جامعه ما م��ورد اقبال ق��رار گرفته، 
 می ت��وان ب��ه بازتوان��ی عصبی اش��اره ک��رد ک��ه راه طوالنی 
 پیش رو دارد. البته این ش��یوه می تواند در کنترل » ام.اس« نیز 

نقش موثری داشته باشد.

طب سنتی

 یک جراح ترمیمی دن��دان گفت: اگر جرم دندان درمان نش��ود، به مرور 
 به بافت ه��ای عمقی لثه نف��وذ ک��رده و در نهایت منجر ب��ه تحلیل لثه 

می شود.
 با افزایش س��ن به دلیل عملک��رد دندان ها و صدماتی که ممکن اس��ت 
در طول زندگی فرد به دندان وارد شود، یک س��ری تغییرات ضربه ای یا 

سایشی به وجود می آید.
 برای درمان دندان های این دس��ته اف��راد باید نگاه متفاوتی نس��بت به 
یک فرد ۲۰ ساله داشته باشیم و کاری را انجام دهیم که عالوه بر زیبایی 

عملکرد صحیحی هم داشته باشد.
نعمت��ی انارک��ی ب��ه عوام��ل ش��ایع خ��رد ش��دن و از بی��ن رفت��ن 
دن��دان اش��اره ک��رد و گف��ت: متاس��فانه شکس��تن غذاه��ای س��فت 
 مانن��د پس��ته، فن��دق ی��ا آب نبات ه��ا قب��ل از اینک��ه ن��رم و کوچک 

شوند.
وی در ادامه افزود: ممکن اس��ت ای��ن کار در یکی دو ب��ار اول صدمات 
ایجاد نکنند ول��ی ترک های ری��زی را در مین��ا ایجاد می کن��د که این 
 ترک ها ی��ک روزی به هم می پیوندند و س��بب شکس��ته ش��دن دندان 

می شوند.
 متخصص ترمیمی دندان اظهار داش��ت: یک س��ری عوام��ل ضربه ای و 
ع��الوه ب��ر ای��ن، در اف��راد مس��ن س��ایش ها مساله س��از هس��تند که 
خیل��ی اوق��ات س��بب از بین رفت��ن کام��ل مین��ای دندان می ش��ود 
 و ع��اج بی��رون می زن��د و دن��دان به س��رما، گرما و فش��ارها حس��اس 

می شود.
جرم گیری به مینای دندان آسیب نمی زند

 عضو هی��ات عل��می دانش��گاه آزاد در پاس��خ ب��ه این س��وال که گفته 
لثه ه��ا  رفت���ن   تحلی���ل  س��بب  دن���دان  ج���رم  می ش��ود 
می ش��ود، و از طرف��ی جرم گی��ری نی��ز  ب��ه مین��ای دن��دان 
 آس��یب می زن��د، ک��دام گزین��ه م��ورد تایی��د اس��ت گف��ت: 
ای��ن ب��اور غلط��ی در جامع��ه اس��ت ک��ه جرم گی��ری ب��ه مین��ای 
دن��دان آس��یب می رس��اند، زی��را ب��ا آم��دن تجهی��زات روز به ب��ازار، 
 مانن��د تجهی��زات آلتراس��ونیک صدم��ه ای ب��ه مین��ای دن��دان وارد 

نمی شود.
نخ دندان در پیشگیری از جرم بسیار موثر است

وی اف��زود: چکاپ ه��ای منظ��م و اس��تفاده از ن��خ دن��دان در 
جلوگی��ری از ایج��اد ج��رم بس��یار موث��ر اس��ت؛ ول��ی در جامع��ه 
ب��ا اس��تفاده از ن��خ دن��دان ج��ا نیافت��ده و از طرف��ی روش صحی��ح 
 مس��واک زدن مان��ع رس��وب م��واد معدن��ی در پ��ای دن��دان ه��ا 

می شود.
جرم دندان ، بافت لثه را از بین می برد

نعمت��ی انارک��ی اضافه ک��رد: در ص��ورت ب��ی توجهی به پیش��گیری 
 و درم��ان، ج��رم دندان، ج��رم ب��ه بافت های عمق��ی لثه نف��وذ کرده و 
در نهایت منجر ب��ه تحلیل لثه می ش��ود و خیلی اوقات می ش��نویم که 
ف��رد می گوید دندانم س��الم بود ول��ی لق ش��د و افتاد که ای��ن موضوع 
 مربوط به بافت نگهدارنده اطراف دندان می ش��ود ک��ه جرم آن را از بین 

برده است.

  جــرم دنـدان 
بافت لثه را، از بین می برد
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هشدار متخصصان در  نخستین کنگره بین المللی  »ام.اس« در بیمارستان رضوی ؛

 رویارویی با » ام. اس« 
به برنامه ملی نیاز دارد

 خرم��ا دارای قند زی��ادی اس��ت. در واقع ح��دود70 درص��د آن را کربوهی��درات تش��کیل می دهد، 
۲۵ درصد قند آن ساکاروز و ۵0 درصد آن گلوکز است.

 خرما سرشار از کلس��یم، فس��فر، منیزیم و ویتامین ها بوده که برای تامین سامتی بدن بسیار مفید و 
ضروری می باشند.چون آهن خرما زیاد اس��ت، با خوردن 1۵ گرم آن روزانه می توان رفع نیازمندی از 
جهت تامین آهن بدن را کرد، و کم خونی یا عوارض ناش��ی از کمبود آهن را به این وسیله برطرف کرد. 

خرما را می توان جایگزین قند، شکر و مربا کرد. 
یک عدد خرمای مرطوب ۲0 کالری و یک خرمای خشک 1۵ کالری دارد که با خوردن آن انرژی بدن 
تامین می شود. خرما با توجه به دارابودن قند طبیعی از ارزش غذایی باالیی برخوردار بوده و جایگزین 

مناسبی برای قند است.
10 نکته طالیی در مورد خرما

سعی کنید به جای قند و شکر از خرما برای نوشیدن چای استفاده کنید.
در آشپزی و شیرینی پزی نیز به جای شکر می توانید از خرما استفاده کنید.

ورزش��کاران به علت فعالیت زی��اد، می توانن��د از عصرانه ای مقوی که با خرما باش��د اس��تفاده 
کنند.

خرما برای کاهش چربی های خون موثر است. 
با مصرف خرما می توان احتمال ابتا به پوسیدگی دندان را کاهش داد. عصاره خرما با جلوگیری 
 از رش��د میک��روب عام��ل پوس��یدگی دن��دان، احتم��ال ابت��ا ب��ه ای��ن عارض��ه را کاه��ش 

می دهد.
 خرما دارای قند زیادی اس��ت. در واقع ح��دود70 درصد آن را کربوهیدرات تش��کیل می دهد، 

۲۵ درصد قند آن ساکاروز و ۵0 درصد آن گلوکز است.

فیبر موجود در خرما برای بهبود عملکرد سیستم گوارش و هضم و دفع مواد غذایی مفید است.
کسانی که بیماری قند دارند، باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

برای خواب راح��ت و با آرامش می توانی��د قبل از خواب ی��ک عدد خرما و یک لیوان ش��یر گرم 
میل کنید.

کمک به جلوگیری از سرطان سیستم گوارش، اشتها آور، بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش، 
 کمک به حفظ سامت دستگاه عصبی، موثر در پیش��گیری و درمان بیماری هایی همچون فقر آهن، 

کم خونی و چربی خون باال.

طب سنتی

زبان خوراکی ها

 اعتق��اد ط��ب س��نتی ای��ن اس��ت که خش��کی پوس��ت 
 در می��ان اف��رادی ب��ا مزاج ه��ای »گ��رم و خش��ک« و 
»سرد و خشک« شایع تر است. غلبه سردی و خشکی در این 
افراد باعث خشکی بیشتر پوست و در نتیجه، خارش خواهد 
ش��د. ضمن اینکه مصرف خوراکی هایی با مزاج های گرم و 
خشک و سرد و خشک هم می تواند خشکی و خارش پوست 

را تشدید کند.
معم��وال مرک��ز تنظی��م خش��کی ها در ب��دن، کب��د 
 اس��ت. یعن��ی خش��کی پوس��ت و خارش ه��ای آن 
 در اغلب موارد ب��ا افزایش رطوب��ت کبد از بی��ن می رود یا 
تا حد زیادی تخفیف پیدا می کند. برای افزایش رطوبت کبد 
و درمان خارش، دو روش مصرف دارو و اعمال یداوی در طب 
سنتی وجود دارد. اعمال یداوی ش��امل ماساژها و حجامت 

می شوند.
ع��رق کاس��نی ی��ا ع��رق ش��اه تره ک��ه خوش��بختانه در 
کش��ور ما هم ب��ه وف��ور پی��دا می ش��وند ه��م می توانند 
ح��رارت کب��د را پایی��ن بیاورن��د و تاح��د زی��ادی جلوی 
بگیرن��د.  را  آن  خش��کی  و  پوس��تی   خارش ه��ای 

مصرف این دو عرق در افرادی با مزاج گرم و خشک، می تواند 
به س��رعت رطوبت کبد را افزایش دهد؛ اما افرادی که مزاج 
سرد و خش��ک دارند هم می توانند از عرق کاسنی و شاه تره 
برای رفع خارش های خود اس��تفاده کنند؛ اما در کنار آن ها 
باید خوراکی های دیگ��ری مانند روغن زیتون وعس��ل هم 

بخورند.
نکت��ه دیگ��ر درب��اره اص��ول پیش��گیری ی��ا درمان های 
 موضع��ی ب��رای رف��ع خش��کی و خ��ارش پوس��ت در 
طب س��نتی اس��ت. برای ای��ن منظ��ور می ت��وان نقاطی 
از ب��دن را ک��ه دچ��ار خارش اس��ت یا پوس��تش خش��ک 
می ش��ود، ب��ا ان��واع روغن ه��ای موضع��ی مانن��د روغ��ن 
 زیت��ون، ب��ادام ش��یرین ی��ا گل بنفش��ه ماس��اژ داد. 
 ای��ن روغن ه��ای موضع��ی باع��ث افزای��ش رطوب��ت 
در سطح پوس��ت می ش��وند و اس��تفاده از آن ها برای همه 
گروه های سنی مناسب است. اگر دقت کرده باشید، در بیشتر 
مرطوب کننده های صنعتی هم از روغن بادام شیرین استفاده 
می شود و دلیل آن، همان افزایش رطوبت و کاهش خارش  

ناشی از خشک شدن پوست بدن است.
درنهای��ت بای��د ب��ه ای��ن نکت��ه ه��م اش��اره کن��م ک��ه 
 بهتری��ن راه درم��ان س��نتی خش��کی و خارش پوس��ت، 
در مواردی که ب��ه این درمان ه��ا جواب نمی ده��د، انجام 
حجامت است؛ مخصوصا حجامت کبد به وسیله پزشکان طب 

سنتی یا پزشکانی که دوره های طب سنتی را گذرانده اند.
درمان خشکی پوست در پاییز و زمستان

 نعن��اع، ریح��ان، بابون��ه، رزم��اری، اس��فناج و آویش��ن 
از جمله گیاهانی هستند که برای نرم کردن پوست می توان 

از آن ها استفاده کرد.
ب��ودن خ��واص  را  ب��ه دلی��ل دا نعن��اع ک��ه   

ضد التهابی، خارش و خشکی پوست  را برطرف می کند.
 ریحان نیز برای رفع جوش و لک های پوس��تی موثر 

است و خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی دارد.
 گی��اه رزم��اری ب��ا خاصی��ت تقویت کنندگ��ی و 
ضدعفونی کنندگ��ی جریان خ��ون را در مویرگ های خون 

بهبود می بخشد که برای تازگی پوست توصیه می شود.

گیاه آویش��ن که به یک گیاه ضدباکتری قوی معروف 
اس��ت، برای مقابله با آکنه و اگزمای عفونی مفید اس��ت و 
توصی��ه  زمس��تان  و  پایی��ز  فص��ل  در  آن   مص��رف 

می شود.
 مصرف گیاه بابونه با خاصیت ضدقارچی، نرم کنندگی 
و پاک کنندگی، یکی از بهترین گیاهان برای مقابله با التهاب 

و آرام کردن پوست است.
 ماس��ک عس��ل و روغ��ن ب��ادام؛ ب��رای تهی��ه 
غذاخ��وری  قاش��ق   ۳ ت��ا   ۲ بای��د  ماس��ک   ای��ن 
عسل طبیعی را با ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری روغن بادام شیرین 
مخلوط کرد و روی حرارت گذاشت تا کمی گرم شود. سپس 
مقدار بسیار کمی بابونه به آن افزود. این ماسک باید به مدت 

۳0 دقیقه روی نواحی خشک پوست بماند.
 برای درمان خشکی پوست در پاییز و زمستان باید از 
میوه های این فص��ل نیز کم��ک گرفت؛ مثا م��ی توان از 
خرمالوی رسیده برای تهیه ماسک پوست استفاده کرد. در 
 این ماس��ک می ت��وان ی��ک قاش��ق روغ��ن زیت��ون را با 

خرمالو مخلوط و روی پوست گذاشت.

ص 
ـوا

ــ
خـ

ـا 
ــ

ــ
خرم

رفع خشکی و خارش پوست با طب سنتی
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داستان تاریخی

در تاریخ آمده است به رسم قدیم روزی شاه عباس کبیر در اصفهان 
به خدمت عالم زمانه شیخ بهائی رسید؛ پس از سالم و احوال پرسی 
از شیخ پرسید: »در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنان بهتر 

است یا تربیت خانوادگی شان؟«
 ش��یخ گفت: »هر چ��ه نظر حضرت اش��رف باش��د همان اس��ت، 

ولی به نظر من اصالت ارجح است«.
 و ش��اه ب��ر خ��الف او گفت: »ش��ک نکنی��د ک��ه تربی��ت مهم تر 

است!«
 بحث می��ان آن دو ب��اال گرفت و هیچی��ک نتوانس��تند یکدیگر را 
قانع کنند؛ به ناچار شاه برای اثبات حقانیت خود، او را به کاخ دعوت 

کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. 
 فردای آن روز هنگام غروب، شیخ به کاخ رس��ید. بعد از تشریفات 
 اولیه وقت شام فرا رسید. س��فره ای بلند پهن کردند و برای روشن 
 ک��ردن مهمانخان��ه، پادش��اه ک��ف زد و ب��ا اش��اره او چه��ار 
 گرب��ه ش��مع ب��ه دس��ت حاض��ر ش��دند و آنج��ا را روش��ن 

کردند!
درهنگام ش��ام، ش��اه دس��تی پش��ت ش��یخ زد و گفت: »دیدی 
 گفتم تربیت از اصالت مهم تر اس��ت. م��ا این گربه های ن��ا اهل را 

اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است«.
ش��یخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گف��ت: »من فقط به یک 
شرط حرف شما را می پذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز 

چنین کنند!«
 ش��اه ک��ه از ح��رف ش��یخ س��خت تعج��ب ک��رده ب��ود گف��ت: 
»این چه حرفی است! فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز! کار آنها 
اکتسابی است که با تربیت و ممارست و تمرین زیاد انجام می شود«.

 ولی ش��یخ دس��ت بردار نبود که نبود ت��ا جایی که ش��اه عباس را 
مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند. 

آن ش��ب ش��یخ فکورانه به خانه رف��ت. او وقتی از کاخ برگش��ت 
بیدرنگ دس��ت ب��ه کار ش��د، چه��ار ج��وراب برداش��ت و چهار 
 موش بخ��ت برگش��ته در آنها نه��اد. ف��ردا او باز طبق ق��رار قبلی 
 به کاخ رفت. تش��ریفات همان و س��فره همان و گربه ه��ای بازیگر 

همان. 
 ش��اه ک��ه مغرورانه تک��رار مراس��م دی��روز را تاکیدی ب��ر صحت 
حرف هایش می دید زیر لب برای ش��یخ رجز می خواند که در این 
 زمان، ش��یخ موش ها را رها کرد که در آن هنگام، هنگامه ای به پا 

شد.  
یک گربه به ش��رق دیگ��ری به غ��رب آن یکی ش��مال و این یکی 
جنوب. این بار ش��یخ دستی بر پش��ت ش��اه زد و گفت: »شهریارا! 
یادت باش��د اصال��ت گربه موش گرفتن اس��ت گرچ��ه تربیت هم 
بسیار مهم اس��ت ولی اصالت مهم  تر!  یادت باشد با تربیت می توان 
گربه اهلی را رام و آرام کرد، ولی ه��رگاه گربه موش را دید به اصل 
 و اصالت خود بر می گ��ردد و همان گرب��ه نااهل و ن��اآرام و درنده 

می شود!«

تربیت یا اصالت
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گردشگری

بقعه ش��یخ صفی الدین اردبیلی از مهم ترین آثار تاریخی ش��هر اردبی��ل و از بناهای 
 کم نظیر تاریخی ایران اس��ت ک��ه از لحاظ معماری و کاش��ی کاری از ش��اهکارهای 
 سده هش��تم هجری قمری و س��ال های پس از آن اس��ت. این بنا پس از وفات شیخ 
به س��ال 735 هجری قمری، به وس��یله فرزند وی؛ صدرالدین موس��ی پایه گذاری 
شد و ش��اه عباس بناهای مهمی به این مجموعه افزود و اصالحاتی در آن انجام داد. 
اهمیت این اثر تاریخی به طور کل��ی در رابطه ای که با سلس��له خاندان صفوی دارد 
جلوه گر می شود. اسالف شاهان صفوی و همچنین شاه اسماعیل اول، بنیان گذار این 
سلسله، در این مجموعه تاریخی به خاک س��پرده شده اند. روی مقبره شاه اسماعیل 
گنبدی س��اخته ش��ده و باالی این گنبد پنج شمش��یر نصب شده اس��ت که نشانه 
 اسلحه خانواده هایی بوده که به شاه اسماعیل در رس��یدن به سلطنت کمک کردند. 
در این بقعه، مقابر دیگری از س��ایر شاهان و ش��اهزادگان و بزرگان خاندان صفوی و 

امرای آن دوره باقی مانده است، از جمله قبر منسوب به مادر شاه اسماعیل.
 مجموعه کنونی که به نام بقعه ش��یخ صفی نامیده می ش��ود، ش��امل بی��رون بقعه 
 )عالی قاپو(، س��ردر، حیاط بزرگ، رواق، مقبره ش��یخ صفی الدین، حرم خانه، مقبره 
شاه اسماعیل، چینی خانه )که دارای گچ بری های زیبا و چندین در چوبی و نقره ای 
نفیس است(، مسجد جنت س��را، خانقاه، چراغ خانه، چله خانه، شهیدگاه و متعلقات 
دیگری است. ساختمان سردر اصلی بقعه و محوطه سه گنبد که مزین به کاشی معرق 
و کتیبه هایی به خط رقاع و کوفی است، عظمت و جلوه خاصی به این مکان داده است.

