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مردم    نباید   به  خاطر بیکاری 
آسیب  اجتماعی  ببینند

جنگ زرگری یا 
حراج  واقعی

صعود؛ سوغاتی شیرین سپاهان
 از شهر سعدی و حافظ
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مدیر عامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: 
مدی��ران فناوری دس��تگاه های مختل��ف باید توجه 

داشته باشند عقب ماندن از تکنولوژی برابر با ...

در ادامه تاکید مسووالن وزارت نیرو بر افزایش قیمت 
 آب، مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب کش��ور نیز

 با اشاره به دریافت فقط یک سوم قیمت ...

اگرچه ثبت نام در مقطع پیش دبستانی اجباری است؛  
اما آموزش و پرورش اجرای آن را به بخش خصوصی 

واگذار کرده است.  خبرنگار ...

منصور برزگر تاکید کرد: خادم تا رقابت های المپیک 
سرمربی تیم ملی خواهد ماند و برای پس از آن نیز اگر 

فرد مناسبی پیدا شود، جایگزین ...

اصفهان پایتخت فاوا
IT و تکنولوژی های 

اصرار وزارت نیرو
 بر گران شدن آب

 هزینه ثبت نام
 پیش دبستانی ها، میلیونی شد

خادم ت�ا المپیک س�رمربی 
می ماند  هنرمندان اصفهانی

 باید به کل دنیا  اعزام شوند
بیس��ت و هفتمین جش��نواره تئاتر اصفهان که از 24 
تا 28 ش��هریورماه در اصفهان برگزار ش��د، با معرفی 

برندگان به کار خود پایان داد. به گزارش... 
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درج�ا  در»برج�ام« راه حل 
نیست

اعض��ای کمیس��یون برج��ام و کارشناس��ان بای��د 
ب��ه ی��اد داش��ته باش��ند ک��ه »درج��ا« در برج��ام 
 کفای��ت نم��ی کن��د و آنچه مه��م تر اس��ت، ش��رایط
  پس��ا برج��ام و راه ه��ای نفوذی اس��ت که دش��منان

 قسم خورده ایران به امید آن کمین کرده اند.به گزارش 
 مهر، قریب ۷۰ روز از جمع بندی مذاکرات هسته ای وین
  می گذرد؛ روزی که وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در مرکز

 رسانه ای مقر اروپایی س��ازمان ملل دور هم جمع شدند 
 تا امضاه��ای، ش��اید نمادین ش��ان، را بر روی س��ندی

 قرار دهند که »برنامه جامع اقدام مشترک« نام داشت و 
البته محمد جواد ظریف در همان جلسه آن را به اختصار 
»برجام« خواند. بیراه نیس��ت اگرگفته شود در تمام این 
روزها، برجام بخشی از زندگی روزمره ایرانیان در سطوح 
مختلف شده اس��ت و اگر روزهای اولیه برخی در مقابل 
 ش��نیدن نام برجام از معن��ای ای��ن واژه جدید و عجیب 

می پرسیدن، اکنون  ...

گزارش زاینده رود  از نخستین جشنواره انگور و بوم گردی اصفهان؛

انگور »حسن رباط«  کام گردشگران را  شیرین کرد

در دیدار هیات دیپلماتیک چینی با شهردار اصفهان مطرح شد ؛

چینی ه�ا به دنبال ب�ازار اصفه�ان



ــته  ــان بايد به ياد داش ــيون برجام و كارشناس اعضاى كميس
ــند كه «درجا» در برجام كفايت نمى كند و آنچه مهم تر  باش
ــا برجام و راه هاى نفوذى است كه دشمنان است، شرايط پس
ــرده اند.به گزارش  ــد آن كمين ك ــم خورده ايران به امي  قس
ــته اى وين ــب 70 روز از جمع بندى مذاكرات هس مهر، قري
ــران و 1+5 در مركز ــه وزراى خارجه اي ــذرد؛ روزى ك  مى گ

ــدند  ــازمان ملل دور هم جمع ش ــانه اى مقر اروپايى س  رس
ــندى ــر روى س ــان، را ب ــن ش ــايد نمادي ــاى، ش ــا امضاه ت
 قرار دهند كه «برنامه جامع اقدام مشترك» نام داشت و البته
 محمد جواد ظريف در همان جلسه آن را به اختصار «برجام» 
ــود در تمام اين روزها، برجام  خواند. بيراه نيست اگرگفته ش
ــطوح مختلف شده  ــى از زندگى روزمره ايرانيان در س بخش
است و اگر روزهاى اوليه برخى در مقابل شنيدن نام برجام از 
معناى اين واژه جديد و عجيب مى پرسيدن، اكنون ديگر همه
ــردد. توافقى  ــته اى باز مى گ ــد ماجرا به توافق هس  مى دانن
ــندى  كه فارغ از آنكه آن را توافقنامه بين المللى بدانيم يا س
سياسى، تعهدآور باشد يا داوطلبانه، قرار بود و البته هنوز هم 
هست، كه تحريم هاى ظالمانه عليه ملت ايران را، حداقل در 
زمينه اقتصادى و تجارى، يكجا و يكباره لغو كند. برنامه جامع 
اقدام مشترك و ضمائم آن، تاكنون بسيار مورد نقد و بررسى 
ــى و اهميت داردكه هنوز  قرار گرفته و البته اينقدر پيچيدگ
ــت؛  اما قطعا  ــته نيس هم باب دنبال كردن اين موضوعات بس
يكى از ابعادى كه نه فقط در هفته هاى اخير كه از همان اوايل 
ــته اى، محل مناقشه و بحث قرار  پررنگ شدن مذاكرات هس
ــالمى به بررسى توافق ــوراى اس گرفت نحوه ورود مجلس ش
ــاله اى كه در آمريكا حداقل درباره جايگاه   هسته اى بود، مس

كنگره و نحوه انجام وظيفه اش، مشخص و دور از ابهام بود.
كميسيون ويژه بررسى برجام

ــرانجام نمايندگان ملت چند روز پس از  با همه اين تفاسير س
حصول توافق هسته اى، به تشكيل كميسيون ويژه اى براى 
بررسى برجام راى دادند كه بايد 15 عضو آن با راى گيرى در 
صحن علنى انتخاب شوند. اگرچه از همان ابتدا برخى بهارستان 
نشين ها، نظرات ديگرى داشتند و بيشتر دنبال بررسى برجام 
دركميسيون هاى خود به عنوان كميسيون تخصصى و مرتبط 
با موضوع بودند. در اين ميان ديدگاه على الريجانى، كه به دليل 
جايگاه حقوقى اش در شوراى عالى امنيت ملى هم عضو بوده 
و قرار است منعكس كننده نظر اكثريت نمايندگان مجلس در 
ــفاف نبود و اماره هايى دال بر تمايل  آن شورا باشد، چندان ش
وى براى ارجاع برجام به كميسيون هاى تخصصى مجلس و 
ــى موازى متن در آنها وجود داشت، امرى كه با انتخاب  بررس
اعضا كميسيون ويژه و مشخص شدن تركيب متعادل آن، بيش 

از پيش تقويت شد.
ــا  ــود را ب ــه كار خ ــام بالفاصل ــيون برج اعضاءكميس
ــد  ــان دهن ــا نش ــد ت ــاز كردن ــه آغ ــات رييس ــاب هي انتخ
ــان  ــر عهده ش ــووليتى كه ب ــنگينى مس ــه س ــى ب به خوب
ــودن تعطيالت  ــش ب ــى در پي ــتند و حت ــت، واقف هس اس
ــان  ــراى كار ايش ــى ب ــم مانع ــس ه ــه اى مجل ــه هفت س

نيست.

فعاليـت توپخانه اصالح طلبان عليه كميسـيون 
برآمده از راى نمايندگان ملت

ــانه هاى اصالح طلب و نزديك به دولت كه  از سوى ديگر رس
ــور مى بينند و  ــته به موضوع، گاهى مجلس را در راس ام بس
ــائل كالن، وقتى  ــى مس زمانى هم بى صالحيت براى بررس
ــژه برجام و ــيون وي ــكيل كميس ــان براى عدم تش تالش ش
ــته اى  ــى توافق هس ــه ورود جدى مجلس به بررس  در نتيج
ناكام ماند، همت خود را مصروف حاشيه سازى براى آن كردند 
تا اقدامات مهم و اثرگذار كميسيون را تحت الشعاع قرار دهند. 
ــوژه بود. آنها فرداى راى  تركيب 15 نفره كميسيون اولين س
گيرى عنوان كردند كه هيچ تعادلى در منتخبان وجود ندارد.
كميسيون جبهه پايدارى، افراطى ها، منتقدان نشانه دار دولت، 
مخالفان توافق و... تيترهاى درشتى بود كه رسانه هاى پرشمار 
اصالح طلبان براى حمله به كميسيون تازه تولد يافته برگزيدند. 
ــابه آن در  اما حقيقت اين بود كه اين اعضا، در اقدامى كه مش
مجلس نهم بسيار كم ديده شده، با تعامل دو فراكسيون اصلى و 
تهيه ليست واحد و ارائه به صحن علنى انتخاب شدند و در واقع 
تركيب آن كامال حاصل رايزنى و همفكرى بزرگان خانه ملت 
ــمار و طوالنى مدت كميسيون  است. به هرحال جلسات پرش
در هفته هاى گذشته، در كنار بازديدهاى تخصصى ايشان از 

تاسيسات هسته اى، منتقدان چرايى تعطيلى مجلس در اين 
ــكوت وادار كرد تا يقين پيدا كنند كه  ايام حساس را هم به س
بهارستان نشين ها عزم جدى براى بررسى دقيق، تخصصى و 

همه جانبه برجام دارند.
ــيون باعث شد تا  پخش تلويزيونى سخنان ميهمانان كيمس
ــيارى از هموطنان بيش از پيش درگير مباحث مرتبط با  بس
برجام شوند و پيوسته آن را دنبال كنند؛ اگر سخنان اعضاى 
تيم مذاكره كننده فعلى خصوصا سيدعباس عراقچى در اين 
روزها به تكرار كشيده شده و ايشان از فرداى توافق هسته اى 
ــركت كرده و درباره آن سخن گفته اند،  در مجامع مختلف ش
اما با حضور جليلى و يارانش به عنوان تيم قبلى مذاكره كننده 

هسته اى، فضا به شكل ديگرى رقم خورد.
تالش براى جلوگيرى از غلبه حاشيه بر متن 

ــانه اى پيشه كرده  جليلى كه در دو سال گذشته سكوت رس
ــاى ظريف و هم تيمى هايش بود تا به زعم خودش فعاليت ه

ــدان آمد تا  ــن بار تمام قد به مي ــعاع قرار نگيرد، اي  تحت الش
ــى و  ــگرى، فريدون عباس ــرى، حميد عس با كمك على باق
ــه  ــت رفت ــق از دس ــل، از 100 ح ــاى مفص ــت ه پاورپوين
ــخن  ــز نظامى در برجام س ــى مراك ــذ براى بازرس و 50 منف
ــم خود را بر ــانه هاى اصالح طلب هم كه هم و غ بگويد. رس

 حاشيه سازى براى كميسيون قرار داده اند و حتى خوددارى
ــيون برجام از  ــته اى خوانده كميس  على زاكانى، رييس هس
ــان تيم مذاكره  مناظره با حميد بعيدى نژاد رييس كارشناس
ــيون مبنى بر عدم  ــق داخلى كميس كننده (كه مطابق تواف
شركت اعضاء در مناظره هسته اى بود) را تا چند روز به عنوان 
ــيون ويژه استفاده كردند،  آتش تهيه اى براى بمباران كميس
با ظهور جليلى خوراك بهترى پيدا كردند تا بيش از پيش به 
دو قطبى سازى مخالف و موافق برجام دامن بزنند. امرى كه 
رهبر انقالب از ابتدا حصول توافق با دورانديشى همگان را از آن

 بر حذر داشتند.
ــرى در جمع اعضا  ــخنان مهم و دقيق رهب عجيب آنكه با س
مجلس خبرگان رهبرى و تاكيد بر لزوم كنار گذاشته نشدن 
ــى مقامات دولتى و  ــى برجام، نه تنها همراه مجلس از بررس
ــانه هاى اصالح طلب با اقدامات مجلس بيشتر نشد، بلكه  رس
آنها توپخانه هاى خود را براى كوبيدن كميسيون تقويت هم 
كردند. حجم مطالب منتشر شده در هفته گذشته شاهد اين 
ــت.فارغ از قضاوت درباره نظرات سعيد جليلى درباره  مدعاس
ــووليت خودش  برجام و اينكه طرح ادعاهايى درباره دوره مس
ــت و داراى وجاهت است، اما  ــرايط كنونى چقدر درس در ش
ــانه هاى حامى توافق از برنامه دقيق انها  حجم آتش باران رس
براى خفه كردن هر صداى مخالف و در راس آن كم اثر كردن و 
تحت الشعاع قرار دادن نقش مجلس در بررسى برجام حكايت 
ــدگان غير عضو در  ــته اى كه حضور برخى نماين دارد. خواس
كميسيون برجام و رفتارهاى عجيب، سواالت تكرارى و بعضا 
غلط شان هم خوراك مناسبى براى نيل به آن فراهم مى كند. 
ــمار اگرچه مطابق با آئين  حضور اين چند نماينده انگشت ش
ــكال نيست اما بسيارى از  نامه مجلس قانونى بوده و محل اش
دلسوزان و عالقمندان به ورود جدى و بى حاشيه خانه ملت به 

بررسى برجام را نگران و مضطرب كرده است.
شرايط پسابرجام نبايد محملى براى تسهيل نفوذ 

دشمن شود
ــان  ــراى اينكه اقدامات ش ــيون ب ــا كميس ــر حال اعض در ه
ــى ناچيز و بى ارزش قرار نگيرد و  ــعاع برخى حواش تحت الش
خواسته رهبر انقالب مبنى بر عدم دو قطبى سازى محقق شود، 
بايد با تدبير جدى ترى براى حل اقدامات مسئله زا و انحرافى 
در كميسيون اقدام كنند. اعضاى كميسيون و ساير كارشناسان 
و فعاالن سياسى بايد به ياد داشته باشند كه «درجا» در برجام 
دردى را دوا نمى كند و آنچه مهم تر است، شرايط پسا برجام و 
راه هاى نفوذى است كه دشمنان قسم خورده اين آب و خاك به 
اميد آن كمين كرده اند. بايد مراقب بود تمركز بر متن برجام و 
كلمات آن مانع تبيين شرايط پسابرجام و چاره انديشى براى آن 
نشود. بايد دشمنى آمريكا را فراموش نكرد و كامال مشخص كرد 
كه آمريكا از برجام به دنبال چيست؟ تمركز بر سخنان مقامات 
ــته در اين مسير بسيار راهگشاست.  آمريكايى دردو ماه گذش
ــته عزم شان جزم است  به نظر مى رسد آنها جدى تر از گذش
كه ايران، انقالبى باقى نماند، آرزويى كه قطعا تحقق آن مسير 
هموارى را پيش رو ندارد؛ اگرچه ممكن است با برجام فرجامى 

كمى ساده تر داشته باشد.
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انتقاد جمهورى اسالمى
 از تحليل هاى وارونه

برخى سفارت خانه ها دست
 به واردات مى زنند

برخى اصولگرايان به دنبال 
احياى ورشكستگان سياسى

ماجراى چشمك زدن
 يك نماينده به عراقچى

شنيده ها 

ــانى كه  ــالمى با انتقاد از كس روزنامه جمهورى اس
ــت برجام در اروپا و آمريكا و تقويت  درباره سرنوش
ــه غرب با ايران «تحليل هاى وارونه» مى دهند،  رابط
ــت: منصفانه نيست كه افرادى به جاى حمايت  نوش
ــه تحليل هاى  ــا ارائ ــخت كوش، ب ــردان س از دولتم
ــى، آرامش مردم را برهم بزنند و افكار عمومى  تخيل
را دچار تشويش كنند.در بخش ديگرى از سرمقاله 
ــت آمده است:  ــالمى اس امروز روزنامه جمهورى اس
نكته قابل تأمل، ارائه تحليل هاى وارونه اى است كه 
ــهود و ملموس  اين روزها برخالف واقعيت هاى مش

ارائه مى شود. 
ــت  ــيطان بزرگ اس ــكا همچنان ش ــه آمري در اينك
ــت. در اينكه آمريكا در رأس استكبار  ترديدى نيس
ــت و در اينكه ما  جهانى قرار دارد نيز ترديدى نيس
ــتكبار ادامه دهيم نيز ترديدى  ــد به مبارزه با اس باي
ــت؛ اما اينكه رويكرد جديد كشورهاى اروپايى  نيس
ــل با ايران را بازى آنها در چارچوب طرحى  در تعام
بدانيم كه آمريكا طراح آنست و آنها از خود اراده اى 
در اين زمينه ندارند، سخن نامعقولى است؛ كما اينكه 
ــتن اختالف رژيم صهيونيستى  جنگ زرگرى دانس
ــخنى غيرمنطقى ــز س ــر برجام ني ــكا برس با آمري

 است.

محمد على پورمختار نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ 
ــاره  ــگاران جوان با اش ــگاه خبرن ــا باش ــو ب در گفت وگ
ــارت بر برخى  ــر موضوع نظ ــار مبنى ب ــه آخرين اخب ب
سفارت خانه ها در پى شكايت مطرح شده گفت: در حال 
حاضر كميسيون اصل 90 فهرستى از سفارت خانه هاى 
ــا وزارت ــى ب ــدد هماهنگ ــه و درص ــر را تهي ــد نظ م

ــت.وى  ــفر به برخى از كشورهاس  امور خارجه جهت س
ــى با وزارت ــورت حصول هماهنگ ــا بيان اينكه در ص ب

ــد و نظارت  ــفر و بازدي ــه قطعا موضوع س ــور خارج  ام
ــد، افزود:  ــام خواهد ش ــفارت خانه ها انج ــر فعاليت س ب
ــم بود.رييس  ــوع خواهي ــان پيگير اين موض ــا همچن م
ــيون اصل نود مجلس با بيان اينكه چندى پيش  كميس
ــفارت خانه اى مطرح بود  موضوعى در رابطه با فعاليت س
كه در راستاى آن موضوع از وزارت امور خارجه گزارشى 
ــالى وزارت ــد: گزارش ارس ــت كرديم، متذكر ش درياف
ــت ــر فعالي ــى ب ــيون مبن ــه كميس ــه ب ــور خارج  ام

ــفارت خانه به  ــفارت خانه مذكور عينا از طرف آن س  س
ــال و وزارت خانه مذكور همان  ــور خارجه ارس وزارت ام
گزارش را به كميسيون اصل نود مجلس منعكس كرده 
است كه اين امر براى ما قابل قبول نبوده و تنها توجيه 
ــت تا ذكر واقعيات.پورمختار در ادامه تاكيد كرد: در  اس
ــى داند تا از  ــيون اصل نود الزم م ــرايط فعلى كميس ش
ــفارت خانه ها رسيدگى كند  نزديك به فعاليت برخى س
ــكل بگيرد.رييس  ــتا ش تا ارزيابى صحيحى در اين راس
كميسيون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به محتواى 
ــكايات مطرح شده، بيان  ــات در پى ش برخى از گزارش
ــات معطوف به خريد و  ــى از اين گزارش ــت: بخش داش
ــفارت خانه ها و بخش  ــروش امالك از جانب برخى س ف
ديگر آن به موضوعات مربوط به واردات منتهى مى شود.

ــگار ايلنا،  ــدم در گفت وگو با خبرن ــين كنعانى مق حس
ــراى همگرايى  ــان ب ــات اصولگراي ــه جلس ــاره ب با اش
ــتگى  ــرد: تالش براى همبس ــوان ك ــات عن در انتخاب
ــت، اما تجربه  ــورد حمايت اس ــان همواره م اصولگراي
گذشته نشان داده كه ائتالف هاى انتخاباتى با شكست 
ــقاق اصولگرايان خواهد شد.  ــده و باعث انش مواجه ش
ــك با اين روش آنها كه امروز خود  وى افزود: بدون ش
ــدت را در«همه  ــد و وح ــان مى دانن ــم اصولگراي را قي
ــد خورد.  ــت خواهن ــيد» مى بينند، شكس ــا من باش ب
اصولگرايان هم در گذشته به دليل رفتارهاى اين افراد 
ــان  ــتادگى خاطرنش ضربه خورده اند. عضو جبهه ايس
كرد: متاسفانه در جريان اصولگرا عده  اى به دنبال اين 
ــتگان سياسى كه انگيزه  ــتند كه با برخى ورشكس هس
بازگشت به عرصه سياست را دارند همراهى كنند تا از 
اين طريق جريان هايى را كه در گذشته به اصولگرايان 

ضربه زد، احيا كنند.

بهروز نعمتى درباره ماجراى چشمك به عراقچى در 
ــى گويد: من از نظر  ــيون برجام به جماران م كميس
ــتم و با خيلى از  ــخصيتى، آدمى شوخ طبع هس ش
ــتانم مزاح دارم؛ اما پشت چشمكى كه به آقاى  دوس
ــه اخير زدم واقعا هيچ نيتى نبود.  عراقچى در جلس
ــود بينى و ــمكى بخواهد با هدف زده ش اينكه چش

 بين اهللا واقعا اينگونه نبوده است.
ــمك مى زنم.  من براى خيلى از نمايندگان هم چش
آدم براى دوستش چشمك مى زند؛ براى دشمنش 
كه چشمك نمى زند. اگر هم موضوعى كه دوستان 
مى گويند باشد يعنى همه مشكالت اين كميسيون 
ــت(خنده). ممكن است دوستان  به چشمك من اس
براى غريبه چشمك بزنند من براى دوستم چشمك 

زدم.

ــمى آژانس بين المللى انرژى اتمى  ايران به عنوان يك عضو رس
كه از حق غنى  سازى نيز برخوردار است و در زمينه هسته اى به 
پيشرفت هاى بسيار زيادى دست يافته، همواره با آژانس همكارى 
كرده است. طبيعتا با توجه به برجام و توافق همكارى بين ايران 
ــود،  اين همكارى ها در  و آژانس كه از آن به نقشه راه ياد مى ش
آينده، گسترش خواهد يافت و به شكلى نزديك تر و پرحجم تر 
دنبال مى شود. اما در اين زمينه بايد به چند نكته بسيار مهم توجه 

داشته باشيم كه مى توان آنها را به اين شرح توضيح داد:
1- جمهورى اسالمى ايران در گذشته برخى مسائل و مشكالت را 
با آژانس داشته است و به اعتقاد ما آن مسائل نبايد مانع همكارى 
ايران و آژانس شود. ما پاسخ هاى الزم را در مورد مسائل گذشته 
داده ايم و پرداختن به اين مسائل و كش دادن موضوعات فقط 
باعث اختالل در روند همكارى خواهد شد. از جمله اين مسائل 
موضوعى است كه از آن به عنوان پى.ام.دى ياد مى كنند؛ بنابراين 
ــرار كند و به آن  اگر آژانس بخواهد باز هم روى اين موضوع اص
ــكل مى شويم. ما  بپردازد قطعا در همكارى هاى مان دچار مش
پاسخ هاى الزم را داده ايم و نيازى هم به اين نمى بينيم كه در اين 
زمينه مصاحبه اى با دانشمندان ما صورت بگيرد و اين موضوع به 

اين شكل ادامه پيدا كند.
2- موضوع ديگرى كه در رابطه ايران با آژانس مطرح است اين 
ــان مى دهد بعضى از اطالعات  است كه سوابق همكارى ها نش
ــورمان از طريق  ــرار فعاليت هاى صلح آميز هسته اى كش و اس
آژانس لو رفته و در اختيار سازمان هاى جاسوسى موساد و سيا 
قرار گرفته و همين موضوع باعث به شهادت رسيدن تعدادى از 
ــده است. اگر در  دانشمندان و نخبگان هسته اى كشورمان ش
ــائلى روبه رو باشيم و جمهورى اسالمى  آينده نيز با چنين مس
ــت الزم را  ــاس امني ــه اطالعات با آژانس، احس ايران در مبادل
ــد و قطعا آمانو بايد  ــكل خواهد ش نكند اين همكارى دچار مش
تضمين هاى الزم براى حفظ اين اسرار و اطالعات را به جمهورى 

اسالمى ايران بدهد.
3- موضوع سوم، بهره بردارى ايران از ظرفيت هاى ان.پى.تى و 
برجام است. در برجام، آژانس و 1+5 تعهداتى در قبال جمهورى 
اسالمى ايران داده اند. همچنين ما حقوقى در ان.پى.تى داريم، 
اما تاكنون هر چه بوده اجراى تكاليف از سوى جمهورى اسالمى 
ــت عمل  ايران بوده و آژانس به تكاليف خودش كه حقوق ماس
ــت. پس درباره اين ظرفيت ها و بهره مندى ملت ما از  نكرده اس
حقوقى كه براى يك عضو ان.پى.تى در مقررات آژانس ديده شده، 
بايد بحث شود. ما نمايندگان مردم در كميسيون برجام چندى 
قبل از وزارت خارجه درخواست داشتيم در سفرى كه آقاى آمانو 
ــود كه وى در كميسيون برجام  به تهران دارد ترتيبى اتخاذ ش
ــيون برجام با حضور  حضور يابد و اينگونه موضوعات در كميس
ايشان به بحث گذاشته شود. نمايندگان ملت قطعا تمام مالحظات 
را مد نظر خواهند داشت و با پيگيرى هاى مستمر اجازه نخواهند 
داد برخى نواقصى كه در گذشته در روابط ايران و آژانس وجود 

داشته در آينده تكرار شود.