 مقبره ش��یخ صفی الدین برجی اس��توانه ای شکل اس��ت که گنبد کوتاهی در باالی 
آن قرار دارد. در زیر گنبد صن��دوق منبتی وجود دارد که از جمل��ه آثار نفیس بقعه 

محسوب می شود و در حاشیه آن کتیبه ای وجود دارد.
گنبد مقبره شاه اسماعیل کوتاه تر از گنبد مقبره شیخ صفی است و قسمت خارجی 
آن با کاشی های خوش رنگ و کتیبه ای به خط کوفی تزئین شده است. در زیر گنبد 
 صندوق نفیس گرانبهایی بر روی قبر ق��رار دارد. صندوق های مزارهای دیگر موجود 

در این بنا از لحاظ ظرافت و کنده کاری بسیار جالب اند.
بقعه ش��یخ صفی حاوی ده ها اثر بدیع در مضامین مختلف رشته های هنری از جمله 
عالی ترین نوع کاشی کاری معرق و مقرنس و گچبری کتیبه های زیبا و نفیس به خط 
خطاطان بزرگ دوره صف��وی و منبت های ارزنده، نق��ره کاری، تذهیب و طالکاری، 
نقاشی و سنگ بری است و از سبک معماری مناسبی برخوردار است که تجمیع این 
 همه فضایل هنری در ی��ک مجموعه، از موارد نادر در مجموعه های تاریخی کش��ور 
 به شمار می رود. این مجموعه ارزش��مند در تاریخ 5 تیر ماه سال 1389 خورشیدی 
به عنوان یازدهمین اثر ارزشمند تاریخی ایران از سوی یونسکو به ثبت جهانی رسید. 
یکی از آثار این مجموعه فرش بس��یار معروفی به نام قالی اردبیل اس��ت که یکی از 
مشهورترین قالی های جهان است و در گذشته در آرامگاه بوده؛ اما هم اکنون در موزه 

ویکتوریا و آلبرت کشور انگلستان نگهداری می شود.

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

دوره ساسانی دارای س��ازمان قضایی نسبتامرتبی بوده اس��ت؛ در اغلب دهستان ها 
ریاست محکمه با یک نفر قاضی روحانی بوده است؛ محاکم قضایی بر دو نوع مذهبی 
)شرعی( و عرفی بوده اند. محاکم ش��رعی به دعاوی مدنی و محاکم عرفی به دعاوی 
دیگری رس��یدگی می کردند، ریاست کل محاکم ش��رعی با موبد موبدان بود و اداره 
محاکم شرعی در شهرها و پایتخت به عهده ردان )قاضیان دیوان عالی( دستوربران و 
هیربدان بوده است. ریاست محاکم عرفی با دستوبر بود که نسبت به دعاوی مالکیت و 
غصب حق رسیدگی داشت. در ماتیکان هزار دادستان قضات عرفی را داتوبر یا )داور( 

و قضات شرعی را دستوبر می نامیدند. 
در این دوره دادرسی متهمین نظامی و افسران با تشریفات خاص در پیشگاه دادرس 
مخصوص موس��وم به س��پاه دادور یا قاضی عس��گر صورت می گرفت. شاه به عنوان 
رییس دیوان عالی کشور باالترین مرجع قضایی بود و حکم صادره از او قابل اعتراض 
مجدد نبود. ادله اثبات دعوا اقرار )خس��توک( آزمایش ایزدی )اردالی( بود. سوگند 
خوردن یکی از مصادیق آزمایش ای��زدی بود معموال پیش از خوردن س��وگند باید 
تطهیر می کردند و برسم در دست می گرفتند و ش��یر یا آب مقدس نوشیده و سرود 

مهر بخوانند.
بزه ها در دوران ساسانی به سه دسته بوده اند: 1� تقصیر نسبت به خداوند، کفر، ارتدال 
 و بدعت دعوی 2� تقصیر به پادش��اه )طغیان، نافرمانی، سوء قصد( 3� جرایم نسبت 
به افراد. با توجه به نامه تنس��ر، انواع مجازات ها نیز در دوره ی ساس��انی مش��خص 
می شود که عبارت است از: حبس، اعدام، مثله، تنبیه بدنی، جزای نقدی، کور کردن 

و شالق زدن.
طبق قانون اوستا، قاضی مکلف بود در موقع رسیدگی عمدی یا غیرعمدی، اجباری 

یا اختیاری، تعدد یا عدم تعدد، جرم را مشخص کند.
در روزگار انوش��یروان مجازات هایی چون قطع دس��ت، بریدن گوش و بینی، بیرون 
 آوردن چشم و مثله کردن منع می شد. اصل تسبیب که در حقوق امروز نیز موجب 
مسوولیت مدنی است، در آن دوره وجود داشت. در این دوره دادرسی متهمین نظامی 
 و افسران با تش��ریفات خاص در پیشگاه دادرس مخصوص موس��وم به سپاه دادور یا 

 قاضی عس��گر صورت می گیرد. ش��اه به عنوان رییس دیوان عالی کش��ور باالترین 
مرجع قضایی بود و حکم صادره از او قابل اعتراض مجدد نبود.

کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ساسانیان بدین شرح بوده اند:
داذور )قاضی(

شناخت و تشخیص درستی ادعاهای طرفین برعهده او بود. به سخن دیگر در دادگاه 
تنها کسی که حق رای داشت و در مس��ائل کیفری و مدنی حکم می داد همین داور 

یا دادرس بود.
اندرزگر )مفتی(

 هنگامی که داذور به مس��اله یا موضوع دش��وارتری برمی خورد که حکم آن را نمی 
دانست با بهره گیری از دانش و علم اندرزگر، تاریکی و دشواری آن پرونده یا قضیه را 
برطرف می کرد؛ اندرزگر نقش مجتهد و مفتی دوران اسالمی را ایفاء می کرده است.

گواهان )عدول(
این گروه بر احکام صادر ش��ده نگاهی می انداختند و بر چگونگی و ش��یوه دادرسی 

آنان نظارت داشتند.
نگهبانان یا یارمندان

 مامور جلب کس��انی بودند که پ��س از فراخوان��ی، در دادگاه حضور نم��ی یافتند، 
اینان پاسداران نظم جلسه های دادرسی در دادگاه ها بودند.

قاضی یا داذور در ردیف دستوران و موبدان و هیربذان بود. رییس کل داذوران را قاضی 
دولت یا شهر داذور یا داذور داذوران می گفتند؛ محاکم هر ناحیه را یک قاضی روحانی 
 اداره می کرد و به طور کل��ی مراقب بود که احکام و اعمال روس��ا غیرروحانی ناحیه 
نیز موافق عدالت باشد، هر قریه یک مرجع قانونی پایین تری داشت که ریاست آن با 
دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاده اند، راجع به عمل و حدود 

اختیارات این مامورین اطالعی در دست نیست.
دادگاه های زمان ساسانیان

قضات و دادرسان دادگاه های شرع از روحانیون زرتشتی بودند؛ و قاضیان دادگاه های 
عرف ، افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشتند بودند که به آنهاداذور گفته می شد.

دادگاه های اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند که به آن ها دادگاه های 
ارتش و دادگاه های عشایری می گفتند.

در روزگار ساسانی به دلیل اینکه حس��اس ترین مراکز دادرسی در دست روحانیون 
قرار داشت، سرنوش��ت قضایی مردم به دست آنان رقم زده می ش��د، زد و بندهایی 
که روحانیون زرتش��تی با حکومت و دولتمردان داش��تند چن��دان فضای اطمینان 
 بخشی برای یک دادرس��ی س��اده و دادگرانه و مردمی فراهم نمی کرد، تهمت ها و 
برچسب های بی دینی و پیگردهای مذهبی اندیشه ای، که به دست مغان و روحانیون 
 زرتش��تی انجام می گرفت نش��ان از بی ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساس��انی 

دارد.
در خصوص مبانی حقوقی عهد ساس��انی باید گفت که کتاب »اوس��تا« و تفاس��یر 
 آن و همچنی��ن مجموع��ه فت��اوی علم��ای روحان��ی تش��کیل دهن��ده آن مبانی 

بوده اند.
کشف جرم و دستگیری مجرم برعهده مسوول انتظامات ش��هر یا به عبارت دیگر بر 

عهده مسوول شهربانی بود.
 نقل شده اس��ت: »در امپراطوری ساسانی ش��هربانی س��ازمانی موثر و نیرومند بود. 
در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری الیق وجود داشت؛ در شهرها هر واحدی 

تحت نظارت رییسی بود به نام کوئبان.
کوئب��ان مس��وول انتظامات ش��هر ب��ود و ه��ر کجا ک��ه جرم��ی اتفاق م��ی افتاد، 
دس��تگیری مجرم و کش��ف جرم با او بود. این افس��ر ش��هربانی قانون دادرس��ی و 
روش محاک��م را م��ی دانس��ت و اح��کام و قراره��ای محکم��ه را اج��را م��ی کرد. 
اثابت دعاوی جزایی و ش��ناختن هوی��ت بزهکاران به عه��ده او ب��ود.  هنگامی که 
پرون��ده ن��زد قاض��ی م��ی آم��د، قاض��ی دقیق��ا ب��ه کیفی��ت دس��تگیری متهم 
 و زم��ان ارتکاب ج��رم و م��دت توقیف متهم رس��یدگی م��ی کرد و اگ��ر اختالفی 
در ای��ن ام��ور مش��هود م��ی افت��اد، از افس��ر ش��هربانی عل��ت را م��ی پرس��ید و 
 اگ��ر متهم ب��ه نظ��ر این قاض��ی بی گن��اه م��ی آمد ف��ورا ب��ه آزادی وی دس��تور 

می داد«.

امین الضرب صاحب نخس��تین کارخانه برق تهران بود و برای نخس��تین بار 
کارخانه ذوب آهن را به ایران آورد.

فرزن���د ح���اج  الض��رب  امی���ن  ح���اج محم�دحس��ین مه��دوی 
 محم���د حس��ن امی���ن الض���رب، نم���اد تج��ارت م��درن ایران���ی، 
 در ش��ب شش��م مح��رم الح��رام 1289 هج���ری در ته���ران متول���د 

شد. 
 تحصی��الت ابتدای��ی خ��ود را ن��زد معلمی��ن خصوص��ی آغ��از ک��رد، 
 فقه و اصول فلسفه را در حد سطح تحصیل کرد و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا را 

فرا گرفت. 
وی زب��ان فرانس��ه را نیز به خوب��ی آموخ��ت و در مدتی که پ��درش میزبان 
 س��یدجمال الدین اس��دآبادی ب��ود، زب��ان عربی را ب��ه طور کامل از س��ید 

فرا گرفت.
 در ش��انزده س��الگی کار خود را در تجارتخانه پدر آغاز کرد و چند سفر کوتاه 

به اروپا رفت. 
در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه، اموال پدرش را به علت تقلب در پول سیاه 
 توقیف کردند، محمدحس��ین به تسویه حس��اب پدر پرداخت و او را از زندان 

آزاد کرد. 
پس از مرگ امین الضرب پدر، مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفت و ملقب 

به امین الضرب شد. 
او که طرفدار حکوم��ت قانون بود، در دوران انقالب مش��روطه از مش��روطه 

خواهان حمایت کرد و حام��ی مالی آنان بود و در مجل��س اول به نمایندگی 
 مجلس ش��ورای مل��ی از س��وی تجار انتخ��اب و عه��ده دار نیاب��ت مجلس 

شد.
در س��ال 1338 قم��ری ب��ه هم��راه ع��ده ای از تجار، هی��ات اتح��اد تجار 
را تش��کیل داد و ریاس��ت آن را ب��ر عه��ده گرف��ت؛ پ��س از کودت��ای 
 س��وم اس��فند 1299 ب��ه دس��تور س��یدضیاء دس��تگیر ش��د و ب��ه زندان 

افتاد. 
پ��س از س��قوط س��ید ضی��اء از زن��دان آزاد و در دوره ه��ای هفت��م، 
 هش��تم و نه��م مجل��س ش��ورا و مجل��س موسس��ان ب��ه نمایندگ��ی 

برگزیده شد.
امین الض��رب صاحب نخس��تین کارخانه ب��رق تهران بود و برای نخس��تین 
بار کارخان��ه ذوب آهن را به ای��ران آورد. وی تاجری مش��روطه خواه و تجدد 
 طلب بود و مهم تری��ن یادگار او تالش برای توس��عه تجارت بخش خصوصی 

است.
 او در اواخر عمر ب��ه بیماری قند مبتال ش��د و برای معالجه ب��ه پاریس رفت، 
پس از چندی به تهران بازگشت و در تاریخ 26 آذرماه 1311 دار فانی را وداع 

گفت.
 مان��دگار تری��ن ی��ادگار او،تاس��یس ات��اق بازرگان��ی ته��ران اس��ت ک��ه 
درحال حاضر با عنوان اتاق بازرگان��ی وصنایع ومعادن تهران در حال فعالیت 

است.

امین الضرب؛ نماد تجارت مدرن ایرانی

در چنین روزی 

 شهادت زائرین خانه خدا 
 در حرم امن الهــي

)1407 ق(

 ادغام مجارستان 
 با خاك اتـریش 

)1867م(

 تصرف فیلیپین توسط 
 ارتش امریكا 

)1945م(
در شش��م ذیحج��ه ي س��ال 1407 ق براب��ر ب��ا یازده��م م��رداد م��اه 
س��ال 1366 ش، صده��ا زائ��ر ایران��ي و تع��دادي از زائ��ران دیگ��ر 
کش��ورها در ش��هر مکه ي منوره، در ح��ال انج��ام فریضه ي اله��ي برائت 
 از مش��رکان، ب��ه دس��ت مام��وران دول��ت عربس��تان ب��ه ش��هادت 

رسیدند.
 زائ��ران خانه ي خ��دا، این مراس��م را همه س��اله ب��ا الهام ازتعالیم اس��الم 
 و ق��رآن برگ��زار مي کنن��د ودر آن، ضم��ن دعوت مس��لمانان ب��ه اتحاد، 
 بیزاري خود را از دشمنان اس��الم به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستي اعالم 

مي کنند. 
برگزاري مراسم برائت از مشرکین در جریان اجتماع بزرگ و پرشکوه حج، 

تاثیر آن را دو چندان مي کند. 
با توجه به ای��ن موضوع رهب��ر کبیر انقالب اس��المي و حض��رت آیت اهلل 
 خامنه اي ب��ر انجام ه��ر چه باش��کوه تر مراس��م برائ��ت، تاکید داش��ته و 

دارند. 
 ب��ر اث��ر ای��ن ی��ورش بي رحمان��ه، چهارصد زائ��ر به ش��هادت رس��یده و 

بیش از هزار نفر زخمي شدند.

مجارس��تان در قرن ش��انزدهم میالدي مورد حمله نیروه��اي امپراتوري 
 عثماني قرار گرفت و در سال 1526م، بخش اعظم آن به تصرف عثماني ها 

درآمد. 
عثمان��ي پ��س از چندی��ن جنگ ب��ا امپرات��وران خان��دان هابس��بورگ 
 از متصرف��ات خ��ود در اتریش و مجارس��تان رانده ش��دند و مجارس��تان 
 از آن پ��س، بخش��ي از امپرات��وري جدی��د هابس��بورگ در اتریش ش��د. 
 در دوران وح��دت امپرات��وري اتری��ش و مجارس��تان ک��ه ب��ه امپراتوري 
اتریش - مجارستان معروف شد، مجارستان با این که در امور دفاعي و روابط 
 خارجي خود تابع امپراتور اتریش بود، ولي در امور داخلي خود، اس��تقالل 

داشت. 
مجارستان که در طول تاریخ، بارها به اش��غال کشورهاي قدرتمند اروپایي 
از قبیل اتریش و عثماني درآمده بود، سرانجام در پایان جنگ جهاني اول و 

شکست اتریش، در سال 1918م، به استقالل دست یافت. 
مجارستان در شرق اروپا، در همس��ایگي روماني، اتریش، چک، اسلواکي و 

یوگسالوي واقع شده و رژیم جمهوري بر آن حاکم است. 

با آغاز جنگ جهان��ي دوم، ژاپني ها در س��ال 1941م به جزای��ر فیلیپین 
 حمل��ه ور ش��دند و پ��س از م��دت کوتاه��ي، آن ج��ا را ب��ه تص��رف خود 

درآوردند. 
از آن جا که جزایر فیلیپین براي ژاپن اهمیت حیاتي داشت، بنابراین آن ها 
سعي مي کردند تا سر حد امکان از این منطقه حمایت کنند؛ چرا که فیلیپین، 

خط مقدم امپراتوري ژاپن محسوب مي شد. 
در اواخر جنگ و با ورود امریکا به صحنه نب��رد جهاني، نیروهاي امریکایی 
در طي س��ال هاي 1944 و 1945م ژاپني ه��ا را از فیلیپی��ن عقب راندند 
و ای��ن منطقه را به تص��رف خود درآوردن��د. متعاقب آن، جزای��ر مانیل در 
نب��ردي س��خت در 24 س��پتامبر 1944م از تصرف ژاپني ها خارج ش��د و 
پس از چند ماه کلی��ه نیروهاي ژاپن از منطقه عقب نش��یني کردند و از 20 
 س��پتامبر 1945، با تصرف فیلیپین، دوره تس��لط امریکا ب��ه این منطقه، 

آغاز شد. 
با این حال نیروهاي امریکا به فرماندهي ژنرال داگالس مک آرتور در نهایت 
در سال 1946م این کشور را تخلیه کردند، ولي فیلیپین به عنوان یک کشور 

وابسته نظامي و اقتصادي به امریکا باقي ماند.