ــران و اتحاديه اروپا  ــه هلندگفت: آينده روابط اي وزير خارج
ــورهاى عضو  ــاركت خواهد بود و اقدامات كش مبتنى بر مش
اين اتحاديه براى اجراى تفاهم، اعتمادسازى و كاهش تحريم 
عليه ايران مى تواند شرايط را براى اين مشاركت فراهم كند.
ــا ب ــترك  مش ــرى  خب ــت  نشس در  ــدرس،   كوئن ــرت  ب

ــور ايران و  ــط طوالنى دو كش ــواد ظريف به رواب ــد ج  محم
ــاره كرد و گفت: 14 سال قبل من به عنوان نماينده  هلند اش
ــفر كردم.وى افزود: سفر  ــهد س مجلس هلند به تهران و مش
ــى، اقتصادى و فرهنگى  ــه ايران براى افزايش روابط سياس ب
ــت. وزير خارجه هلند توافق ــور حائز اهميت اس بين دو كش

ــته اى ايران و 1+5 را از سوى دولت اين كشور تبريك   هس
ــد آن را اجرايى كنيم.كوئندرس  ــت: ما باي گفت و اظهارداش
ــال  ــش ماهه اول س ــور هلند در ش ــا يادآورى اين كه كش ب
ــا را برعهده ــت دوره اى اتحاديه اروپ ــالدى رياس ــده مي آين
 مى گيردگفت: اين موضوع مى تواند بسيار مهم باشد؛ چراكه

 اولويت هايى را براى دولت هلند ايجاد مى كند.
ــرمايه گذارى در ايران  وى با بيان اينكه اراده دولت هلند س
ــت هلند چند جانبه گرايى و  ــان كرد: سياس است خاطرنش
مشاركت است و ما امروز مذاكرات بسيار خوبى با طرف ايرانى 
ــتيم.وزير خارجه هلند به سفر وزراى انرژى و كشاورزى  داش
ــاره كرد و افزود : ما به دنبال ارتقاى روابط  ايران به هلند اش
ــادى و فرهنگى  ــى، اقتص ــه هاى سياس ــور در زمين دو كش
ــتيم و دولت و مردم هلند و همچنين صنايع اين كشور  هس
ــيار متعهد به همكارى با تهران بر اساس توافق هستند. بس

ــدرس، همكارى در حوزه هاى انرژى، نفت و گاز، آب و  كوئن
ــاورزى را از جمله زمينه هاى همكارى  ساير حوزه هاى كش
دو طرف عنوان كرد.وى ضمن قدردانى از مشاركت ايران در 
موضوعات منطقه اى و برقرارى صلح وثبات در منطقه، گفت 
و گو در همه موضوعات را بسيار مهم عنوان كرد. وزير خارجه 

هلند همچنين درباره آينده روابط ايران و هلند پس از توافق
ــى در اين زمينه  ــت: البته پيش بين ــته اى اظهار داش  هس
ــط ميان ايران و اتحاديه  ــت؛ اما به نظر من رواب خطرناك اس
ــته اى مبتنى بر مشاركت خواهد بود. اروپا پس از توافق هس
ــورهايى در اتحاديه اروپا وجود  ــدرس تصريح كرد: كش كوئن
ــازى و  دارندكه در حال تالش براى اجراى تفاهم، اعتماد س
ــتند و همه اين ها مى تواند  كاهش تحريم ها عليه ايران هس
ــرايط را براى مشاركت فراهم كند تا ما از پيروزى سياسى  ش
ــق را امضا كردند  ــاير همكاران كه اين تواف ــان ايران و س مي
ــم.وى اضافه كرد: نهايت تالش خود را  اطمينان حاصل كني
ــتر كشورها  ــاركت بيش خواهيم كرد تا اين امر منجر به مش
ــود. وزير خارجه هلند با اشاره به روابط تاريخى دو كشور  ش
ــرايط  ــت: ما مى توانيم ش در زمينه هاى مختلف اظهار داش
ــور فراهم كنيم. به گزارش ايرنا،  را جهت ارتقا روابط دو كش
ــتين مقام عالى رتبه  برت كوئندرس وزير خارجه هلند نخس

هلندى است كه پس از 14 سال به ايران سفر كرده است.

نقوى حسينى:

آمانو بايد تضمين بدهد
وزير خارجه هلند:

روابط ايران و اتحايه اروپا، مبتنى بر مشاركت خواهد بود

ــى بى اس، خالصه اى از  شبكه تلويوزيونى آمريكايى س
ــن روحانى، رييس جمهورى ايران  مصاحبه خود با حس
ــر ــب برجام در كنگره آمريكا منتش را با محوريت تصوي

 كرد.
ــتيون كرافت خبرنگار برنامه  ــاس اين گزارش، اس  بر اس
60 دقيقه اين شبكه تلويزيونى، در اين گفت و گو نظرات 
ــن روحانى رييس جمهورى را درباره تاثيرات  دكتر حس
ــف روابط ايران و  ــب برجام بر ابعاد مختل احتمالى تصوي

آمريكا جويا شد.
رييس جمهورى ايران در پاسخ به سخنان كرافت پيرامون 
ــيارى از مردم آمريكا،  اجراى توافق كه گفت :« براى بس
ــعار مرگ بر آمريكا و  قبول توافق با كشورى كه هنوز ش
ــوار است» گفت: اين  مرگ بر اسراييل سر مى دهد دش

شعارها عليه مردم آمريكا نيست. 
ــى گذارند و  ــرام م ــكا احت ــردم آمري ــه م ــا ب ــردم م م
ــا در  ــتند؛  ام ــورى نيس ــچ كش ــا هي ــگ ب ــى جن در پ
ــه  ــده علي ــاالت متح ــاى اي ــت ه ــال سياس ــن ح عي
ــت  ــوده و قابل درك اس ــران ب ــردم اي ــى م ــع مل مناف
ــان خواهند  ــيت نش ــاله حساس ــن مس ــردم به اي كه م

ــاه قيام كردند، آمريكا تا آخرين  داد. وقتى مردم عليه ش
ــرد و طى جنگ  ــاه حمايت مى ك لحظات همچنان از ش
ــدام حمايت  ــى ها از ص ــاله با عراق، آمريكاي ــت س هش
ــوش نخواهند كرد. ما  ــن حقايق را فرام كردند. مردم اي
نمى توانيم گذشته را فراموش كنيم و در عين حال نگاه 
ــى بى اس در ادامه با  ــد. خبرنگار س ما بايد به آينده باش

ــادگى تاثير اين توافق بر  ــاره به اينكه نمى توان به س اش
ــكا را پيش بينى كردگفت: من روابط آينده ايران و آمري

ــد محتاطانه در  ــد دارن ــا قص ــم ايرانى ه ــى كن  فكر م
ــد گفت  ــو باي ــك س ــد. از ي ــوص گام بردارن ــن خص اي
ــكا همكارى  ــران و آمري ــته اى، اي ــق هس ــر از تواف غي
ــا توجه  ــن حال ب ــت و در عي ــد داش ــرى نخواهن ديگ
ــال حاضر  ــت كه در ح ــى مى توان گف ــرايط كنون به ش
ــان  ــور در جري ــن دو كش ــا بي ــى ه ــى هماهنگ برخ
ــاى اقتصادى ــاره فرصت ه ــن درب ــت. وى همچني اس

 بالقوه اى سخن گفته است كه برجام مى تواند براى ايران 
و آمريكا ايجاد كند و رييس جمهورى ايران نيز از اين ايده 
كه صنعت توريسم مى تواند يكى از راه هاى توسعه روابط 

دو كشور باشد، استقبال كرده است.

روحانى در مصاحبه با شبكه تلويزيونى سى بى اس آمريكا:

شعار مرگ بر آمريكا، عليه مردم آمريكا نيست

گزارشى از ويژه ترين كميسيون مجلس؛

درجا  در«برجام» راه حل نيست



اخبار  
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ــدى مطالبات  ــت 97 درص ــاورزى از پرداخ ــاد كش معاون وزير جه
ــد تضمينى گندم  ــر داد و گفت: نرخ پيشنهادى خري گندم كاران خب
ــده و تا اوايل ــال ش ــوراى اقتصاد ارس ــال زراعى جديد به ش براى س

مهر ماه ابالغ مى شود.
ــركت بازرگانى دولتى اظهار كرد: از ابتداى  على قنبرى مدير عامل ش
ــت تا كنون هشت ميليون و 200 هزار تن گندم به ارزش  فصل برداش
ــده است كه تا كنون  9300 ميليارد تومان از كشاورزان خريدارى ش
بيش از 9000 ميليارد تومان آن پرداخت شده و مابقى مطالبات حدود 

300 ميليارد تومانى به حساب آن ها واريز مى شود.
ــتان هاى  ــز خريد تضمينى گندم در اس ــزود: تقريبا همه مراك وى اف
گرمسيرى كه برداشت اين محصول به اتمام رسيده، بسته شده است و 
حدود 15 مركز خريد گندم در استان هاى سردسيرى نيز باقى مانده تا 

پايان فصل برداشت آماده تحويل محصول كشاورزان هستند.
ــه اينكه  ــه داد: با توجه ب ــى ادام ــركت بازرگانى دولت ــر عامل ش مدي
ــده  ــى نيز وجود دارند همه گندم هاى خريدارى ش گندم هاى واردات
ــنامه دار بوده اند و نام كشاورزان نيز در محموله هاى  به صورت شناس

خريدارى شده، مشخص است.
واردات خصوصى حدود 800 هزار تنى گندم

قنبرى گفت: دولت با توجه به اينكه نياز طباخى هاى كشور را توانست 
از محل خريد تضمينى گندم فراهم كند امسال وارداتى انجام نداد ولى 
ــن گندم خريدارى  ــا كنون حدود 800 هزار ت بخش هاى خصوصى ت

كردند كه البته آمار دقيق آن در گمرك مشخص است.
معاون وزير جهاد كشاورزى اظهار كرد: نرخ خريد تضمينى گندم كه 
ــوى وزارت جهاد كشاورزى به دولت پيشنهاد شده است منتظر  از س
ــوى  ــد كه تا اوايل مهر ماه اين نرخ ارز س تصويب بوده و به نظر مى رس

دولت تصويب و ابالغ شود.
وى تاكيد كرد: شركت بازرگانى دولتى به عنوان مجرى مباشر دولتى 
هر برنامه اى را براى سال آينده زراعى از سوى وزارت جهاد كشاورزى 

ابالغ شود، اجرا مى كند.

پرداخت 97 درصدى مطالبات 
گندم كاران

ــان فصل، تخفيف هاى  درحالى كه اين روزها به دليل پاي
ــى مى كند،  ــگاه ها خودنماي ــر در فروش ــر س گوناگون ب
ــان از تغيير آرام وضعيت بازار پوشاك از طريق  كارشناس
ــگ قيمتى خبر  ــاز يك جن ــد و آغ ــاى جدي ورود برنده
مى دهند كه نتيجه آن كاهش قيمت ها و برنده احتمالى اش 

مصرف كننده ايرانى است.
ــت  ــاك ايران اين روزها به آرامى در حال پوس  بازار پوش
ــوالت جديد و  ــاى جديد با محص ــت. برنده انداختن اس
ــوى ايران بسته و يا به  قيمت هاى ارزان چمدان ها را به س
ــيده اند؛ به طورى كه در كنار اسامى قديمى اين  ايران رس

روزها نام برندهاى جديد پوشاك به گوش مى خورد.
ــان و فعاالن صنف پوشاك، حضور  حال به گفته كارشناس
برندهاى تازه وارد يا ورود برندهاى در راه، بازار پوشاك ايران 
را دستخوش تغيير خواهد كرد؛ تغييرى از جنس افزايش 
كيفيت، تنوع محصوالت و سرانجام كاهش قيمت.به گفته 
آنان، ورود رقباى جديد، فعاالن فعلى بازار پوشاك را مجبور 
به كاهش قيمت، افزايش تخفيف ها و به رسميت شناختن 
بيشتر حقوق مشترى خواهد كرد و در نهايت باعث تامين 

رضايت بيشتر حقوق مردم خواهد شد.
به خصوص آن كه به تازگى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
براى جلوگيرى از ورود برندهاى بى نام و نشان و بى كيفيت 
ــراز هويت آنان كرده  اقدام به صدور بخشنامه اى براى اح
است. به اين ترتيب بسيارى از كارشناسان اقتصادى بر اين 
باورند كه از اين پس به نوعى شاهد رقابت شديد برندها براى 
قرار گرفتن محصوالتشان در سبد خريد خانوارهاى ايرانى 
خواهيم بود و دور از ذهن نيست كه بگوييم «رقابت برندها 

به نفع مصرف كننده هاى ايرانى خواهد شد.»
برندهاى خارجى پشت دروازه هاى ايران

ــعه فروش يك شركت تجارى  پيمان شگفتى، مدير توس
واردكننده چند برند معروف پوشاك، كفش و كيف با تائيد 
حركت برندهاى خارجى به سمت بازار ايران گفت: شايد تا 
ــاك ها و برندهاى مختلف  يكى دو سال پيش بيشتر پوش
ــروز با توجه به  ــد اما ام به صورت قاچاق وارد كشور مى ش
ــده در فضاى سياسى ايران احتمال اين  تغييرات ايجاد ش
كه دروازه هاى ايران به روى برندهاى خارجى گشوده شود 
و مشكلى براى تجارت با ايران نباشد اوضاع را به طور كامل 
تغيير داده و برندهاى خارجى را مشغول بررسى بازار داخلى 

ايران كرده است.
وى افزود: برخى برندهاى كشور تركيه در زمينه پوشاك كه 
از گذشته در بازار ايران حضور داشتند اطالعات كامل ترى 
ــى كه برندهاى  ــبت به ديگر رقباى خود دارند در حال نس
معتبر اروپايى مجبور هستند بازار ايران را از نزديك رصد 
كنند چون اطالعات كمترى نسبت به سليقه و البته توان 

اقتصادى بازار ايران دارند.
اين فعال صنفى با تاكيد بر اين كه بازار پوشاك ايران يكى 
ــت، تصريح كرد: نبايد  از بكرترين بازارهاى منطقه اى اس
فراموش كنيم بحث استفاده از پوشاك يا به طور كلى برند 
ــت كه به  ــوس اس در ميان اقشار مختلف كشورمان محس

ــده است و اين موضوع براى  عنوان «تب برند» شناخته ش
مسووالن بازاريابى و بازرگانى برندهاى بين المللى جالب 
ــت و براى آن برنامه ريزى كرده اند. وى در ادامه گفت:  اس
مهم ترين دستاورد اين روند و حضور برندهاى خارجى در 
بازار پوشاك بحث كيفيت محصوالت است كه از اين پس 
مشتريان كشورمان تجربه خواهند كرد چون ديگر كمتر 

خبرى از قاچاق و تقلب خواهد بود.
سياست هاى فروش جديد؛ كاهش قيمت ها

ــره اتحاديه  ــوى ديگر، مجيد نامى، عضو هيات مدي از س
توليد و صادرات نساجى و پوشاك درباره حضور برندهاى 
ــت: يكى از مهم ترين اتفاق هاى  خارجى در كشورمان گف
ــور برندهاى خارجى  ــاك ايران و حض امروز در بازار پوش
مربوط به از بين رفتن واسطه ها و قاچاقچيان است چون 
ــتقيم وارد بازار  برندها پس از رفع تحريم ها به صورت مس

ايران خواهند شد.
ــى در هر صنفى كه  ــزود: برندهاى مطرح بين الملل وى اف
باشند براى خود سياست فروش مشخص و قابل دفاع تعيين 
ــت فروش براساس آمار و اطالعات  كرده اند كه اين سياس
ــب با توان توليدى آنها تعيين شده  از بازار هدف و متناس
ــت؛ بنابراين هنگامى كه اين برندها وارد بازار جديدى  اس
مى شوند استراتژى فروش متناسبى براى آن بازار تعيين 
كرده اند و اين استراتژى در نهايت به كاهش قيمت ها منجر 

خواهد شد.نامى با اشاره به وجود برخى مشكالت در زمينه 
ــن، تصريح كرد:  ــاك از جمله بهره ورى پايي صنعت پوش
مشكالت متعددى اكنون باعث شده صنعت پوشاك ايران 
ــده و توان رقابت با ديگر برندهاى خارجى را  زمين گير ش
ــد درحالى كه برندهاى خارجى با تمام توان  ــته باش نداش

درحال بررسى بازار و ورود به بازارهاى نوين هستند.
ــاى معتبر بين المللى  اين مقام صنفى گفت: امروز برنده
پوشاك با استفاده از سياست هاى نوين بازاريابى و فروش 
ــاز بازارهاى هدف را در  مى توانند حجم قابل توجهى از ني
ــى تامين كنند كه  ــاى مختلف اجتماع بخش ها و قشره
ــم ها به نوعى  ــد پس از رفع تحري همين موضوع مى توان
ــه خاك ايران  ــاى خارجى براى ورود ب جنگ ميان برنده
ــد آمادگى اين  ــود؛ از اين رو برندهاى ايرانى باي تبديل ش
موضوع را داشته باشند تا بتوانند با تغيير مسير سنتى خود 
زمينه رقابت با آنها را براى خود متصور شوند. عضو هيات 
مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك با اشاره 
ــط  به كاهش قيمت برخى محصوالت در برندهاى متوس
ــد ورود برندها به بازار هاى  تصريح كرد: هرچند هنوز رون
ايران جدى نشده اما اگر تصور كنيم تحريم ها رفع و برندها 
ــده ميان برندها  ــده اند رقابت ايجاد ش وارد بازار ايران ش
مى تواند به ميزان قابل مالحظه از قيمت محصوالت بكاهد 
و باعث پايين آمدن قيمت ها شود. البته اين كاهش قيمت 

را نمى توان براى برندهاى خاص مدنظر داشت اما برندهاى 
متوسطى كه اكنون راهى بازار ايران شده اند، مى توانند بازار 
را تحت تاثير قرار داده و حتى برندهاى ممتاز را مجبور به 

كاهش قيمت محصوالت خود كنند.
قيمت و كيفيت دو عامل اصلى فروش

ــوى ديگر معصومه كردبچه يكى از فعاالن بازار توليد  از س
ــت: گرچه اكثر  ــازار ايران گف ــاك زنانه در ب و فروش پوش
ــى در ذهن خريداران ايرانى جايگاه  برندهاى معتبر اروپاي
ويژه اى دارد اما برندهاى متنوع تركيه مى تواند پس از رفع 
تحريم ها جايگاه پررنگ ترى را نسبت به گذشته ايفا كند. 
ــرايط تحريم است پوشاك  چون اكنون هم كه ايران درش
تركيه در بخش هاى مختلف در بازار ايران حضور ويژه اى 

 دارد.
ــرى كشورمان كه بخش بزرگى  وى به بازار 80 ميليون نف
ــتفاده از برندهاى خارجى هستند  از آن عالقه مند به اس
ــاه پايانى به خود  ــاك هيچ گ ــاره كرد و گفت: پوش نيز اش
ــردم باعث رونق آن بوده  نمى بيند و همواره تنوع طلبى م
ــذار در ميزان فروش صرفا دو  اما فاكتورهاى مهم و تاثيرگ
ــت. بنابراين حجم انبوه توليد  موضوع كيفيت و قيمت اس
محصوالت مختلف پوشاك كه امروز در بازار ايران موجود 
ــى دارد و مى تواند  ــت، هنوز هم كشش فروش فراوان اس

نيازهاى جديدى را به خود جلب كند.
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 سفرهاى تابستانى به روزهاى پايانى رسيد و ديگر نمى توان 
ــاالن بازار  ــت. فع ــى به رونق بازار خودرو داش اميد چندان
ــتانى را بسته اند و ممكن  مى گويند پرونده معامالت تابس

است كه خواب زودهنگام زمستانى بازار در راه باشد.
روزهاى پاييزى، امسال زودهنگام از راه رسيده اند. سفرهاى 
تابستانى به روزهاى پايانى رسيده است و جاده ها به زودى، 
ــن ميان، بازار  ــاس مى كنند. در اي آرامش پاييزى را احس
ــال هاى قبل  ــه اوضاع و احوال متفاوتى از س خودرو هم ك
ــايد ديگر به اين راحتى ها رونق به  را تجربه كرده است، ش
اين بازار حاال حاالها باز نگردد. تجربه همه ساله هم اين را 
نشان مى دهد كه بعد از اتمام فصل سفرها، بازار به آرامشى 
ــال  ــه تجديدقوايى براى معامالت پايان س رو مى آورد ك

داشته باشد.
فعاالن بازار خودرو مى گويند كه پرونده خريد و فروش هاى 
ــند كه ركود بازار  ــته اند و مى ترس تابستانى خودرو را بس
تشديد شود. قيمت ها همچنان در كف است و اميدى هم 
به تكان خوردن آن نيست. خودروسازان اما همچنان تالش 
دارند تا با طرح هاى متنوع فروش اعم از نقدى و اقساطى، 
ــه مشتريان به  ــخى ك بازار را اندكى گرما بخشند اما پاس

طرح هاى آنها مى دهند، چندان مثبت نيست.
حتى خريدارانى هم كه اندكى در اوضاع فعلى بازار، براى 

خريد خودرو پيش قدم مى شوند هم در فضايى از شك و 
دودلى انتخاب خود را انجام مى دهند؛ حتى برخى از آنها 

نيز در نيمه راه پشيمان مى شوند و باز مى گردند و پول خود 
را پس مى گيرند و به اميد كاهش بيشتر قيمت مى نشينند. 

اينجا است كه مكانيزم عرضه و تقاضا به بهترين شكل، بازار 
را به سمت رقابتى شدن پيش مى برد، البته فضاى رقابتى 
ــت دوم. هر كس  ــد و فروش خودروهاى دس در بازار خري
ارزان تر بفروشد، مى تواند قاپ مشتريان را بدزد و هر كس 

كه واقعا نياز دارد، براى خريد وارد بازار مى شود.
اين روزها بازار خودرو، روزهاى سردرگمى را سپرى مى كند. 
مردم همچنان در عدم خريد خودرو سرسختى مى كنند 
ــه احتمال خواب  ــى گويند ك ــاالن بازار هم م و برخى فع
زمستانى زودهنگام هم در بازار خودرو، قدرت فراوانى دارد. 
آنها مى گويند كه يخ بازار معامالت خودرو، به اين زودى ها 

نمى شكند.
يك فعال خودرو مى گويد: معامالت بازار خودرو به شدت 
ــره مبنى بر ورود  ــت و حتى خبرهاى منتش افت كرده اس
خودروهاى جديد به بازار هم، ديگر بازار را تكان نمى دهد. 
ــد كه كمتر  ــندگان به اين فكر افتاده ان ــيارى از فروش بس
ــردم بخرند  ــت دوم از م خودروهاى صفر كيلومتر يا دس
ــودرو به دنبال  ــندگان خ ــته فروش در حالى كه در گذش
پاركينگ هايى بودند كه خودروهاى خريدارى شده خود را 

آنجا انبار كنند و در وقت مناسب بفروشند.
او مى افزايد: مردم هنوز هم براى گرفتن قيمت به بنگاه هاى 
ــدى انجام  ــى كنند؛ اما خري ــودرو مراجعه م معامالت خ

نمى دهند و همچنان در بازار سرسخت هستند، نمى خرند 
ــى كنند، چراكه  ــراى فروش هم كمتر مراجعه م و حتى ب
خودروهايشان خريدارى ندارد و تنها با اين جمله از سوى 
نمايشگاه داران مواجه مى شوند كه بايد خودرو را چند روز 
ــيم، البته تضمينى هم  ــذارى تا برايت بفروش در مغازه بگ
ــند و پولى به دست  وجود ندارد كه بعد از چند روز بفروش

مشترى برسد.
اين فعال بازار خودرو مى گويد: در گذشته حتى داللى در 
بازار خودرو سود كالنى داشت؛ اما اين روزها داللى هم ديگر 
صرفه ندارد و يك نمايشگاه دار، حاضر نيست كه پولش را 
به بازارى بياورد كه آينده اش معلوم نيست، چراكه ممكن 
ــود يا ممكن است كه حتى  ــت خودرو بخرد و ارزان ش اس
هزينه نگهدارى خودرو در پاركينگ هم به اوتحميل شود؛ 
پس نمايشگاه داران بخش عمده اى از پول هاى خود را از 
خريد و فروش خودرو به بانك ها سپرده اند تا سود تضمين 

شده بگيرند.
به هرحال، اين روزها بازار خودرو حال و روز خوشى ندارد، 
ــندگانش در  ــت و مشتريان و فروش آينده اش معلوم نيس
ــد، نخرند،  ــر مى برند. نمى دانند بخرن ــردرگمى به س س
بفروشند يا نفروشند. مدل هاى جديد چه قيمتى دارد و چه 

آينده اى پيش روى معامالت خودرو قرار دارد.

 به دنبال ارسال نامه اى از سوى عباس 
آخوندى به معاون اول رييس جمهور و 
موافقت جهانگيرى با افزايش مبلغ وام 
مسكن مهر به زودى منابع اين افزايش 

اعتبار تامين خواهد شد.
ــام  ــادى قائم مق ــد اصغرى مهرآب احم
ــازى در طرح مسكن  وزير راه و شهرس
مهر اعالم كرد: به دنبال ارسال نامه اى 
ــوى عباس آخوندى به معاون اول  از س
ــت جهانگيرى  ــور و موافق رييس جمه
ــكن مهر به  ــغ وام مس ــش مبل با افزاي
ــش اعتبار تامين  زودى منابع اين افزاي

خواهد شد.
ــا موافقت با  ــرى ب ــزود: جهانگي وى اف
درخواست وزير راه و شهرسازى از بانك 
ــن ميزان  ــت تا منابع اي مركزى خواس
افزايش وام مسكن مهر را تامين كند.به 
گفته وى بانك مركزى با اين درخواست 
ــه زودى اين افزايش  موافقت كرده و ب
تامين اعتبار خواهد شد.وى تاكيد كرد 

ــى در پرديس  ــش قيمت كه هيچ افزاي
لحاظ نشده چون دستورالعمل  شماره 
ــراى افزايش  ــه چنين اجازه اى را ب س
قيمت نمى دهد.وى درباره آخرين روند 
تكميل پروژه هاى مسكن مهر پرديس 
گفت: نسبت به دوره هاى گذشته، روند 
تكميل پروژه ها در پرديس سرعت يافته 
است. بايد بگويم پيش از اين فاز هشت تا 
حدى متوقف شده بود اما در حال حاضر 
در اين فاز نسبت به گذشته فعاليت هاى 
بيشترى انجام مى شود.مهرآبادى اظهار 
ــهرى مثل پرديس كه  كرد: حتى در ش
ــازها بسيار باالست  هزينه ساخت و س
ــده است.  اجازه افزايش قيمت داده نش
ــد و بر اساس  ــاتى كه برگزار ش با جلس
ــازى،  ــتور كتبى وزير راه و شهرس دس
ــبكه ها از  تامين خدمات زيربنايى و ش
ــركت عمران شهرهاى  منابع داخلى ش
ــم اكنون ــود كه ه جديد تامين مى ش

 در حال اجرايى شدن است.

ــووالن وزارت نيرو بر  در ادامه تاكيد مس
افزايش قيمت آب، مديرعامل شركت آب 
ــاره به دريافت  و فاضالب كشور نيز با اش
فقط يك سوم قيمت تمام شده آب از محل 
ــرد: افزايش تعرفه ها  تعرفه ها تصريح ك
بايد قانونى شود.حميدرضا جانباز با اشاره 
ــن رديفى براى خريد  به اينكه پيش از اي
تضمينى آب از بخش خصوصى در برنامه 
ــت و در برنامه پنجم  ــود داش چهارم وج
ــتمرار پيدا كرد، افزود: ما با استفاده از  اس
قانون رفع موانع توليد و قانونى كه الحاق 
ــررات مالى دولت،  ــود به قانون مق مى ش
ــاب را از سرمايه  خريد تضمينى آب و پس
گذاران بخش خصوصى دائمى كرديم.وى 
مقدار سرمايه فعلى براى خريد تضمينى 
از بخش خصوصى را 400 ميليارد تومان 
دانست و افزود: حجم بودجه قانون خريد 
ــال آينده  تضمينى دائمى را در بودجه س
ــم درج خواهيم كرد. و قانون برنامه شش

ــركت آب و فاضالب كشور  مديرعامل ش
با اشاره به اينكه قيمت خريد تضمينى از 

مبناى  قيمت در مناقصات سرمايه گذاران 
ــود، گفت:  ــدل مالى تعيين مى ش و در م
تصويب اين قانون اطمينان سرمايه گذاران 
بخش خصوصى را بيشتر مى كند و سبب 
افزايش سرعت اجراى طرح ها مى شود.
ــركت آب و فاضالب كشور   مدير عامل ش
ــم امضاى قراردادهاى  همچنين در مراس
سرمايه گذارى در بخش آب و فاضالب كه 
ــرو و بخش خصوصى انجام  بين وزارت ني
ــد، گفت: خودگردان كردن طرح هاى  ش
ــده ازجانب بخش خصوصى از  احداث ش
اهداف شركت آب و فاضالب كشور بود كه 
به دليل  تغيير نيافتن تعرفه هاى تكليفى 
آب،  اين هدف محقق نشد.وى با اشاره به 
ــوم قيمت تمام شده  دريافت فقط يك س
آب از محل تعرفه ها تصريح كرد: افزايش 
تعرفه ها بايد قانونى شود.وى تصريح كرد: 
هم اكنون تعدادى از طرح ها به علت تعامل 
ــتن بانك ها و صندوق توسعه ملى  نداش
دچار ركود شده است كه اين مشكل بايد 

برطرف شود.

ــرى  ــات مديره اتحاديه سراس عضو هي
ــاره به تدوين  مرغ گوشتى كشور با اش
ــراى قيمت گذارى  يك برنامه مدون ب
ــفانه هيچ گونه  ــوان كرد: متاس مرغ عن
حساب و كتاب و نظارتى بر قيمت مرغ 
ــدارد به همين  و نهاده هاى آن وجود ن
دليل اين صنعت فقط آرامش نسبى را 
تجربه مى كند و هيچ وقت ثبات قيمت 

طوالنى مدت يا پايدار نداشته است.
ــى راد اظهار كرد:  ــين زمان محمد حس
ــبختانه از 10 روز گذشته قيمت  خوش
مرغ به حالت متعادل رسيده و به همين 
دليل آرامش نسبى در صنعت مرغدارى 
ــا اين قيمت ها  ــت، ام به وجود آمده اس
نسبى بوده و تا يك ماه آينده افت تقاضا 

خواهيم داشت.
ــفانه همزمان با شروع  وى افزود: متاس
مدارس نقدينگى مردم كم شده و ميزان 
ــود؛  تقاضا براى خريد مرغ كمتر مى ش
ــور پيش بينى مى كنيم  به همين منظ

ــته  تا يك ماه آينده كاهش تقاضا داش
باشيم. 

زمانى راد خاطرنشان كرد: از مسووالن 
ــه مدون براى  مى خواهيم تا يك برنام
ــن كنند تا  ــرغ تدوي ــذارى م قيمت گ
ــن صنعت به وجود  مقدارى ثبات در اي
آيد و تداوم توليد داشته باشيم؛ در حال 
ــرغ زنده  ــر كيلوگرم م حاضر قيمت ه
درب مرغدارى هاى سراسر كشور 4500 

تومان تا پنج هزار تومان است.

اصرار وزارت نيرو بر گران شدن آبافزايش پنج ميليون تومانى وام مسكن مهر تدوين برنامه مدون براى قيمت گذارى مرغ

حال وروز اين روزهاى بازارخودرو؛

خواب زودهنگام زمستانى در راه است؟

تخفيف برندها؛ 

جنگ زرگرى يا حراج واقعى
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ــفانه در برخي از مناطق هنوز برخى افراد با افتخار  متاس
خود را شكارچي مي نامند و هنوز در كنار الشه خون آلود 
ــبكه هاي  ــادگاري گرفته و در ش ــس ي يك حيوان عك

اجتماعي منتشر مي كنند.
ــازمان  ــاركت مردمي س ــر آموزش و مش مديركل دفت
ــت: محيط زيست كشور ما  حفاظت محيط زيست نوش
ــت.  ــيب اس ــرض آس ــف در مع ــاي مختل در زمينه ه
شكار و نحوه شكار در گونه هاي گوناگون زيست محيطي 
باعث شده تا زنگ خطر هاي محيط زيستي در اين زمينه 

به صدا در آيد.
ــوي معاونت محيط طبيعي  بنابر آمار منتشرشده از س
ــوع گونه هاي  ــت، مجم ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــوزن، آهو  ــش، گ ــوچ، بز، مي ــه كله ق ــي از جمل طبيع
ــيده  ــور رس ــزار راس در كش ــر از 110 ه ــه كمت و...، ب

است.
ــوري در  ــن گونه هاي جان ــداد اي ــار را با تع  اگر اين آم
ــه كنيم، خواهيد ديد كه حدود  نيم قرن گذشته مقايس
ــور  90 درصد از اندوخته هاي جانوري علف خوار در كش
ــود تا به افراد  ــبب مي ش ــرايط س از بين رفته اند. اين ش
ــه هيجان  ــح، تخلي ــه تفري ــه اي از جمل ــر بهان ــه ه ب

يا هر علت ديگر، اجازه شليك به حيات وحش داده نشود.
ــت هاي غلط  ــال برخى سياس ــفانه به دليل اعم متاس
ــك  ــش از ي ــون بي ــته هم اكن ــاي گذش در مديريت ه
ــت.  ــده اس ــلحه براي مردم صادر ش ــواز اس ميليون ج
ــلحه هاي  به راحتي مي توان تصور كرد كه وجود اين اس
ــيبي  ــلحه هاي بدون مجوز چه آس جواز دار در كنار اس

به طبيعت مي زند. 
ــنگ نيز از  ــت كه هر ساله سهميه فش اين در حالي اس
طريق سازمان محيط زيست براي دارندگان مجوز شكار 
ــالمت  ــن امر در واقع س ــود كه اي ــر گرفته مي ش در نظ
ــليك  ــت. در اصل ش ــانه رفته اس ــش را نش حيات وح
به سمت موجود زنده براي تفريح و خالي كردن هيجان 

از نظر محيط زيستي پسنديده نيست.
نگهداري حيوانات و حفاظت از آنها به منزله پاسداشت 

بخشى از محيط زيست است. 
ــدات فراواني  ــي تاكي ــگ اصيل ايران در فرهن
ــت بوم از طريق  در زمينه حفاظت از زيس
ــزرگان تاريخ  ــدات ب ادبيات و تاكي
ــور شده  كش
 . ــت س ا

درعين حال 
بايد به اين نكته 

ــت  داش ــه  توج
ــا اعمال  كه نمي توان ب

و  ــري  قه ــت هاي  سياس
ــركوب كننده،  س ــات  اقدام

ــكارچيان  ــف و ش ــكار را متوق ش
ــاند.  رس ــازات  مج ــد  اش ــه  ب را 

ــه افزايش  ــردم در اين زمين بايد فرهنگ م
يابد.

ــفانه در برخي از مناطق هنوز برخى افراد با افتخار  متاس
ــه حيوانات  ــكارچي مي نامند و در كنار الش خود را ش
ــات را بايد  ــن اقدام ــع اي ــد؛ در واق ــى گيرن عكس م
ــراد ديگر جرات  ــرد تا اين اف به عنوان لكه ننگ ياد ك

نكنند خود را شكارچي بخوانند. اگر اين اقدامات لحاظ 
ــاله شكار را  ــود مي توان به طرز معني دار و پايدار مس ش

در كشور حل و فصل كرد. 
ــات جزو  ــكار حيوان ــه ش ــان داد ك ــل نش ــد در عم باي
ــه اين ترتيب  ــت و ب عاليق افراد فرهيخته اجتماع نيس
اندك اندك زمينه را براي كاهش ميل به شكار در افراد 

ايجاد كرد. 
ــق افراد  ــرژي و عالي ــراي تخليه ان ــد ب ــار آن باي در كن

ــدازي و جوايزي را به آنها  ــدازي را راه ان ميدان هاي تيران
ــلبي در اين زمينه نيز  اختصاص داد. درباره اقدامات س
ــكار نزديك به دو سال از  مي توان به عدم صدور پروانه ش

سازمان محيط زيست اشاره كرد.
براي مديريت نحوه شكار در جامعه نيز به دنبال برگزاري 
ــن ترتيب بتوان  ــتيم تا به اي ــي هس كارگاه هاي آموزش
ــكارچيان را ترغيب كرد  ــتي ش سمن هاي محيط زيس
ــتن تفنگ  ــار گذاش ــاهد كن ــكل داوطلبانه ش ــه ش و ب
ــونامي تفنگ در محيط زيست  ــكارچيان با عنوان س ش

كشور بود. 
ــال 92 اين اقدام از  ــفند س ــت كه از اس بايد توجه داش
سوي طرفداران محيط زيست در كردستان (اورامانات) 
ــد و در حركت خودجوش بيش از هزار شكارچي  آغاز ش
اسلحه خود را كنار گذاشته اند. همچنين سازمان محيط 
ــكيل گروه براي افرادي كه شكار را  زيست نيز در پي تش
به طور تفريحي كنار گذاشته اند، بوده است تا طرفداران 
محيط زيست را كه زماني شكارچي بودند، بتوان به عنوان 

مدير در منطقه منصوب كرد. 
براي تحقق اين مهم بايد در بين اين افراد به ايجاد انگيزه 
ــراي مثال  ــت. ب ــاي گوناگون همت گماش و آموزش ه
ــنين  ــي در طبيعت در س ــه نيز اگر حيوان در اين زمين
ــراي گونه هاي  ــيب زا ب ــالي بود يا وجود آن آس كهن س
ــاز فراتر بود؛  ــه از حد مج ــا ظرفيت يك گون برتر بوده ي
ــتفاده  ــكار اس ــد از مزاياي پروانه ش آن افراد مي توانن
ــارج  ــرج و مخ ــراي خ ــدي ب ــد و درآم كنن
ــن ترتيب  ــد تا بدي ــت آورن محلي به دس
ــه را مديريت  ــاي منطق بتوان هزينه ه

كرد. 
ــه  ــت ك ــر اس ــايان ذك ش
ــت  ــم قرار اس اين مه
ــال جاري در  در س
جلسه شوراي عالي 
ــت  زيس ــط  محي

ــيوه نامه       ــاس ش ــر اس ب
گروه هاي اختصاصي ابالغ 

شود.

خبردر حال انقراضخبردر حال انقراض

رييس مركز ملى تحقيقات جنوبگان گفت:راه اندازى پايگاه تحقيقاتى 
ــاه ملى  ــاى پژوهشگ ــت ه ــان، جزو سياس ــران در جنوبگ ــى اي دايم
اقيانوس شناسى و علوم جوى است و بايد براى اين كار رديف اعتبارى 

تعريف شود.
ــان و متخصصان  ــه اى متشكل از محقق ابوالفضل صالح افزود: كميت
ــى  ــاه ملى اقيانوس شناس ــف و اعضاى پژوهشگ ــاه هاى مختل دانشگ
ــران در جنوبگان تشكيل و  ــاه تحقيقاتى دايمى اي در مورد ايجاد پايگ
ــرى  ــم گي ــرح تصمي ــن ط اي ــراى  اج ــى  ــورد چگونگ م در 

مى كند.
ــودن آن از لحاظ  ــاس ب وى ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع و حس
آموزش و تجهيزات، اعضاى كميته در يكى از جلسات تصميم گرفتند 

رديف اعتبارى جداگانه اى به اين طرح اختصاص يابد.
ــم نامه با برخى كشورها  صالح افزود: در حال رايزنى براى امضاى تفاه
ــيه، آلمان و نيوزيلند كه در جنوبگان پايگاه دارند، هستيم،  مانند روس
ــه فعاليت  ــه در اين زمين ــت ك ــال اس همچنين مالزى حدود 10 س
مى كند؛ از اين رو در حال مذاكره با اين كشور براى استفاده از تجربيات 

اين كشورهستيم.
ــى از كشورها  ــى يك ــز تحقيقات ــه مراك ــق ب ــزام محق ــت: اع وى گف
ــاى پژوهشگاه ملى  ــزو برنامه ه ــات جنوبگان آنها ج به مركز تحقيق
ــم در همين  ــه ها ه ــاد تفاهم نام ــت، كه انعق ــى اس اقيانوس شناس
ــزام صورت ــى در زمينه اع ــود، اما هنوز كار عمل ــتا انجام مى ش راس

 نگرفته است.
رييس مركز ملى تحقيقات جنوبگان در مورد ضرورت راه اندازى پايگاه 
دايمى جمهورى اسالمى ايران در جنوبگان اظهار كرد: محققان ايرانى 
ــاه، تحقيقات در زمينه هايى  ــورت راه اندازى اين پايگ مى توانند در ص
ــى، نقشه نگارى، زمين شناسى، يخ شناسى،  همچون اقيانوس شناس
يخچال شناسى، اقليم شناسى و هواشناسى را در اين منطقه دنبال كنند.

ــى بين كشورهاى جهان  صالحى گفت: در حال حاضر رقابت تنگاتنگ
ــب جنوب وجود  ــاى علمى در قط ــات و فعاليت ه براى انجام تحقيق
ــتيم تا  ــد، در تالش هس دارد كه ايران نيز نبايد از اين عرصه به دور باش
ــاه تحقيقاتى دارد  دركنار يكى از كشورهايى كه در قطب جنوب پايگ
همكارى هاى تحقيقاتى انجام دهيم تا به مرور پايگاه تحقيقاتى كشور 

را راه اندازى كنيم.
ــاى قطب جنوب  ــيرين جهان در يخ ه ــا 70 درصد منابع آب ش تقريب
ــردترين منطقه جهان ــت كه اين ناحيه س قرار دارد؛ اين در حالى اس

ــد،  ــانتيگراد نيز مى رس ــت و دماى آن حتى به منفى 90 درجه س  اس
ــر مربع ،  ــون و 600 هزار كيلومت ــعت 14 ميلي ــا وس قاره جنوبگان ب
بيش از هشت و نيم برابر مساحت ايران و پنجمين قاره از لحاظ وسعت 
ــت، به طورى كه 10 درصد خشكى هاى جهان را به خود  و بزرگى اس

اختصاص داده است.

ــالدوس»  ــطح «انس ــى از مايعات در زير س ــا از وجود اقيانوس ناس
ــراى كشف  ــالش ها ب ــر داد تا ت ــل خب ــياره زح ــروف س قمر مع

حيات فرازمينى در اين جرم فضايى ادامه يابد.
 انسالدوس همواره براى دانشمندان علوم فضايى از اهميت زيادى 
برخوردار بوده است. تا پيش از اين تصور مى شد كه اين جرم فضايى 
ــد؛ اما حاال دانشمندان  ــرگردان در فضا باش تكه اى عظيم از يخ س
ــطح قمر زحل، انبوهى از مايعات و شايد آب  مى دانند كه در زير س

وجود دارد.
آنها اين يافته مهم را با توجه به بخارات مشاهده شده در قطب جنوب 
انسالدوس به دست آورده اند و حاال در تازه ترين دستاورد مربوط 
به اين جرم فضايى مشخص شده است كه در زير سطح يخ زده آن 
ــطه تاثيرگذارى  اقيانوس عظيمى از مايعات وجود دارد كه به واس
ــكل مايع  ــته اين جرم فضايى، به ش جاذبه درونى آن و تغيير هس

در جريان است.
ــاد اين اقيانوس  ــدان مطمئن نبودند كه ابع تا پيش از اين دانشمن
ــينى  ــا اطالعات فضاپيماى كاس ــت، ام در چه حد و اندازه اى اس
ــات  ــى از مايع ــوس عظيم ــالدوس اقيان ــد انس ــى ده ــان م نش

در حال جريان، به دور هسته خود دارد.
ــى دقيق حركات تند و آهسته اين جرم  ــا با بررس دانشمندان ناس
فضايى در گردش به دور زحل متوجه شده اند كه در نتيجه كندى 
و تندى حركت، جابه جايى هايى در صخره هاى درونى آن صورت 
ــه مايعى ميان  ــن رو دور از ذهن نخواهد بود كه الي مى گيرد. از اي

پوسته و هسته انسالدوس وجود داشته باشد.
اين جرم فضايى به عنوان يكى از اهدف اصلى دانشمندان در كشف 
ــوب  ــى محس ردپاى احتمالى حيات فرازمينى در منظومه شمس
مى شود و حاال دانشمندان روزى را تصور مى كنند كه فضاپيمايى 
ــورد نظر، محتواى  ــده و ضمن نمونه بردارى از مايع م راهى آن ش

تشكيل دهنده آن را مشخص كند.

تخصيص اعتبار براى راه اندازى 
پايگاه دائمى ايران در جنوبگان

با كمك فضاپيماى كاسينى صورت گرفت؛

تاييد وجود اقيانوسى از مايعات 
در مهم ترين قمر زحل

                دريچه

ــازمان حفاظت محيط زيست  ــكار و صيد س مدير كل حفاظت و مديريت ش
ــوران وحشى از  ــى جان ــذف تدريج ــته ح ــال گذش ــان اينكه از يك س با بي
ــت،گفت:  ــازمان قرار گرفته اس ــتور كار اين س ــيرك در دس نمايش هاى س
با برنامه ريزى انجام شده اميدواريم تا پايان سال 94 شاهد حذف كامل حيات 

وحش در سيرك ها باشيم .
 به گزارش پايگاه اطالع رسانى محيط زيست اصفهان «پاما» ، على تيمورى 
ــر دوره گرد، معركه گير  ــيارى با عناوينى نظي افزود:  از قديم االيام افراد بس
ــد از طريق به  ــب در آم ــى خيابانى با هدف كس ــالح پهلوانان محل و به اصط
اسارت درآوردن حيوانات وحشى از قبيل شير، خرس و ميمون و غيره اقدام 
ــتاها كرده و براى آنان اجراى  به جلب مردم كوچه خيابان و گاها مردم روس
ــات طنزآميز با  ــير و يا حرك نمايش هايى مانند كشتى گرفتن با خرس و ش

ميمون و يا بازى با مارهاى سمى و يا غير سمى بزرگ مى كردند.
ــچ نظارتى  ــا بدون هي ــال ه ــت پهلوانان محلى س ــرد: فعالي وى تصريح ك
ــه داليل مختلف ديگر  ــه كارهاى خود ادامه داده و بعضا ب بر آنان به راحتى ب
ــتى بوده  ــود را جايگزين كردند كه اين امر ضربه اى به تنوع زيس حيوانات خ

است.
ــراد كه بعدها  ــته تا كنون اين اف ــال گذش تيمورى ادامه داد: در 15 تا 20س
ــيرك هاى بزرگ و كوچك شروع به فعاليت هاى  تعدادى از آنان در قالب س
گسترده تر كردند، تحت نظارت سازمان قرار گرفته و براى آنان پرونده تشكيل 
ــعى بر آن بوده كه فعاليت آنها تاحد امكان ضابطه مند و از انجام  ــده و س ش
تخلفات كه يكى از مصاديق تخلف آزار و اذيت جانوران است؛ جلوگيرى شود.
ــت محيط  ــازمان حفاظ ــكار و صيد س ــت ش ــت و مديري ــل حفاظ مدير ك

ــه  ــان اينك ــا بي ــت ب زيس
ــر در اين اداره  درحال حاض
كل حداقل 26 فرد حقوقى 
و حقيقى به منظور داشتن 
ــاز و قابل  فعاليت هاى مج
ــده  ــرى داراى پرون پيگي
ــا انجام  ــت: ب ــتند، گف هس
ــات نظارتى  ــى اقدام تمام
ــتانى ، فعاليت  ستادى و اس
ــى و حقوقى  ــراد حقيق اف
ــر ويژه و  ــب از يك قش اغل
ــگ و موقعيت  داراى فرهن

متفاوت هستند.
ــن  ــه داد: اي ــورى ادام تيم
ــكالت  ــراد داراى مش ف ا
ــه  ك ــوده  ب اى  ــده  عدي
ــوان  ــى ت ــه م از آن جمل
به درگير كردن ذهن ، وقت 

و توان كارشناسان ستادى، 
ــان و  ــردن كارشناس دورك
ــتان  ــاى اجرايى اس نيروه
ــا اهميت خود،  از وظايف ب
ــى  ــر قانون ــت غي برداش
حيوانات وحشى از طبيعت 
ــاق جانوران  و افزايش قاچ
ــع  ــوان آزارى و تضيي و حي

حقوق آنها اشاره كرد.
ــد : اداره  ــاد آور ش وى ي
ــت و مديريت  ــل حفاظ ك
ــازمان  ــد س ــكار و صي ش
ــت  ــت محيط زيس حفاظ
ــر محدود  ــعى ب همواره س
كردن اين فعاليت ها داشته 
ــاس سياست هاى  و بر اس
سازمان، جلسات متعددى با 
حضور كارشناسان و مديران 

ستادى، سازمان هاى مردم نهاد زيست محيطى، اساتيد دانشگاهى، مديران 
برخى سيرك هاو هر فرد صاحب نظر به منظور اتخاذ تصميم مناسب برگزار 

كرده است.
در يك سال گذشـته هيچ مجوزى براى معركه گيران خيابانى صادر 

نشده است
 تيمورى، منطقى ترين راهكار با توجه به لزوم لحاظ كردن مشكالت معيشتى 
افراد فعال در زمينه نمايش با حيوانات و ساماندهى حيوانات وحشى سيرك 
ها و تعيين تكليف محل نگهدارى آن ها پس از ممنوعيت كامل، روش حذف 
ــال گذشته به صورت برنامه  تدريجى عنوان كرد و گفت:  اين برنامه از يك س
ريزى شده شروع شده است كه تا كنون اين عمليات نتايج بسيار مثبتى را در 
پى داشته و به طور كل هيچ مجوزى براى دوره گردان و معركه گيران خيابانى 

صادر نشده است.
حذف كامل حيات وحش در سيرك ها تا پايان سال 94

ــى و حقوقى  ــرد حقيق ــداد 26 ف ــر از تع ــال حاض ــرد: در ح وى تصريح ك
ــار آنها نيز  ــل و حيوانات در اختي ــدود 22 مجموعه تعطي داراى پرونده ،ح
ساماندهى شده وصرفا چهار مجموعه به صورت فعال و نيمه فعال وبا كاهش 
ــس از اخذ تعهد نامه  ــات تحت اختيار خود، پ چشمگير تعداد و انواع حيوان
ــرى از حيوانات ،  ــز بهره گي ــط و قبول زمان خط قرم ــر رعايت ضواب مبنى ب
به صورت مجاز اجراى نمايش دارند. تيمورى با اشاره به همكارى و مساعدت 
ــاس تصميمات و  ــر اس ــتادى گفت: ب ــتانى و س ــان اس مديران و كارشناس
برنامه ريزى انجام شده اميدواريم تا پايان سال 94 شاهد حذف كامل حيات 

وحش در سيرك ها باشيم .

عكس روز 

در 
محيط زيست

ــفانه در برخي از مناطق هنوز برخى افراد با افتخار  متاس
خود را شكارچي مي نامند و هنوز در كنار الشه خون آلود 

ــليك  ــت. در اصل ش ــانه رفته اس ــش را نش حيات وح
به سمت موجود زنده براي تفريح و خالي كردن هيجان 

از نظر محيط زيستي پسنديده نيست.
نگهداري حيوانات و حفاظت از آنها به منزله پاسداشت 

بخشى از محيط زيست است. 
ــدات فراواني  ــي تاكي ــگ اصيل ايران در فرهن
ــت بوم از طريق  در زمينه حفاظت از زيس
ــزرگان تاريخ  ــدات ب ادبيات و تاكي

درعين حال 
بايد به اين نكته 

ــت  داش ــه  توج
ــا اعمال  كه نمي توان ب

و  ــري  قه ــت هاي  سياس
ــركوب كننده،  س ــات  اقدام

ــكارچيان  ــف و ش ــكار را متوق ش
ــاند.  رس ــازات  مج ــد  اش ــه  ب را 

ــه افزايش  ــردم در اين زمين بايد فرهنگ م

ــفانه در برخي از مناطق هنوز برخى افراد با افتخار  متاس
ــه حيوانات  ــكارچي مي نامند و در كنار الش خود را ش
ــات را بايد  ــن اقدام ــع اي ــد؛ در واق ــى گيرن عكس م
ــراد ديگر جرات  ــرد تا اين اف به عنوان لكه ننگ ياد ك

نكنند خود را شكارچي بخوانند. اگر اين اقدامات لحاظ 
ــاله شكار را  ــود مي توان به طرز معني دار و پايدار مس ش

ــتفاده  ــكار اس ــد از مزاياي پروانه ش آن افراد مي توانن

ــه را مديريت  ــاي منطق بتوان هزينه ه

ــال جاري در  در س
جلسه شوراي عالي 
ــت  زيس ــط  محي

ــيوه نامه       ــاس ش ــر اس ب
گروه هاي اختصاصي ابالغ 

شود.
در حال جريان، به دور هسته خود دارد.