 در دوره 



خبر 

حجت االس��ام پناهیان گفت: اگر دولتمردان کش��ورمان کمی اس��تکبار 
جهانی را تحویل نگیرند، قطعا مس��تکبران در براب��ر جبهه حق به التماس 

خواهند افتاد.
حجت االس��ام علیرضا پناهیان در مراسم گرامیداش��ت اربعین بازگشت 
ش��هدای غواص و ی��ادواره 127 ش��هید محله مارن��ان اصفهان با اش��اره 
به تغییر مقتضی��ات زمان نس��بت به دوران مق��دس بیان داش��ت: امروز 
 دوران غرب و مظلومیت جبهه حق گذش��ته و دوران پیروزی فرا رس��یده

 است.
این استاد حوزه و دانشگاه با تصریح بر لزوم تغییر و نگرش و فرهنگی مبتنی 
بر اقلیت بودن جامعه دینی به فرهنگ پیروزی و اکثریت بودن، گفت: اکنون 
به جای گریستن برای امامان مظلوم باید اشک ش��وق و پیروزی برای امام 

مقتدری بریزیم که اقتدارش منطقه را فرا گرفته است.
وی افزود:  امروز مومنین باید خود را برای ظهور امام مقتدر آماده  کنند و به 
خاطر این تغییر وضعیت نسبت به گذش��ته، در روحیه و ادبیات خود تغییر 

به وجود آورند.
حجت االسام پناهیان ضمن بیان اینکه افرادی که نسبت به پیروزی مغرور 
می شوند و یا پیروز بودن جبهه حق و اقتدار جامعه اسامی را باور نداشته، 
ظرفیت پیروزی را ندارند، گفت: اگر دولتمردان کش��ورمان کمی استکبار 
جهانی را تحویل نگیرند، قطعا مس��تکبران در براب��ر جبهه حق به التماس 

خواهند افتاد که البته این موضوع نیازمند ایمان داشتن است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اش��اره به اینکه سیاست مداران غربی اکنون از 
تحوالت دینی منطقه و به خصوص تحوالت یمن و به خطر افتادن منافع شان 
می ترسند، افزود: بسیاری از کش��ورهای جهان آرزوی دارا بودن موقعیت 
اس��تراتژیک ایران را دارند که این موهبت نیاز به مدیریت داش��ته و بر این 

اساس باید فرهنگ اقتدار و پیروزی را در تمامی عرصه ها درک کنیم.
وی تصریح کرد: در روایات ذکر ش��ده است که قبل از ظهور حضرت حجت 
 )عج( ظلم زیاد می ش��ود اما در مقابل نیز مقدمه س��ازان ظهور هم خود را 
 بی��ش از پی��ش نش��ان می دهن��د و وضعی��ت اکن��ون منطقه نی��ز موید 
همین مطلب است.حجت االسام پناهیان در ادامه با تاکید براینکه در دوران 
دفاع مقدس شهدا در سطح منطقه در اقلیت قرار داشتند اما امروز مبارزین 
اسامی در اکثریت هستند، گفت: قبا دشمنان اسام حقیقی سخن از هال 
ش��یعی می کردند اما با تحوالت س��ال های اخیر باید صحبت از بدر ایمانی 
بکنند.این استاد حوزه و دانشگاه ضمن تصریح بر جایگاه شکر، توکل بر خدا 
و فرهنگ اقتدار در دوران پیروزی اظهار داشت: حوادث نیمه اول غزوه چنین 
نش��ان داده که اگر در دوران اکثریت بودن به خداوند توکل نداشته و شاکر 

نباشیم شکست خواهیم خورد و امروز باید از این موضوع عبرت بگیریم.
وی در پایان بیان داشت: اثر معنوی شکر در دوران پیروزی بیش از صبر در 
دوران مظلومیت بوده و اجر انسان شاکر بر اثر وجود نعمت بیش از اجر انسان 

صابر در دوران رنج است.

حجت االسالم پناهیان؛

 دولتمردان استکبار را تحویل نگیرند 
تا به التماس بیفتند
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امام جمعه اصفهان گفت: حادثه مکه نشان از بی تدبیری 
و بی لیاقتی آل سعود است که مشابه این اتفاق نیز در سال 

66 به وقوع پیوست.
آیت اهلل یوس��ف طباطبائی نژاد در خطبه های این هفته 
نمازجمعه ش��هر اصفهان با تس��لیت درگذشت مرحوم 
آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی اظهار داشت: آقای خزعلی حافظ 
قرآن و نهج الباغه بود و ایش��ان یکی از مفسران قرآن و 
نهج الباغه به شمار می رفت که مسوولیت بنیاد بین المللی 

غدیر را که خود تاسیس نموده بود، بر عهده داشت.
وی افزود: آیت اهلل خزعلی عاشق امیرالمومنین بود و عشق 
خود را به انبیا و حضرت علی)ع( با گام برداشتن در مسیر 
آن امام نشان می داد که در طول عمر خود همواره این مهم 

را رعایت می کرد.
امام جمعه اصفهان در ادامه با تسلیت درگذشت مرحوم 
مرتضی اش��تری پدر فرمانده نیروی انتظامی کل کشور 
گفت: شاعر و مداح اهل بیت جناب آقای مرتضی اشتری 
را که من از نزدیک ایش��ان را می ش��ناختم از انسان های 
وارس��ته بود و من این مصیبت را خدمت خانواده ایشان 

و فرمانده نیروی انتظامی کشور تسلیت عرض می کنم.
آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد اظهار کرد: حادثه مکه 
نشان از بی تدبیری و بی لیاقتی آل سعود بود که متاسفانه 
در این اتفاق بزرگ بیش از 350 نفر از مسلمانان مجروح،  

زخمی و کشته شدند.
وی در ادامه ضمن تسلیت این مصیبت به مسلمانان بیان 
کرد: امیدوارم همه این افراد با اهل بیت محش��ور شده و 

آل سعود نابود شود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به کشته شدن 
تعدادی از زوار ایرانی در س��ال 66 توسط آل سعود ادامه 
 داد:  امام درباره این اتفاق بزرگ فرمودند من تحمل جنگ 
8 س��اله را کردم، ولی این حادثه در خانه امن خدا برایم 
س��خت بود و قطعافرقی بین محمدرضا پهلوی، صدام و 

آل سعود در ضربه زدن به اسام وجود ندارد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد ابراز داش��ت: آل س��عود و امثالهم 
مامور ضربه زدن اسام هستند و قطعا رفتار و عمل آنها از 
رفتار کفار بدتر است، چرا که این ها خود را امام الحرمین 
و خادم حجاج می نامند و به خیال خود سرپرستی حجاج 
را بر عهده دارند، اما کفار از ریش��ه با مسلمانان مخالفت 

می کند.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم افزود: خدمت به حجاج 
و عمارت مسجدالحرام به معنای این نیست که آنها به خدا 
ایمان آورده اند و مجاهدت در راه خدا می کنند، بلکه اصا 
آنها با کسانی که با جان و مال خود در راه خدا مجاهدت 
می کنند، مس��اوی نیس��تند و خدای متعال قوم ظالم را 

هدایت نمی کند.
امام جمعه اصفهان در ادامه خطبه دوم با اشاره به حمله 
رژیم غاصب صهیونیستی به مسجد القصی تصریح کرد: 
حمله به مسجدالقصی که رژیم صهیونیستی در چند روز 

اخیر به آن حمله کرده است و گروه مقاوم فلسطینی امروز 
را روز حمایت از مس��جدالقصی اعام نموده که انشاءاهلل 
مردم کشورمان و مردم اصفهان بعد از نماز علیه این اقدام 

صهیونیست های ملعون راهپیمایی خواهند کرد.
طباطبائی نژاد با اشاره به اینکه نباید مسجد القصی دست 
اسرائیلی ها بیفتد، بیان داشت: انشاءاهلل این غده سرطانی 

از میان کشورهای منطقه پاک خواهد شد.
وی به مناسبت شهادت امام باقر )ع( در 7 ذی الحجه اشاره 
داش��ت و گفت: امام باقر )ع( به گردن همه ما منت دارد، 
چرا که ایشان در زمان خود ش��اگردانی را تربیت کرده و 
احادیثی را برای ما به یادگار گذاشت و این در حالی بود که 
قبل از زمان امام باقر )ع( مشرکان نوشتن کلمات پیامبر 
را ممنوع کرده بودند، ولی در دوره ایشان این ممنوعیت 

توسط یکی از افراد بنی امیه لغو شد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به ویژگی هایی 
از امام باقر )ع( اضافه کرد: هشام  ابن عبدالملک که یکی از 
دشمنان امام باقر )ع( بود، به حضرت گفته بود که اگر تو 
در بین قریش باشی، عرب و هم عجم را شما باید ریاست 
کنید و امام باقر )ع( بزرگ فقهای حجاز بود که در اخاق، 
فقه و در سایر مسائل اسامی روایات بسیاری از آن امام و 

امام صادق )ع( وجود دارد.
طباطبائی نژاد در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه 
اظهار کرد: روز عرفه روز شهادت حضرت مسلم  ابن عقیل 
است که در روز 8 ذی الحجه حضرت اباعبداهلل )ع( نیز از 
س��مت مکه به کوفه حرکت کرده اس��ت تا در خانه خدا 
بی حرمتی نشود و رفتار آل سعود بی احترامی و بی حرمتی 

خانه خداست.
وی در پایان این خطبه ضمن تبریک آغاز ش��روع س��ال 
تحصیلی بیان نمود: در این ایام باید به یاد دانش آموزان و 
بچه های فقیر و مستضعف باشیم، چرا که باید به اینگونه 
دانش آموزان کمک کرد تا بتوانند لباس های نو و س��ایل 
نو برای خود تهیه کنند و یادمان باشد که از بهترین های 
خودمان به دیگران انفاق کنیم، چرا که از تاکیدات دین 
مبین اسام و قرآن انفاق از بهترین ها برای دیگران است.

امام جمعه اصفهان 31 شهریور آغاز جنگ تحمیلی و آغاز 
هفته دفاع مقدس را گرامی  داش��ت و ادامه داد: جنگ 8 
ساله و جنگ خونینی که اغلب کشورها علیه ملت مظلوم 
ایران به راه انداخته بودند، پیروزی در آن پیروزی بزرگ 
است و باید رشادت های ش��هدا و جانبازان گرامی داشته 

شود.
طباطبائی نژاد در خطبه اول نماز جمعه اصفهان با اشاره به 
ویژگی قرآن کریم و اعجاز آن گفت: یکی از کارهایی که از 
کارهای خاص انبیای الهی بوده، مبارزه با خرافات است و 
یکی از قدیمی ترین خرافه ها بت پرستی است که نمی توان 
تاریخ دقیقی ب��رای آن اعام کرد، ول��ی از همان ابتدای 
خلقت مساله بت پرس��تی به واس��طه فطرت خداجوی 

انسان ها وجود داشته است.

وی در ادامه به انواع بت پرستی و ش��رک اشاره داشت و 
تصریح کرد: بت پرس��تی جمادات و چیزهایی که حس و 
حرکتی ندارند، یکی از انواع بت پرستی هاست و نوع دوم 
بت پرس��تی، پرس��تش بعضی از مخلوقات خدا همچون 
آتش، آب، ماه و... اس��ت.امام جمعه اصفهان نوع س��وم 
بت پرس��تی را پرس��تش آدم ها و افراد پول دار دانست و 
گفت: نمونه بارز چنین پرس��تش و بت پرس��تی فرعون 
است.طباطبائی نژاد در ادامه این خطبه اظهار کرد: یکی از 
اساسی ترین کارهای انبیا هدایت انسان ها به سمت خدا 
و طی مسیر کمال و نجات انسان ها از ظلمات با استدالل 
بود که حضرت ابراهیم)ع( نمونه بارز چنین اقدامی است؛ 
چراکه حضرت ابراهیم)ع( به ش��کلی که قابل فهم برای 

مردم آن زمان بود، با خرافات مبارزه می کرد.
وی با اش��اره به نح��وه مبارزه حض��رت ابراهی��م)ع( با 
بت پرس��تان، بیان کرد: حضرت ابراهیم )ع( در پاسخ به 
کسانی که از او پرسیدند چرا با بتان و خدایان ما این گونه 
کردی، به خوبی پاسخ داد، بروید و از بت بزرگ سوال کنید 
و آنها وقتی دیدند بت نمی تواند حرف بزند، تسلیم شدند و 
حضرت ابراهیم گفت »وای بر شما، چیزی را می پرستید 

که نه نفعی برایتان دارد و نه ضرری«.

امام جمع��ه اصفه��ان تصریح ک��رد: در ق��رآن بارها به 
بت پرس��تان گفته ش��ده چرا چیزی را می پرس��تید که 
برایتان نه نفعی دارد و نه ضرری، اما آنها می گفتند ما بت ها 

را برای خود شفیع قرار می دهیم.
طباطبائی نژاد با رد این اس��تدالل که حرف زدن با خدا 
شفیع می خواهد، گفت: کسی که بگوید برای ارتباط با خدا 
شفیع می خواهم و بگوید ما قابل نیستیم با خدا صحبت 
کنیم، این همان شرک است؛ چراکه هیچ کس نزدیک تر 
از خداوند متعال به انسان وجود ندارد و حرف زدن با خدا 

و عبادت او واسطه نمی خواهد.
وی در پایان اظهار کرد: متاس��فانه بعض��ی از رفتارهای 
انسان های امروزی شرک اس��ت؛ چراکه امام را جانشین 
خدا به معن��ای اداری آن می دانند و ما پیامبران و امامان 
را به واسطه اینکه آنها تابع خدا بودند و راهنما و دوستدار 
انسان هس��تند، اطاعت می کنیم و این اطاعت به معنای 

این نیست که آنها را خدا بنامیم.
گفتنی است در پایان نماز جمعه این هفته استان اصفهان، 
مردم والیت مدار و مومن این شهر به منظور اعام انزجار 
و نفرت از حمله رژیم نجس اسراییل به قبله اول مسلمین 

جهان، یعنی مسجداالقصی راهپیمایی کردند.

آیت اهلل یوسف طباطبائی نژاد :

حادثهمکه،نشانازبیلیاقتی
آلسعوداست
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رییس پدافند غیر عامل استان اصفهان گفت: از بین عوامل 
گازگرفتگی در اصفهان، نصب نامناسب لوله و اتصاالت بخاری 

و آبگرمن رکوردار است.
پژمان روحی در دومین نشست آموزش��ی ویژه خبرنگاران 
 ک��ه از س��وی ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان ب��ا عن��وان 
»مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی« برگزار شد، اظهار داشت: 
در بررسی های انجام گرفته مشخص ش��د که سماور گازی 
باالترین عامل انفجار و آتش سوزیها در منازل را رقم زده است 
و نصب نامناسب لوله و اتصاالت بخاری و آبگرمکن بیشترین 

دلیل گازگرفتگی در افراد است.
وی با بیان اینکه مصرف گاز در ایران با چین و امریکا برابری 
می کند و این در حالی است که جمعیت ایران 80 میلیون نفر 
است و در چین جمعیت یک میلیارد نفر است، ادامه داد: در 
کشور امریکا و چین عمده مصرف گاز در صنایع برای کاهش 

آلودگی هوا است.
رییس پدافند غیر عامل اس��تان اصفهان تصریح کرد: همه 
ساله به منظور کاهش حوادث، آموزش مدیران مدارس را در 
اولویت قرار می دهیم که در سال گذشته به مدیران 7 هزار 
مدرسه آموزش دادیم و امسال نیز مربیان بهداشت از سوی 

شرکت گاز آموزش های الزم را دریافت خواهند کرد.
وی با بی��ان اینکه آموزش مش��اوران اماک، انبوه س��ازان، 

کارکنان آموزش و پرورش و نصاب بخاری نیز از سوی اداره 
گاز یا سازمان نظام مهندس��ی انجام می گیرد، اعام داشت: 
در صورتی که بتوانیم ضمن باال بردن آگاهی افراد همزمان 
اعتقاد آنها و باورشان را نسبت به اینکه ممکن است حادثه گاز 
برای خودشان هم اتفاق بیفتد، از انجام بسیاری از اشتباهات 

و سهل انگاری ها پیشگیری می شود.
روحی با بیان اینکه اتصاالت نامناس��ب آبگرمن و بخاری و 
استفاده از زانوهای متعدد و استفاده از تبدیل های 10 سانتی 
برای آبگرمکن های دیواری از عواملی اس��ت که سبب فوت 
ناشی از حوادث گازگرفتگی شده است، ادامه داد: برای نصب 
لوله بخاری حداقل باید از دو زانو استفاده کرد و استفاده بیش 

از حد از زانوها 20 درصد قدرت موثردودکش را کم می کند.
وی اعام کرد: در خانه هایی که بر اثر فقر غیر استاندارد ساخته 
شده بود حوادث گازگرفتگی زیادی شاهد بودیم چراکه برای 
صرف هزینه کمتر و گرمایش، دقت در نصب لوله بخاری یا 
آبگرمکن نکرده بودند و همین سهل انگاری ها عامل حادثه 

شده بود.
روحی با اش��ار به اینکه بهترین دودکش��ی که باید در نصب 
 بخاری اس��تفاده ش��ود دودک��ش H مانند اس��ت، گفت:

 دودکش های کاه��ک دار چون عمدتا محل��ی برای النه 
گزینی پرندگان می شود اصا توصیه نمی شود.

مع��اون حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفهان از 
بازگشایی مسیر خیابان طالقانی به سمت چهار باغ خبر 
داد و گفت: به زودی خط اتوبوس و نیز تاکسی از مسیر 
چهارباغ پایین به س��مت خیابان باغ گلدسته راه اندازی 

می شود.
علیرضا صلواتی بااش��اره به وضعیت چهارباغ اصفهان و 
عملیات احداث متروی اصفهان اظهار کرد: قطار شهری 
اصفهان برای تکمیل و راه اندازی نیاز به این داش��ت که 
از مسیر میدان امام حس��ین)ع( و میدان انقاب بگذرد 
که طی عملیات ویژه ای عبور مت��رو آغاز و هم اکنون در 

حال انجام است.
وی افزود: ایس��تگاه قطار ش��هری در محل میدان امام 
حس��ین)ع( و میدان انقاب باید احداث ش��ود تا مسیر 
مترو از س��مت چهار راه تختی به س��مت انقاب کامل 

شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به شرایط فعلی و تسریع در اتمام ایستگاه 
مترو باید این اقدام تا پیش از آغاز تحصیلی جدید انجام 
می  ش��د و گر نه راه  اندازی مترو بیش از زمان پیش بینی 

شده فعلی طول می کشید.
وی با اش��اره به افزایش 30 درصدی س��فرهای شهری 

با بازگش��ایی مدارس گفت: پیش از آغاز سال تحصیلی 
برخی از محدودیت های ترافیکی برداشته می شود.

صلواتی اضافه کرد: ب��ه زودی محور خیاب��ان طالقانی 
به س��مت چهارباغ باز می ش��ود اما در ط��ی این مدت 

شهروندان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
وی همچنی��ن از راه اندازی خط اتوبوس و نیز تاکس��ی 
از مس��یر چهارباغ پایین به س��مت خیابان باغ گلدسته 
خبر داد و افزود: با گذاشتن این خطوط حمل و نقل، بار 

ترافیک میدان امام حسین)ع( کاسته می شود.
معاون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان بیان 
کرد: پیش بینی می شود تا دو س��ال آینده قطار شهری 

خط یک تمام  شود.
وی همچنین از پیاده راه ک��ردن چهارباغ و میدان امام 
علی)ع( تا سی و س��ی پل خبر داد و تصریح کرد: برای 
این منظور تس��هیات اتوبوس،ماش��ین برقی،درشکه، 

موتوربرقی و دوچرخه در نظر گرفته شده است.
صلواتی بیان کرد: درصدد هستیم که تا سال آینده نیز 

جهت ورود اتوبوس برقی اقدام کنیم .
وی در پایان پیاده  راه کردن مس��یرهای رهنان، خیابان 
آم��ادگاه و نظ��ر را جهت ایج��اد فضای گردش��گری از 

اقدامات آتی در حوزه حمل ونقل شهری برشمرد.

معاون گردش��گری میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: به زودی با توجه به اساسنامه ای که صورت گرفته در راستای 
توسعه گردشگری، قطار گردشگری اتریش به اصفهان راه اندازی می شود.