ــى دقيق حركات تند و آهسته اين جرم  ــا با بررس دانشمندان ناس
فضايى در گردش به دور زحل متوجه شده اند كه در نتيجه كندى 
و تندى حركت، جابه جايى هايى در صخره هاى درونى آن صورت 
ــه مايعى ميان  ــن رو دور از ذهن نخواهد بود كه الي مى گيرد. از اي

پوسته و هسته انسالدوس وجود داشته باشد.
اين جرم فضايى به عنوان يكى از اهدف اصلى دانشمندان در كشف 

در 
محيط زيست

تيمورى : 

حذف كامل حيات وحش در سيرك ها تا پايان امسال

سونامي

تفنگ



روى خط خبر
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عضو كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اينكه دفترچه بيمه بايد مانند 
ــودگفت: وجود بيمه خدمات درمانى  ــنامه و كارت ملى يكسان ش شناس
ــت.  هم اكنون هر فردى يا هر ارگانى بيمه  در دست مردم غير عادالنه اس
متفاوتى در دست دارد،پس بايد دفترچه بيمه ايرانيان يكسان سازى شود.

ــان سازى بيمه ها در كشور  عابد فتاحى،  درباره لزوم طرح تجميع و يكس
ــا برخى افراد  ــتند؛  ام ــى از هموطنان ما اصًال بيمه نيس اظهار كرد:  برخ
ــهروند درجه يك  ــه اينكه هر ايرانى ش ــه نوع بيمه دارند؛  اما با توجه ب س
ــور وجود ــود چه دليلى براى بيمه هاى متفاوت در كش ــوب مى ش محس

 دارد؟
ــت و درمان مجلس با بيان اينكه زمانى عدالت  ــيون بهداش عضو كميس
ــنامه يا كارت ملى  ــود كه دفترچه بيمه ايرانيان مانند شناس برقرار مى ش
ــيون بهداشت مجلس  ــكى گفت: در كميس ــود به بسيج پزش يكسان ش
ــى بيمه هاى  ــت؛ حت ــده اس ــن موضوع بحث زيادى انجام ش راجع به اي
ــز غيرعادالنه ــود ني ــى انجام نمى ش ــه در ازاى آن پرداخت ــى ك تكميل

 است.
ــود و  ــازى ش ــان س ــه افزود: بايد دفترچه بيمه ايرانيان يكس وى در ادام
ــت اما در افق  ــالمت ضعيف اس ــاق نيفتد تحقق در عدالت س اگر اين اتف
ــور  ــده كه همه بيمه هاى درمانى و خدماتى كش ــعه مقرر ش برنامه توس
ــت كه طرح تجميع  ــال اس ــوند.فتاحى با بيان اينكه يك س ــان ش يكس
ــت، اظهار كرد: رهبر معظم  بيمه ها در محلس مورد بحث قرار گرفته اس
ــد از تجميع  ــتند تا همگان بتوانن ــاره داش انقالب نيز به اين موضوع اش
ــكايات  ــان و ش ــه به تاكيدات ايش ــوند پس با توج ــا بهره مند ش بيمه ه
ــر خواهد ــكان پذير ت ــن امر ام ــال انجام اي ــوع احتم ــردم از اين موض م

 شد.

در گفت وگو با يك نماينده مجلس مطرح شد؛
دفترچه بيمه بايد مانند شناسنامه

 و كارت ملى يكسان شود
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ــت؛  اما  ــتانى اجبارى اس اگرچه ثبت نام در مقطع پيش دبس
ــى واگذار  ــراى آن را به بخش خصوص ــرورش اج آموزش و پ

كرده است.
ــتانى هم    خبرنگار پيك بامدادى با اين عنوان كه پيش دبس
اكنون به معماى نظام آموزشى كشور تبديل شده و شاه كليد 
ــت كه آموزش و پرورش از زيربار  اين معما هم هزينه هايى اس
آن شانه خالى مى كند در مصاحبه با مردم از هزينه هاى يك 
ــت هزار تومانى پيش دبستانى ميليون تا يك ميليون و دويس
 مى گويند.آموزش و پرورش معتقد است پيش دبستانى جزو 
مقاطع رسمى تحصيلى نيست و كفگير منابع مالى متولى امور 
ــه ته ديگ خورده  فرهنگى آموزش و پرورش نيز مانند هميش
است؛ پس دركل هزينه پيش دبستانى بايد از جيب اولياء تامين 
ــال حقوق كارمندان 15 درصد  شود؛  اما جالب است كه امس
ــتانى 25 درصد گران شده  افزايش داشته و شهريه پيش دبس
ــتان ها مى گويد: پارسال هزينه پيش  است. مدير يكى از دبس
دبستانى 700 هزار تومان و امسال پيش بينى مى شود با 25 
درصد افزايش حدود يك ميليون تا يك ميليون و دويست هزار 
ــت كه مدارس دولتى كالس هاى  تومان باشد.اين درحاليس
پيش دبستانى برگزار مى كنند و همچون مدارس غيرانتفاعى

 شهريه مى گيرند؛  شهريه اى كه دست مربيان پيش دبستانى را 
هم نمى گيرد، چون بسيارى از مربى ها از وضع بيمه و حقوقشان 
ــز غيرانتفاعى  ــركل مدارس و مراك گله دارند. زينى وند مدي
ــال هزينه پيش  ــت امس آموزش و پرورش مى گويد: قرار اس

دبستانى از يك ميليون تومان تجاوز نكند.
وى گفت:متناسب با فضا، امكانات، نيروى انسانى و تجهيزات 
آموزش و پرورش هر منطقه موظف است ميزان شهريه را تعيين 
ــهريه اينگونه پيش دبستانى هايى كه در  كند؛  اما ميانگين ش
فضاهاى دولتى فعاليت مى كنند در شهر تهران 800 هزار تومان 
است و در هيچ يك از مناطق تهران باالتر از يك ميليون تومان 
براى شهريه پيش دبستانى هايى كه در فضاهاى دولتى برگزار 
مى شود نداريم.جعفرى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس مى گويد: اگر فرض كنيم پيش دبستانى اجبارى است 
آموزش اجبارى برابر اصل 30 قانون اساسى بايد بدون هزينه 
باشد؛ بنابراين در اين مورد شبهه قانونى اصلى وجود دارد كه ما 
برابر وظايف نظارتى مان اگر گزارشى مستند دريافت كنيم از 
مسووالن سوال خواهيم كرد.آغاز دوره تحصيلى امسال نزديك 
و بهتر است اهالى بهارستان و پاستور براى حل معماى پيش 

دبستانى ها در سال آينده راه حلى منطقى پيدا كنند.

در نظام هاى پيشرفته دنيا در بستر سالمت دو بيمه به ارائه 
خدمات مى پردازند؛ بيمه پايه و تكميلى درمان كه در كشورما 
ــتند؛  اما تفاوتى كه بين خدمات  هم اين دو بيمه فعال هس
ــورهاى پيشرفته  ــانى بيمه ها در كشور ما و بعضى كش رس
ــالمت وجود دارد اين است كه دركشور هايى كه  در نظام س
ــان را خوب طراحى كرده اند و به صورت ــالمت ش نظام س
 كارشناسى شده فعاليت مى كنند صددرصد مردم بيمه پايه 
هستند و حتى در مرحله باالتر اين بيمه پايه به صورت اجبارى 
ــود كه اگر يك نفر به هر دليلى بيمار شد شرايط  ارائه مى ش

درمان برايش فراهم باشد.
 بيمه پايه تا قبل از اين در كشور ما جايگاه مشخصى نداشت؛ 
ــته، يعنى سال 93 بيمه پايه  اما خوشبختانه در سال گذش
همگانى گسترش پيدا كرد و حاال مى توان ادعا كرد كه آمار 
پوشش آن به باالى 99 درصد رسيده و اجبار به بيمه پايه در 
قانون ما هم مدنظر قرارگرفته؛ به طورى كه در سال 95 همه 
مردم ايران بايد بيمه پايه باشند ؛ اما موضوع مهمى كه در اين 
فرآيند وجود دارد و بيمه تكميلى را تحت تاثير قرار مى دهد 
ــت كه بيمه پايه در يك نظام پيشرفته سالمت تمام  اين اس
نيازهاى ضرورى درمان را پوشش مى دهد، براى مثال اگر يك 

نفر مشكل آپانديس دارد و جراحى برايش ضرورى است، بيمه 
پايه اين جراحى را پوشش مى دهد. به عبارتى هر مشكل و 
بيمارى اى كه ممكن است يك نفر را گرفتار كند كه اختيارى 
ــت و نياز به درمان فورى دارد، تحت پوشش بيمه پايه  نيس
قرار مى گيرد. از آن طرف درمان ها و جراحى هاى اختيارى 
ــش بيمه تكميلى قرار مى گيرند؛  و غيرضرورى تحت پوش
مثل جراحى هاى زيبايى. متاسفانه در كشور ما به اين تفاوت 

پرداخته نشده و بيمه هاى پايه اين اندازه پوشش را ندارند.
ــده بگيرند به ــى از خدماتى كه بايد به عه در نتيجه بخش

 بيمه هاى تكميلى محول شده است.درحالى كه همه مردم 
هم امكان استفاده از بيمه تكميلى را ندارند و در نتيجه فرآيند 
ــراى خيلى ها با  ــيارى از بيمارى هاى ضرورى ب درمان بس
ــود.نكته ديگرى كه بايد مورد توجه  مشكل روبه رو مى ش
قرار دهيم اين است كه بيمه پايه محل رقابت نيست، محل 
ــت و بالعكس بيمه  خدمت دهى نيازهاى ضرورى مردم اس
تكميلى محل رقابت است يعنى مردم مى توانند خدماتى را 
كه مازاد بر نيازهاى ضرورى شان است از بيمه تكميلى بخرند 
ــه هاى تكميلى ــتفاده كنند پس بيم تا در صورت لزوم اس

 مى توانند متعدد باشند و رقابت هم داشته باشند.

مصوبه قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن هيات وزيران كه به پيشنهاد 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در راستاى گسترش اقدامات قانونى براى 
ــيد  ــراد داراى معلوليت به امضاء رييس جمهورى رس پيگيرى حقوق اف
ــد، تشريح ــالمى برس ــوراى اس تا در مرحله نهايى به تصويب مجلس ش

 شد.
ــال  ــت از حقوق معلوالن مصوب س ــه قانون جامع حماي با توجه به اينك
ــايش و آرامش گروه  ــبى و قابل مالحظه در آس 1383 به رغم بهبود نس
ــى افراد داراى معلوليت  هدف و ارتقاء سطح خدمات حمايتى و توانبخش
نتوانسته آنگونه كه شايسته و بايسته است انتظارات و توقعات ميليون ها 
ــرآورى آنان را ــازد و موانع عمده ف ــهروندان معلول را برآورده س نفر از ش

 رفع كند؛ از اين رو  به منظور رفع موانع پيشرو، انطباق مفاد قانن با تحوالت 
ــتخدامى، استفاده  ــور به ويژه در رابطه با نظام ادارى و تسهيالت اس كش
ــور در بهبود سطح زندگى افراد  از ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل جديد كش
ــاى مغفول در قانون  ــب براى نيازه جامعه هدف و ارائه راهكارهاى مناس
ــارى تقديم مجلس ــهريورماه ج ــون جامع ش ــخه بازنگرى قان قبلى نس

 شد.

خبر

ــازمان تأمين اجتماعى از برنامه ريزى در  معاون فرهنگى و اجتماعى س
راستاى تحقق اهداف اين سازمان در زمينه درج و ترويج مفاهيم بيمه و 

تامين اجتماعى در كتب درسى خبر داد.
ــت: به منظور تحقق اهداف مورد نظر  دكتر منصور اعتصامى اظهار داش
ــط معاونت  در اين بخش مجموعه اقدامات محتوايى صورت گرفته توس
فرهنگى و اجتماعى سازمان تأمين اجتماعى براى معاون پژوهشى وزارت 

آموزش و پرورش ارسال مى شود.
ــى ويژه دانش آموزان با  ــاء نويس ــابقه انش ــاره به برگزارى مس وى با اش
ــمند انشاء تامين در  موضوع تأمين اجتماعى گفت: با توجه به كار ارزش
سطح سازمان كه مورد استقبال قرار گرفت، مقرر شد از طريق اداره كل 
آموزش و پرورش استان تهران به عنوان موضوع مسابقه مدارس استان 
و نهايتا به صورت ملى طراحى و انجام شود.اعتصامى برگزارى اردوهاى 
ــى براى دانش آموزان جهت بازديد از مراكز تامين اجتماعى را از  آموزش
ديگر برنامه هاى سازمان تأمين اجتماعى عنوان كرد و افزود: با هماهنگى 
معاونت پرورشى وزارت آموزش و پرورش برنامه ريزى الزم انجام شده و 

اين امر از سال تحصيلى 95-1394 در دستور كار قرار مى گيرد.
وى با اشاره به اينكه مقرر است در آينده نزديك (آذر ماه) در كتب درسى 
ــطح ابتدايى تا مقطع نهم بازنگرى صورت گيردگفت: اگر سازمان  در س
ــب با كتب  تأمين اجتماعى مطالب و محتواى علمى آماده ارائه، متناس
ــد، از امتياز باال براى ورود در كتب درسى برخوردار  ــته باش درسى داش

خواهد بود.
ــه تطبيقى در مورد  ــبت به مطالع اعتصامى ادامه داد: در اين رابطه نس
كشورهاى موفق در حوزه تدوين مطالب آموزشى بيمه و تامين اجتماعى 
در كتب درسى بويژه كشورهاى اسكانديناوى و ساير كشورهاى اروپايى 
توسط موسسه عالى پژوهش صورت خواهد گرفت و نتايج آن در اختيار 

وزارت آموزش و پرورش قرار مى گيرد.
ــازمان تأمين  ــط س ــى توس ــن تحليل محتواى كتب درس وى همچني
ــرورش را از ــى وزارت آموزش و پ ــت پژوهش ــا كمك معاون اجتماعى ب

ــه دنبال آن نيز امكان  ــت و افزود: ب  برنامه هاى مطالعاتى پيش رو دانس
ورود مطالب در دروس مختلف به حوزه معاونت پژوهشى سازمان تاليف 

كتب درسى ارائه مى شود.
ــى از تأليف كتاب  ــازمان تأمين اجتماع معاون فرهنگى و اجتماعى س
ــع مختلف  ــوزگاران مقاط ــژه آم ــه» وي ــى براى هم ــن اجتماع «تامي
ــى و تامين  ــم و تعاريف بيمه اجتماع ــه مفاهي ــر داد و افزود: كتابچ خب
ــاء تامين نيز تهيه  ــابقه انش اجتماعى و كتابچه جمالت برگزيده از مس
ــرار خواهند  ــش آموزان ق ــوزگاران و دان ــت كه در اختيار آم ــده اس ش
ــعب تأمين  ــش آموزان از ش ــا بازديد دان ــى در رابطه ب گرفت. اعتصام
ــازى  ــنهادى ترويج و عمومى س ــنامه پيش ــت: بخش اجتماعى نيز گف
ــوزان مدارس از  ــه بازديد دانش آم ــيوه نام بيمه و تامين اجتماعى و ش
ــده و در موعد مقرر به واحدهاى اجرايى ابالغ ــازمان تهيه ش ــعب س ش

 مى شود.

ترويج مفاهيم بيمه و تأمين اجتماعى 
در كتب درسى

يك استاد دانشگاه با بيان اينكه ريسك مصرف و فروش مواد 
مخدر دركشور بايد به ميزان قابل توجهى افزايش يابد تاكيد 
كرد: سرمايه گذارى در تقويت دانش عمومى جهت پيشگيرى 

از اعتياد ضرورت دارد.
بيژن صفوى اظهار كرد: اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر 
رويكرد مثبتى است و به نظرم يكى از بهترين فراخوان ها جهت 
پيشگيرى از اعتياد به شمار مى رود. اينكه همه بايد خود را در 
مبارزه با مواد مخدر و اعتياد سهيم بدانند امرى مبارك است و 
نتايج موثرى را به همراه خواهد داشت. البته بايد توجه داشت 
كه اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر تنها در حد شعار نباشد 
ــجم در سراسر كشور و در برخى  بلكه به صورت عملى و منس
ــاره به اينكه  ــود. وى با اش مناطق به صورت ويژه تر اجرايى ش
اعتياد ابعاد مختلفى دارد افزود: مصرف مواد مخدر چه از نوع 
صنعتى و چه سنتى عوارض زيادى دارد؛  ولى آنچه حائز اهميت 
است، آن است كه امروزه از مصرف نا آگاهانه مواد توسط جوانان 
ــيده است. به صورتى كه فرد  گزارش هاى زيادى به دست رس
نمى داند ماده اى كه به پيشنهاد دوستان براى الغرى و زيبايى 
استفاده مى كند، مخدر و روانگردان است. به نظرم الزم است 
با ارائه آگاهى به جوانان و نوجوانان ، د راين زمينه هشدار داده 
ــگاه ارائه شود تا  شود. هشدارهايى كه بايد از مدارس تا دانش
شاهد گسترش اعتياد نباشيم.اين استاد دانشگاه پيشگيرى 
و آموزش عمومى را مهم برشمرد و تاكيد كرد: دانش عمومى 
ــگيرى از اعتياد ضعيف است كه براى  ــبت به پيش جامعه نس
جلوگيرى از گسترش دامنه اعتياد بايد اين مساله تقويت شود. 
ضعف دانش افراد يك آسيب به شمار مى رود و بايد بر روى اين 
موضوع سرمايه گذارى بيشترى انجام گيرد.صفوى ادامه داد: 

جهت اثرگذارى بيشتر در امر مبارزه با مواد مخدر آگاه سازى 
مردم حائز اهميت است و در محافل اجتماعى و فرهنگى بايد 

مساله پيشگيرى مطرح شود.
ــكالت اقتصادى و ارتباط آن با شيوع اعتياد اشاره  وى به مش
ــتى اگر جوانان مشكالت ناشى از  كرد و گفت: به لحاظ معيش

بيكارى را نداشته باشند زندگى مفرح و سالم را تجربه كرده و 
كمتر به رفتارهاى پر خطر گرايش مى يابند؛ بنابراين  اشتغال 
ــت و  ــرايط ازدواج در كاهش اعتياد موثر اس ــدن ش و مهيا ش
ــاله داشته  ــترى نسبت به اين مس ــووالن بايد توجه بيش مس
ــگاه در ادامه بيان كرد: ريسك مصرف  باشند.اين استاد دانش

ــش يابد تا فرد كمتر  ــور بايد افزاي و فروش مواد مخدر در كش
ــاله گرايش يابد. اين موضوع در بسيارى از  ــمت اين مس به س
كشورهاى دنيا تجربه شده و نتايج موثرى به همراه داشته است.

صفوى با تاكيد بر اينكه سيستم مبارزه با اعتياد بايد به صورتى 
باشد كه فرد با اجبار ذهنى خود به سمت مواد مخدر گرايش 
پيدا نكند، تصريح كرد: لزوما با امر و نهى در مورد مواد مخدر 
به نتيجه نمى رسيم. بايد سازوكارى را فراهم كرد كه فردى كه 
قصد ورود به عرصه قاچاق يا خريد و فروش همچنين مصرف 
را دارد، نتواند انجام دهد و به تعبيرى براى آن مقرون به صرفه 
نباشد.وى گفت: الزم است در مورد راهكارهاى افزايش ريسك 
قاچاق يا خريد و فروش همچنين مصرف اقدامات كارشناسى 
و مطالعات دانشگاهى و تخصصى انجام گيرد تا در كنار مساله 
ــيم.اين استاد دانشگاه  ــگيرى در مبارزه نيز موفق تر باش پيش
مصرف سيگار و قليان را از ديگر مسائلى عنوان كرد كه زمينه 
ابتالء به اعتياد را افزايش مى دهد و ادامه داد: برنامه ريزى جهت 
پركردن اوقات فراغت مناسب و ارزان قيمت براى همه جوانان 
و نوجوانان در كاهش اعتياد موثر است. امروزه متاسفانه مصرف 
قليان و سيگار رشد يافته و اين مويد ناكافى بودن آموزش هاى 

اجتماعى و فرهنگى است.
ــته مى   آموزش هايى كه با ارائه آن به صورت صحيح و پيوس
ــت يافت.صفوى در پايان ضمن  ــان دس توان به نتايج درخش
ابراز خرسندى از رويكرد اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر 
ــتاد مبارزه با مواد مخدر  ــور و دبير كل س كه توسط وزير كش
مطرح شده است، ابراز اميدوارى كرد كه با ورود همه مسووالن 
دولتى و غير دولتى، كارشناسان و صاحبنظران به اين حوزه با 

همكارى مردم كاهش اعتياد در جامعه را شاهد باشيم.

بيمه پايه بايد جراحى هاى ضرورى را پوشش دهد هزينه ثبت نام پيش دبستانى ها، ميليونى شد
مصوبه اليحه جامع حمايت از حقوق 

معلوالن تشريح شد

ــت و هفتمين گردهمايى فرماندهان  ــمى در بيس  هاش
ــى رزمى دوران دفاع مقدس با گراميداشت ياد و  مهندس
خاطره شهداى دفاع مقدس روزهاى پايان شهريور را براى 
ــت و گفت: اين  همه ايرانيان يادآور خاطرات فراوان دانس

روزها يادآور رشادت هاى دوران دفاع مقدس است.
 وزير بهداشت با بزرگداشت ياد شهيدان دوران جهاد گفت: 
ــت و درعين  خاطرات خوبى از آن روزها براى ما مانده اس
حال غصه هايى است كه بايد فرو خورد و بر زبان نياورد. 

دوستان ما اين افتخار را داشتند كه در حالى 
آخرين جرعه هاى حيات را بنوشند كه همه 

وجودشان در راه اسالم و انقالب وقف بود.
ــما فرماندهان جوانى  هاشمى افزود: ش
ــناختيد و  ــا نمى ش ــر از پ ــه س بوديدك
اميدوارى هاى زيادى داشتيد كه بخشى از 
آنها محقق شد و بخش ديگرى از انتظارات 
برآورده نشد. وى با اشاره به دوران انقالب 
يادآور شد: دانشجويان در اوايل انقالب دو 

گروه شدند، عده اى سپاه 
ــكيل  را تش

ــازندگى را ساختند. البته تا قبل  دادند و گروهى جهاد س
از فرمان امام كميته هاى فوق برنامه اى وجود داشت كه 
براى آبادانى به روستاها مى رفتند و كمك مى كردند؛ اما 
ــازمان يافته شد و به يك ستاد  وقتى كه امام فرمودند، س

انقالبى تبديل شد.
جهاد سـازندگى با هدف فقرزدايى اقدامات 

فراوانى انجام داد
وزير بهداشت گفت: جهاد سازندگى با هدف فقرزدايى و 

محروميت زدايى اقدامات فراوانى انجام داد و در شرايطى 
ــما و  ــان آب و برق و جاده نبود ، به همت ش كه در آن زم
ــما در حالى كه در دوران دفاع مقدس بوديم  دوستان ش
شگفتى آفريده شد.وزير بهداشت با اشاره به دوران دفاع 
ــپاه آمدند و  ــت: نيروهاى مردمى به كمك س مقدس گف
ــتند خال نظامى كشور را پر كنند؛ اما  سپاه و بسيج توانس
ــى رزمى اين نيروهاى جهاد سازندگى بودند  در مهندس
كه روزها و شب ها كار مى كردند تا براى حفاظت از جان 
ــاد كنند. وى  ــى را ايج رزمندگان همه امكانات مهندس
ــود كه جهادگران در  افزود: در كنار اين تالش جهادى ب
ــووالن نظام توانستند آن تحول  سايه حمايت امام و مس
جدى را در بخش دفاعى كشور ايجاد كنند كه هنوز هم 
نظام از آن سود مى برد. هاشمى با اشاره به اينكه بسيارى از 
مديران امروز ما از دل جهاد سازندگى بيرون آمدند گفت: 
برخى فكر مى كردند دولتى كردن جهاد موثرتر خواهد بود 
و مسووالن دچار ترديد شدند كه از جهاد حمايت كنند يا 
آن را در دولت ادغام كنند كه دومى اتفاق افتاد و آن تحولى 
كه بعد از اين ادغام، نياز بخش اجرايى كشور بود رخ نداد.

فرهنگ انقالبى و جهادى نقطه مقابل طاغوت 
بود

وزير بهداشت خاطرنشان كرد: پيش از انقالب برخى كار 
مردم را راه نمى انداختند و حالل و حرام براى شان فرقى 
ــت درازى مى كردند؛ آنها را  ــت و به بيت المال دس نداش
ــناختيم و در مقابل آن  به عنوان فرهنگ طاغوتى مى ش
فرهنگ انقالبى قرار داشت كه وقتى در سيستم اجرايى 
قرار مى گرفت فرهنگ جهادى ناميده مى شد. وى افزود: 
امروز هم اگر از مديران جهادى نام مى بريم،  بايد بگوييم 
ــيم و همه بايد در دفاع  همه به فكر مردم و محرومان باش
ــيم. اين افراد هر  از آرمان هاى شهداى انقالب فعال باش
كجاى اين كشور كه خدمت كنند، مديران جهادى ناميده 

مى شوند.
ما معترضيم

هاشمى گفت: ما معترضيم به اينكه با آنچه به عنوان 
فرهنگ جهادى و انقالبى انتظار داشتيم فاصله 
ــر در جهتى  ــدوارم در ادامه ميس داريم. امي
ــاهد محروميت  ــم كه ديگر ش حركت كني
ــيم كه مردم به  ــاهد اين نباش نباشيم. ش
ــوند و شاهد آن  خاطر ندارى درمان نش
ــيم كه مردم به خاطر بيكارى به  نباش

آسيب هاى اجتماعى دچار شوند.
پيشرفت كشـور در گرو 
عقالنيت و تدبيـر بدون 

افراط است
ــت  بهداش ــر  وزي
ــان كرد:  خاطرنش
واقعيت آن است 
كه اگر با ميراث 

ــت، با عقالنيت و تدبير  ــمندى كه در اختيار ما اس ارزش
ــت مردم ــمت بهبود وضعيت معيش و بدون افراط به س
ــرام مردم  ــه كرامت و احت ــه طورى ك  حركت كنيم ؛ ب
حفظ شود، پيشرفت خواهيم كرد. معتقدم امكان ندارد 
حكومتى موفق باشد مگر آنكه مردمش در رفاه و آسايش 
باشند. اين معنايش دنياپرستى نيست،  بلكه اقتدار يك 

كشور در اين است كه مردمش در رفاه نسبى باشند.
ــا همدلى  ــود،  مگر ب ــر نمى ش وى افزود: اين مهم ميس
عملى و پرهيز از خودخواهى و دسته بازى و پارتى بازى. 
اميدوارم اين امر محقق شود وگرنه پاسخگويى به شهدا و 
ــوارى خواهد بود.دكتر هاشمى  خانواده ى شهدا كار دش
ــكالت دولت گفت: در شرايط سختى كه  با اشاره به مش
ــبختانه  ــت خوش از نظر اقتصادى براى دولت وجود داش
ــت آمد. اينكه به فرموده  موفقيت هاى ارزشمندى به دس
رهبر بزرگوار آرامشى در نتيجه ثبات نسبى در اقتصاد در 
جامعه ايجاد شده است خوب است. البته كامل نيست و 

بايد رونق اقتصادى رخ دهد و اشتغال ايجاد شود.
نبايد توافق هسته اى در آستانه انتخابات باعث 

دودستگى شود
ــت تاكيد كرد: نبايد موفقيت هاى دولت در  وزير بهداش
بحث هسته اى در آستانه انتخابات باعث دودستگى شود. 
اين در فرمايشات رهبر معظم انقالب هم در عيد فطر بود 
كه نه پشيمان بشويم و نه اينكه تصور كنيم اتفاق خاصى 
افتاده است كه فردا مردم از مسووالن توقعات سطح بااليى 
داشته باشند و فكر كنند معيشت شان به سرعت دگرگون 
خواهد شد.وى افزود: بايد از فرصت ايجاد شده نهايت بهره 
را برد و با عقالنيت و تكيه بر استعداد هاى كشور و نيروى 
انسانى و دانشمندان ايران در جهت خلق ثروت و كاهش 
ــمى گفت: همه كشورها به  وابستگى حركت كنيم.هاش
دنبال نفوذ هستند و اگر ما هوشيار باشيم از آن بخش هايى 
كه باعث آسيب خواهد شد جلوگيرى مى كنيم. معتقدم 
ــلطه سياسى و فرهنگى خواهد  سلطه اقتصادى باعث س
شد و هدف در واقع همين سلطه فرهنگى ست.هاشمى
 با اشاره به اينكه بايد واقع بين بود گفت: ما در سال گذشته 
ــك وزارت نفت  ــا تالش فراوان و با كم به دليل تحريم، ب
توانستيم پول منابع تحقيقات الكترونيك را كه 500 مركز 
ــتفاده مى كنند به مراجع بين المللى  علمى ما از آنها اس
پرداخت كنيم تا اين منابع قطع نشود. منابعى كه نزديك 
ــائل هم ديده شود و از به سه سال قطع بود. بايد اين مس
ــتفاده  ــش آمده در جهت منافع مردم اس فرصت هاى پي
ــات و ــد بدون احساس ــت گفت: باي ــم. وزير بهداش كني
 سوء  استفاده در جهتى حركت كنيم كه به تقويت وحدت 
ملى بيانجامد نه اينكه در انتخابات با دوقطبى كردن فضا در 
جهت منافع دشمنان حركت كنيم.هاشمى گفت: مردم با 
انتظاراتى در روز 24 خرداد به پاى صندوق رفتند اميدوارم 
كه بتوانيم به آنها خدمت كنيم تا شرمنده مردم، خانواده 

شهدا و شما همكاران جهادى مان نباشيم.

وزير بهداشت:

مردم    نبايد   بـه  خاطـر بيـكارى 
آسـيب  اجتماعى  ببينند

ضرورت سرمايه گذارى
 در تقويت دانش عمومى

 جهت پيشگيرى از اعـتياد
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خريد 300 جلد از دانشنامه 250 هزار تومانى «فرهنگ كارا» تدوين بهاءالدين 
خرمشاهى و شش هزار جلد از 10 عنوان كتاب نوشته حسين فتاحى نويسنده 

حوزه كودك و نوجوان، شاخص ترين انتخاب هاى هيات خريد كتاب بوده است.
مصوبات جلسه 539 هيات انتخاب و خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

اعالم شد كه بر اين اساس 158 عنوان كتاب جديد در فهرست خريد اين وزارتخانه 
قرار گرفته است. هيات انتخاب و خريد كتاب وزارت ارشاد، نتايج جلسه اخير خود را 
در درگاه اينترنتى معاونت امور فرهنگى اين وزارتخانه منتشر كرده است. بر اساس 
اين گزارش، اين هيات با انتخاب و خريد 245 عنوان كتاب در شمارگان 30 هزار 
و 250 نسخه موافقت كرده است. اعتبار مصوبه جديد هيات انتخاب و خريد كتاب 

تا 30 آذر 1394 است.
بيشينه اين خريدها 650 نسخه و مربوط به كتاب «قرآن كريم» (ترجمه حسين 
ــرا، 29 هزار تومان) و كمينه خريدهاى كتاب هيات مذكور  انصاريان، نشر غزلس
ــت.بر اساس همين گزارش،  ــخه و مربوط به چندين عنوان كتاب اس هم 50 نس
هيات انتخاب و خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم با خريد  شش عنوان از 
كتاب هاى حسين فتاحى نويسنده حوزه كودك و نوجوان، هر كدام در 600 جلد 
موافقت كرده است. 300 جلد از هر يك از اين كتاب ها راهى مساجد و 300 جلد 
هم راهى كتابخانه هاى عمومى مى شوند. ناشر همه اين كتاب ها، قديانى منتشر 
كرده است.همچنين اين هيات با خريد فرهنگ دانشنامه كارا دوره 5 جلدى كه 
بهاى هر دوره آن 250 هزار تومان است، در 300 نسخه موافقت كرده است. 200 
ــراى كتابخانه هاى عمومى  ــاجد و 100 جلد آن ب جلد از اين دانشنامه براى مس
خريدارى شده است. «فرهنگ دانشنامه كارا» با سرپرستى بهاءالدين خرمشاهى 

تدوين و از سوى انتشارات معين منتشر شده است.
ــاد  ــاس اعالم دبيرخانه هيات انتخاب و خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارش بر اس
ــى، به اين هيات داده بودند،  اسالمى، ناشرانى كه كتاب هاى خود را جهت بررس
مى توانند با مراجعه به نشانى اينترنتى اين هيات از نتيجه بررسى آگاهى يابند و در 
صورت تصويب كتاب ها، براى دريافت حواله خريد و تحويل كتاب ها، به دفتر صدور 

حواله دبيرخانه اين هيات مراجعه كنند.

رييس مؤسسه نمايشگاه هاى فرهنگى از برنامه ريزى براى ديدار با رؤساى 
پنج نمايشگاه كتاب جهان در نمايشگاه كتاب فرانكفورت خبر داد و گفت:  
برخى از اين ديدار ها از جانب ما و برخى ديگر از جانب طرف مقابل تقاضا 

شده است.

ــه نمايشگاه هاى فرهنگى،  با اشاره  ــهرام نيا، رييس مؤسس اميرمسعود ش
ــاه بين المللى  ــصت و هفتمين نمايشگ ــور ايران در ش به برنامه هاى حض
ــر برنامه هاى جنبى  ــاه عالوه ب ــت:  در اين نمايشگ ــاب فرانكفورت گف كت
ــم جهت  ــت هايى ه ــران نشس ــا ناش ــدار ب ــت هاى دي ــف و نشس مختل
ــان خواهيم  ــاب جه ــاى بين المللى كت ــاى نمايشگاه ه ــا رؤس ــدار ب دي

داشت.
وى با بيان اين مطلب كه هنوز جدول اين ديدارها قطعى نشده است،  ادامه 
ــت دوباره اى با رييس نمايشگاه كتاب فرانكفورت،  داد:  تالش داريم نشس
ــيم ، وزير ارشاد از ما خواسته است كه به صورت  «يورگن باس» داشته باش

رسمى از او براى حضور در نمايشگاه كتاب تهران دعوت كنيم.
ــس نمايشگاه كتاب  ــه»، ريي ــهرام نيا تصريح كرد:  همچنين «موريس ش
ــت در اين ديدار  ــت و قرار اس ــاى مالقات كرده اس پاريس نيز از ما تقاض
ــران پيش آمد،  از  ــور او در نمايشگاه كتاب ته بحث هايى كه در زمان حض
جمله اينكه تهران شهر مهمان ويژه نمايشگاه كتاب پاريس شود،  را دنبال

ــاه  ــاى نمايشگ ــا رؤس ــى ب ــن ديدارهاي ــه داد:  همچني ــم.وى ادام  كني
ــاب  ــاه كت ــدن در نمايشگ ــژه ش ــان وي ــى مهم ــن، متقاض ــاب پك كت
ــا خواهيم ــاه كتاب بولوني ــزى و نمايشگ ــاب اندون ــران، نمايشگاه كت ته

ــاره به ديگر فعاليت ها در خصوص حضور ايران در  ــهرام نيا با اش  داشت.ش
ــن روزها مشغول كارهاى  ــاب فرانكفورت، گفت:  تشكل ها اي نمايشگاه كت
ــايل و امكانات را ارسال  ــتند. تا هفته آينده مجموعه وس نهايى خود هس
ــده و بحث هاى محتوايى نمايشگاه  خواهيم كرد،  طراحى غرفه ها انجام ش
بسته شده است. امسال تشكل ها به نحوى حرفه اى تر و برنامه ريزى شده تر 

حضور دارند.

بيست و هفتمين جشنواره تئاتر اصفهان كه  زاينده رود
از 24 تا 28 شهريورماه در اصفهان برگزار شد، 

با معرفى برندگان به كار خود پايان داد.
به گزارش خبرنگار زاينده رود، داورى بيشت و هفتمين جشنواره 
ــى مرند و حميدرضا  تئاتر اصفهان را ايوب آقاخانى، نادر برهان
آزرنگ برعهده داشتند و آقاخانى به نمايندگى از بقيه داوران به 
خواندن بيانيه و صحبت هايى پيرامون تئاتر اصفهان پرداخت. 
وى گفت: تئاتر هنر انسا ن ساز و مقدسى است كه اليه هاى زيرين 
جوامع را پويا و فعال مى سازد.آقاخانى  اضافه كرد: تفاوت مضامين 
و تنوع آنها در آثار، احراز كيفيت در بسيارى از آثار و داشتن نگاه 
ــتودنى است. نزديك به حرفه اى در عموم آثار اين جشنواره س

ــاره به اينكه سويه اى از  بازيگر و كارگردان تئاتر كشورمان با اش
رقابت در فضاى تئاتر اصفهان حس مى شودكه در درازمدت از 
مرزهاى فايده عبور مى كند و بر اين اساس هنرمندان اصفهان 
ــند كه «پرواز، ارتفاع نگاه همه را تغيير  ــته باش بايد به ياد داش

مى دهد اگر كنار هم بال بزنيد.»
وى افزود: بازيگرى، كارگردانى، طراحى صحنه و لباس نشان از 
همت باالى هنرمندان اصفهانى دارد؛  اما گامى ديگر تا رفع عيب 
و نواقص كار هنوز باقى است كه بايد در رفع آنها بكوشيد.آقاخانى 
ــتان اصفهان ــان قهار در اس ــاره به جاى خالى درام نويس با اش

ــار جشنواره به چشم  ــا توجه به مجموعه آث  تاكيد كرد: آنچه ب
مى خورد، لزوم بسترسازى براى رشد نمايشنامه نويسى و ايجاد 
طرح هاى نو در اين زمينه است.وى با بيان اينكه مسووالن كنونى 
ــد كرد: وزير  ــراى تئاتر دارند تاكي هنر نمايش دغدغه جدى ب
فرهنگ و ارشاد اسالمى سال 94 را سال تئاتر  نامگذارى كرده 
است كه اميدواريم همگرايى مسووالن و هنرمندان براى تعالى 

تئاتر كشور را در پى داشته باشد.
ــم طى  ــر اصفهان در بخش ديگرى از مراس داور جشنواره تئات
ــت: قضاوت و  ــخنانى درباره فضاى تئاتر اصفهان اظهار داش س
داورى درباره تئاترهاى اصفهان از سخت ترين كارها بود  و يقين 
ــوان كانديداتورهاى در هر بخش  بدانيد كه انتخاب افراد به عن
ــت و بر اين اساس هيات داروان  به هيچ عنوان صورى نبوده اس
ــتند. وى با بيان اينكه هميشه  ــربلند هس پيش وجدان خود س
دوست داشتم تا در جشنواره هاى استانى با ديگر تئاترى ها رقابت 
ــوء داورى هاى افراد نيمه داور و  كنم افزود: در سال هاى اخير س
تصميمات اشتباه برخى مسووالن موجب شده تا تئاترى هايى 
كه فعاليت ببشترى نسبت به بقيه در اين عرصه داشته اند به نام 
پيشكسوت از چرخه رقابت دور باشندكه اين امر براى هنر نمايش 
آسيب زا است. بازيگر و كارگردان تئاتر كشورمان با تاكيد بر اينكه 
اين مساله موجب حذف افراد قوى تر از رقابت مى شود، تصريح 
كرد: بدين ترتيب افرادى كه اندك داشته اى در تئاتر دارند،  در 
جشنواره ها رتبه هاى نخست را كسب مى كنند و اينگونه است 
ــات جبران ناپذيرى وارد  كه توهم خوب بودن به هنر تئاتر ضرب

مى كند.
ــت و هفتمين  ــاس در داورى  بيس ــر اين اس ــه كرد: ب وى اضاف
جشنواره تئاتر اصفهان اين مسايل در نظر گرفته شده است و به 
هيمن دليل جوايز نمايشنامه نويسى ارتباطى با بومى و اقليمى 

بودن نويسنده نداشته است.

تربت، آوانگار و مرگ كسب و كار من است بيشترين 
جوايز را كسب كردند

  زمانى كه نوبت به اعالم جوايز اين جشنواره رسيد، پس از اعالم 
اسامى كانديداهاى هربخش توسط مجرى يكى از پيشكسوتان 
ــان نظرات و يا انتقادهاى  عرصه تئاتر به صحنه آمده و ضمن بي

خود به معرفى افراد برتر هر بخش مى پرداخت. 
ــت» از نجف آباد،  ــوان همل ــاس «تئاترهاى هفت خ بر اين اس
ــت» و «آوانگار» از اصفهان به عنوان «مرگ كسب و كار من اس

ــوم اين جشنواره انتخاب شدند   نمايش هاى برگزيده اول تا س
ــاى «آوانگار»  ــى نيز نمايشنامه ه و در بخش نمايشنامه نويس
ــب و كار من است»  ــندگى فاطمه مكارى، «مرگ كس به نويس
ــره غالمى، به  ــندگى زه از صحرا رمضانيان و «تربت» به نويس
ترتيب رتبه هاى اول تا سوم را كسب كردند. در بخش كارگردانى 

ــت براى نمايش «هفت خوان  ــجادى رتبه نخس محمدجواد س
هملت» را به دست آورد، پيمان كريمى كارگردان «مرگ كسب 
كار و من است» رتبه دوم و فرزانه آيافت براى نمايش «تربت» و 
احسان فاضلى براى «آوانگار» رتبه سوم مشترك را كسب كردند.

ــر «آوانگار» جايزه  ــرى مرد امين زارع براى تئات در بخش بازيگ
ــران نمايش  ــره بازيگ ــه نف ــب  كرد و گروه س ــت را كس نخس
«هفت خوان هملت» نيز رتبه دوم را به دست آوردند؛ ضمن اينكه 
اميد نياز رتبه سوم اين بخش را براى نمايش «كوكتل» گرفت.در 
بخش بازيگرى بانوان از ميان 10 كانديداى انتخاب شده، شميال 
تابش براى «مرگ كسب و كار من است» رتبه نخست را كسب 
كرد و مائده وحيد و رادنوش مقدم به شكل مشترك رتبه دوم را 
به ترتيب براى بازى در نمايشنامه هاى «فراموشى» و «آوانگار» 
كسب كردند.همچنين در اين بخش رتبه سوم مشترك به شبنم 

ــت» و معصومه باقرى  پايندان براى «مرگ كسب و كار من اس
ــرلك در  ــازى در «تربت» تعلق گرفت.همچنين على س براى ب
بخش طراحى بروشور براى نمايش «تربت» و مژگان كوهى در 
بخش طراحى لباس براى نمايش «رد تيغ» برگزيده اعالم شدند.

در بخش طراحى صحنه نيز احسان جانمى براى «فراموشى»، 
ــوش مرديها براى «مرگ  ــدهى براى «تربت» و مهرن مهدى س
ــت» به ترتيب رتبه هاى سوم تا اول را كسب  كسب و كار من اس
ــم از رادمهر كشانى كارگردان  كردند.گفتنى است در اين مراس
ــهرضا و از گروه  ــر نجف آباد و انجمن تئاتر ش تئاتر، انجمن تئات

نمايش مسيرى در سراى سه سرباز سوخته تقدير شد.
هنوز به قله هاى بلند تئاتر دست پيدا نكرده ايم

در اين مراسم حجت االسالم حبيب رضا ارزانى با طرح اين سوال 
كه آيا واقعا امروز تئاتر اصفهان در جايگاه شايسته خود قرار دارد، 

اظهار داشت: شايد از ديدگاه تئاترى ها بخشى از مشكالت تئاتر 
استان مربوط به عدم برنامه ريزى صحيح و تامين اعتبار توسط 
ــد كه ما نيز اين موارد را قبول داريم. وى با بيان  اداره ارشاد باش
اينكه در اصفهان خأل هنرمند وجود ندارد، بيان داشت: اصفهان 
ــر دارد كه برخى در حد  يك هزار و 500 هنرمند در عرصه تئات
ــى كار مى كنند؛ اما اين  و اندازه هاى كشورى  و برخى بين الملل
ــتيم و به  ــت كه نيازمند آموزش نيس موضوع به معناى آن نيس
قله هاى بلند تئاتر دست پيدا كرده ايم.مدير كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان با اشاره به كمبود فضاى اجراى نمايش 
ــت: از ابتداى ورود به اداره ارشاد اصفهان در  در استان بيان داش
اين زمينه دغدغه داشتم و اميداريم با اهتمام دولت اين مشكل 
در تمام استان هاى كشور رفع شود. وى با بيان اينكه قرار است 
مجتمع فرهنگى هنرى فرشچيان به مركزى براى سينما و تئاتر 
مبدل شود، تصريح كرد: مزايده اين مجتمع بر اساس اين شرايط 
امروز در روزنامه ها آگهى شده است. حجت االسالم ارزانى ادامه 
ــتفاده از بخش  داد: اين مجتمع داراى خألهايى مانند عدم اس
تئاتر روباز و سالن 100 نفره است كه اميدواريم پس از  تبديل به 
مركز سينما و تئاتر از اين ظرفيت هاى مغفول مانده نيز به خوبى 

استفاده شود.
وى اضافه كرد: همچنين قرار است بازسازى سينما فلسطين كه 
ــبى براى اجراى تئاتر دارد تا ايام دهه فجر به پايان  فضاى مناس
برسد كه مركزى براى تئاتر وسينما خواهد بود. مدير كل فرهنگ 
ــتان اصفهان با ابراز اميدوارى به اينكه تئاتر  و ارشاد اسالمى اس
ــود بار ديگر احياء  ــه روزى دركشور مشهور ب كمدى اصفهان ك
ــرى به عرصه طنز  ــود، تاكيد كرد: اصفهان بايد ورود جدى ت ش
ــد. مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان  داشته باش
ــاره به اينكه احمدى مدير كل صدا وسيماى اصفهان قول  با اش
مساعد براى حمايت از تئاتر داده است، اظهار داشت: در راستاى 
ــت تئاترهاى فاخر  ــر نمايش در اصفهان،  قرار اس حمايت از هن
اصفهان از شبكه استانى و ملى پخش شود كه اميدواريم تشويقى 

براى حضور جدى تر دوست داران اين هنر باشد.
ــتان يا كشور  ــر اهالى  تئاتر نبايد به اس وى با تاكيد بر اينكه هن
خودمان محدود شود، تصريح كرد: از جمله مشكالت ما در اين 
عرصه يكى اين است كه نتوانستيم اقتصاد را با هنر تلفيق كنيم و 
ديگر اينكه هنر هنرمندان ما در شهر خودشان باقى مانده است.
حجت االسالم ارزانى با تاكيد بر اينكه هنرمند اصفهانى بايد به 
ديگر شهرهاى ايران و حتى كشورهاى ديگر پا نهاده و ارتباطات 
خارج استانى وكشورى در الين زمينه برقرار شود، بيان داشت: 
اعزام گروه هاى نمايشى و هنرمندان عرصه هاى مختلف به خارج 
كشور را مدنظر داريم و سازمان فرهنگ و ارتباطات كه زير نظر 
ــاعدى داده  ــاد قرار دارد در اين زمينه قول هاى مس وزارت ارش
ــت كه هر بار  ــت.وى اضافه كرد: منظور از اين طرح اين نيس اس
تعداد معدودى به خارج از كشور اعزام و از اين امر بر خود بباليم 
بلكه بايد به جايى برسيم كه هر هفته گروه هاى هنرى متعددى 
ــوند.مدير كل فرهنگ و ارشاد  از اصفهان به تمامى دنيا اعزام ش
اسالمى استان اصفهان همچنين بر اجراى تئاتر به ديگر زبان هاى 
دنيا مانند عربى و انگليسى توسط هنرمندان توانمند اين عرصه 

تاكيد كرد.

ــابقه تئاتر از حمله و سنگ پراكنى  پرى صابرى كارگردان پيشكوست و با س
ــت  ــر و فرهنگ انتقاد كرده و گفت آقاى جنتى فرهنگ دوس تندروها به هن
ــاد فشار بياورند و دست از  هستند؛  ولى عده اى عزم كرده اند به وزارت ارش

جدال هاى سياسى برنمى دارند.
اخيرا مديركل هنرهاى نمايشى حوزه هنرى از دولت انتقاد كرده و گفته است 
دولت در حوزه تئاتر فقط شعار داده است. پرى صابرى كارگردان پيشكسوت 
ــويه را رد كرده و گفت: «مشكالت تئاتر چند وجه دارد  تئاتر اين نظر يك س
و بايد از جنبه هاى گوناگونى آن را بررسى كرد. با اينكه جنتى فردى آگاه به 
مسائل فرهنگى است اما جدال هاى سياسى و سنگ پراكنى ها دست از سر 
اين وزارتخانه بر نمى دارد. تئاتر سعدى يكى از بهترين كارهايى بود كه من بر 
روى صحنه بردم. آقاى وزير از اين تئاتر تجليل كردند اما به دليل حمالت و 

ايرادهاى سليقه اى سازمان دهى شده، تئاتر متوقف شد.»
ــت . رفتار  وى افزود: ظاهرا ديوار تئاتر از همه ديوارها براى برخى كوتاه تر اس
گروه هاى تندرو وضعيت هولناكى را در تئاتر به وجود آورده؛  در حاليكه هنر 

نمايش جز حيثيت و سرمايه ملى ما ايرانيان است .
ــهر پرداخته و گفت : «تاالر  سازنده تاالر مولوى در ادامه به وضعيت تئاتر ش
وحدت از لحاظ قدمت مشابه موزه هاى فرهنگى است به نظر من وزارت ارشاد 
بايد جايگاه و سطح ويژه اى براى اين تاالر تعيين كند . تاالرى با اين قدمت بايد 
ــطح مشخصى از آثار و هنرمندان باشد و قطعا بايد از بودجه قابل  پذيراى س

قبولى برخوردار باشد.»
برنده نشان شواليه از كشور فرانسه  تاكيد كرد : «تئاتر به مديريت و سامان دهى 
نياز دارد . معيشت هنرمند تئاتر بايد به دغدغه مسووالن مبدل شود . چند روز 
ــگران گله  پيش به تئاترى رفته بودم كه كارگردان آن با لحن تندى از تماش

مى كرد.
 من هرگز در هيچ كشورى با اين موضوع  مواجه نشده بودم اين شرايط نشان 
ــت .  ــراى برخى از هنرمندان هنر  نمايش تنگ اس مى دهد عرصه و مجال ب
ــد در اولويت قرار بگيرد .  ــاى تيپ و درآمدها باي بنابراين وضعيت قرارداده
ــالن هاى تئاتر به سينما راه پيدا  باوركنيم بسيارى از هنرمندان موفق از س
كرده اند . معتقدم بايد ارزش تئاتر كشور توسط همه مسووالن فرهنگى باور 
شود. دراين شرايط است كه مى توان همه چيز را از بالتكليفى نجات داد و با 

اقتدار تئاتر كشور را مديريت كرد.»
از وضعيت تئاتر دردولت جديد راضى ام

 ويشكا آسايش،  بازيگر سينما نيز از وضعيت كمى وكيفى تئاترها در دولت 
تدبير واميد ابراز رضايت كرد.  ويشكا آسايش كه امسال با  فيلم هاى من ديه 
ــده بود به وضعيت تئاتر اشاره  گو ماردونا هستم در جشنواره فجر حاضر ش
ــال فقط  يك كار تئاترى به نام  كرده و به خبرنگار آفتاب گفت: «من تا به ح
ملكه زيبايى لنين داشته ام؛  اما هميشه تئاترها را رصد مى كنم. فكر مى كنم 
وضعيت تئاترها در دولت فعلى به لحاظ كيفيت و تعدد بسيار بهتر از گذشته 

است و من از اين تحول خوشحالم.»
بازيگر سريال امام على تاكيد كرد : «بايد فرهنگ انس با هنر تئاتر را در كودكى 
در بچه ها ايجاد كرد و مدارس را با هنرتئاتر آشنا كرد. تبليغات موثر و گسترده 
ــدى در اين حوزه ، روزهاى  و در آمدزايى براى تئاتر در كنار آموزش هاى ج
بهترى را براى تئاتر كشور مى سازد. البته يك روز همه چيز بهتر نخواهد شد 
ــت با وجود اينكه اخيرا مدير كل هنرهاى  و زمان الزم است.»شايان ذكر اس
نمايشى حوزه هنرى گفته است دولت فقط در حوزه تئاتر شعار مى دهد؛  اما 
ــر، بر تالش هاى وزارت  هنرمندان برخالف  وجود ضعف هاى ريشه اى تئات

ارشاد براى توسعه تئاتر تاكيد دارند.