محسن یارمحمدیان با اشاره به توسعه گردشگری در اصفهان اظهار داشت: 
در سفری که رئیس جمهور اتریش به اصفهان داشت و بر اساس برنامه هایی 
که در راستای توسعه گردشگری داریم، قرار شد قطار گردشگری اتریش 

به اصفهان راه اندازی شود.
وی افزود: این قطار گردشگری جدای از قطار گردشگری اروپائی است که 

به کشور سفر کرده و به اصفهان نیز سفر می کردند.
معاون گردش��گری میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان بیان کرد: اساس نامه این قطار گردش��گری نوشته شده اما هنوز 

زمان های این سفرها مشخص نشده است.
وی خاطرنش��ان کرد: پس از آخرین قطار گردشگری که به اصفهان آمد، 
تاکنون قطار گردشگری اروپائی به اصفهان سفر نکرده اما با شواهدی که در 
دست داریم، همه نشان از این دارد که تاکنون وضعیت خوبی را داشته ایم 
و حتی در آینده هم چنان با موج گردش��گران خارجی در اصفهان مواجه 
می شویم.یارمحمدیان افزود: در نظر داریم که برای قطار گردشگری اتریش 
ایران از قطارهای ایرانی از محصوالت نورالرضا استفاده کنیم، این قطارها 
با کیفیت بوده و مناسب گردشکران خارجی نیز است. با برنامه ریزی های 
صورت گرفته آینده درخشانی از صنعت گردشگری در اصفهان به چشم 

می خورد.

رییس پدافند غیر عامل استان اصفهان خبر داد:

اتصاالت نامناسب بخاری و آبگرمکن رکوردار گازگرفتگی
به زودی محقق می شود:

 راه انداری خط اتوبوس و تاکسی ازمسیر چهارباغ پایین به سمت باغ گلدسته
معاون میراث فرهنگی :

 قطار گردشگری اتریش به اصفهان روی ریل 

قیم��ت برخ��ی نان ه��ا در ش��هر اصفه��ان از ابتدای 
شهریورماه و بدون اطاع رسانی در حالی افزایش یافت 
که این افزایش قیمت با مقاومت نانوایی های اصفهان 

برای اجرای طرح آزادپزی نان نیز همراه است.
گروه استان ها: قیمت برخی نان ها در شهر اصفهان در 
حالی از ابتدای شهریورماه و بدون اطاع رسانی قبلی 
و در سایه اجرای طرح های  هیات دولت افزایش یافت 
که مسووالن اعام می کنند فقط یک نوع نان به قیمت 

آزاد باید عرضه شود.
از ابتدای شهریور امسال نان »کمش��چه« و به تدریج 
نان برخی واحدهای سنگکی پز شهر اصفهان افزایش 
یافت و قیمت هر قرص نان کمش��چه 2۹ درصد و نان 
س��نگک برخی واحدهای نانوایی هم بی��ن 20 تا 25 
درصد افزایش یافت که مسووالن این موضوع را بنا بر 

مصوبه هیئت وزیران اعام می کنند.
اواخر پارس��ال دول��ت تصویب ک��رد، ب��رای اصاح 
مرحله ای قیمت آرد و نان، از ابتدای امسال، 20 درصد 
نانوایی های هر استان آزاد پز ش��وند و نان را به قیمت 

آزاد و رقابتی عرضه کنند.
رییس اتحادیه نانوایان شهر اصفهان دراین باره گفت: بر 
اساس مصوبه فقط نان کمشچه آن هم در شهر اصفهان 

افزایش یافته است و به قیمت آزاد فروخته می شود.
عباس صابری افزود: در حال حاضر حدود 205 واحد 
نانوایی های شهر اصفهان آزاد پز شده اند و قیمت این 

نوع نان با وزن چانه 350 گ��رم با ۴0 درصد افزایش از 
500 به 700 تومان رسیده است.

اج��رای ط��رح آزادپزی ن��ان در ش��هر اصفه��ان در 
حالی پ��س از وقفه ای 6 ماه اجرایی ش��ده اس��ت که 
رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
اصفه��ان نیز در این ب��اره گفت: اصفه��ان از این قافله 
عقب مان��ده اس��ت و عل��ت تاخی��ر در اج��رای ای��ن 
 مصوب��ه دولت را حمای��ت از مصرف کنن��دگان اعام 

کرد.
اس��رافیل احمدیه بابیان اینکه نان گران نش��ده است 
بلکه آرد آن ها به قیمت آزاد فروخته می ش��ود و طرح 
آزاد پزی نان الزم االجرا است افزود: با اجرای این طرح 
در ش��هر اصفهان حدود 10 درصد نانوایان مش��مول 
این مصوبه ش��دند ولی قیمت نان در نانوایی هایی که 

مشمول این طرح نشده اند هیچ تغییری نکرده است.
رییس اتحادیه نانوایان ش��هر اصفهان، اما علت تاخیر 
در اجرای آزاد پزی در شهر اصفهان را مقاومت نانوایان 
اعام کرد و گفت: نانوایان اعتقاد دارند که اگر شماری 
از نانوایان آزاد پز شوند، مشتریان آن ها در این رقابت 
کاهش می یابد ولی با اصرار، نانوایان مجبور شدند آن 

را اجرایی کنند.
عب��اس صابری با اش��اره به اینک��ه از ابتدای امس��ال 
فانتزی پزها و خشکه پزها، آزاد پز شده اند و از ابتدای 
ش��هریورماه نیز یاران��ه آرد نانوایان با ط��رح خانگی 

نیز حذف ش��د و این ن��وع ن��ان در ش��هر اصفهان به 
قیم��ت آزاد عرضه می ش��ود، گفت: قیم��ت آرد این 
واحده��ای نانوای��ی از کیس��ه ای 33 هزار ب��ود که با 
 حدود 60 درص��د افزایش به 5۴ هزار تومان رس��یده

 است.
مس��ووالن در حالی می گوید که نان طرح )کمشچه( 
مشمول آزاد پزی شده اس��ت که برخی سنگکی پزها 
ش��هر اصفهان هم به افزایش قیمت نان اقدام کرده اند 
و نصب بنرهای نصب ش��ده در س��ر درب مغازه آن ها 
موید این موضوع اس��ت که نان س��نگک این واحدها 
 از 800 توم��ان به 1000 ت��ا 1200 توم��ان فروخته 

می شود.
رییس اتحادیه نانوایان ش��هر اصفهان درب��اره اینکه 
چرا س��نگکی پزها اقدام به افزایش قیم��ت نان خود 
کرده اند، گفت: س��همیه آرد این واحدهای قطع شده 
اس��ت و آن ها مجبورن��د آرد را به قیم��ت آزاد بخرند 
و ن��ان را به قیم��ت تمام ش��ده عرض��ه کنن��د، ولی 
 س��نگکی پزها به طور رسمی مش��مول این طرح قرار

 نمی گیرند.
رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
 اصفهان نیز با رد افزای��ش قیمت نان برخی واحدهای 
س��نگک پزی، آن را تخلف دانس��ت و گفت: فقط نان 
طرح کمش��چه در شهر اصفهان مش��مول این مصوبه 

هیات دولت است.

مقاومت نانوایان برای آزاد پزی در اصفهان؛

نان گران شد
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به نام معروف، 
به کــام 

دالل ها!

اتفاق تلخ 
برای لژیونر 
بوکس ایران

شهرت افراد مشهور جامعه جدای از سود و ضررهایی که برای خودشان به همراه 
دارد، گاهی اوقات دست آویزی برای کسب شهرت و حتی سوء استفاده های مالی 
اشخاص دیگر می شود. در حالی که والیبال در چند سال اخیر به ورزشی محبوب 
در بین ایرانیان تبدیل ش��ده و مردم این روزها ستاره های والیبال را حتی بیشتر 
از ستاره های فوتبال و سینما می شناسند، شبکه های اجتماعی به محلی مناسب 

برای سوء استفاده از نام برخی ملی پوشان تبدیل شده است.
آخرین مورد از این موارد، صفحه ای در شبکه اجتماعی الین است که مدعی است 
متعلق به س��عید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال اس��ت. این صفحه حدود 67 
هزار عضو دارد؛ اما از ادبیات گرداننده صفحه و نوع ارسال ها می شد حدس زد که 
متعلق به معروف نیست. حاال با ارسال یک مطلب در مورد فروش ویال در مازندران 
 )!(، مش��خص ش��د هدف اصلی گرداننده آن چیزی جز بهره برداری مالی از نام 
ملی پوش والیبال نبوده اس��ت.جالب اینکه س��عید معروف قب��ال هم در صفحه 
اینس��تاگرام خود اعالم کرده بود که به جز اینس��تاگرام در هیچ شبکه اجتماعی 

دیگری مانند الین و فیس بوک صفحه ای ندارد.

بوکس��ور وزن ۸۱ کیلوگرم تیم ملی ایران به دلیل حذف فنی پیش از ناک اوت در 
رقابت های لیگ حرفه ای بوکس جهان یک تا سه ماه نمی تواند در هیچ رقابت رسمی 

شرکت کند.
احسان روزبهانی، نماینده وزن ۸۱ کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران در لیگ حرفه ای 

بوکس جهان مقابل بوکسور فرانسوی شکست خورد. 
در این مبارزه روزبهانی با مصدومیت شدید از ناحیه هر دو ابرو مواجه شد و احدی، 
سرمربی وی به دلیل مصدومیت شدید به اصطالح روی وی حوله انداخت تا مانع 
ادامه مبارزه او شود. بر اساس قوانین آیبا هر بوکس��وری که در  این وضعیت که از 
 آن تحت عنوان TKO یا ناک اوت فنی نام برده می شود قرار بگیرد یک تا سه ماه 
نمی تواند در هیچ مسابقه رسمی شرکت کند. با این حس��اب حضور روزبهانی در 

رقابت های قهرمانی جهان قطر منتفی است.
روح اهلل حس��ینی، نایب رییس فدراس��یون بوکس گفت: آنطور که من شنیده ام 
روزبهانی در رقابت های لیگ حرفه ای بوکس جهان TKO  شده و یک تا سه ماه 

نمی تواند در هیچ رویداد رسمی شرکت کند.

 مرحله یک هش��تم نهایی مس��ابقات جام حذفی فوتبال ایران امروز با تقابل 
پرسپولیس با ملوان پیگیری خواهد شد.

 در مرحل��ه ی��ک هش��تم نهای��ی مس��ابقات فوتب��ال ج��ام حذف��ی، امروز 
س��ه دیدار برگزار می ش��ود که در حس��اس ترین بازی تیم پرس��پولیس در 
 ورزش��گاه آزادی ب��ه مص��اف تی��م مل��وان خواهد رف��ت. پرس��پولیس که

 لیگ برتر را با شکست برابر سایپا پشت سر گذاشته، امیدوار است بتواند همانند 
بازی با پیکان در جام حذفی، این بار هم در این جام به پیروزی برسد تا بلکه این 

برد، ُمسکنی بر دردهای سرخ پوشان باشد.
پرس��پولیس و مل��وان باره��ا در ج��ام حذف��ی رو در روی همدیگ��ر 
ق��رار گرفته ان��د ک��ه ش��اید قهرمان��ی س��رخ پوش��ان در انزلی ب��ا هدایت 
عل��ی دای��ی را بت��وان یک��ی از ب��ه یادماندنی  تری��ن ای��ن مس��ابقات برای 
پرس��پولیس دانس��ت. ب��ا این ح��ال مل��وان حداق��ل در لیگ برتر ش��رایط 
 بهت��ری نس��بت ب��ه حریف��ش دارد و ب��ا ۱۰ امتی��از در رده پنج��م ج��ای 

گرفته است.
تقاب��ل حمید اس��تیلی ، س��رمربی پرسپولیس��ی مل��وان با تیم س��ابق خود 
مهم تری��ن نکته ای��ن بازی اس��ت. اس��تیلی با گالیه نس��بت به فش��ردگی 
مس��ابقات تیم��ش تاکید ک��رده که ب��رای پی��روزی در ای��ن ب��ازی برنامه 
دارد. از س��وی دیگ��ر جایگاه برانک��و ایوانکووی��چ روی نیمکت پرس��پولیس 
چندان مس��تحکم نیس��ت و هر روز امکان دارد س��رمربی دیگ��ری به جای 
 او انتخ��اب ش��ود. ش��ایعه تغییر برانک��و بع��د از بازی با س��ایپا ب��ا مصاحبه 
علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه در نطفه خاموش شد ولی مشخص نیست 

بعد از بازی با ملوان چه سرنوشتی در انتظار نیمکت پرسپولیس باشد.
 در دیگ��ر ب��ازی ام��روز، تی��م صب��ا در ق��م از تراکتورس��ازی پذیرای��ی 
خواهد ک��رد. تقابل اندیش��ه های علی دای��ی با تون��ی اولیویرا که ای��ن بار با 
حذف یک��ی از دو طرف هم��راه خواهد ب��ود، می تواند بر عملک��رد دو تیم در 
لیگ برتر هم موثر باش��د؛ دو تیمی که ب��ا امتیازات یکس��ان در رده های نهم 
و دهم جدول ق��رار دارند. همچنین تیم س��ایپا که هفته گذش��ته برد مقابل 
 پرسپولیس در لیگ برتر را جشن گرفته است، در مشهد میهمان سیاه جامگان

 است. 

 مدیربرنام��ه مدافع اس��تقالل تایید کرد که چش��می، مدنظر یک باش��گاه
اس��ت.  گرفت��ه  ق��رار  آلمان��ی  دوم��ی   دس��ته 
 در ش��رایطی ک��ه مس��ووالن باش��گاه اس��تقالل رس��یدن هرگون��ه 
پیش��نهاد برای روزبه چش��می، مداف��ع رده س��نی امید این تی��م تکذیب 
کردن��د، مدیربرنام��ه این بازیک��ن در این ب��اره توضیح داد: آنچه از س��وی 
 مس��ووالن باش��گاه درباره پیش��نهاد چش��می عنوان ش��ده، درست است. 
اروپ��ا  نتق��االت  ا و  نق��ل  پنج��ره  حاض��ر  ح��ال   در 
 بس��ته ش��ده و هی��چ باش��گاهی ق��ادر ب��ه ج��ذب بازیک��ن نیس��ت.

وی در تایی��د خب��ر پیش��نهاد داش��تن بازیکن اس��تقالل اف��زود: چندی 
 قبل از س��وی ی��ک باش��گاه معتبر بون��دس لی��گای 2 ، پیش��نهادی برای

 روزبه چش��می به دس��ت م��ن رس��ید و مس��ووالن آن باش��گاه خواهان 
دی��دن دو ب��ازی از ای��ن بازیکن ش��دند ک��ه اتفاق��ا دو ت��ن از نمایندگان 
این باش��گاه حدود ی��ک هفته پیش ب��ه تهران آم��ده و دو بازی اس��تقالل 
 مقابل ش��هرداری س��منان در جام حذفی و گس��ترش ف��والد در تبریز در 
لیگ برتر را از نزدیک دیدند.مدیربرنامه روزبه چش��می در این باره افزود: از 
آنجا که ممکن بود چش��می با اطالع از این موضوع در میدان مسابقه دچار 
اضطراب شود و بازی همیش��گی اش را ارائه نکند پس از پایان دو بازی این 
موضوع را با وی درمیان گذاشتیم و حاال منتظر فصل نقل و انتقاالت زمستانی 
هستیم تا پیشنهاد رس��می باشگاه آلمانی به باشگاه اس��تقالل ارسال شود. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسووالن باشگاه با جدایی چشمی موافقت 
خواهند کرد، خاطرنشان کرد: قطعا این موضوع ارتباط مستقیم با سر مربی 
تیم دارد اما از آنجا که مس��ووالن باش��گاه  حتما خواهان پیشرفت بازیکنان 
 اس��تقالل هس��تند،  این احتمال را می دهیم که با این انتقال موافقت شود. 
روش  ک��ی  کارل��وس  س��وی  از  تازگ��ی  ب��ه  چش��می  روزب��ه 
ب��رای همراه��ی تی��م مل��ی ب��رای دو دی��دار مقاب��ل عم��ان و 
 گ��وام انتخ��اب ش��ده و پی��ش از ای��ن نی��ز س��ابقه عضوی��ت در

 تیم امید ایران را دارا بود.

سرمربی پر س��پولیس می گوید تیمش تنها برای پیروزی مقابل ملوان 
به میدان می رود.