هنرمندان از مشكالت و موانع تئاتر 
مى  گويند

جعفر ابراهيمى(شاهد)، شاعر و نويسنده كودك و نوجوان در گفتگو با روابط 
عمومى فرهنگسراى عطار، برگزارى جشنواره مجازى كتابخوانى را پاسخ به 
نياز جامعه دانست و افزود: امروز كودكان و نوجوانان، ساعات زيادى از وقت 
خود را به گشت و گذار در فضاى اينترنت و دنياى مجازى اختصاص مى دهند 
ــتفاده بهينه از  ــخ به نياز جامعه و اس پس برگزارى چنين جشنواره اى، پاس

تكنولوژى است.
ــاعر مجموعه «صلح مثل چاى تازه دم» در پاسخ به اين كه آيا بهتر نيست  ش
جشنواره مجازى كتابخوانى از كتاب هاى الكترونيك بهره ببرد گفت: هنوز در 

مملكت ما قانون كپى رايت به رسميت شناخته نشده. 
ضمن اين كه مخاطبان اين جنواره تنها كودكان و نوجوانان نيستند و بسيارى 
از هم نسالن من همچنان كتاب كاغذى را به كتاب الكترونيك و گويا ترجيح 
مى دهند.ابراهيمى با اشاره به پايين بودن سرانه مطالعه در ايران گفت: واقعيت 
ماجرا اين است كه مردم ما عالقه چندانى به خواندن كتاب ندارند. اين مساله 
هم بارها گفته و شنيده شده كه كودكان با وجود انواع بازى هاى رايانه اى كمتر 
به سراغ كتاب و كتابخوانى مى روند. به هر حال ما بايد هر طور شده افراد را به 

خواندن كتاب تشويق كنيم حتى آنها را به دام اندازيم.
ــوم» تبليغات را عامل مهمى در  شاعر مجموعه «مى نويسم ابر، باران مى ش
جذب مخاطب دانست و افزود: ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه تبليغات در آن 
نقش بسيار مهمى دارد. من كارى به اينكه مجموعه هرى پاتر، براى نوجوانان 
خواندنى و جذاب بود ندارم؛  اما تاثير تبليغات را در معرفى بيشتر اين كتاب 
نمى توان ناديده گرفت. ما چقدر كتاب هامان را تبليغ مى كنيم؟ رسانه هاى 
ــذاب و تاثيرگذار  ــيوه اى ج ــده به ش ــه اندازه به معرفى آثار توليد ش ما تا چ
مى پردازند؟ابراهيمى معتقد است انگيزه كتاب خواندن در جامعه ما كم شده 
ــرايط اقتصادى- اجتماعى جامعه ما برمى گردد.  و بخشى از اين مساله به ش
ــود خانواده ها  امروز مشكالت اقتصادى و باال بودن قيمت كتاب، باعث مى ش
كمتر بتوانند براى بچه هاى خود كتاب بخرند. از سوى ديگر هجوم رسانه هاى 
تصويرى، عالقه به مطالعه را در كودكان و نوجوانان كمتر كرده است، حاال بگذار 
به دروغ آمار بدهند و اعالم كنند سرانه كتابخوانى افزايش يافته است!نويسنده 
داستان «جورى جورتان»، بى توجهى به شاعران و نويسندگان را يكى ديگر 
ــت و افزود: من 150  ــرانه مطالعه در جامعه ما دانس از داليل پايين بودن س
كتاب منتشر كرده ام و 40 سال است براى كودكان و نوجوانان شعر مى گويم 
ــم وقتى بچه ها مى بينند هنوز ناچارم مترو سوار شوم و  ــتان مى نويس و داس
ــود، ديگر ميلى برايشان باقى نمى ماند تا  دنده هايم از شدت فشار خرد مى ش
نويسنده شوند و كار فرهنگى بكنند.ابراهيمى همچنين گفت: مصرف گرايى 
ــت. امروز، اين پول و قدرت اقتصادى است  حاكم و ارزش ها كمرنگ شده اس
كه به عاملى تعيين كننده تبديل شده است نه شعور و فرهنگ آدم ها به همين 
خاطر، بچه ها تنشويق نمى شوند كتاب بخوانند و فرهيخته شوند. چه خوب 
گفت عبيد زاكانى: «رو مسخرگى پيشه كن و مطربى آموز / تا داد خود از كهتر 
و مهتر بستانى!»به گفته شاعر مجموعه «تا كجاى آسمان» چپونگى تجهيز 
ــت چراكه اگر كتاب ها خواندنى و جذاب  كتابخانه ها مهم تر از ساخت ان اس
نباشند بچه ها و حتى بزرگ ترها را از كتاب بيزار مى كنند. به همين خاطر يكى 
از مسووليت هاى مهم شهردارى، وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش 

اين است كه سليقه مخاطب خود را بشناسند و بعد به او خوراك دهند.
ابراهيمى در پايان برگزارى جشنواره مجازى كتابخوانى را كه تا 30 شهريورماه 
ــود  را اقدامب مثبت ارزيابى كرد و  و از سوى فرهنگسراى عطار برگزار مى ش
افزود: با اين وضع كتابخوانى و اقتصاد نشر هر چيز كه مخاطبان را به خواندن 

تشويق كند خوب است.

جشنواره مجازى كتابخوانى
اعالم فهرست جديد خريدهاى ارشاد؛ استفاده بهينه ازتكنولوژى است

خريد 300جلد از دانشنامه
 250 هزارتومانى

شهرام نيا :

ديدار نماينده ايران با روساى پنج 
نمايشگاه كتاب جهان در فرانكفورت

رييس كل اداره ارشاد استان اصفهان:

هنرمندان اصفهانى بايد به كل دنيا  اعزام شوند
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 نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: اقامه 
نماز جماعت در مدارس نقش تاثیرگذاری بر تقویت تربیت دینی دانش آموزان دارد.

حجت االسالم محمد علی نکونام در نشست آموزش استان با اشاره به اینکه اقامه نماز 
در مدارس چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیش��تر قرار گیرد، اظهار داشت: اقامه 
نماز در مدارس بسیار با اهمیت است و نقش تاثیر گذاری بر روی دانش آموزان دارد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه، 
مدارس نقش مهمی در آموزش علم به دانش آموزان دارند، تاکید کرد: آموزش تعالیم 
اسالمی نیز یکی از وظایف مهم در مدارس به شمار می رود.حجت االسالم محمد علی 
نکونام تاکید کرد: اقامه نماز جماعت در مدارس برکات بسیار زیادی دارد که یکی از 

مهمترین برکات آن تربیت انسان متعالی است.
 وی تصری��ح ک��رد: بای��د از ظرفی��ت روحانی��ون در م��دارس بهره گیری ش��ود و 
آموزش و پروش بای��د از این ظرفیت برای آموزش تعالیم اس��المی به دانش آموزان 
استفاده کند.نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
گفت: باید سعی شود که مدارس استان از استاندارد های آموزشی برخوردار شوند و 
زیر ساخت های نرم افزاری توسعه یابد.حجت االسالم محمد علی نکونام یادآور شد: 
مدارس یک مجموعه انسان ساز هستند که باید سعی شود از همه ظرفیت ها برای 
 آموزش علم و دانش و تعالیم اس��المی بهره گرفته شود.نماینده ولی فقیه در استان 
چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: کس��ب علم و دانش یکی از 

بهترین کارها است که اسالم در این خصوص بسیار سفارش کرده است.

فرماندار شهرستان س��امان گفت: ۱۶ مدرسه در شهرستان س��امان که ۲۳ درصد 
مدارس شهرستان را شامل می شود، تخریبی هستند.سعید صالحی در شورای آموزش 
و پرورش استان اظهار داشت: شهرستان سامان 78 مدرسه و ۲78 کالس درس دارد 
که از این تعداد، ۲0 مدرس��ه عمر باالی ۳0 سال، 4۲ مدرسه عمر زیر ۳0 سال و ۱۶ 
مدرسه تخریبی هستند.وی تعداد دانش آموزان شهرستان سامان را پنج هزار و 594 
نفر عنوان کرد و افزود: 59۲ نفر معلم، آموزش ۲ هزار و 7۶۳ نفر دانش آموز س��اکن 
در ش��هر و ۲ هزار و 8۳۱  دانش آموز ساکن در روس��تاها را انجام می دهند.فرماندار 
شهرستان سامان بیان کرد: سال گذشته با توجه به نمایشگاه های برگزار شده، بازدید 
دانش آموزان از مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش و مش��اوره به خانواده ها، ۶۱ درصد 
دانش آموزان این شهرس��تان به س��مت مراکز کار و دانش هدایت شدند.صالحی به 
هوشمندسازی مدارس در قالب طرح یاوران فرهنگ اشاره کرد و گفت: دانش آموزان 
شهرستان سامان، سال گذشته رتبه اول کشوری مس��ابقات پرسش مهر در زمینه 
نقاشی و رتبه اول پروژه مهر در استان را کسب کردند.وی احداث خانه معلم در سامان 
به عنوان قطب  گردشگری استان را یک نیاز مهم برای پذیرایی و اسکان فرهنگیان 
از سراسر کشور در این منطقه دانست و خاطرنشان کرد: اردوگاه دانش آموزی شهید 
چمران چم عالی پس از گذشت ۲0 سال همچنان نیمه کاره باقی مانده است که الزم 

است برای تکمیل سریع تر این اردوگاه اقدام اساسی صورت گیرد.

امام جمعه شهرکرد:

اقامه نماز در مدارس جهت تقویت 
تربیت دینی دانش آموزان موثر است

فرماندار سامان:

 ۲۳ درصد مدارس شهرستان سامان 
در حال تخریب است

چهارمحال و بختیاری یک��ی از مراکز مه��م رویش گیاهان 
دارویی کشور اس��ت که می توان از این ظرفیت برای توسعه 
استان و ایجاد اشتغال استفاده کرد.درگذشته، در همه نقاط 
جهان به علت شناخته نش��دن داروهای شیمایی بهره گیری 

از داروهای گیاهی برای درمان بیماری ها مرسوم بوده است.
اس��تفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی 
انسان همزمان بوده است وانسان در تمام دوران تاریخی برای 
درمان چاره ای جز توسل به گیاهان نداشته است.با رشد علم 
و پدیدار شدن داروهای شیمیایی، استفاده از داروهای گیاهی 
بسیار کاهش یافته اس��ت و گرایش مردم بیش��تر به سمت 
داروهای شیمیایی سوق پیداکرده است.داروهای شیمیایی 
اگرچه در درم��ان بس��یاری از بیماری ها نق��ش مهمی ایفا 
می کنند اما عوارض متعددی نیز بر روی بدن دارند و همین 
اثرات داروهای شیمیایی موجب شده است که گیاهان دارویی 

دوباره موردتوجه و همچنین مصرف مردم قرار گیرد.
بهره گیری از گیاهان دارویی با فراوری آن ها و تولید دارو  کم کم 
درحال توسعه است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، 
این مهم موردتوجه قرارگرفته اس��ت.چهارمحال و بختیاری 
یکی از مهم ترین نقاط رویش گیاهان دارویی کش��ور است. 
این استان به واسط داشتن شرایط آب و هوایی خاص وخاک 
حاصل خیز و داش��تن منابع آب فراوان محل رویش بیش از 
۳۵۰ گونه خاص گیاهان دارویی است.هم اکنون بسیاری از 
گیاهان دارویی اس��تان چهارمحال و بختیاری به استان های 
دیگر و حتی کشورهای دارای صنعت فرآوری گیاهان دارویی 
صادر می ش��ود.چند سالی اس��ت که تولید و کاشت گیاهان 
دارویی در بسیاری از اراضی چهارمحال و بختیاری موردتوجه 
کشاورزان قرارگرفته اس��ت اما باوجوداین ظرفیت بزرگ در 
سطح استان چهارمحال و بختیاری هنوز صنایع تبدیلی تولید 
داروهای گیاهی در استان وجود ندارد و از این ظرفیت به نحو 
احسن استفاده نش��ده اس��ت.اگرچه تولید و کاشت گیاهان 
دارویی در بس��یاری از اراضی انجام می شود اما وجود صنایع 
تبدیلی و تولید داروهای گیاهی می تواند مسیر توسعه استان و 
ایجاد اشتغال را شتاب دهد.یکی از کارشناسان صنایع غذایی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: صنایع تبدیلی 
تولید داروه��ای گیاه��ی در چهارمحال و بختی��اری وجود 
ندارد.ه��ادی خلیلی عنوان کرد: هم اکن��ون گیاهان دارویی 
تولیدی استان به کارخانه های بزرگ تولید داروهای گیاهی 
در استان های دیگر ارسال می شوند و سودآوری این ظرفیت 

برای استان بسیار پایین است.
وی عنوان کرد: باید با جذب سرمایه گذار زمینه راه اندازی یک 
کارخانه بزرگ تولید داروهای گیاهی در اس��تان موردتوجه 
قرار گیرد و با توجه به اینکه بس��یاری از هزینه ها برای تامین 

مواد اولیه کاهش می یابد، سودآوری کارخانه فرآوری تولید 
داروهای گیاهی بسیار زیاد می شود.این محقق ادامه داد: اگر 
کارخانه فرآوری داروهای گیاهی در استان راه اندازی شود و 
کشاورز نیز بدانند که مش��تری خرید دارد به سمت کاشت 
گیاهان دارویی گرایش بیشتری پیدا می کند.وی عنوان کرد: 
تولید گیاهان دارویی و فراوری آن ها صنعتی پردرآمد است 

که روزبه روز درحال توسعه است.
چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین مراکز رویش 

گیاهان دارویی در سطح کشور است
مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینک��ه چهارمحال و بختی��اری یک��ی از مهم ترین مراکز 
 رویش گیاهان دارویی در سطح کش��ور است، اظهار داشت: 
چهارمحال و بختیاری دارای تن��وع مختلف رویش گیاهان 
دارویی است و بهره گیری از این ظرفیت می توان مسیر توسعه 

استان را شتاب دهد.
علی محمدی مقدم افزود: در چهارمحال و بختیاری گیاهان 
دارویی خ��اص و ویژه ای می توان��د رویش پی��دا کند که در 
کمترین نقطه کشور می توان این گیاه را کاشت که توجه به 
تولید این گیاهان می تواند فرصت های زیادی در حوزه اشتغال 

در این استان ایجاد کند.
وی گفت: برای توس��عه و کش��ت گیاهان دارویی طرح های 
مختلفی در س��طح اس��تان چهارمحال و بختیاری اجراشده 
است که توانسته ایم سطح تولید گیاهان دارویی را در استان 

افزایش دهیم.

محمدی مقدم با اش��اره ب��ه اینکه صرفه اقتص��ادی گیاهان 
دارویی بر اس��اس نحوه کاربرد آن ها برای اس��انس گیری و 
خام فروشی متفاوت اس��ت، بیان کرد: توسعه کشت گیاهان 
دارویی به دلیل ارزش اقتصادی ب��اال می تواند در کنار حفظ 
رویشگاه های طبیعی به درآمدزایی مردمان هر منطقه کمک 
کند.وی ادامه داد: این استان پتانسیل های طبیعی خوبی را 
ازلحاظ گیاهان دارویی داراست و باید بیش ازپیش برای توسعه 
کشت و فرآوری گیاهان دارویی استان تالش شود.مدیرکل 
منابع طبیعی وآبخی��زداری چهارمحال وبختی��اری عنوان 
کرد:درراستای تغییر الگوی کشت دراستان گیاهان دارویی 

در دستور کار قرارگرفته است.
علی محمدی مق��دم افزود باهدف کنترل فرس��ایش خاک، 
مقابله با خشکسالی و کم آبی افزایش رفاه، اشتغال زایی توسعه 
پایدار در روس��تاها می توان از ظرفیت کات گیاهان دارویی 
بهره گرفته ش��ود.وی ادامه داد: یکی از اقدامات انجام ش��ده 
برای توسعه کاشت گیاهان دارویید سطح استان اختصاص 
۵۰ هکتار در حوزه آبخیز چالش��تر به کشت گیاهان دارویی 
است.وی بیان کرد: همچنین سال گذشته درراستای تغییر 
الگوی بهره برداری از اراضی شیب دار با رویکرد جلب مشارکت 

مردمی، گل محمدی وگیاهان دارویی کشت شده است.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری چهارمحال وبختیاری با 
اشاره به اینکه ۲۰ هکتار گل محمدی در روستاهای شهرستان 
بروجن کشت شده اس��ت، بیان کرد : همچنین پنج هکتار از 

اراضی بازفت به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.

خصوصی��ات اکولوژیک اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به 
دلیل ارتفاع بیش از دو هزار متر از س��طح دریا، اقلیم سرد و 
نیمه خشک، شرایط برای رشد، نمو و تولید باکیفیت گیاهان 

دارویی و معطر فراهم کرده است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
نیز در این خصوص  گف��ت: چهارمحال و بختی��اری یکی از 

مستعدترین نقاط برای کاشت و تولید گیاهان دارویی است.
عبداهلل قاسمی پیر بلوطی عنوان کرد: توسعه کاشت و فراوری 
گیاهان دارویی یکی از راهکارهای توسعه استان است که اگر 
موردتوجه بیش��تر قرار گیرد موجب ایجاد اشتغال جوانان، 

فارغ التحصیالن و ایجاد شغل می شود.
وی بیان کرد: دانش��گاه آزاد اسالمی ش��هرکرد در خصوص 
گیاهان دارویی تاکنون تحقیقات بسیاری انجام داده است و 
محققان این دانشگاه به نتایج قابل توجهی در حوزه گیاهان 

دارویی دست پیداکرده اند.
وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان داده است که خصوصیات 
اکولوژیک استان به دلیل ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح 
دریا، اقلیم سرد و نیمه خشک، شرایط برای رشد، نمو و تولید 
 باکیفیت گیاه��ان داروی��ی و معطر مطلوب است.قاس��می

 تصریح ک��رد: خصوصیات کمی و کیفی م��واد مؤثر گیاهان 
دارویی و معطر تحت تأثی��ر عوامل وراثت��ی و محیطی قرار 
می گیرد که شرایط اکولوژیکی استان چهارمحال و بختیاری 
برای رشد و نمو گیاهان دارویی و معطر منحصربه فرد است.

این محقق عنوان کرد: دانش��گاه آزاد اس��المی ش��هرکرد با 
تهیه مجموعه ای از گیاهان دارویی مهم اس��تان در مس��یر 
 کشت، داشت و برداش��ت این گیاهان گام برداشته است.وی 
بیان کرد: باوجوداینکه ظرفیت کاشت تولید گیاهان دارویی 
در سطح استان بسیار زیاد است باید به توسعه صنایع تبدیلی 
برای تولید دارو توجه کرد چراکه این مهم درآمدزایی باالیی 
برای استان به ارمغان خواهد آورد.گیاهان دارویی مهم استان 
چهارمحال و بختیاری شامل بنگدانه، س��نبله نقره ای، شاه 
اسپرم، آنغوزه، آویشن دنایی، بابا آدم، باریجه، برازمبل، بابونه 
اوره آ، بنفشه معطر، بالنگو، پنج انگشت، خالل دندان، موسیر، 
تره، توت روباه، مخلص��ه )بابونه کبیر(، خ��ار مقدس، مریم 
نخودی، ختمی، همیش��ه بهار، مارچوبه، زرین گیاه، سداب، 
صابونی، عروسک پشت پرده، علف طالیی، غافث، فراسیون 
س��فید، گاو زبان اروپائی، کاه مکی، کرچک، کاسنی، عدس 
الملک، گاو زبان افعی، گاو زب��ان ایرانی، گریندلیا، گزنه، گل 
ماهور، گلپر، دم شیر، رازیانه، وشا، روناس، ریحان، خون فام، 
زنیان، ناخنک  است که کاشت و تولید و فراوری آنها می تواند 
 زمینه توسعه اس��تان و ایجاد اش��تغال جوانان استان فراهم 

کند.

به علت عدم وجود صنایع تبدیلی دارو؛

گیاهان دارویی پتانسیل مغفول مانده اشتغال در چهار محال و بختیاری

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود عمومی
پیرو آگهی های نوبتی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود امالک واقع درجوشقان قالی بخش 12 کاشان به شرح ذیل  صورت  می 

گیرد :
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

1- 705 فرعی خانم فاطمه باغبانی فرزند سبز علی و غیره ششدانگ یکباب اطاق 
و حصار جلو آن واقع در کوی دردشت جوشقان تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه 

مورخه 19/7/94 
2- 1433 فرعی خانم زهرا زارعیان فرزند عباسعلی و غیره ششدانگ یک قطعه 
تاریخ  جوشقان  شهره  مادی  لب  در  تقریبی  قفیزی   15 مشهور  مزروعی  زمین 

تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 19/7/94 
3 - 3206 فرعی آقای غالمعلی الماسی فرزند مسیب و غیره ششدانگ یکبابخانه 
مورخه  یکشنبه  روز  تحدید  تاریخ  جوشقان  آله  دشت  در  واقع  االحداث  جدید 

 19/7/94
4 - 3474 فرعی آقای محمد بهار جوشقانی فرزند رمضانعلی ششدانگ یکباب 
دوشنبه  روز  حدود  تحدید  تاریخ  جوشقان  کوهین  محله  در  واقع  کاهدان  انبار 

مورخه 20/7/94 
5 - 4139 فرعی آقای محمد علی لطفی فرزند علی ششدانگ یک قطعه باغ مشجر 

واقع در جوشقان تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 20/7/94 
بمانعلی ششدانگ قطعه زمین  6 - 4147 فرعی خانم سکینه یعقوب زاده فرزند 
محصور محل شارع متروکه واقع در جوشقان تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه 

مورخه 20/7/94 
شماره های فرعی از پالک بیست ویک اصلی ابنیه وامالک کامو

7 - 60 فرعی آقای علی محسنی فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه واقع در کوی 
سرای عبد اله کامو تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 21/7/94 

8 - 305 و 307 فرعی آقای غالمحسین علیرضائی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه 
واقع در کوی پایین کامو تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 21/7/94 

9 - 658 فرعی آقای رضا رحمانی فرزند شعبانعلی و غیره ششدانگ دو باب خانه 
و قطعه زمین محصور که قبال" زمین مشجر بوده است واقع در کامو تاریخ تحدید 

حدود روز سه شنبه مورخه 21/7/94 
10 - 905 فرعی آقای سید عباس میر دامادی فرزند سید تراب و غیره ششدانگ 
تحدید  تاریخ  کامو  در دشت خیر  واقع  قفیزی  زمین مزروعی مشهور 15  قطعه 

حدود روز چهارشنبه مورخه22/7/94  
11 - 1272 فرعی آقای شعبانعلی افتاده فرزند عباس و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی سه جریب تقریبی واقع در دشت خرچال کامو تاریخ تحدید حدود روز 

چهارشنبه مورخه 22/7/94 
باغ  یکدرب  آقا ششدانگ  امیر  فرزند  آقای سید جواد سیدی  فرعی   1306 - 12
موستان مشهور 5 جریبی واقع در فارند کامو تاریخ تحدید حدود روز چهار شنبه 

مورخه 22/7/94 
مغازه  یکباب  فرزند غالمرضا ششدانگ  کار  ابر  آقای محمد  فرعی   2052 -  13
مجزا شده از شماره 129 فرعی واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه 

مورخه 23/7/94 
ششدانگ  حسین  فرزند  کامو  نژاد  جاللی  غالمرضا  آقای  فرعی   2053  -  14

یکبابخانه واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 23/7/94 
یکبابخانه  15 - 2058 فرعی آقای حسن شکیبائی فرزند احمد وغیره ششدانگ 

مخروبه واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 23/7/94 

16 - 2059 فرعی آقای غالمرضا عارضی فرزند عباس و غیره ششدانگ قطعه 
زمین محصور واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 25/7/94 

شماره های فرعی از پالک 26 - اصلی ابنیه وامالک  شهرک همواریه کامو 
17 -  260 فرعی آقای شعبانعلی افتاده فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه واقع در 

شهرک همواریه کامو تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 25/7/94 
ششدانگ  غیره  و  رمضانعلی  فرزند  بخشی  رضا  احمد  آقای  فرعی   261  -  18
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه  یکبابخانه واقع در شهرک همواریه کامو 

 25/7/94
شماره های فرعی از پالک 34 - اصلی ابنیه و امالک مزرعه سر هفته کامو

19 - 21 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
روز  حدود  تحدید  تاریخ  کامو  سرهفته  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعات 

یکشنبه مورخه 26/7/94 
20 - 23 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
روز  حدود  تحدید  تاریخ  کامو  سرهفته  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعات 

یکشنبه مورخه 26/7/94 
21 - 50 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
روز  حدود  تحدید  تاریخ  کامو  سرهفته  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمین  قطعات 

یکشنبه مورخه 26/7/94 
22 - 52 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی واقع در مزرعه سرهفته کامو تاریخ تحدید حدود روز دو 

شنبه مورخه 27/7/94 
23 - 56 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
دوشنبه  روز  تحدید حدود  تاریخ  کامو  مزرعه سرهفته  در  واقع  کن  بوم  یکباب 

مورخه 27/7/94 
24 - 60 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
سه باب اطاق و حصار و فضای متصل به آن واقع در مزرعه سرهفته کامو تاریخ 

تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 27/7/94 
25 - 62 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعه زمین بائره واقع در مزرعه سرهفته کامو تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه 

مورخه 27/7/94 
شماره های فرعی از پالک 35 - اصلی ابنیه و امالک مزرعه الیونجه کامو

26 - 2 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی 5 جریب تقریبی واقع در مزرعه الیونجه کامو تاریخ تحدید 