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ملوان در 
چارچوب جام حذفی ، گفت: جام حذفی، جامی است که جای جبران 
در آن وجود ندارد و حتما باید در آن پیروز ش��ویم. ما همیشه اهداف 
بلند پروازانه ای داشته ایم و به رغم احترامی که به ملوان دارم باید آنها 

را ببریم.
برانکو ا ضافه  کرد : واضح است که بعد از باختی که به سایپا دادیم و البته 
استحقاق آن را هم نداشتیم به دنبال بازسازی روحیه تیم مان هستیم تا 
روند بازی هایمان رو به جلو باشد. نیازی نیست از این که به ملوان چقدر 
احترام قائل هس��تم، صحبت کنم. آنها نتایج خوبی گرفته اند و جایگاه 
 خوبی در جدول دارند. بنا بر این بازی ما مقابل آنها س��خت خواهد بود. 
خودتان بهتر می دانید که هر تیمی مقابل پر سپولیس به زمین می رود 
با انگیزه زیادی بازی می کن��د و تمام توانش را برای کس��ب موفقیت 

می گذارد.
او با بیان این که در دیدار مقابل تیم ملوان چند بازیکن حضور ندارند، 
خاطر  نش��ان کرد: بازی مقابل س��ایپا عواقبی برای ما در بر داشت که 
یکی از آنها این است که مجبور هس��تیم در این بازی به چند بازیکن 
مان استراحت بدهیم. بنا بر این در این دیدار تغییرات چشم گیری در 

ترکیب تیم خواهیم داشت.
س��رمربی تیم فو تبا ل پر س��پولیس در پاسخ به این س��وال که به نظر 
می رس��د بازیکنانتان اس��ترس باالیی دارند، توضی��ح داد: نمی دانم 
اس��م استرس��ی که بازیکنان��م دارن��د مس��وولیت پذیری اس��ت و 
یا چیز دیگری. بازیکنانم تحت فش��ار ش��دید هس��تند. فش��اری که 
 ناش��ی از انتظ��ارات ب��رای کس��ب پیروزی ه��ا ب��ه وج��ود می آید. 
طبیعی اس��ت که تیم ما تعداد قاب��ل توجهی بازیکن ج��وان دارد که 
نمی توانند تمامی توانایی های خودش��ان را در زمین نشان دهند. قبال 
هم گفته بودم که برد و کسب پیروزی تنها داروی اعتماد به نفس تیم 

ما است.
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سرخابی ها

 درحالی ک��ه تا چند س��ال قب��ل س��تاره های فوتبال ای��ران در فوتب��ال اروپا 
می درخش��یدند و از بایرن تا لورکوزان و هامبورگ و پروجا را در می نوردیدند، 

امروز ستاره ها در بهترین حالت خود به روستوف می رسند و کازان!
ب��رای مقایس��ه فوتب��ال ایران 
 ب��ا خ��ودش و ان��دازه کاری که

 ک��ی روش انج��ام داده در 
 فوتبال ایران کافی است اندکی

 عقربه های س��اعت را برعکس 
بچرخانی��م و ب��ه عق��ب برویم. 
زیاد هم الزم نیس��ت به گذشته 
برویم. با همین دایی و پاشازاده و 
 کریمی و منصوریان و مجیدی و

 مهدوی کیا و سامره هم می توان 
متر در دست گرفت و ستاره ها را 

ارزیابی کرد.
تا چند س��ال قبل اصال فوتبال 
ایران فوتبالیست هایی را که به 
ح��وزه خلیج ف��ارس می رفتند 
لژیون��ر محس��وب نمی ک��رد. 
 لژیونر دایی و کریم��ی بودند در

  بای��رن مونی��خ و هرتابرلی��ن و آرمینا بیله فل��د، لژیون��ر علی س��امره بود در 
پروجای ایتالی��ا و منصوریان در پاناتیناک��وس یونان یا پاش��ازاده در لورکوزن 
آلمان. لژیونر،  مهدی مهدوی کیای بیست و سه ساله بود در هامبورگ که بندر 
شلوغ آلمان را روی انگش��ت می چرخاند. لژیونر اینها بودند و هیچ کس دیگری 
لژیونر محسوب نمی شد، امروز؛  اما رسانه ها اخبار امارات و قطر را به تبع حضور 
بازیکنان ایرانی پوش��ش می دهند و اگر خیلی جلو بروند به روستوف و آلکمار و 

کازان می رسند.
بدتر از این؛  اما آن  است که بازیکن جوان و آتیه داری چون مهدی طارمی را ستاره 
این فوتبال معرفی می کنند و خیلی زودتر از اینکه طارمی به سقف توانایی های 
خودش برسد او را به س��قف برده اند و به این ترتیب باید گفت؛ سقف آرزوهای 
فوتبال ایران سقوط آزادی را تجربه می کند که در طول تاریخ خود کمتر شاهد 

آن بوده است.
اینکه امروز چن��د لژیونر در اروپا داری��م را باید به کی روش نس��بت بدهیم که 

در این فوتبال بی س��تاره روزنه ه��ای امیدی ایج��اد کرده وگرن��ه البد همین 
 بازیکنان را هم نداشتیم. با این وجود اما در داخل کشور قحطی ستاره بسیار به 
چشم می آید، تا جایی که طارمی و شهباززاده با یک سال سن حضور در استقالل 
و پرسپولیس ستاره این دو تیم 
محسوب می شوند که این در نوع 

خود بی نظیر است.
 ه��ر دو بازیک��ن البت��ه توانایی

 ستاره ش��دن را دارند اما باید در 
این دو تیم بمانند و خود را ثابت 
کنند، نه اینکه تنها با نشان دادن 
چند نشانه از ستاره، این دو را هم 
مردم و هم رسانه ها ستاره بدانند.

به راستی ستاره چه مشخصاتی 
باید داش��ته باش��د؟ یک ستاره 
واقعی باید در طول زمان خودش 
 را ثاب��ت کن��د، ب��ا یک س��ال و

 یک گل نمی توان کسی را ستاره 
 دانست، ستاره یعنی علی پروین،

 ناص��ر حج��ازی، یعن��ی دایی، 
کریمی، مجیدی و ... که یا قدمت 
 و اس��تمرار در گلزنی برای تیم های خود داش��ته باش��ند و یا اینکه به س��قف

 فوتب��ال جه��ان رس��یده باش��ند. فرام��وش نکنی��د ک��ه روزی رس��انه ها 
و مردم خبرهای دای��ی را در بای��رن، پاش��ازاده را در لورک��وزان و مهدوی کیا 
را در هامب��ورگ تعقی��ب می کردند ام��ا ام��روز باالترین تعقیب ها رس��یده به 
 طارم��ی آین��ده دار در پرس��پولیس و ش��هباززاده در اس��تقالل! ای��ن

 س��قوط فنی البته کار بزرگ ک��ی روش در رس��یدن به جام جهان��ی را بزرگ 
 تر نش��ان می دهد اما س��قوط فوتب��ال را هم از منظ��ر آماری تایی��د می کند. 
حض��ور بازیکن��ان ایران��ی در فوتب��ال اروپا ه��ر روز کمت��ر می ش��ود. البته 
 درح��ال حاض��ر بازیکنانی نظی��ر احس��ان حاجی صف��ی، رضا قوچ��ان نژاد، 
علیرضا جهانبخش، سردار آزمون و س��عید عزت اللهی در فوتبال اروپا مشغول 
بازی هس��تند اما به جز علیرضا جهانبخش که برای تیمش تاثیرگذار اس��ت و 
 جایگاه خوبی دارد، سایر بازیکنان نه تاثیرگذارند و نه جایگاه ثابتی در تیم شان

 دارند.

اشتباه های داوری در فو تبا ل ایران آش��کارا  و بسیار بیشتر از استاندارد است و 
در این مساله توجه بیشتر به سمت داوران و میزان آمادگی آنها برای قضاوت 

معطوف می شود.
تنها ش��ش هفته  از فصل چهاردهم لیگ برتر گذش��ته، ولی سیل اعتراض ها 
و انتقادها از داوری ها بس��یار زیاد اس��ت و هر هفته  چند تیم به عملکرد داور 
معترض هس��تند. اگر قبل از این فق��ط بازنده ها به داور اعت��راض می کرد ند، 
 امسال پای برنده ها هم به بازی، باز شده و وضعیت به گونه ای در آمده که مربی 
تیم پیروز هم از داوری های شکایت می کند.این مشکل در حالی وجود دارد که 

 جامعه فو تبا ل، هر سال را با امید
 بهتر ش��دن وضعی��ت داوری ها 
ب��ه پای��ان می ب��رد، ول��ی فصل 
می ش��ود  آغ��از  ک��ه  ت��ازه 
پی��ش  از  بی��ش   مش��کالت 

می شوند.
سهم عمده این مشکل را باید در 
میزان آمادگی داوران جس��تجو 
ک��رد. ش��اید اختالف ه��ای زیاد 
و دامن��ه دار اعض��ای کمیت��ه  و 
دپارتم��ان داوری فدراس��یون 
فو تب��ا ل در مش��کالت داوری 
اثر داش��ته ی��ا مش��کالت مالی 
داوران و کمب��ود امکانات در این 
زمین��ه موثر بوده، اما بیش��ترین 
 تقصی��ر بر گ��ردن خ��ود داوران 

است.
به نظر می رس��د ک��ه جامع��ه داوری فو تب��ا ل ای��ران چندان تالش��ی برای 
بهب��ود اوضاع نمی کند، چون هر س��ال تع��داد اش��تباه های داوری و کیفیت 
 آنها افزای��ش می یاب��د و بس��یاری از داوران برای رفع این مش��کل تالش��ی

 نمی کنند.
اشتباه های مکرر یک داور که حتی با محروم شدن از چند بازی همچنان ادامه 
می یابد چه دلیلی جز اهمال داور می تواند داشته باشد؟ واضح است که آن داور 
اهمیت زیادی برای کارش قائل نیس��ت و می پندارد که اشتباه او – حتی اگر 
خیلی تاثیرگذار باشد – نهایتا یک اشتباه است والبد اشتباه داوری هم جزئی 

از فو تبا ل است دیگر! 
البته نکته منفی مساله این اس��ت که لفظ آن داور در جمالت باال به یک فرد 

خاصی محدود نمی ش��ود و متاس��فانه فو تبا ل ایران با تع��دادی از این جنس 
داوران درگیر است. مساله بعدی که مشکل اول را تکمیل می کند خالی بودن 
 دست کمیته  داوران و دپارتمان داوری برای جایگزین کردن داوران پراشتباه

 است.
به نظر می رسد جای خالی یک مدرسه داوری در ایران خالی است؛ محلی که 
در آن عالقمندان به داوری که از طریق پیکرسنجی انتخاب شده اند از سنین 

پایین اصول کار را بیاموزند و به صورت حر فه ای تربیت شوند.
اکن��ون بس��یاری از داوران ایرانی به ص��ورت آماتوری در این ح��وزه فعالیت 
می کنند و اکثرا ش��غلی غیر از 
داوری دارن��د. در هم��ه جای 
دنی��ا داوران زیادی هس��تند 
که ش��غل اصلی ش��ان چیزی 
غی��ر از داوری اس��ت، ام��ا 
تفاوت آنه��ا ب��ا داوران ایرانی 
میزان ت��الش برای داش��تن 
 عملکرد خوب در کار قضاوت

 است.
ب��ا وج��ود ای��ن ک��ه ابتدای 
لی��گ  داوران  فص��ل  ه��ر 
برت��ری دوره ه��ای دان��ش 
افزای��ی و آمادگی جس��مانی 
ب��ا  و  نن��د  می گذرا را 
 قبول��ی در تس��ت ها راه��ی 
مسابقات می شوند، ولی کامال 
مش��خص اس��ت که برخی از 

داوران آمادگی الزم را برای قضاوت ندارند.
 اشتباه های داوران در فو تبا ل ایران گاهی آنقدر واضح و آشکار است که به قول

 علی اکبر طاهری، مدیر عامل باشگاه پر س��پولیس، تحلیل آنها به کارشناس 
نیاز ندارد. این مساله نشان می دهد که داوران به کار خود اهمیت نمی دهند و 

ساده ترین قوانین را به خوبی اجرا نمی کنند.
کمیت��ه  داوران فدراس��یون فو تب��ا ل بهت��ر اس��ت ه��ر  چ��ه  ز و د ت��ر ب��رای 
تربی��ت داوران جدی��د و حر ف��ه ای اق��دام کن��د. آکادم��ی داوری، 
بس��یار م��ورد نی��از جامع��ه فو تب��ا ل ای��ران اس��ت. تنه��ا در ای��ن صورت 
 می ش��ود امی��دوار ب��ود ک��ه می��زان اش��تباه های داوری در آین��ده 

کمتر شوند.

صع��ود نک��ردن نفت ای��ران ب��ه مرحله 
بع��دی لی��گ قهرمان��ان آس��یا ی��ک 
 مزی��ت ب��زرگ ب��ا خ��ود ب��ه هم��راه

 داشت.
دی��دار دو تی��م نف��ت ته��ران و االهلی 
 امارات درحالی از صدا و س��یمای ایران

 پخش نش��د ک��ه هیچ دلیل مش��خصی 
 بابت این کج س��لیقگی یا به زعم عده ای
  ب��ی انصاف��ی درب��اره  آن اعالم نش��د.

 ای��ن اتفاق تل��خ آنقدر س��نگین بود که 
واکنش علیرضا منصوریان را هم به همراه 

داشت.
 او در اظهاراتی تند و تیز، صداوس��یما را 
متهم کرد که چون نف��ت ایران برای آنها 
در آمدی نداشته است، ترجیح داده اند تا 
بازی ش��ان برابر االهلی را پخش نکنند. 
بعد از اظهارات نس��بتا تن��د منصوریان، 
ذکایی، مدیر ورزش ش��بکه سوم سیما 
در اظهارات��ی به صورت مبه��م گفت که 
شروط ش��رکت پخش کننده بازی باعث 
ش��ده تا این دیدار پخش نش��ود و البته 
وی از ارائ��ه جزییات بیش��تر خودداری 
کرده اس��ت و البته او به این نکته توجه 
نداشته که اگر اس��تقالل یا پرسپولیس 
به ج��ای نف��ت بودن��د هم این ش��روط 
 مان��ع از پخ��ش ب��ازی آنها می ش��د یا 

نه؟!
 ش��اید همه چیز به فراموش��ی س��پرده 
می شد اگر بهرام ش��فیع، مجری برنامه 
 ورزش و م��ردم اظهارات��ی در ای��ن باره 

مطرح نمی کرد. 
او در برنامه اش در واکن��ش به اظهارات 
منصوری��ان گفت که آق��ای منصوریان، 
س��ازمان محترم صدا و س��یما خودش 

تش��خیص می دهد که چ��ه کاری انجام 
دهد و بهتر است که کسی خارج از حیطه 

وظایف خودش صحبت نکند!
ای��ن اظه��ارات ش��فیع ش��اید مه��ر 
دیگری بر تایی��د اظه��ارات منصوریان 
باش��د. او ب��ه خوب��ی درک ک��رده ب��ود 
 که ص��دا و س��یما ب��ه تی��م او عالقه ای

 ندارد.
ظاهرا نف��ت نماینده ای��ران نبوده وگرنه 
چرا بای��د همان ش��ب بازی ه��ای لیگ 
قهرمان��ان اروپ��ا پخ��ش ش��ود و نفت 
 ایران از پخش مس��تقیم ب��ازی بی بهره 

باشد؟ 
چ��ه خ��وب ش��د، نف��ت صع��ود نکرد. 
بیایی��د ف��رض کنی��م نف��ت صع��ود 
می کرد، بهرام ش��فیع چه واکنش��ی در 
این ب��اره ارائه م��ی داد؟ حس��ین ذکایی 
آیا می توانس��ت در ب��ازی بع��دی نفت 
 ه��م از ش��روط غی��ر ممک��ن صحب��ت 

کند؟
 نفت به تلخ��ی از لیگ قهرمانان آس��یا 
کنار رفت و این تیم درحالی می توانست 
به جمع چه��ار تیم برتر لی��گ قهرمانان 
آسیا برس��د که حضور آنها در آن مرحله 
در وهل��ه اول به اعتبار فوتب��ال ایران در 
آس��یا کمک می کرد اما صدا و س��یمایی 
که هر سال برای حق پخش با فدراسیون 
فوتبال ایران دس��ت به گریبان اس��ت و 
زیر بار دادن این حق نم��ی رود، بار دیگر 
ثابت کرد فوتبال تا زمانی برایش اهمیت 
دارد که مولفه های مدنظرش را داش��ته 
باش��د وگرنه خبری از اهمی��ت دادن به 
 نظر مخاط��ب و منافع ملی نیس��ت که

 نیست!

قهرمان المپیک لندن می گوید نس��بت 
به س��ال گذش��ته از لحاظ فکری آماده تر 
اس��ت و برای مس��ابقات جهانی آمریکا،  
استرس کمتری دارد زیرا تمرینات خوبی 
را پشت سر گذاش��ته است.بهداد سلیمی 
درباره ناکام��ی س��تاره های ورزش ایران 
در مس��ابقات جهانی و انتظ��اری که از او 
در مس��ابقات جهانی آمریکا وجود دارد، 
بیا ن  کرد: شکس��ت هم جزی��ی از ورزش 
اس��ت. من هم س��ال گذش��ته شکست 
خوردم. همی��ن طور ک��ه روزهای خوب 
وجود دارد، قطعا روزه��ای بد هم ممکن 
است برای ورزشکار باش��د. سال گذشته 
توقعات مردم خیلی بیشتر از این بود؛ اما 
بعد از اینکه مدال طالی جهانی ام تبدیل 
 به مدال نقره ش��د، یک مق��دار کار من را

 س��بک تر کرد زیرا اس��ترس م��ن برای 
 مس��ابقات جهان��ی آمریکا قطع��ا کم تر 
 خواه��د ب��ود و راح��ت ت��ر می توان��م

 کار کن��م. وی ادام��ه داد: از لحاظ روحی 
و روانی هم متفاوت با س��ال قبل هستم. 
تمرینات بهتری را پش��ت س��ر گذاشتم 
بنابراین از لحاظ فکری آماده تر هس��تم. 
از طرف��ی حمای��ت فدراس��یون را همه 
جانبه پشت خودم می بینم. سال گذشته 
قبل از مس��ابقات جهانی در ب��ازی های 
آس��یایی و لی��گ برتر ش��رکت ک��ردم و 
این لطمه بزرگ��ی به من زد؛  اما امس��ال 
 خوشبختانه فدراسیون حمایت می کند.

 رقاب��ت های لی��گ ب��رای م��ا در محل 
 اردو برگ��زار م��ی ش��ود و ب��ا ک��م ترین

 حاش��یه داریم کار م��ی کنی��م. در کل 
ش��رایط نس��بت به سال گذش��ته خیلی 

بهتر اس��ت. امیدوارم امسال مدال طالی 
جهان را پس بگیرم و ح��اال باید دید چه 
چیزی پیش م��ی آید. قهرم��ان المپیک 
لندن ادامه داد: برنام��ه تمرینی خوبی را 
تاکنون توانسته ایم پشت س��ر بگذاریم و 
با برنام��ه توکلی و همکاران��ش پانزوان و 
بیرانوند و ز نه بر د ار ان توانستند به آمادگی 
 خوبی برسند. این طوری که داریم پیش

 می روی��م اگر ادام��ه بدهیم ان ش��ا ء اهلل 
خبرهای خوبی از آمریکا می رسد.سلیمی 
در پاسخ به این پرس��ش که چرا خبری از 
شکستن رکورد توسط او شنیده نمی شود؟ 
تصریح ک��رد: ان ش��ا ء اهلل در مس��ابقات 
جهانی خب��ر خوب��ی می ش��نوید. البته 
 وزنه برداران دیگر هس��تند و نفراتی مثل 
کیان��وش رس��تمی و س��هراب م��رادی 
خیلی آماده اند. قهرم��ان المپیک لندن 
درب��اره وزن��ه هایی ک��ه برای لی��گ زد، 
گفت: 2۰۰ کیلوگرم یک ض��رب و 24۰ 
کیلوگرم دوض��رب زدم ک��ه در مجموع 
44۰ کیلوگ��رم ش��د. طب��ق صحبت با 
توکلی قرار ش��د بر روی همی��ن وزنه ها 
کار کنم و فش��ار نی��اورم و خدا را ش��کر 
توانستم تمام حرکت هایم را صحیح انجام 
 دهم. وی در مورد پیوس��تن خود به تیم

 یاسین پیشرو قم، بیا ن  کرد: یاسین پیشرو 
برای حمایت از ورزش��کارانی که در لیگ 
تیم نداش��تند و ب��رای این ک��ه ر قا بت ها 
بهتر و ج��ذاب تر ش��ود و همچنین برای 
 کمک به ورزش��کاران، در لی��گ تیم داد.

 نگاه مس��ووالن تیم مثبت و خوب است 
 و امی��دوارم حض��ور ای��ن تی��م در لیگ

 ا د ا مه  دار باشد .

با ذره بین باید  به دنبال ستاره گشت؛

سقوط آزاد سقف آرزوها

لیگ حر فه ای و داوران آماتور

چقدر خوب شد نفت صعود نکرد!

بهداد سلیمی؛

خبرهای خوبی از وزنه برداری  در راه است

 پرسپولیس - ملوان؛ فرار سرخ ها 
از بحران بدتر

مدافع استقالل بوندس لیگایی می شود؟

در جام حذفی اهداف بلند پروازانه ای داریم
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دانستنی هاسبک زندگی

اگر بعضی از عادت ها را کنار بگذاریم زندگی رنگ بهتری به خود خواهد گرفت. البته 
در اینجا قصد نداریم کارهای خارق العاده ای را انجام دهیم و تنها پنج دقیقه برای این 
کارها کافی است.شاید این عادت ها را در طول س��ال ها انجام داده باشید، ولی حاال 
زمان آن رسیده که این عادت ها را ترک کنید. شش عادت بسیار کوچکی که به شما 

آرامش می بخشد.
زمانی که از خواب بیدار می شوید، تختخوابتان را مرتب کنید

باید این کار را درست و مرتب انجام دهید. این کار دو مزیت اصلی برای شما دارد.
 اول اینکه بالفاصله پس از بیدار شدن یک کار را درست انجام داده اید و در طول روز 
نیز تاثیر آن کار را خواهید دید. دومین مزیت آن این است که پس از سپری کردن یک 
روز پرتالطم و بازگشت به منزل، تختخواب تمیز و مرتب به شما حس خوبی می دهد. 

ظاهر مرتب آن شما را یاد موفقیت صبح خواهد انداخت.
هر چیز را سر جای خودش بگذارید

مهم نیست در طول روز از چه چیزهایی اس��تفاده می کنید، مهم این است که همه 
چیز را سر جای خودش بگذارید. آیا واکس زدن کفش هایتان تمام شده است؟ پس 
همین حاال واکس و فرچه را سر جای خود بگذارید. ظرف های آشپزخانه را در کابینت 
مخصوص خود قرار دهید. کتاب ها را نیز سر جای خودشان در قفسه یا کتابخانه قرار 
دهید. شک نکنید به محض اینکه به این کار عادت کنید، تاثیرات آن را در زندگی عادی 
خود خواهید دید.امورات زندگی تان می توانید به راحتی سامان دهی کنید و از طرف 

دیگر، هر وقت به چیزی احتیاج داشتید دم دست است.
آشغال ها را قبل از خواب جمع کنید

آیا می دانستید که کیسه پالستیک زباله در سال ۱۹۵۷ ساخته شد؟ آیا می دانستید 
باید از آن برای جمع کردن زباله ها استفاده کنید؟!

 این کار ۵ دقیقه هم طول نمی کشد. اغلب ما شب ها خسته ایم و توان انجام کاری را 
نداریم. ظرف ها در ظرف شویی ریخته شده و لباس ها نیز در کف زمین افتاده است. 
احتماال مجله و روزنامه ای که خوانده اید نیز بر روی میز افتاده است. یکی از اتفاقات 
رایج زندگی اکثر ما همین صحنه اس��ت که اغلب آن را به روز بعد موکول می کنیم.

روز بعد هم می آید. صبح زود به جای اینکه برنامه آتی را مرور کنیم، باید ذهن خود 
 را معطوف به انجام کارهای روز قبل کنیم. ش��اید به همین دلیل همیش��ه زمان کم 

می آوریم!
خوش بین باشید

بسیاری از افراد همیشه اخمی بر روی چهره و چروک هایی بر روی پیشانی خود دارند. 
آن ها به همه چیز شک دارند، از جمله به شغل جدید، مسئولیت جدید یا چیز جدیدی 

که همسرشان به آن ها بگوید.
برنامه روزانه خود را یادداشت کنید

برخی افراد فهرست های طوالنی از برنامه های آینده خود تهیه می کنند و جوابی هم 
نمی گیرند. بهتر است فقط برنامه روزانه خود را یادداشت کنید. به یاد داشته باشید که 
نیازی نیست کارهای جزئی را بر روی آن بنویسید. مسائل مهم تنها بر روی آن نوشته 
می شوند. حواستان باشد که بیش از سه برنامه را بر روی آن ننویسید، زیرا در این صورت 
تنها سه کار را باید هر روز انجام دهید.خوش بین باشیدبسیاری از افراد همیشه اخمی 
بر روی چهره و چروک هایی بر روی پیشانی خود دارند. آن ها به همه چیز شک دارند، 
از جمله به شغل جدید، مسوولیت جدید یا چیز جدیدی که همسرشان به آن ها بگوید.

با غریبه ها هم مانند دوستان خود رفتار کنید
نیازی نیست برای کسانی را که خیلی نمی شناسید مدام اخم کنید و با آن ها محتاطانه 
رفتار کنید. اگر با لبخند و بدون غرض یا دیگران صحبت کنید خواهید دید که آن ها 
جذب شخصیت شما خواهند ش��د و تصمیم می گیرند که به شما کمک کنند. قرار 
نیست این کار را با هدف خاصی انجام دهید. چون هم ش��ما و هم دیگران در مسیر 
سختی به نام زندگی حرکت می کنید و اگر دوستانی را زندگی خود داشته باشید، این 

مسیر هموارتر خواهد شد.

کانادا یک واژه هندی به معنی روستای بزرگ می باشد.
سوسک ها سریع ترین جانوران شش پا می باشند با سرعت یک متردرثانیه.

جلیقه ضد گلوله ،برف پاک کن شیشه خودرو و پرینتر لیزری همگی اختراعات 
زنان می باشد.

خرگوش هاوطوطی هابدون نیازبه چرخاندن سرخودقادرند پشت سرخود را 
ببینند.

سگ های شهری بطورمتوسط س��ه سال بیشترازس��گ های روستائی عمر
می کنند.

درامریکاس��االنه ۱۵نفربراثرگازگرفتگی توس��ط س��گهاجان خودراازدست
 می دهند.

مادروهمسرگراهام بل مخترع تلفن هردوناشنوا بودنداند.
۱۰ درصد  وزن بدن انسان )بدون آب ( را باکتریها تشکیل می دهند.

۱۱درصد جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل می دهند.
از هر ۱۰ نفر یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی می کند.

۹۸ درصد وزن آب از اکسیژن تشکیل یافته است.
یک اسب در طول یک سال ۷ برابر وزن بدن خود غذا مصرف می کند.

رشد دندان های سگ آبی هیچگاه متوقف نمی گردد.
چیتا قادر است درحد سرعت خود گامهایی به طول ۸ متر بر دارد.

ش��مپانزه ها قادرندمقابل آینه چهره خودرا تش��خیص دهن��د اما میمون ها 
نمی توانند.

روشنایی قرص کامل ماه برابر هالل ماه می باشد.
یک خرس قادر است با سرعت یک اسب بدود.

اسب ها قادر ند در حالت ایستاده بخوابند.
کانگرو ها قادرند سه متربه سمت باال و ۸ متر به سمت جلو بپرند.

گونه ای از خر گوش قادر است ۱۲ ساعت پس از تولد جفت گیری کند.
دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند.

ساال نه ۵۰۰ فیلم در امریکا و ۸۰۰ فیلم در هند ساخته می شود.
تمامی پستانداران به استثایی انسان و میمون کور رنگ هستند.

تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس می باشد.
موریانه ها قادرند تا دو روز زیر آب زنده بمانند.

یل ها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب ۲۵۰ کیلو گرم یونجه مصرف کنند.
جغد ها قادر به حرکت دادن چشمان حود در کاسه چشم نمی باشند.

۸۰درصد امواج مایکرو ویو تلفن های همراه بوسیله سر جذب می شوند.
قدفضا نوردان هنگامی که درفضا هستند ۵ تا ۷ سانتیمتر بلند ترمیگردد.

بلژیک تنها کشوری است که فیلم های غیراخالقی را سانسورنمی کند.
موزپرمصرف ترین میوه کشورامریکا است.

درتمام انسان ها ی کره زمین ۹۹ درصد  شباهت ژنتیکی وجود دارد.
قلب انسان بطورمتوسط ۱۰۰ هزارباردرسال می تپد.

سطح شهر مکزیک ساالنه ۲۵ سانتی متر نشست می کند.
۵۰درصد جمعیت جهان هیچ��گاه در طول حی��ات خود از تلفن اس��تفاده 

نکرده اند.
در هر ۵ ثانیه یک کامپیوتر در سطح جهان به ویروس آلوده می شود.

ظروف پالستیکی ۵۰هزارسال طول میکشدتادرطبیعت شروع به تجزیه شدن 
کند.

موشهای صحرایی ساالنه ۳/۱ منابع وذخائرغذایی جهان رانابود می سازند.
۹۸ درصد از ژنهای انسان وشامپانزه یکسان می باشد.

عمرسنجاقک ها تنها ۲۴ ساعت است.

دانستنیهای عجیب دنیاچگونه سبک زندگی مان را تغییر دهیم؟

جواب جدول سودوکو  - شماره 1683جدول سودوکو  - شماره 1684

کاریکاتور)کودکان کار(

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 ) جیب بری (زنگ زبان

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

 Nose  »با »بینی
Cut off one's nose to spite one's face

دودش به چشم کسی رفتن

Lead sb by the nose
کسی را توی مشت خود داشتن، افسار کسی 

را در دست داشتن

Follow one's nose
از حس ششم خودتبعیت کردن،مستقیم رفتن

آش نخورده و دهان سوخته
گناه��ي  و  اش��تباه  ب��ه  مته��م  را  کس��ي   زمان��ی 
 کنن��د ول��ي آن ش��خص اش��تباهی نک��رده باش��د،

گفته  مي شود :  آش نخورده و دهان سوخته!
در زمان هاي  گذش��ته، مردي در بازارچه ش��هر حجره پارچه 
فروشی داشت و شاگرد او پسر خوب ولیکن کمي خجالتي بود.

روزي مرد بیمار شد و نتوانست به دکانش برود. شاگرد در دکان 
را باز کرد.قبل از ظهر به او خبر رسید که حال تاجر خوب نیست 
و باید دنبال دکتر برود.پسرک در دکان را بست و دنبال دکتر 
رفت . دکتر به منزل تاجر رفت و او را معاینه کرد و برایش دارو 
نوشت پسر بیرون رفت و دارو را خرید وقتي به خانه برگشت ، 
دیگر ظهر شده بود. پسرک خواست دارو را بدهد و برود ، ولي 
همسر تاجر که زن کدبانویی بود و دس��تپخت خوبي داشت 
 و آش هاي خوش��مزه او دهان هر کس��ي را  آب مي انداخت.

خیلي اصرار کرد و او را براي ناهار به خانه آورد.همس��ر تاجر 

براي ناهار آش پخته بود س��فره را انداختند و کاسه هاي آش 
را گذاشتند . تاجر براي شستن دس��تهایش به حیاط رفت و 
همسرش به آشپزخانه برگشت تا قاش��ق ها را بیاورد پسرک 
خجالتی  فکر کرد تا بهانه اي بیاورد و ناهار را آنجا نخورد . فکر 
کرد بهتر اس��ت بگوید دندانش درد مي کند. دستش را روي 
دهانش گذاشتش.تاجر به اتاق برگشت و دید پسرک دستش 
را جلوي دهانش گذاش��ته به او گفت : دهانت سوخت؟ حاال 
چرا اینقدر عجله کردي ، صبر مي کردي تا آش سرد شود آن 
وقت مي خوردي ؟زن تاجر که با قاشق ها از راه رسیده بود به 
تاجر گفت : این چه حرفي اس��ت که مي زني ؟ آش نخورده و 
دهان سوخته ؟ من که تازه قاشق ها را آوردم.تاجر تازه متوجه 
ش��د که چه اش��تباهي کرده اس��ت...از آن  پس، وقتي  کسي  
 را متهم به گناهي کنند ول��ي آن فرد گناهي نکرده باش��د  ،

 گفته  مي شود :  آش نخورده و دهان سوخته!

جواب معمای 1683
کافیس��ت بط��ری را از حالت عم��ودی به 
صورت افقی نگه داریم. اگر بطری خط پرس 
کارخانه ) ۹۹ درصد دارند( داشت آنجا مرز 
آب دو نفر اس��ت. اگر نداشت کافیست قطر 
دایره درب بطری را روی درب رسم کنید تا 

مرز مشخص شود. 

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

پزشک و جراح مشهور )د.ایشان( روزی برای شرکت 
در یک کنفران��س علمی که جهت بزرگداش��ت و 
تکریم او بخاطر دس��تاوردهای پزشکی اش برگزار 

میشد ، باعجله به فرودگاه رفت .
بعد از پرواز ناگهان اع��الن کردند که بخاطر اوضاع 
نامس��اعد ه��وا و رعد و ب��رق و صاعقه ، ک��ه باعث 
از کارافت��ادن یک��ی از موتورهای هواپیما ش��ده ، 
مجبوریم فرود اضطراری در نزدیک ترین فرودگاه 

را داشته باشیم .
دکتر بالفاصله به دفتر اس��تعالمات فرودگاه رفت 

و خط��اب به آنه��ا گف��ت : من یک پزش��ک 
متخصص جهانی هس��تم و هر دقیقه برای 

من برابر با جان خیلی انسانها هاست و شما 
میخواهید من ۱۶ساعت تو این فرودگاه 

منتظر هواپیما بمانم ؟
یک��ی از کارکنان گفت : جن��اب دکتر ، 
اگر خیلی عجل��ه داری��د میتونید یک 
ماش��ین کرایه کنید ، تا مقصد شما سه 
ساعت بیشتر نمانده است  ، دکتر ایشان 
با کمی درن��گ پذیرفت و ماش��ینی را 
کرایه کرد و ب��راه افتاد ک��ه ناگهان در 
وس��ط راه اوضاع هوا نامس��اعد ش��د و 
 بارندگی شدیدی شروع شد بطوری که

 ادامه دادن برایش مقدور نبود .
س��اعتی رف��ت ت��ا اینکه احس��اس 
کرد دیگ��ه راه راگم کرده خس��ته و 
کوفت��ه و درمان��ده و با ن��ا امیدی به 
راهش ادامه داد ک��ه ناگهان کلبه ای 

 کوچک توج��ه او را به خود جلب 
کرد .

کنار اون کلبه توق��ف کرد و در را 
زد ، صدای پیرزنی راشنید : بفرما 

داخل هرکه هستی ، در باز است.
دکتر داخ��ل ش��د و از پیرزن که 
زمین گیر بود خواس��ت که اجازه 

دهد از تلفنش استفاده کند .
و  ک��رد  ای  خن��ده   پی��رزن 
گفت : کدام تلفن فرزندم ؟ اینجا 
نه برقی هس��ت و نه تلفنی، ولی 
بفرم��ا و اس��تراحت ک��ن و برای 
خ��ودت اس��تکانی چ��ای بری��ز 
تاخس��تگی بدر کنی و کمی غذا 

هم هست بخور تا جون بگیری .

دکتر از پیرزن تشکرکرد و مش��غول خوردن شد ، 
درحالی که پیرزن مشغول خواندن نماز و دعا بود .

که ناگهان متوجه طفل کوچکی شد که بی حرکت 
ب��ر روی تختی نزدیک پی��رزن خوابی��ده بود ، که 

هرازگاهی بین نمازهایش او را تکان میداد .
پیرزن مدتی طوالنی به نماز و دعا مشغول بود، که 
دکتر به او گفت :بخدا من شرمنده این لطف و کرم 
و اخالق نیکوی شما شدم ، امیدوارم که دعاهایت 

مستجاب شود.
پیرزن گفت : و اما شما ، رهگذری هستید که 
خداوند به ما س��فارش 

شما را کرده است .
ول��ی دعاهایم 
همه قبول 
ه  ش��د
ست  ا

به جز یک دعا.
دکتر ایشان گفت : چه دعایی ؟

پیرزن گف��ت : این طفل معصومی که جلو چش��م 
شماس��ت نوه من اس��ت که نه پدر دارد و نه مادر ، 
به یک بیماری مزمنی دچار شده که همه پزشکان 

اینجا از عالج آن عاجز هستند .
به من گفته اند که یک پزشک جراح بزرگی به نام 
دکتر ایش��ان هس��ت که او قادر به عالجش هست 
، ول��ی او خیلی از مادور هس��ت و دسترس��ی به او 
 مشکل است و من هم نمیتوانم این بچه را پیش او

 ببرم .میترس��م این طفل بیچاره و مسکین خوار و 
گرفتار شود پس از اهلل خواسته ام که کارم  را آسان 

کند .دکترایشان در حالی که گریه میکرد گفت :
به واهلل که دعای ت��و ، هواپیماه��ا را ازکار انداخت 
و باعث زدن صاعقه ها شد و آس��مان را به باریدن 
وا داش��ت . تا اینکه من دکتر را بس��وی تو بکشاند 
و م��ن بخدا هرگز باور نداش��تم ک��ه اهلل عزوجل 
با ی��ک دعای��ی این چنی��ن اس��باب را 
ب��رای بن��دگان مومن��ش مهی��ا 
 میکند. و بس��وی آنها روانه 

میکند.
وقت��ی ک��ه دس��ت 
ه��ا از همه اس��باب 
 ، میش��ود  کوت��اه 
فقط پناه ب��ردن به 
آفریدگار زمین و 
 آس��مان به جا 

می ماند .

عوامل زمینه ساز اصلی 
 سهل انگاری در مراقبت از محتویات کیف یا جیب .

 قرار دادن پول، تلف��ن همراه و دیگر اموال ب��ا ارزش داخل جیب یا 
قسمت های در دسترس کیف .

 بی توجهی نسبت به حرکات مشکوک افراد در مکان های شلوغ .
از بروز  اتفاق جلوگیری کنید

 در مکان های شلوغ، مانند اتوبوس، مترو، مراکز خرید، زیارتگاه ها و 
پارک ها، مراقب وجوه نقد، موبایل و س��ایر اموال با ارزش داخل جیب یا 

کیف خود باشید. 
 در معابر وس��ایر نقلیه عمومی، کیف تان را طوری در کنار خود نگه 

دارید که کاماًل در معرض دیدتان قرار داشته باشد. 
 ب��رای خرید س��عی کنید از حم��ل پول نق��د خ��ودداری کنید و

 حتی االمکان از کارت های عابر بانک استفاده کنند. 
در خودروهای مسافربر مراقب جیب و کیف خود باشید؛ ممکن است 
سارقان با پیش کشیدن  یک بحث یا به بهانه بستن دری که خوب بسته 

نمی شود حواس شما را پرت کنند و جیب تان را بزنند. 
 زمانی که از بانک یا س��ایر مراکز مالی پول زیادی دریافت می کنید 

موارد ایمنی را رعایت کنید. 
 در دعواها و درگیری ها، مواظب کیف و جیب های خود باشید. 

 مراقب افراد ناشناسی که به بهانه پرسیدن آدرس یا هر سوال دیگری، 
یا هشدار درباره کثیف شدن لباستان به شما نزدیک می شوند باشید. 

 ممکن است این افراد  قصد سرگرم کردن ش��ما را داشته باشند تا 
محتویات کیف یا جیب شما را به سرقت ببرند. 

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

۲- چنانچه در خودروی مس��افربر متوج��ه دزدی از کیف یا جیب خود 
شدید، شتابزده برخورد نکنید. مشخصات خودرو و سرنشینان آن را به 

خاطر بسپارید و در محل مناسبی از دیگران کمک بگیرید. 
۳- به محض اینکه مطلع شدید چیزی از کیف یا جیب شما به سرقت رفته 

است با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. 