حدود روز سه شنبه مورخه 28/7/94 
27 - 4 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی 7 جریب تقریبی واقع در مزرعه الیونجه کامو تاریخ تحدید 

حدود روز سه شنبه مورخه 28/7/94 
28 - 6 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی 4 جریب تقریبی واقع در مزرعه الیونجه کامو تاریخ تحدید 

حدود روز سه شنبه مورخه 28/7/94 
29 - 10 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعات زمین بائره 30 جریب تقریبی واقع در مزرعه الیونجه کامو تاریخ تحدید 

حدود روز چهار شنبه مورخه 29/7/94 
30 - 12 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
یکباب حصار و جای بوم مشهور الیونجه واقع در مزرعه الیونجه کامو تاریخ 

تحدید حدود روز چهار شنبه مورخه 29/7/94 
31 - 15 فرعی آقای بهرام رضا قلی زاده فرزند علی قلی خان و غیره ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی متصل بهم 10 جریب تقریبی واقع در مزرعه الیونجه کامو 

تاریخ تحدید حدود روز چهار شنبه مورخه 29/7/94 

شماره های فرعی از پالک 38 - اصلی ابنیه و امالک مزرعه کرسکان علیا
32 - 105 فرعی آقای اسمعیل محمد زاده فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه واقع در 

مزرعه کرسکان علیا تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخه 30/7/94 
شماره های فرعی از پالک 60 - اصلی ابنیه و امالک مزرعه بیدا بید کامو 

33 - 10 فرعی آقای عبد اله ابو ترابی فرزند سیف اله و غیره ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دو جریب تقریبی واقع در مزرعه بیدا بید کامو تاریخ تحدید حدود 

روز پنجشنبه مورخه 30/7/94 
شماره های فرعی از پالک 67 - اصلی ابنیه و امالک مزرعه ارقش کامو 

34 - 85 فرعی خانم معصومه رحمانی فرزند اسمعیل آقا ششدانگ قطعات زمین 
مورخه  یکشنبه  روز  حدود  تحدید  تاریخ  کامو  ارقش  مزرعه  در  واقع  مزروعی 

 3/8/94
شماره های فرعی از پالک 68 - اصلی ابنیه وامالک مزرعه علی آباد کامو 

35 - 116 فرعی آقای محرم آقا رحمانی فرزند آقا حسین ششدانگ قطعه زمین 
مورخه  یکشنبه  روز  حدود  تحدید  تاریخ  کامو  آباد  علی  مزرعه  در  واقع  بائره 

 3/8/94
شده  قید  تاریخهای  در  صبح   9 ساعت  از  ترتیب  به  فوق  امالک  حدود  تحدید 
آنها  و مجاورین  امالک  از صاحبان  لذا   . انجام خواهد شد   ، در محل  آگهی  در 
به هم رسانند و  بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور 
تحدید حدود  موقع  در  آنها  قانونی  نماینده  یا  امالک  از صاحبان  هریک  چنانچه 
از  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملک  مزبور  قانون   15 ماده  مطابق  نباشند  حاضر 
طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک 
تاریخ  از  ثبت  قانون  نباشد مطابق ماده 20  و کسانی که در موقع مقرر حاضر 
. پذیرفته خواهد شد   تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز 

 تاریخ انتشار : روز دوشنبه مورخه 94/6/30
حصر وراثت

6/481  آقای احمد آخوندی دارای شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به 
کالسه 94/543 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ 1386/11/25  که شادروان بهرام آخوندی به شناسنامه 148 در 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-احمد آخوندی ش.ش 45 . 2- عفت آخوندی ش.ش 40. 3- عصمت آخوندی 
متوفی(  )فرزندان   14 ش.ش  آخوندی  محمود   -4 متوفی(  )فرزندان   19 ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  نامبردگان  جز  به  متوفی 
درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 2820 

رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

6/482  خانم ام البنین عابدان پور دارای شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست 
به کالسه 94/533 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   9831 شناسنامه  به  آبادی  نجف  هادیان  امید  شادروان  که  داده 
1391/7/12 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-ام البنین عابدان پور کوشکی ش.ش 61 )مادر متوفی( متوفی 
بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 2633 رئیس شعبه 

14 شورای حل اختالف نجف آباد

حصر وراثت
6/483  زهرا بیگم اسماعیلیان دارای شناسنامه شماره 745 به شرح دادخواست به 
کالسه 94/392 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید ابراهیم اسماعیلیان به شناسنامه 11878 در تاریخ 1376/1/28 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-زهرا بیگم اسماعیلیان نجف آبادی ش.ش 745. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

2818 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

6/484  آقای قدم خیرپویا نژاد دارای شناسنامه شماره 129 به شرح دادخواست 
به کالسه 94/340 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح 
 1393/10/9 تاریخ  در   865 به شناسنامه  نیا  توحیدی  عباس  که شادروان  داده 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-مهران توحیدی نیا کد ملی 1120237483 . 2- شاهرخ توحیدی نیا کد 
ملی 1120260906 )فرزندان متوفی( 3- قدم خیر پویا نژاد ش.ش 129 )همسر 
تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  نامبردگان  جز  به  متوفی  متوفی( 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

2812 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

6/485  آقای محمدعلی ملکی دارای شناسنامه شماره 2090 به شرح دادخواست 
به کالسه 94/423 از این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح 
 1394/03/14 تاریخ  در   6 شناسنامه  به  ملکی  غالمحسین  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
به: 1-نوروز علی ملکی ش.ش 43094. 2- داریوش ملکی ش.ش 44347.  است 
3- محمدعلی ملکی ش.ش 2090. 4- خدیجه ملکی ش.ش 2621. 5- منیژه ملکی 
ش.ش 1729 . 6- زهره ملکی ش.ش 441. 7- زهرا ملکی ش.ش 673. )فرزندان 
متوفی( 8- مریم طاهری ش.ش 1 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 2770 

رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

به شرح   415 دارای شناسنامه شماره  آبادی  نجف  تمدن  وجیهه  خانم    6/486
این دادگاه درخواست گواهی وراثت نموده و  از  به کالسه 94/541  دادخواست 
چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین تمدن نجف آبادی به شناسنامه 300 
در تاریخ 1393/12/26 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-محمد تمدن نجف آبادی ش.ش 3564. 2- محسن 
 -4 . . 3- وجهیه تمدن نجف آبادی ش.ش 415  تمدن نجف آبادی ش.ش 1976 
فروزان تمدن نجف آبادی ش.ش 1067 . 5- زهرا تمدن نجف آبادی ش.ش 695 
. 6- فریبا تمدن نجف آبادی ش.ش 844 )فرزندان متوفی( 7- ملیحه جون بخش 
نجف آبادی ش.ش 513 )متوفی بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف: 2752 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف نجف آباد
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ــتگذارى و برنامه ريزى فناورى وزارت  مديركل دفتر سياس
ــى را از  ــاد پارك  تخصص ــاورى، ايج ــوم، تحقيقات و فن عل
ــرد و گفت: وزارت  ــد وزارت علوم اعالم ك برنامه هاى جدي
ــدازى پارك هاى علم و فناورى  علوم همچنين درصدد راه ان

خصوصى است.
ــتانى در  ــاد پارك هاى اس ــه ايج ــاره ب ــرو پيرى با اش خس
ــور، افزود: با توجه به گستردگى پارك هاى  استان هاى كش
ــتان ها، برنامه ريزى ما بر روى ايجاد  عمومى فناورى در اس
ــت؛ از اين رو پارك فناورى عمومى  پارك هاى تخصصى اس

ديگر ايجاد نخواهد شد.
ــت هايى از  ــر درخواس ــال حاض ــت: در ح ــار داش وى اظه
ــاورى اطالعات و وزارت  ــهردارى، وزارت ارتباطات و فن ش
نيرو براى ايجاد پارك هاى فناورى تخصصى دريافت كرديم.
ــزى فناورى ــه ري ــتگذارى و برنام ــر سياس ــركل دفت مدي

 وزارت علوم، تحقيقات و فناورى صدور مجوز براى ايجاد پنج 
ــاى اين دفتر  ــال جارى را از برنامه ه پارك تخصصى در س

نام برد.
ــم و فناورى  ــدازى پارك هاى عل ــن از راه ان پيرى همچني
ــت ديگر ما  ــان كرد: سياس ــر داد و خاطرنش خصوصى خب
ــت. در آخرين جلسه اى  راه اندازى پارك هاى خصوصى اس
كه در اين زمينه در وزارت علوم برگزار شد، شش بند از اين 

برنامه مورد بررسى قرار گرفت.
ــات در تالش هستيم  ــد: با برگزارى اين جلس وى يادآور ش
ــتور العمل راه اندازى پارك هاى علم و فناورى تدوين  تا دس
شود تا بر اساس آن اقدام به صدور مجوزها و ايجاد پارك هاى 

تخصصى و خصوصى كنيم.
پيرى با تاكيد بر اين كه اجرايى كردن اين برنامه زمانبر است، 
اضافه كرد: عملياتى كردن اين برنامه نياز به طى مراحلى در 

كميته تخصصى، كارگروه تخصصى، كميسيون تخصصى، 
ــوراى گسترش  ــى و در نهايت تاييد ش كميسيون پژوهش

آموزش عالى دارد.
ــتگذارى و برنامه ريزى فناورى وزارت  مديركل دفتر سياس
ــم و فناورى  ــاى عل ــاورى، پارك ه ــات و فن علوم، تحقيق
ــرمايه گذار  ــت كه افراد س ــى را مجموعه اى دانس خصوص
ــتقرار  ــدازى پارك خصوصى مى كنند تا با اس اقدام به راه ان
ــركت هاى دانش بنيان و دريافت وجهى از آنها، خدماتى  ش
ــعه فناورى و تجارى سازى ارائه  به اين شركت ها براى توس

مى دهند.
ــاى فناورى در  ــيارى از پارك ه ــا تاكيد بر اين كه بس وى ب
ــتند، اضافه كرد: پارك هاى خصوصى،  دنيا خصوصى هس
ــركت هاى دانش بنيانى را پذيرش مى كنند كه خروجى  ش

خاصى داشته باشند.

ــاورى هاى ــتم ها و فن ــن همايش سيس ــزارى اولي ــو كميته برگ عض
ــان داخلى و  ــتقبال صاحبنظران و متخصص ــگ و نهفته از اس  بى درن
ــركت در اين همايش خبر داد. عليرضا اجاللى درباره  خارجى براى ش
جزييات برگزارى نخستين همايش سيستم ها و فناورى هاى بى درنگ 
ــاه به ميزبانى  ــش در روزهاى 15 و 16 مهرم و نهفته گفت: اين هماي
دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى شود و در روزهاى 13 و 14 مهرماه 

نيز شاهد برگزارى كارگاه هاى آموزشى مرتبط با آن هستيم.
عضو هيات علمى دانشكده مهندسى كامپيوتر دانشگاه صنعتى شريف 
درباره ماهيت فناورى هاى بى درنگ و نهفته توضيح داد:سيستم هاى 
ــتند كه درون يك سيستم غيركامپيوترى  نهفته، كامپيوترهايى هس

ديگر مانند خودرو، هواپيما و تجهيزات پزشكى قرار مى گيرند و از آنجا 
كه كاربر قادر به ديدن آنها نيست عنوان نهفته به آنها اطالق مى شود.

ــتمى  به گفته وى فناورى هاى بى درنگ و نهفته، وظيفه كنترل سيس
كه درون آن قرار مى گيرند را برعهده دارند كه وظيفه بسيار حساسى 
ــتم ها  ــاره ويژگى بى درنگى اين سيس ــمار مى آيد. اجاللى درب به ش
ــتم  ــبات متعددى در داخل سيس ــن كامپيوترها محاس ــت: اي نيز گف
غيركامپيوترى انجام مى دهند كه بايد زمان دقيق عكس العمل هاى 
سيستم را محاسبه و اجرا كند به عنوان مثال، محاسبه مى كنند كه چه 
ميزان دارو و در چه زمانى بايد به بيمار تزريق شود و يا ترمز خودرو چه 
ــتم ها كه عنصر زمان در آنها  زمانى عمل كند از همين رو به اين سيس

نقش كليدى ايفا مى كند بى درنگ گفته مى شود. وى خاطرنشان كرد: 
حساسيت سيستم ها و فناورى هاى بى درنگ و نهفته موجب شده كه 
طراحى و تحليل آنها با سيستم هاى عادى بسيار فرق داشته باشد و در 
كشور ما نيز تعداد اندكى از متخصصان در اين حوزه كار مى كنند. عضو 
ــتم ها و فناورى هاى بى درنگ و  كميته برگزارى اولين همايش سيس
ــا و فناورى هاى  ــتم ه نهفته ادامه داد: پيش از اين، متخصصان سيس
بى درنگ و نهفته، مقاالت علمى و آخرين دستاوردهاى پژوهشى خود 
در اين حوزه را به همايش كامپيوتر ايران ارسال مى كردند كه حوزه آن 
بسيار عمومى بود و با توجه به ضرورت توجه به اين فناورى ها تصميم 
گرفتيم كه همايش مستقلى براى آن ترتيب دهيم.وى گفت: با توجه 

ــال 50 مقاله به دبيرخانه، رقم  به تخصصى بودن موضوع همايش، ارس
خوبى به حساب مى آيد و هيات داوران پس از ارزيابى، تعداد 15 مقاله 

را براى ارائه در روزهاى برگزارى همايش انتخاب و معرفى كردند.
اجاللى يادآور شد: مقاالت منتخب به صورت شفاهى ارائه خواهد شد 
كه ارائه دو مقاله به زبان فارسى و 13 مقاله به زبان انگليسى خواهد بود.
وى بيان كرد :اين كارگاه هاى آموزشى در پنج موضوع تخصصى شامل 
ــتم هاى نهفته، بى درنگى در سيستم هاى  طراحى سخت افزار سيس
ــتم هاى نهفته، اتكا پذيرى و قابليت  نهفته، مباحث نرم افزارى سيس
ــتم هاى نهفته و كاهش توان مصرفى در سيستم هاى  اطمينان سيس

نهفته برگزار خواهد شد.

 در سال هاى اخير كه كاربردهاى فناورى روز به روز در زندگى مردم پررنگ تر مى شود فرصتى 
ــايه  ــده تا تجارت پوچ و دروغين خود را با نام فناورى در س ــود جو ايجاد ش براى برخى افراد س

ناآگاهى مردم توسعه دهند.
ــام قطارهاى مترو نيز  ــه و در راه بازگشت به خانه در ازدح ــتگى كار روزان اين روزها بعد از خس
مى توان سراغى از فناورى و به خصوص لباس ها و جوراب هاى نانويى كه گويى اين روزها بازار 
خوبى براى دستفروشان فراهم كرده بگيرى. دستفروشانى كه معتقدند اجناس آميخته با فناورى 

نانوى آنها معجزه مى كند. 
دختر جوان معتقد است اين فناورى چيزى است كه نمى گذارد جوراب بوى بد بگيرد و مى گويد 

اجناسش واقعى است و مشتريان زيادى دارد.
ــى كه به گفته فروشندگان با  ــتجو در بازار و مراكز تجارى متوجه مى شوى اجناس با كمى جس
ــتان و اوايل زمستان بيشتر از هر زمان ديگرى بازار  فناورى نانو توليد شده اند فصل دارند، تابس
پرسودى را رقم مى زنند. اواخر زمستان و زمان خانه تكانى بازار پر مى شود از دستمال هايى كه 
فروشندگان آن را دستمال جادويى يا نانويى مى خوانند. مى گويند اين دستمال ها بدون نياز به 

مواد شوينده سطوح مختلف را تميز مى كنند. 
تبليغات براى اجناس به اصطالح نانو تنها به جوراب، دستمال و لباس بسنده نمى كند و امروزه 
برخى از فروشگاه هاى فرش ماشينى نيز ادعا مى كنند محصوالتشان بر پايه اين فناورى توليد 
شده و اين فرش ها ديرتر كثيف مى شوند. شايد بسيارى از ما حتى براى يك بار هم كه شده به 
سراغ اين چنين محصوالتى رفته ايم. يا نتيجه اى از آن نديده ايم و يا اينكه اين نوع محصوالت 

با ديگر محصوالت مشابه در بازار فرق چندانى نداشته اند.
تكنولوژى در قرن اخير به قدرى در زندگى مردم نفوذ كرده كه مردم هيچگاه نمى توانند زندگى 
بدون آن را تصور كنند و اين وابستگى جاى بسيارى از سوء استفاده ها را براى برخى افراد سود 
ــر محصوالت خود كه هيچ نوع فناورى در آن وجود  جو باز كرده تا با فريب مردم از نام فناورى ب

ندارد، بتوانند بازارى پرسودى براى خود ايجاد كنند.
تجارت با عناوينى مانند لباس هاى ضد بوى نانويى، محصوالت بهداشتى نانويى، شوينده هاى 
نانو و يا زيبايى به شرط تزريق سلول هاى بنيادى از طريق خون افراد، مانند سرابى است كه تنها 

بى اعتمادى را براى مصرف كنندگان خود نسبت به فناورى برجاى مى گذارد.
نگران سوء استفاده از نام نانو هستيم

ــور قرار گرفته  ــه محققان و پژوهشگران كش ــت مورد توج فناورى نانو كه كمتر از دو دهه اس
امروزه در جايگاهى قراردارد كه زودتر از هر تكنولوژى ديگرى وارد زندگى مردم شده و به دليل 
كاربردهاى فراوان آن مورد توجه زيادى قرار گرفته است. اين امر موجب شده تا بازار سوء استفاده 

از نام اين فناورى در برخى از محصوالت نيز افزايش يابد.
ــاك تا محصوالت بهداشتى و  ــتفاده از فناورى نانو بر روى محصوالت مختلفى از پوش سوء اس
آرايشى به حدى گسترده شده است كه سعيد سركار، دبير ستاد توسعه فناورى نانو اين روند را 

نگران كننده مى داند. وى مى گويد: يكى از نگرانى هاى عمده ما در اين ستاد سوء استفاده از نام 
ــت كه در اين محصوالت به هيچ عنوان از اين فناورى  فناورى نانو بر روى برخى محصوالتى اس
ــتفاده از نام اين فناورى  ــتاد توسعه فناورى نانو مى افزايد: سوء اس استفاده نشده است. دبير س
ــبت به اين فناورى مهم  بر روى محصوالت غير فناورانه موجب تخريب ذهنيت عامه مردم نس
ــاس مردم در آينده به محصوالت فناورانه در اين حوزه اعتمادى نخواهند  مى شود و براين اس

داشت.
منتظر معرفى محصوالت نانويى باشيد

طبق آمارهاى موجود درحال حاضر بيش از 152 شركت اقدام به توليد 280 محصول با خاصيت 
فناورى نانو در كشور كرده اند كه اين محصوالت مورد تاييد ستاد توسعه فناورى نانو هستند اما 
مردم از نام و شركت هاى سازنده اين محصوالت اطالع دقيقى ندارند بنابراين برخى افراد از اين 

بى اطالعى استفاده مى كنند و محصوالت تقلبى را در قالب فناورى نانو به مردم مى فروشند.
ــت  ــعه فناورى نانو در اين باره مى گويد: برنامه داريم طى يك ماه آينده ليس ــتاد توس دبير س
محصوالت مورد تاييد اين ستاد را منتشر كنيم تا مردم براساس اين ليست بتوانند اطالع دقيقى 

از محصوالت در اين زمينه به دست آوردند.
وى با بيان اينكه آمارى از محصوالت تقلبى با عنوان فناورى نانو در دست نيست، تصريح مى كند: 
درحال حاضر بهترين راه براى تاييد محصوالت در اين حوزه كسب اطالع از ستاد توسعه فناورى 
نانو است اما برنامه داريم به زودى ليست تمامى محصوالت را در سايت اين ستاد منتشر كنيم تا 

افراد با مراجعه به اين ليست بتوانند، محصوالت تقلبى را شناسايى كنند.
«نانو مواد » نوشداروى تجارت نانو

دبير ستاد توسعه فناورى نانو با اشاره به امضاى تفاهم نامه ميان اين ستاد و سازمان استاندارد 
ــده با فناورى نانو عالمت  مى گويد: طبق اين تفاهم نامه قرار است بر روى محصوالت توليد ش

استاندارد با نام «نانو مواد» حك شود.
ــده با فناورى نانو دست سودجويان  وى مى افزايد: ثبت اين عالمت بر روى محصوالت توليد ش
را در اين حوزه كوتاه مى كند و براين اساس مردم به راحتى مى توانند محصوالت ارتقاء يافته با 

فناورى نانو را خريدارى كنند.

قدرت باورپذيرى تبليغات دروغين
در گوشه و كنار شهرهاى بزرگ شاهد بازگشايى مراكز درمانى با سلول هاى بنيادى هستيم و 
هر روز به تعداد افرادى كه به خيال سلول درمانى به اين مراكز مراجعه مى كنند، افزوده مى شود 
غافل از اينكه سلول درمانى نه در ايران كه در هيچ جاى دنيا هنوز به نتيجه قطعى نرسيده است.

ــلول بنيادى در درمان ريزش مو و  به گفته كورش صمدى، متخصص پوست و مو استفاده از س
ــت و هنوز اين تكنولوژى تحقيقاتى به  ــتى تنها يك تكنولوژى تحقيقاتى اس بيمارى هاى پوس
مرحله اجرايى و درمان قطعى نرسيده است.وى مى گويد اين تكنولوژى مراحل تحقيقاتى خود 
ــاهد پيشرفت هاى آن خواهيم بود و اكنون قابل استفاده  را مى گذراند و در سال هاى آينده ش
به صورت درمانى نيست.اين متخصص پوست و مو ادعاى درمان از طريق سلول هاى بنيادى را 
تنها يك تبليغ دروغين و سوء استفاده از فناورى و تكنولوژى روز دنيا مى داند و معتقد است در 
حال حاضر فناورى استفاده از سلول هاى بنيادى در مطب ها و مراكز درمانى زيبايى وجود ندارد.

صمدى مى گويد: برخى مراكز ادعا دارند طى چند ساعت ريزش مو را با تكنولوژى سلول بنيادى 
ــن درمانى از طريق اين  ــت زيرا اكنون چني درمان مى كنند كه اين ادعا به طور كامل دروغ اس

فناورى وجود ندارد.
فناورى پالكت درمانى مكملى براى ديگر درمان ها

«پى.آر.پى» يا پالكت درمانى كلمه جديدى است كه بر سر زبان ها افتاده و مردم گاهى اين نوع 
درمان را نيز با فناورى سلول هاى بنيادى اشتباه مى گيرند. يك اشتباه ديگر بر سر راه درمان. 
جايى كه قرار است فناورى قربانى ناآگاهى شود. برخى از مراكز درمانى زيبايى نيز از اين ناآگاهى 
ــد به مردم عرضه  ــات به عنوان فناورى جدي ــتفاده مى كنند و اين غلط مصطلح را با تبليغ اس
مى كنند. رضا مقدس على، دكترى سلولى تكوينى  و مسوول گروه تحقيقاتى كليه پژوهشگده 
ــلول هاى بنيادى پژوهشگاه رويان در خصوص تبليغات  درمان با سلول هاى بنيادى گفت:  س
ــماى غنى از پالكت (PRP) مطرح است بر پايه استفاده  برخى درمان ها كه با استفاده از پالس
ــتند . وى افزود: در روشPRP  درمانى از پالسماهاى غنى از پالكت  از سلول هاى بنيادى نيس
خون فرد  مى شود كه اين  پالسماى غنى از پالكت از خون خود فرد تهيه مى شود و بعد از اينكه 

پالسماى غنى از پالكت از خون تهيه شد دوباره به  فرد تزريق مى شود.
عضو هيات علمى پژوهشگاه رويان افزود: چون پالسماى  غنى از پالكت مملو از فاكتور هاى رشد 
ــتند براى اهداف درمانى به خصوص در زمينه بيمارى هاى مو و پوست و ارتوپدى استفاده هس

ــود. البته در ارتباط با اثر بخشى  ــوند. ولى در اين روش از سلول بنيادى استفاده نمى ش  مى ش
ــماى غنى از پالكت در بيمارى هاى مختلف از جمله بيمارى هايى كه ذكر شد  استفاده از پالس
ــتند. به گفته عضو هيات علمى پژوهشكده سلول هاى  همچنان محققان در حال مطالعه هس
بنيادى پژوهشگاه رويان، اكنون محققان در سراسر دنيا و نيز در داخل كشور در حال  مطالعه اثر 
بخشى كاربرد سلول هاى بنيادى در زمينه بيمارى هاى مختلف هستند كه كليه اين مطالعات در 

فازهاى مختلف آزمايشگاهى، حيوانى و كارآزمايى هاى بالينى در انسان است.

خبر 

ــى» (WASP) در ايتاليا  ــرفته صرفه جوي ــركت «پروژه جهانى پيش ش
ــرد. اين چاپگر  ــا رونمايى ك ــه بعدى دلتا در دني از بزرگ ترين چاپگر س

«دلتاى بزرگ» (Big Delta) نام گرفته و 12 متر ارتفاع دارد.
ــاخت خانه با هزينه تقريبا صفر و با استفاده از مواد  اين سامانه با هدف س
محلى و با صرف كمترين انرژى ممكن ارائه شده و گزينه اى ارزان و سريع 

براى ساخت خانه در نواحى مصيبت زده  است.
اين سيستم را مى توان براى رفع نيازهاى آتى به مسكن در رويارويى با رشد 
ــريع خانه با بودجه اندك چه بر روى  بى رويه جهانى به كار برد. ساخت س
ــنهاد جالبى است. در فضا اين سامانه  زمين و چه بر روى سياره ديگر پيش
ــازه هاى  انعطاف پذيرى مهمى را در طراحى ارائه مى دهد و راه را براى س
غيرمعمول اما بسيار كاربردى كه نمى توانند به شيوه ديگرى مونتاژ شوند 

هموار مى سازد.
شركت ايتاليايى WASP چاپگرهاى سه بعدى را در تمامى ابعاد توليد 
مى كند و سال گذشته نيز چاپگرى به ارتفاع 4/5 مترى ارائه داد؛ اين چاپگر 
مى تواند از مواد ساده مانند گل، خاك رس يا فيبرهاى طبيعى استفاده كند؛ 
به تازگى اين شركت پا را از اين فراتر گذاشته و بزرگ ترين چاپگر سه بعدى 

دلتا را ارائه داده است.
ــده و داراى دماغه  قطر چهارچوب فلزى چاپگر جديد شش متر اعالم ش
چرخانى به عنوان مخلوط كن است كه مواد چاپى را همگون نگه مى دارد و 
نيازمند ده ها وات نيرو براى عملكرد است. مواد به كاررفته براى اين چاپگر 
ــد و با مقادير كمى افزودنى هاى  مى توانند از گل گرفته تا خاك رس باش
شيميايى و بتن تقويت مى شوند.اين چاپگر به تازگى در شهر ريتى ايتاليا 

رونمايى شده است.