“دعای مادر”
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اسمم جمشید است و حدود دو سالی می شود که به مواد 
مخدر شیش��ه اعتیاد دارم. من هم مثل بقیه دوستانم اول 
فقط تفننی تریاک یا گل می کشیدم و بعد از مدتی مصرفم 
بیشتر ش��د و هرچه به دس��تم می آمد می کشیدم. خیلی 
فرقی نداشت چه موادی باشد همین که من را از حال خود 

بیرون بیاورد، برایم کافی بود. مصرفم به قدری زیاد بود که 
دائم توهم داشتم و همیش��ه هم فکر و خیاالت بد سراغم 
می آمد. گاهی اوقات آنقدر شجاع می شدم که ممکن بود 
خود را به کشتن دهم و گاهی اوقات هم از یک بچه شش 
ساله هم ترس��وتر می ش��دم و فکر می کردم کسی پشت 
 سرم هس��ت و من را تعقیب

کن��د.  م��ی   
 چه���ره ام
خ��یل��ی 
م  معل����و
نب��ود که 

معتادم و تی��پ و قیافم هم خ��وب بود. رفت��ارم هم هنوز 
نشانگر اعتیادم نبود و اهالی محل به چشم یک جوان عاقل 
به من نگاه می کردند. ولی به دلیل حواسپرتی های ناشی 
از مصرف مواد در کار برایم مشکل پیش آمد و اشتباهات 
پشت س��رهم در کار باعث اخراجم شد.بعد از اخراج دیگر 
دوست نداشتم دوباره س��رکار بروم و ترجیح می دادم در 

خانه بمانم و شیشه بکشم و با توهماتم سر کنم. 
دیگر کم کم داشتم گوشه گیر و افسرده می شدم. با کسی 
حرف نمی زدم و مغزم را تعطیل کرده بود. یک روز صبح که 
 مثل همیشه روی پشت بام نشس��ته بودم و اطراف را نگاه

 می کردم متوجه شدم مرد همس��ایه از خانه بیرون آمد و 
سوار ماشین ش��د. از مدل بیرون رفتنش مشخص بود که 
به محل کار می رود و به زودی ه��م بازنمی گردد. ناگهان 

فکری مانند جرقه از ذهنم گذشت.
 به سمت اتاقم رفتم و چاقو جیبی ام را برداشتم و از خانه 
بیرون رفتم. مقصدم خانه همس��ایه بود. می دانستم بعد 
از بیرون رفتن مرد همس��ایه، زنش در خانه تنهاس��ت و 
 در برابر م��ن نمی تواند مقاومت کند.در طول مس��یر فکر

 نمی ک��ردم و فقط مانن��د یک آدم آهنی به س��مت خانه 
 همس��ایه می رفتم. می دانستم کارم اش��تباه است، ولی

 نمی دانم چرا نمی توانستم از انجام آن دست بکشم. پشت 
در خانه آنها رس��یدم و در زدم، زن ج��وان در را باز کرد و 
س��رش را از در بی��رون آورد. من را کامل نمی ش��ناخت، 
 ولی با توجه به این که چند بار م��ن را در محل دیده بود و 

 می دانس��ت ه��م محلی هس��تیم، ب��دون مک��ث به من 
سالم کرد و منتظر شد تا من حرف بزنم. من در آن لحظه در 
را که نیمه باز بود با تمام قدرت هل دادم و وارد خانه شدم. 
زن جوان که شوکه ش��ده بود می خواست جیغ بزند، ولی 
با چاق��و او را تهدید کردم و گفتم اگر کوچک ترین س��ر و 
صدایی کند، او را می کشم. زن همسایه در حالتی که تمام 
بدنش می لرزید س��کوت کرد و اشک می ریخت. در خانه 
را بستم و او را با زور به سمت اتاق بردم و مورد آزار و اذیت 
قرار دادم.در تمام مدتی ک��ه در خانه آنها بودم یک لحظه 
هم چاقو را کنار نگذاشتم و این گونه او را مجبور کردم که 
س��ر و صدا نکند.بعد از آن هم زن را به طرفی پرت کردم و 
به س��رعت از آنجا گریختم. چون می دانستم زن همسایه 
علیه من به پلیس شکایت می کند، به سرعت به طرف اتاقم 
 رفتم و وسایلم را جمع کردم و چند روزی به شمال رفتم تا

 آب ها از آس��یاب بیافتد. بعد از یک هفت��ه که فکر کردم 
اوضاع آرام شده است به خانه بازگشتم، ولی فکرم اشتباه 
بود و گش��ت های محلی همچنان در حال جستجوی من 
بودند و به محض آن که به خانه نزدیک ش��دم، دستگیرم 

کردند و به زندان بردند.
 حاال هم مجازات اعدام در مالء عام برایم بریدند و تا چند 
روز دیگر هم مجازات��م اجرا می ش��ود.من در تمام مدتی 
که در زندان بودم فقط به این فکر کردم که با یک اش��تباه 
 کوچک و کش��یدن مواد همه زندگ��ی و آرزوهای��م را از 

بین بردم.

اخبار

فرمانده انتظامی شهرس��تان کیار گفت:دو نوجوان 17 س��اله در 
سرچشمه آب دریاچه شلمزار در چهارمحال و بختیاری غرق شده 
و جان خود را از دست دادند.سرهنگ دوم علی رازانی افزود: در پی 
دریافت خبری از طریق مرکز فوریت های پلیس��ی 110 مبنی بر 
حادثه غرق شدن دو نوجوان در سرچشمه آبهای شلمزار، بالفاصله 

ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کیار گفت:شاهدان عینی اعالم کردند، 
دو جوان 17 ساله هنگام شنا در سرچش��مه آب شلمزار، به علت 

سهل انگاری و مهارت نداشتن در ورزش شنا، غرق شدند.
س��رهنگ دوم رازانی افزود: پس از س��اعت ها تالش اهالی محل 
و نیروهای امدادی، جس��د بی ج��ان این دو ف��رد را از آب بیرون 
 کشیده ش��د. این مقام انتظامی کیار توصیه کرد: با توجه به اینکه

 دریاچه ها و رودخانه ها حریم امنی برای شنا نیست، از مکان های 
ایمن مانند استخر استفاده کنند.

دو نوجوانان در سرچشمه دریاچه شلمزار 
چهارمحال و بختیاری غرق شدند

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 138 فرعی از 54 اصلی به 
مساحت 130 متر مربع)یکصد و سی متر مربع( واقع در روستای خسرو 
آباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عباس زالی فرزند 
سلطانعلی شناسنامه شماره 2054 میمه و کد ملی 6229794756 در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 1394/07/19 س��اعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��اک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدی��د تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصاح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:یکشنبه1394/05/29 رئیس اداره ثبت 

اسناد واماک میمه- حسین نوروز 
حصر وراثت

6/413  آق��ای حجت ال��ه طلبی دارای شناس��نامه ش��ماره 69 به ش��رح 
دادخواست به کاس��ه 94/191 از این دادگاه درخواس��ت گواهی وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان داود طلبی به شناسنامه 26 در 
تاریخ 94/02/13 اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رباب زارع ده آبادی ف اکبر ش.ش 
1539 نسبت با متوفی زوجه 2- محدثه طلبی ف داود ش.ش 1180069595 
نس��بت با متوفی فرزند 3- راضیه طلب��ی ف داود ش.ش 1180046773 
فرزند 4- حامد طلبی فرزند داود ش.ش 1180017046 فرزند ت5- حاجت 
طلبی فرزن��د داود ش.ش 326 فرزن��د 6- زینب طلبی فرزن��د داود ش.ش 
1180046625 فرزند. 7- حجت اله طلبی فرزند داود ش.ش 69 فرزند. 8- 
زهرا محمودی فرزند علی ش.ش 354 زوجه 9- نرگس صادقپور مهابادی 
فرزند حسین ش.ش 68 زوجه 10- بتول سلطان محمدی فرزند احمد ش.ش 
2322 مادر. 11- عباس طلبی فرزند محمد ش.ش 166 پدر. 12- هادی طلبی 
فرزند داود ش.ش 90 فرزند. 13- مهدی طلب��ی فرزند داود ش.ش 3443 
فرزند 14- هاجر طلب��ی فرزند داود ش.ش 120 فرزند 15- پریس��ا طلبی 
فرزند داود ش.ش 118007306 فرزند. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت 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: 732رییس شعبه چهارم شعبه دادگاه عمومی انقاب اردستان

ابالغ
6 ش��ماره نام��ه: 9410113640202111 ش��ماره پرون��ده:  /447
8809980369700684 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890168 جناب آقایان 
عبداله مختاری، س��رافراز ملک محمدی، علی ملک محمدی، ابراهیم براتی، 
تقی صالحی، اسداله رستمی، حسن صالحی، وهاب حسینی، کریم زمانی 
بدینوسیله به جناب عالیان اباغ می گردد نظر به مجهول المکان بودن شما 
و با استناد ماده 73 ق آ د م ظرف یک هفته از تاریخ چاپ آگهی جهت رویت 
نظریه کارشناسی در این مرجع حاضر و از مفاد نظریه کارشناسی مطلع و 
چنانچه اعتراضی دارید کتبا اعام نمائید واال وفق مقررات اقدام می گردد. 

م الف 701 دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی زرین شهر 
ابالغ رای

6/448 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350100387 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350101006 شماره بایگانی ش��عبه: 931153 خواهان: آقای 
مجید هنرمند فرزند محمدرضا با وکالت آقای س��ید رضا طباطبایی منش 
فرزند سید مجید به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی نبش کوچه 

13 ساختمان میر داماد طبقه دوم واحد 4 خوانده: آقای علی قوه عود فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان خواس��ته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه 
وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرس��ی به 
شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 93/10/3 
آقای مجید هنرمند با وکالت آقای سید رضا طباطبایی منش به طرفیت آقای 
علی قوه عود به خواس��ته مطالبه وجه به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شماره 1973/393748 بانک تجارت به انضمام 
خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواس��ت تقدیمی و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به 
اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر 
نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی ک��ه حاکی از برائت ذمه خویش 
باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض 
مانده و با توجه به بقاء اصول اس��ناد در ید خواهان که حاکی از اش��تغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص مستنداً به مواد 
194/198/519 آیین دادرس��ی مدنی و م��واد 310/313/249/315 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاحی صدور چک و استسفاریه 
مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ ت��ورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی که پس 
از محاس��به از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و 
پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعام 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر مرکز استان می باشد. و اما در خصوص همان دعوی به طرفیت 
شرکت درمان صنعت س��پاهان، با عنایت به استرداد دعوی در 94/3/19، 
مس��تندا به بند الف ماده 107 ق. آ. د. م قرار ابطال دادخواس��ت صادر می 
شود قرار حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض 
و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان اصفهان است. م الف 15999 

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

6/449 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350100384 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350101000 شماره بایگانی ش��عبه: 931145 خواهان: خانم 
مرضیه سلطانی فرزند علی اصغر با وکالت آقای سید رضا طباطبایی منش 
فرزند سید مجید به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی نبش کوچه 
13 س��اختمان میر داماد طبقه دوم واحد 4 خواندگان: 1- ش��رکت درمان 
صنعت سپاهان 2- آقای علی قوه عود فرزند محمد همگی به نشانی مجهول 
المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات 
دادرسی 3- پرداخت حق الوکاله 4- تامین خواسته 5- مطالبه وجه. دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مرضیه سلطانی با وکالت 
آقای س��ید رضا طباطبایی منش به طرفیت آقای علی قوه عود به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ری��ال بابت وجه یک فقره چک 
به ش��ماره 1973/393747 مورخ 1393/9/17 به انضمام خسارت هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با 
وصف اباغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باش��د ابراز ننموده 
و مس��تندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و باتوجه به 
بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعو 
خواهان را وارد و ثابت تش��خیص مس��تندا به مواد 519، 198، 194 آیین 

دادرسی مدنی و مواد 315، 249، 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون اصاحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدو پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام 
مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز اس��تان می باشد. 
و اما در خصوص همان دعوی به طرفیت ش��رکت درمان صنعت سپاهان 
با مدیر عاملی علی قوه عود با عنایت به استرداد دعوی در جلسه دادرسی 
مستندا به بند ب ماده 107 ق. آ. د. م قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد 
رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر مرکز استان اس��ت. م الف 16000دادرس شعبه اول 

دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

6/450 ش��ماره دادنام��ه: 9209970351001870 ش��ماره پرون��ده: 
9209980351000801 شماره بایگانی ش��عبه: 920864 خواهان: آقای 
عباس��علی خوش اخاق با وکال��ت آقای حمید پارس��ی پور به نش��انی 
شاهین ش��هر بلوار ش��ریعتی پاک 6 جنوبی مجتمع راد واحد 2 کدپستی 
8313633139 خوانده: آقای جمشید رحمانی فر مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالب��ه وجه چک 2- تامین خواس��ته گردش��کار: دادگاه با بررس��ی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بش��رح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای حمید پارسی 
پور به وکالت از آقای عباس علی خوش اخاق فرزند رجب علی به طرفیت 
آقای جمش��ید رحمانی فر فرزند مرتضی به خواس��ته مطالبه مبلغ صد و 
بیست میلیون ریال بابت س��ه فقره چک به ش��ماره های 82-063780 به 
تاریخ های 90/3/5، 90/4/5، 90/5/5 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چکهای مذکور و گواهینامه عدم 
پرداخت صادر ش��ده از بانک محال علیه، عدم حضور خوانده در جلس��ه 
دادرسی علیرغم اباغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی و بنا بر وصف 
تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید 
کارسازی شود، دعوی خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد 314 قانون 
تجارت 198، 502، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوان��ده به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست میلیون ریال بابت اصل خواس��ته، مبلغ دو میلیون و چهارصد و 
هشتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق آن، مبلغ چهارمیلیون 
و هش��تاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  چکها لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم اعامی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در 
حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادر ش��ده غیابی ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قاب��ل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان اس��ت. م الف 16008 دادرس شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

6/451 کاس��ه پرونده: 94-72 ش��ماره دادنام��ه: 976-94/5/31 مرجع 
رسیدگی شعبه4 ش��ورای حل اختاف اصفهان خواهان: مریم قانونی به 
نشانی اصفهان، خ کاش��انی، کوچه جوزدان، بن شکوفه پ 206. وکیل: ندا 
امیری به نشانی اصفهان، خ ش��یخ صدوق شمالی، جنب پل میر، ساختمان 
پاراکس طبق��ه 4 خوانده: علی کریم زاده مجهول المکان خواس��ته: مهریه. 

گردشکار: پس ازارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی مریم قانونی ب��ا وکالت ندا امیری به طرفیت علی کریم 
زاده به خواسته مطالبه مهریه ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین و با توجه به دادخواس��ت، تقدیمی 
خواهان و اظهارات وکیل خواهان در جلسه 94/5/24 و اینکه خوانده علیرغم 
نشر آگهی در جلسه حضور نداش��ته و الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده و از 
طریق مهریه حق مس��لم زوجه و عندالمطالبه می باشد لذا شورا به استناد 
ماده 1082 ق. م و 515 ق.آ. د. م خوانده را محکوم به پرداخت عین 200 عدد 
سکه تمام بهار آزادی و عین یکصد گرم طای ساخته 18 عیار بابت بخشی 
از مهریه و مبلغ 305/000 هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق 
خواهان صادرو اعام می دارد رای صادره غیابی و بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 16113 قاضی شورای حل 

اختاف 4 حوزه قضائی اصفهان 
دادنامه

6/457 ش��ماره دادنامه: 664-94/4/31 کاس��ه: 94-319 ش ح 9 مرجع 
رسیدگی ش��عبه نهم ش��ورای حل اختاف اصفهان  خواهان آقای حسین 
صادقی به نش��انی خمینی شهر خ  سلمان فارس��ی میاد 7 پاک 21 منزل 
شخصی خوانده: آقای حسنعلی کمالی  مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک شماره 951545-92/5/25 به عهده بانک سپه به مبلغ 5/400/000 ریال 
و خسارت وارده ناشی از خواب خودرو به مدت 5 روز و هزینه خسارات 
دادرسی. ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم  رسیدگی را اعام و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختاف 
در خصوص دعوی آقای حسین صادقی فرزند محمدعلی به طرفیت آقای 
حس��نعلی کمالی فرزند اس��ماعیل به خواس��ته مطالبه وجه چک  شماره 
951545 مورخ 92/5/25 عهده بانک س��په ش��عبه خیابان جابرانصاری 
اصفهان و خسارت ناش��ی از 5 روز خواب تاکسی سرویس و هزینه های 
ایاب و ذهاب و هزینه های دادرسی. با توجه به بقای اصول مستندات چک 
مورد ادعا در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت  صادره از س��وی بانک 
محال علیه ک��ه داللت بر بدهی خوانده دارد و اظهارات خواهان در جلس��ه 
رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده بابت بدهی اجور معوقه خود اقام به صدور 
چک مورد ادعا نموده که در تاریخ سررسید به علت کسری موجودی چک 
کارسازی نگردیده  اس��ت و مورد طرح دعوی برای طی کاسه 1795/92 
/ ش ح 9 و قرار تامین خواسته ش��ماره 1697 مورخ 93/11/21 صادره از 
شعبه نهم ش��ورای حل اختاف اصفهان اقدام به توقیف خودروی تاکسی 
س��رویس اینجانب مدت پنج روز  نموده که با توجه به ابطال دادخواس��ت 
نامبرده طی دادنامه ش��ماره 375 مورخ 93/3/15 صادره از ش��عبه نهم  
شورای حل اختاف اصفهان مطالبه خسارت وارده از توقیف ناروا را دارم 
و هزینه های ایاب و ذهاب به مبلغ 1/500/000 ریال و اینکه خوانده علیرغم 
اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده و 
ارائه کارت شهری و مجوز فعالیت و میزان کارکرد روزانه از سوی تاکسی 
سرویس که داللت بر در آمد روزانه خواهان به میزان 800/000 ریال دارد 
و فاکتورهای هزینه ایاب و ذهاب ممهور  به مهر تاکس��ی س��رویس ارائه 
دهند خدمات لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید و رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد. م الف 16117 دفتر شعبه نهم 

مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رییس پلیس فض��ای تولید و تبادل اطالع��ات فرماندهی انتظامی 
همدان از شناسایی و دس��تگیری فردی که به صورت غیرمجاز مبلغ 
15 میلیون ریال از حساب ش��هروند همدانی پول برداشت کرده بود، 

خبر داد.
سرهنگ اکبر امینی افزود: با مراجعه و ارائه شکوائیه شهروند همدانی 
مبنی بر سرقت از حس��اب بانکی وی، موضوع در دستور کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. وی اضافه کرد: مام��وران در تحقیقات متوجه 
ش��دند برداش��ت های غیرمجاز متعدد و به صورت خرید شارژ تلفن 

همراه در حساب این شهروند صورت گرفته است.
این مق��ام انتظامی افزود: ب��ا انجام اقدام��ات فنی و با ب��ه کارگیری 
ش��گردهای پلیس��ی فردی که از دانش باالی رایان��ه ای برخوردار و 
قصد پاک کردن رد پای خود را در پرونده داشت شناسایی و متخلف 

دستگیر شد.
 س��رهنگ امینی اظهار کرد: متهم در مواجهه با دالیل و مس��تندات

 انکار ناپذیر رایانه ای به بزه انتس��ابی اقرار و در بازجویی فنی به عمل 
آمده عنوان کرد که ش��وهر عمه شاکی اس��ت و به دلیل اعتمادی که 
شاکی به وی داشته اطالعات حس��ابی که وام ازدواج وی به آن واریز 
شده بود را در اختیارش گذاشته و او با خیانت در امانت برداشت ها را 

انجام داده است.
رییس پلیس فتا همدان از کشف 100 درصدی پرونده های تشکیل 
شده در پلیس فتا خبر داد و توصیه کرد: شهروندان از دادن اطالعات 

حساب بانکی به دیگران خودداری کنند.
وی تاکید کرد: همچنین ش��هروندان رمزهای عبور خود را به عنوان 

یک سند محرمانه محسوب و آنها را به صورت دوره ای تغییر دهند.

سرقت وام ازدواج توسط شوهر عمه

کشف جسد مرد ناشناسی در جوی آب، 
تیم جنایی ته��ران را با معمای جدیدی 

روبه رو کرد.
 ساعت پنج صبح پنجش��نبه همزمان با 
اع��الم گرفتگی ج��وی آب محله ای در 
باغ فیض به ش��هرداری، کارگران برای 
الیروبی و باز کردن ج��وی آب به محل 
رفتند. آنه��ا در حال الیروبی با جس��م 
سختی روبه رو شدند که با خارج کردن 
نایلون مشکی رنگ که راه آب را بسته بود 
با جسد مرد جوانی مواجه شدند. با اعالم 
موضوع به ماموران پلی��س، آنها پس از 
حضور در محل کشف جسد، تیم جنایی 

را در جریان قرار دادند.
پزش��ک قانونی با معاینه جس��د با اعالم 
این که شش تا 12 س��اعت از زمان قتل 
می گذرد، گفت: جسد متعلق به جوانی 
حدود 25 س��اله اس��ت که علت اصلی 
مرگش وارد شدن ضربات جسم سخت 

به سر است. با مشخص شدن علت اصلی 
قتل با توجه ب��ه این که مقت��ول لباس 
راحتی خانه به تن داشت و هیچ مدرک 
شناس��ایی همراهش نبود، تحقیقات از 
اهالی محل و س��اختمان ه��ای در حال 
س��اخت آغاز ش��د، اما کس��ی نتوانست 

هویت مقتول را شناسایی کند.
با دس��تور انتقال جس��د پس��ر جوان به 
پزش��کی قانون��ی، تیم��ی از کارآگاهان 
پلی��س آگاه��ی ب��ه دس��تور س��عید 
احمدبیگ��ی، بازپ��رس وی��ژه قت��ل، 
تحقیقاتش��ان را برای شناسایی هویت 
مقتول و دستگیری عامل اصلی جنایت 

آغاز کردند.
کارآگاه��ان احتمال م��ی دهند مقتول 
در خانه اش ب��ه قتل رس��یده و عامل یا 
عامالن جنایت پس از قرار دادن جس��د 
او در کیسه مشکی رنگ آن را در منطقه 

رها کرده اند.

یک زوج سارق که اقدام به سرقت هاي به عنف، داخل خودرو، منزل و مغازه 
مي کردند، در یک اقدام ویژه پلیسي توسط کارگاهان پلیس آگاهي استان 
اصفهان دستگیر و به 81 فقره سرقت اعتراف کردند.سرهنگ ستار خسروي 
گفت: در پي وقوع سرقت داخل خودرو در منطقه شرق شهر اصفهان مراتب 
در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.وي افزود: تحقیقات وسیعي 
در این زمینه انجام شد و ماموران با اقدامات ویژه و تخصصي پلیسي سرانجام 
 تصویر دو س��ارق را به دس��ت آورده و هویت ه��ر دوي آنها  که از س��ارقان 
سابقه دار بودند را  شناسایي کردند.این مقام انتظامي بیان داشت: بررسي ها 
براي دستگیري متهمان ادامه داشت تا اینکه زوج سارق که مرتکب  سرقت به 
 عنف از یک شهروند شده بودند در عملیاتي  توسط کارآگاهان دایره مبارزه با 
سرقت هاي به عنف پلیس آگاهي استان دستگیر شدند. رییس پلیس آگاهي 
استان تصریح کرد: متهمان که در ابتدا  منکر ارتکاب سرقت داخل خودرو 
بودند در ادامه پس از روبرو ش��دن با مدارک و مس��تندات پلیس و مواجهه 
حضوري با یکي از شکات لب به اعتراف باز کرده و به 81 فقره سرقت داخل 
خودرو اقرار کردند.این مقام انتظامي بیان داشت: در بازرسي از منزل متهمان 
تعداد شش تخته فرش که با صدور چک سرقتي خریداري شده بود کشف و 
به همراه  اموال مسروقه دیگر به مالباختگان تحویل شد.سرهنگ خسروي 
با بیان اینکه تمامي مالباختگان شناسایي شدند خاطر نشان کرد: متهمان 

با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شدند. 

فرمانده انتظام��ی چهارمحال وبختیاری 
از توقیف 31دستگاه خودرو و20دستگاه 
موتورسیکلت متخلف و مزاحم در اجرای 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرکرد، 

خبر داد.
س��ردار نورعل��ی ی��اری اف��زود: در پی 
نارضایتی ش��هروندان از ایجاد مزاحمت 
توس��ط تعدادی خودرو و موتورسیکلت 
گران قیمت درس��اعات ش��ب در یکی از 
خیابان های اصلی ش��هرکرد موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: مام��وران فرماندهی انتظامی 
شهرستان ش��هرکرد با همکاری پلیس 
امنی��ت عمومی،راهور، آگاه��ی، پلیس 
پیش��گیری و اکیپی از ی��گان ویژه، پس 
از انج��ام اقدام��ات اطالعات��ی دقی��ق و 
احراز صحت موضوع،ب��ا هماهنگی مقام 
قضایی 31دس��تگاه خودرو و 20دستگاه 
موتورس��یکلت متخلف و مزاحم را در دو 

مرحله توقیف و روانه پارکینگ کردند.
س��ردار یاری افزود: رانن��دگان و راکبان 
این وسایط نقلیه گران قیمت در ساعات 
شب اقدام به حرکات خطر آفرین و تولید 
صداهای ناهنج��ار و همچنین مزاحمت 

برای اهالی محل و رهگذران می کردند.
وی،با اشاره به ابراز رضایت گسترده اهالی 
محل از این اقدام قاطع پلیس تاکید کرد: 
پلیس با تمام توان در راستای تامین نظم، 
امنیت و آرامش شهروندان تالش خواهد 
کرد و به هیچ فردی اج��ازه نخواهد داد با 
اقدامات غیر قانونی و خ��الف، موجبات 
برهم زدن نظم عمومی و آس��ایش مردم 
را فراهم کند و با چنین افرادی قاطعانه و 
با قدرت برخورد خواهد کرد و شهروندان 
نیز می توانند در صورت مش��اهده موارد 
مشکوک به س��رعت، مراتب را از طریق 
شماره تلفن یا پیامک110به پلیس اطالع 

دهند تا اقدامات قانونی صورت گیرد.

کشف جسد مرد ناشناس
 در کیسه مشکی

همکاري زوج سارق 
در 81 فقره سرقت

51 خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهرکرد 
خاموش شدند

وسوسه شیطانی مرا 
پای چوبه دار برد



 امام على عليه السالم :
ي��اد خدا عق��ل را آرام��ش مى ده��د، دل 
 را روش��ن م��ى كن��د و رحم��ت او را فرود 

مى آورد.
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خاطره انگیزترین سکانس های سینمای ایران کدامند؟

اثر به یادماندنی مس��عود جعفری جوزانی درب��اره بختیاری ها و نقش 
مخرب انگلیس��ی ها در ایجاد نف��اق و نزاع های قبیله ای اس��ت که به 
 درگیری آعلی ی��ار و نامدارخان می پردازد. در س��کانس پایانی فیلم،

 آعلی یار با بازی علی نصیریان کش��ته می ش��ود و ما س��رش را که با 
چش��مانی باز به دیوار تکیه زده، می بینیم. نامدارخان وقتی با جنازه 
رقیبش روبه رو می ش��ود، می گوید: آعلی یار، س��ر قبرت شیر سنگی 
می گذارم. چند لحظه پس از گفتن این جمله سر آعلی یار خم می شود 
 و م��ا بالفاصله از نقطه دی��د او کوه ه��ای اطراف را می بینی��م و نوای 
تورج زاهدی شنیده می ش��ود که می خواند: مرجنگه، مرجنگه/ خدا 

دونه جنگ تفنگه.

فیلم مان��دگار واروژ کریم مس��یحی قصه زنی 
به نام فروغ الزم��ان را به تصویر می کش��د که 
میراث همسر مرحومش حسام میرزا رفیع الملک به او می رسد، اما این پرده 
اول ماجراست و خواهر و برادر حسام با طرح توطئه ای سعی در تصاحب این 
میراث دارند. برای همین سعی می کنند فروغ را مجنون جلوه دهند. بازیگر 
نقش فروغ الزمان فریماه فرجامی  است و با آن لباس سبزرنگ، کاله مشکی و 
چتر و کیفی در دست شمایلی فراموش نشدنی از نقش می سازد و به مهم ترین 

نشانه فیلم تبدیل می شود.
مجید مجیدی ازجمله کارگردان های ش��اخص 
سینمای ماست که فیلم هایش قاب هایی تماشایی 
دارد. بچه های آسمان هم ازجمله این فیلم هاست و 
تعلیقی که در سکانس مسابقه دو وجود دارد هنوز 
جذاب است. اما سکانس پایانی این فیلم حکایت 
دیگری دارد؛ جایی که عل��ی پاهای زخمی اش را 
در آب حوض قرار می دهد و ماه��ی  های  قرمز به 

پاهایش بوسه می زنند.

خسرو شکیبایی با این که نقش های مختلفی را در کارنامه بازیگری اش تجربه کرد، اما 
خیلی ها  او را تا همیشه با بازی درخشانش در »هامون« ساخته داریوش مهرجویی به یاد 
می آورند. اصال موفقیت او در این نقش باعث سرازیر شدن سیل پیشنهادهای  هامونی به 
شکیبایی شد و خود این بازیگر هم بدش نمی آمد حیرانی حمید  هامون را در آثار متعدد 

و در قالب شخصیت های متفاوت بازتاب دهد. اساس��ا خود شخصیت  هامون به سبب 
پرداخت درست در فیلمنامه و اجرا به یک شمایل بی تکرار در سینمای ما تبدیل شد، اما 
با این حال سکانس دادگاه این فیلم و دیالوگ های هامون که فریاد می زند »این زن سهم 

منه، حق منه، عشق منه، طالق نمی دم« جذابیت دیگری دارد.

 این ادع��ای گزافی نیس��ت ک��ه بگویی��م اث��ر زنده یاد 
علی حاتمی، نمونه ترین فیلم س��ینمای م��ا درباره مقام 
 ش��امخ مادر اس��ت و زنده یاد رقیه چه��ره آزاد با صدای

 بدری نوراللهی تصور دلنش��ینی از م��ادر ارائه می دهد، 
کسی که ستون یک خانواده پرجمعیت از نظر دیدگاهی و 
سلیقه ای متنوع و متضاد است و همه را درنهایت زیر پرچم 
مهر خود به وحدتی صمیمانه فرا می خواند و متحد می کند. این فیلم پراست از لحظات 
ناب و دیالوگ های ش��عرگونه، اما لحظه ای که مادر از در خانه وارد می شود و غالمرضا با 
 هنرمندی اکبر عبدی با س��ادگی کودکانه به چادر مادر بوس��ه می زند، هنوز هم آدم را 

منقلب می کند و تماشایی است.

بیش��تر از آن که نماها و س��کانس های آن در چش��م و 
حافظه شما ماندگار شده باش��د این موسیقی جادویی 
مجی��د انتظامی اس��ت که همچن��ان ما را به ی��اد این 
 ش��اهکار حاتمی کیا می اندازد، البت��ه توانایی دوربین 
محمود کالری هم در ثبت زیبایی های این فیلم غیرقابل 
چشم پوشی است. این فیلم که محصول سال ۱۳۷۱ است به سرنوشت قربانیان 
بمب های ش��یمیایی در جنگ ایران و ع��راق می پردازد. از بازیگ��ران این فیلم 
می توان به علی دهکردی و هما روس��تا اش��اره کرد. از نکات جالب توجه حضور 
پرویز شیخ طادی به عنوان بازیگر در این فیلم است که حاال او خودش به عنوان 
کارگردانی مطرح در حوزه دفاع مقدس شناخته می شود و فیلم »روزهای زندگی« 

او بسیاری از نگاه ها را همین دو سه سال پیش به خود معطوف کرد.

این فیلم که یکی از محبوب ترین ملودرام های سینمای 
ایران اس��ت، قصه جوان نابینا و در شرف ازدواجی به 
نام جواد را روای��ت می کند که در انتظ��ار آزادی پدر 
زندانی اش به سر می برد، اما براثر اتفاقی پدرش پیش 
از آزادی در زندان می میرد. باقی ماجرا به پنهان کردن 
این واقعیت از سوی مادر و س��رانجام برمال شدن آن 
مربوط می شود. سکانس پایانی فیلم و دیدار جواد و همسرش مریم در پارک هنوز و پس از 
۳۱ سال از نمایش فیلم، در یاد مردم زنده است. در حالی که موسیقی کامبیز روشن روان 
سوار بر صحنه است، جواد و مریم با عصای سفید به سمت هم گام برمی دارند و برای این که 
راحت تر هم را پیدا می کنند با به هم زدن دو تکه چوب کوچک )شاید هم دو مداد( به هم 

عالمت می دهند.

این فیلم ضدجنگ بهرام بیضایی که مهر مادری 
زنی شمالی به پسری جنوبی و جنگ زده را نشان 
می دهد، پر از لحظات خاطره انگیز و به یادماندنی 
 اس��ت. مثل صحن��ه ای که نای��ی جان ب��ا بازی 
سوسن تس��لیمی  نام گیلکی برخی خوراکی ها و 
اشیا را به باشوی عرب زبان یاد می دهد.اما یکی از 
زیباترین قاب های فیلم مربوط به حضور نایی در 
مزرعه و هنگامی  است که او شال سفیدش را طوری روی سر و صورتش 

دونده، ساخته امیر نادری که سال 6۳ تولید شد، یکی می بندد که فقط چشمان روشنش پیداست.
از نخستین فیلم های پس از انقالب است که موردتوجه 
سینمادوس��تان در جهان قرار گرفت. این فیلم که اثری س��مبلیک درخصوص 
فرار از جهل و رسیدن به آگاهی است، یک س��کانس درخشان و متفاوت دارد و 
امیرو )مجید نیرومند( نوجوان تنهای فیلم که در سودای رفتن به خارج است و با 
جمع آوری و فروش زباله ها زندگی می کند، در رقابت با بچه های دیگر می دود و 
حروف الفبا را فریاد می زند. امیرو در پایان این سکانس به جایزه اش، یعنی یخی 
که در مجاورت آتش پاالیش��گاه نفت در حال آب شدن است، می رسد و آن را در 

آغوش می گیرد.

احمد، دانش آموزی روس��تایی اس��ت که موقع مشق نوش��تن در خانه 
متوجه می ش��ود   دفتر همکالسی اش را به اشتباه برداش��ته، بنابراین به 
جای بی اعتنایی به این قضیه و س��اده انگاری، احس��اس تعهد می کند و 
عزم رفاقتش را جزم می نماید و همه س��ختی راه خانه دوست را به جان 
می خرد. فیلم تحسین شده عباس کیارستمی  عالوه بر لحظات دلنشین 
یک سکانس بسیار معروف و زیبا هم دارد که به یکی از قاب های ماندگار 
سینمای ایران تبدیل شده اس��ت؛ احمد احمدپور برای رسیدن به خانه 
محمدرضا نعم��ت زاده از جاده ای مارپیچ و س��رباالیی می گذرد که تک 

درختی بر فراز آن قرار دارد.

این فیلم حاتمی کیا از ش��اخص ترین آثار سینمای 
ایران است و تا دلتان بخواهد لحظات و دیالوگ های 
به یادماندنی دارد.  اما تعیین کننده ترین سکانس فیلم 
ورود حاج کاظم به دفتر مدیر آژانس و تقاضای صدور 
بلیت لندن در ازای گرو گذاش��تن مدارک ماشین 
است. مدیر موافقت نمی کند و حاج کاظم با مشت به 
شیشه اتاق می کوبد، بیرون می رود، سربازی را خلع سالح می کند، 
گلنگدن را می کشد و پس از شلیک هوایی به عباس می گوید: وایسا 

تماشا کن.

شير سنگى

پرده آخر

بچه های آسمان

هامون

مادر
از کرخه تا راین

گل های داوودی

باشو ، غریبه کوچک 

دونده

خانه دوست کجاست؟

آژانس شيشه ای
فیلم های شاخص و ماندگار را یا با تصاویر و قاب های درخشان شان به یاد می آوریم یا با 
دیالوگ های زیبا و موثرشان. برخی لحظه ها چنان ترکیب درستی دارند که تا همیشه 
در یاد تماشاگر می ماند و عش��ق فیلم ها با مرور آنها حافظه س��ینمایی خود را محک 

می زنند و به وجد می آیند.
گرفتار ش��دن چاپلی��ن در چرخ دنده ه��ای دس��تگاهی در کارخان��ه در فیلم »عصر 
 جدید«، سکانس پایانی »کازابالنکا« و تبادل نگاه های ریک و ایلزا در فرودگاه، جلسه

 دون ویتو کورلئونه با س��ران مافیا در »پدرخوانده«، کش��ته ش��دن بان��ی و کالید و 
آستاالویس��تا )تا دیدار بعدی( گفتن آرنولد در »ترمیناتور2« در ذهن سینمادوستان 
حک شده است و از شمایل ها و قاب های مثال زدنی سینما محسوب می شوند. سینمای 
ایران هم کم صحنه، قاب و عکس ماندگار ندارد؛ لحظاتی که شناسنامه و هویت فیلم های 
خود بود و تماشاگر با دیدن تصاویر آنها به صورت مجزا بالفاصله یاد کل اثر می افتد. آنچه 

پیش روی شماست یک خاطره بازی و مرور است .
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