تيمى از دانشمندان دانشگاه استنفورد پروتئينى را شناسايى كرده اند كه به 
احياى قلب پس از حمله قلبى كمك مى كند.

ــب حامل اين پروتئين را در درون قلب قرار  محققان همچنين نوعى چس
ــانس  ــب عملكرد قلب را ارتقا داده و ش ــان داد اين چس دادند و نتايج نش

زنده ماندن خوك ها و موش ها را پس از حمله قلبى افزايش مى دهد.
ــام دارد و  ــا FSTL1 ن ــث Follistatin-like 1 ي ــن موردبح پروتئي
ــده عضله قلب را تحريك كند تا تكثير  مى تواند سلول هاى كشت داده ش

شوند.
ــلول هاى از پيش موجود در درون قلب را  اين پروتئين در قالب چسب، س

مجاب كرد تكثير شوند و قلب آسيب ديده را بازسازى كنند.
قلب هاى اين حيوانات ظرف چهار تا هشت هفته پس از درمان با  اين چسب 

پروتئينى، تقريبا عملكرد عادى  خود را باز يافتند.

رونمايى از بزرگ ترين چاپگر سه بعدى 
دلتاى دنيا براى خانه سازى

چسب پروتئينى جديد، براى احياى 
قلب آسيب ديده

سوداى نان با نانو؛

جوالن تبليغات دروغين 
با طعم فناورى

حضور صاحبنظران داخلى و 
خارجى در همايش فناورى هاى 

بى درنگ و نهفته

ــور بيش از 700  ــريف كاپ» با حض ــابقات رباتيك آزاد «ش چهارمين دوره مس
دانش آموز و دانشجو از اول تا سوم مهرماه سال جارى در دانشگاه صنعتى شريف 

برگزار مى شود.
اين دوره از مسابقات شريف كاپ در 10 ليگ مجزا و در بخش هاى دانش آموزى 
و دانشجويى برگزار مى شود و شركت كنندگان در ليگ هاى ربات هاى همكار، 
ــگر، ربات آتش نشان، ربات هاى  ــيرياب، كنترل ترافيك، ربات كاوش ربات مس

پرنده، رانندگى هوشمند و فوتباليست با يكديگر رقابت خواهند كرد.
نزديك تر شدن صنعت و دانشگاه با برگزارى ليگ هاى خاص مرتبط با نيازهاى 
روز صنعت كشور، حركت به سمت برگزارى ليگ هاى كاربردى تر و فاصله گرفتن 
از مسابقات عادى رباتيك، شكوفايى ايده هاى جديد و حركت به سمت مسابقات 
ــاط جمعى و افزايش روحيه رقابت در دانش آموزان و  خالقانه رباتيك، ايجاد نش
دانشجويان، افزايش روحيه كار گروهى، حضور شركت ها و مراكز صنعتى فعال 
ــجويان با زمينه فعاليت آن ها و ايجاد محيطى  كشور در مسابقات، آشنايى دانش
ــركت ها و سازمان هاى مختلف از  براى جذب افراد فعال در اين عرصه توسط ش

جمله اهداف برگزارى مسابقات رباتيك آزاد شريف عنوان شده است.
ــريف كاپ، دومين دوره جشنواره موبايل شريف هم  امسال در كنار مسابقات ش
برگزار مى شود. در اين جشنواره پس از داورى بهترين بازى و بهترين اپليكيشن 

ايرانى انتخاب مى شوند.

حضور بيش از 700 دانش آموز و 
دانشجو در مسابقات شريف كاپ

يك شركت فناورى تازه تاسيس هندى به تازگى سمعك 
ــمندى طراحى كرده كه مجهز به حسگرهايى براى  هوش
ــن و جلوگيرى از  ــت نابينايان در زمان راه رفت تامين امني

برخورد آن ها با اجسام سر راهشان است.
 Innovation Hub ــركت دشموخ، از بنيان گذاران ش
ــمعك «پژواك يابى» به  Technologies اظهار كرد: س
ــامى را  نابينايان كمك خواهد كرد تا حين قدم زدن، اجس
كه ممكن است مسير آن ها را مسدود كند، از فاصله ايمن 

احساس كنند.
ــوم به «Ausion» كه به اندازه يك تلفن  ــتگاه موس دس
ــته و به كاربر در  ــت، كمتر از 100 گرم وزن داش همراه اس
ــدار  ــير از طريق هدفون هش ــام موجود در مس مورد اجس

مى دهد.
ــى  ــود نابينايان از درك حس ــه مى ش ــى كه گفت از آنجاي
ــان  ــا محيط اطرافش ــو دادن خود ب ــراى خ ــاده ب فوق الع
برخوردارند، اين ابزار كمكى شنوايى به آن ها از طريق امواج 

صوتى يا پژواك اجسام در مسيرشان كمك خواهد كرد.

ــتگاه مى تواند توسط نت هاى  ــموخ، اين دس به گفته دش
ــيقى متفاوت به كاربران در مورد مسافت و جهتى كه  موس

جسم قرار دارد، هشدار دهد.
از آنجايى كه پيام ها در مورد اجسام اطراف به شكل نت هاى 
ــركت به كاربران در مورد  موسيقى كدگذارى مى شوند، ش
ــت از موقعيتى به  ــتفاده از آن به منظور حرك چگونگى اس

موقعيت ديگر آموزش خواهد داد.
ــتگاه كه روى يك عصا قرار مى گيرد، از دو حسگر  اين دس
ــمتى كه كاربر در حركت است،  ــاره به س در جلو براى اش
ــت. Ausion داراى چهار كليد است كه دو  برخوردار اس
ــط فيش گوشى و دو كليد  كليد آن براى كنترل صدا توس
ديگر براى قدرت و خاموش و روشن كردن دستگاه به كار 
مى روند. از دكمه خاموش و روشن همچنين مى توان براى 

تنظيم فاصله تا 10 متر استفاده كرد.
ــراى بيش از  ــدارس نابينايان ب ــا و دانش آموزان م معلم ه
ــال در يك كارآزمايى شركت كردند تا پيش ساخت  يك س

دستگاه براى آزمايش در زمان واقعى آماده شود.

ــن  اديش  Razer Mamba دالرى   89 ــوس  م
ــوس   ــن م ــوان بهتري Tournament Edition به عن

مخصوص گيم در سال 2015 شناخته شده است.
حسگر ليزرى با مختصات  5G DPI 16,000 و 1000 هرتز 
و 1 ميلى ثانيه پاسخ يكى از بهترين هاى حال حاضر دنياست 
كه قادر است 210 اينچ در هر ثانيه و ارتفاع پرشى G 50 را 

(اگر دستان شما آن قدر سريع باشد) پشتيبانى كند.
ــچر  ــده  و تكس ــت ها ساخته ش ــوس براى راست دس اين م
طراحى شده در دو طرف موس قابليت زيادى هنگام كار گيم 

به كاربر بدون درنگ و چسبندگى احتمالى مى دهد.
ــطوح DPI بين  ــيت و س ــن حساس ــراى تعيي ــى ب فضاي
ــد  ــر مى توان ــده و كارب ــپ تعبيه ش ــت و چ ــك راس كلي
ــن  ــد. از طريق اپليكيش ــاب كن ــا 50 را انتخ ــك ت DPI ي
ــيت  ــد حساس ــه Razer Synapse مى تواني ــوم ب موس
ــد. به طوركلى  ــف كني ــتى تعري ــورت دس ــوس را به ص م
ــا از طريق  ــود دارد كه همه آن ه ــوس وج 9 دكمه روى م

اين اپليكيشن قابل تعريف مجدد  هستند.

چرخ اسكرول با بافتى الستيكى پوشش داده شده و دو نوار 
حاشيه اى در اطراف بافت الستيكى كار را براى كاربر آسان 

مى سازد.
و  ــر  42ميلى مت /5 در   70 در   128 ــوس  م ــاد  ابع
ــكرول،  ــت. همچنين رنگ نور اس وزن آن نيز 133 گرم اس
لوگوى ريزر و دور موس قابل تعريف توسط كاربر است. موس 
ــى  مامبا تى اى از طريق يو اس بى معمولى به هر نوع پى س
ــن موس از طريق  ــت. اي ويندوز و مكينتاش قابل اتصال اس

آمازون قابل خريد است.

«ريزر مامبا تى اى» پادشاه موس هاى مخصوص گيم سمعكى كه به نابينايان اجازه حركت ايمن مى دهد

مديركل برنامه ريزى فناورى وزارت علوم؛

پارك هاى علم و فناورى 
خصوصى در كشور ايجاد 

مى شوند
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ــان به اتفاق  ــتان اصفه ــازى اس ــه غالمى مديركل راه وشهرس حجت ال
ــازى شهرستان دهاقان  بازديد  جمعى از مديران پروژه هاى راه وشهرس
ــى اداره كل راه  ــل از روابط عموم ــده رود به نق ــزارش  زاين كردند به گ
ــتان اصفهان ، در اين بازديد كه با حضور حجت االسالم  وشهرسازى اس
ــى اصغر  ــتان ، عل ــام جمعه شهرس ــين مومن پور ام ــلمين حس والمس
ــتان دهاقان  ــوولين محلى شهرس ــميان فرماندار و تنى چند از مس قاس
ــازى استان اصفهان گفت : هدف  انجام شد، غالمى مديركل راه وشهرس
ــود در حوزه راه  ــكالت موج ــتانى رفع مش ــام بازديدهاى شهرس از انج
وشهرسازى و اتخاذ تصميم جهت اجراى پروژه هاى نيمه تمام وضرورى

 مى باشد .
ــميان فرماندار شهرستان ضمن بيان مشكالت موجود در  على اصغر قاس
ــازى را  ــتان از مهمترين پروژه هاى مشكل دار حوزه راه وشهرس شهرس
محور شهرضا – دهاقان – بروجن ، آماده سازى سايت مسكن مهر و طرح 

ساماندهى ميدان روبه روى دانشگاه آزاد اسالمى دهاقان دانست.
غالمى مديركل راه وشهرسازى استان اصفهان نيز در حاشيه اين بازديد 
بر  ساماندهى و ايمن سازى محور عبورى شهرضا – دهاقان – بروجن و 
همچنين لكه گيرى و آسفالت بلوار انقالب را كه به عنوان كمربندى شهر 

دهاقان تاكيد كرد.
ــازى  ــاده س ــوص آم ــتان در خص ــازى اس ــل راه و شهرس ــر ك مدي
ــل واحدهاى  ــه تحوي ــا توجه ب ــزود : ب ــكن مهر دهاقان اف ــايت مس س
ــراد در اين  ــدن اف ــاكن ش ــان و س ــه متقاضي ــان ب ــكن مهر دهاق مس
ــت قرار  ــه در اولوي ــجد ومدرس ــاخت مس ــازى وس ــاده س واحدها آم

گيرد.
 وى به پيشنهاد آموزش وپرورش و با توجه به ساكن شدن افراد در مسكن 
مهر و كمبود نهاد آموزشى  متذكر شد : با توجه به ساخت يك باب مدرسه 
ــت دركنار اين مدرسه در مقطع ابتدايى  ابتدايى توسط خيرين الزم اس
پسرانه نيز زمينى با همكارى آموزش وپرورش جهت تاسيس واگذار شود.
ــكن مهر افزود : جدول  غالمى همچنين درمورد آماده سازى سايت مس
گذارى ، پياده رو سازى ، اجراى شبكه آب فضاى سبز و اجراى روشنايى 
ــكن انقالب  ــازى ميدان امام رضا (ع) جهت تكميل به بنياد مس وفضاس

اسالمى شهرستان دهاقان تحويل شد.
ــده از پروژه هاى شهر گلشن نيز گفت : به  وى با توجه به بازديد انجام ش
منظور ساماندهى ورودى شهر گلشن الزم است نسبت به احداث زيرگذر 

براى ورودى شهر و اصالح مسير با همكارى شهردارى اقدام شود.
ــت از جمله پروژه هاى مهمى كه در اين بازديد مورد بررسى  گفتنى اس
ــدان روبه روى  ــرح اصالح احداث مي ــوان به پروژه : ط قرار گرفت مى ت
ــن و دزج ، تامين قير  ــالمى دهاقان ، رفوژ محور همگي دانشگاه آزاد اس
ــه  كيلومتر كمربندى گلشن به على آباد ، احداث ميدان ميوه وتره بار  س
ــازى ميدان امام رضا  ،بررسى سايت كارگاههاى مزاحم شهرى ، فضا س
(ع)، احداث مصلى دهاقان و زمين مركز خدمات تعاونى روستايى دهخدا 
ــذارى آنها اتخاذ ــاره كرد كه تصميمات قانونى جهت تكميل و يا واگ اش

شد.

در بازديد مدير كل راه وشهرسازى استان اصفهان 
اتفاق افتاد؛

ساماندهى و ايمن سازى محور عبورى 
شهرضا – دهاقان – بروجن

ــوم گردى  ــور، ب ــواره انگ ــتين جشن نخس
ــتان اصفهان در روستاى  ــگرى اس و گردش
«حسن رباط» بيش ازپنج   هزار گردشگر را 
ــگرى و بازديد از ظرفيت هاى  در كمتر از يكروز به نقاط گردش

اين روستا جذب كرد.
زاينده رود- نخستين جشنواره انگور، بوم گردى و گردشگرى 
ــن رباط» برگزار شد.اين  ــتاى «حس ــتان اصفهان در روس اس
ــش از 5 هزار نفر از  ــت مغتنمى ايجاد كرد تا بي جشنواره فرص
گردشگران استان اصفهان و ديگر استان هاى كشور براى بازديد 
از جاذبه هاى گردشگرى، صنايع دستى و توليدات مواد غذايى 
ــوند.وجود باغات انگور، بادام و  بخش ميمه، راهى اين روستا ش
گردو و جاليزكارى در دل طبيعت بكر و دست نخورده روستاى 
ــود جلب مى كند. ــن رباط» توجه هر بيننده اى را به خ «حس

مردان و زنان روستاى «حسن رباط» از ابتداى فصل بهار همراه 
با آوازخوانى و نشاط وصف ناپذيرشان راهى مزارع خود شده و 
ــبزى روستايشان تالش مى كنند. همواره براى آبادانى و سرس

ــتا كشاورزى و دام پرورى است و  ــغل عمده مردم اين روس ش
مهاجرت جوانان از اين روستا به شهرهاى استان، ميانگين سنى 
جمعيت اين روستا را به سمت ميانسالى و پيرى سوق داده است.

در اين راستا اعضاى شوراى اسالمى روستاى «حسن رباط» و 
دهيار اين روستا با همفكرى و همراهى فرماندارى و بخشدارى 
ــتى و گردشگرى  ميمه و اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دس
استان اصفهان براى جلوگيرى از مهاجرت جوانان به شهرها و 
معرفى ظرفيت هاى گردشگرى اين روستا به عموم مردم جامعه 
تصميم به برگزارى جشنواره اى نيم روزه گرفتند كه به اذعان 
بسيارى از مسووالن يكى از موفق ترين جشنواره هاى گردشگرى 

استان اصفهان و بخش شاهين شهر و ميمه بود.
مرور هنر و اقتصاد روستا با گذر از غرفه تاريخ

استقبال اهالى روستاى «حسن رباط» از ميهمانان اين جشنواره 
ــراه بود در نوع خود  كه با اهداى گل و لبخندهاى دلنشين هم
ــتا، مردان و زنان  جالب توجه بود.با گذر از كوچه و محله روس

زحمتكش و صميمى با چهره هايى گشاده را مى بينى كه با آب 
ــاى خود را چون دل هاى  و جارو كردن خانه ها، درهاى خانه ه
ــرده و هر آنچه  ــاق باز ك ــافر مشت پاكشان، براى ورود هر مس
ــن رباطى ها»  ــاده، مى خواهند نثارت كنند.«حس دارند، اما س
ــتا  ــد و بيشتر مادربزرگ هاى روس ــى خاصى ندارن لباس محل
ــند و  ــراه با «پارچين» مى پوش ــد چهارخانه بلند» هم «چارق
پدربزرگ هايشان نيز شلوار كردى.محل برگزارى اين جشنواره 
در محوطه بيرونى تاالر بزرگ و چند منظوره اى تعبيه شده بود 
كه با همكارى يكى از اهالى خير روستا به بهره بردارى رسيده 
بود.غرفه بندى محوطه تاالر بزرگ «حسن رباط» تاريخ فرهنگى، 
ــتا را به تصوير مى كشيد و نگاه هر  هنرى و اقتصادى اين روس

رهگذرى را به خود خيره مى ساخت.
ايستگاه هاى پخت آش محلى يا آش جو با سيرابى، نان محلى، 
غذاى محلى از جمله كاله جوش، چاى ذغالى، شيره هايى چون 
عسل ناب، انواع دم نوش هاى محلى، دوغ، ماست و كره اى كه در 
اين غرفه ها جاسازى شده بود دلچسب تر از هر چيزى بود كه در 

آن لحظه تصورش را مى كردى.
ــيدن نخ در  ــتبافت»، بافت «جاجيم» و ريس بافت «فرش دس
ــتاد حسين قنبر» از ديگر هنرهاى  كنار ساخت چاقو هاى «اس
ــتين جشنواره انگور، بوم گردى و  ارايه شده در غرفه هاى نخس
گردشگرى «حسن رباط» بود كه گردشگران زيادى را به خود 
ــگرى زيست محيطى  جلب مى كرد.ارائه ظرفيت هاى گردش
نيز در اين نمايشگاه به چشم مى خورد به گونه اى كه در برخى 
ــى و همچنين  ــرى از جاذبه هاى طبيع ــا تصاوي از اين غرفه ه
تصاويرى از حيات وحش موته با آهوهاى زيبايش در غرفه هاى 
نمايشگاه جشنواره انگور، بوم گردى و گردشگرى «حسن رباط» 
ــتانى و شهرستانى و  ــد.حضور برخى مسووالن اس ديده مى ش
هزاران نفر از مشتاقان اين جشنواره، همدلى و همراهى بخش 
ــام اقشار جامعه در  ــور هنرمندان و تم خصوصى و حضور پرش
اين جشنواره  گواه نياز به ملى شدن اين آئين فرهنگى و بومى

بود.

جشنواره اى متكى به اعتبارات مردمى
اما در اين ميان حضور كمرنگ اصحاب رسانه و خبرنگاران در 
اين جشنواره را مى توان از ضعف هاى برگزارى آن در نخستين 
دوره دانست چرا كه ملى و جهانى شدن آن نيازمند اطالع رسانى 
ــوراى اسالمى  ــت.عبداهللا ابراهيمى، عضو ش جامع و كامل اس
روستاى حسن رباط  در خصوص اهداف برگزارى اين جشنواره  
به خبرنگارما مى گويد: شناساندن ظرفيت هاى موجود در بخش 
ميمه و به ويژه روستاى حسن رباط در حوزه هاى گردشگرى، 
ــردى از مهم ترين اهداف  ــرمايه گذارى و بوم گ ــادى، س اقتص
ــگرى  ــتين جشنواره انگور، بوم گردى و گردش برگزارى نخس
ــت اين جشنواره با اتكا به  «حسن رباط» بود.وى كه معتقد اس
ــت، اضافه مى كند: مردم  نيرو و اعتبارات مردمى برپا شده اس
ــتاهاى اطراف از جمله  ــهرها و روس روستاى حسن رباط و ش
شهر هاى الى بيد، وزوان و ميمه و روستاهاى لوشاب و موته بيش 

از 2 ماه است كه براى برگزارى اين جشنواره فعاليت مى كنند.
ــن رباط برگزارى جشنواره  عضو شوراى اسالمى روستاى حس
ــگرى را نمونه بارز همدلى و همزبانى  انگور، بوم گردى و گردش
مردم اين روستا و مسووالن براى توسعه روستا توصيف مى كند 
و مى افزايد: برگزارى چنين جشنواره اى با اين ميزان استقبال 
ــازمان هاى دولتى به تنهايى بر نمى آيد و  از عهده ارگان ها و س
اين مردم هستند كه در اين زمينه نقش اساسى و تمام كننده 
ــوراى اسالمى  دارند.ابراهيمى در ادامه با قدردانى از اعضاى ش
روستاى حسن  رباط از جمله حجت االسالم عمار عمارلو، محمد 
اميرى، مجتبى سلمانى و يوسف ابراهيمى و عيسى فالح، دهيار 
ــن رباط ادامه مى دهد: تمام تالش خود را براى ثبت ملى  حس
شدن اين جشنواره به كار خواهيم بست و اين اقدام را تا سه سال 

آينده تحقق مى بخشيم.
امكان ثبت ملى جشنواره انگور و بوم گردى حسن رباط

ــگرى اداره كل ميراث  ــن يارمحمدى، معاون گردش اما محس
ــتان اصفهان نيز در  ــگرى و صنايع دستى اس فرهنگى، گردش
حاشيه اين جشنواره در گفتگو با خبرنگارزاينده رود مى گويد: 
برگزارى اين جشنواره با استفاده از ظرفيت هاى مردمى و بدون 
ــت.وى در  اتكا به اعتبارات دولتى در نوع خود بى نظير بوده اس
خصوص ثبت ملى شدن جشنواره انگور، بوم گردى و گردشگرى 
استان اصفهان در روستاى «حسن رباط» نيز مى افزايد: برگزارى 
متوالى اين جشنواره تا سه سال آينده امكان ثبت ملى شدن آن 
را فراهم مى سازد.معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
ــتان اصفهان كه معتقد است  ــگرى و صنايع دستى اس گردش
ــرمايه گذاران به اين منطقه  برگزارى اين جشنواره و جذب س
ــتاها را به همراه  ــهرها به روس ــد مهاجرت معكوس ش مى توان
ــد، اضافه مى كند: ضرورى است كه اين جشنواره ها  داشته باش
در روستاهاى مختلف استان مورد توجه قرار گيرد.وى توسعه 
گردشگرى براى ايجاد اشتغال را امرى مهم عنوان مى كند و ابراز 
مى كند: روستاى «حسن رباط» به لحاظ جاذبه هاى طبيعى و 
بكر، آب و هواى مناسب، مردم مهمان نواز كه ميراث ناملموس 
ــتى كه دارد  ــور و ديگر صنايع دس ــتند در كنار باغات انگ هس

مى تواند سرمايه گذاران را به خود جذب كند.
ــهرام اميرى، مدير امور بين الملل اداره كل ميراث فرهنگى،  ش
ــتان اصفهان نيز در حاشيه اين  گردشگرى و صنايع دستى اس
جشنواره در گفتگو با خبرنگار ما ضمن ابراز خرسندى از برگزارى 
نخستين جشنواره انگور، بوم گردى و گردشگرى استان اصفهان 
ــن رباط» جذب پنج هزار گردشگر در بازه  ــتاى «حس در روس
زمانى نيم روزه توسط روستايى با جمعيت دو هزار نفرى را به 
گونه اى شگفت انگيز عنوان مى كند و مى گويد: اين آمار در نوع 
ــت و اين اقدام در واقع تحقق هدف مهم  خود ركوردى مهم اس
سازمان گردشگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى كشور در 
راستاى توسعه گردشگرى در شهرها و روستاهاى زير 10 هزار 

نفر جمعيت بود.
ــگرانى كه در حال تردد در محور  ــت گردش وى كه معتقد اس
ــد از ظرفيت هاى  ــتند مى توانن ــور هس ــمالى جنوبى كش ش
ــن رباط»  ــتاى «حس ــگرى بخش ميمه و به ويژه روس گردش
ــه ماندگارى بيشتر  ــد، مى افزايد: اين امر مى تواند ب ديدن كنن
ــتان كمك قابل توجهى داشته باشد.مدير  ــگران در اس گردش
ــگرى و صنايع  امور بين الملل اداره كل ميراث فرهنگى، گردش
ــتان اصفهان در ادامه از توجه ويژه اداره كل ميراث  دستى اس
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان اصفهان به جشنواره 
ــن رباط» اشاره  ــگرى روستاى «حس انگور، بوم گردى و گردش
مى كند و اضافه مى كند: هر گونه درخواست از سوى مسووالن 
برگزارى اين جشنواره خارج از نوبت رسيدگى خواهد شد.وى 
ــگرى در روستاى ــعه گردش ارايه آموزش هاى الزم براى توس
ــن رباط» و بخش ميمه را از برنامه هاى اداره كل ميراث   «حس
ــتان اصفهان براى  ــگرى و صنايع دستى اس فرهنگى، گردش
برگزارى بهتر جشنواره انگور، بوم گردى و گردشگرى روستاى 
«حسن رباط» اعالم مى كند و مى گويد: در آينده اى نزديك اين 
آموزش ها در قالب كارگاه هايى به اهالى روستا ارايه خواهند شد.
ــى  ــتاى تاريخ ــده رود، روس ــزارش خبرنگارزاين ــه گ ب
ــتان  ــتاى شهرس ــوان يكى از 19 روس ــن رباط » به عن «حس
ــهر و ميمه در غرب بخش ميمه در دهستان زركان  شاهين ش
ــتقرار در يك ناحيه  ــتاى «حسن رباط» به دليل اس است.روس
ــدل، طبيعت بكر  ــتانى، برخوردارى از آب و هواى معت كوهس
ــت.از  ــگرى برخوردار اس ــا، از ظرفيت قابل توجه گردش و زيب
مهم ترين غذاهايى كه در اين روستا تهيه مى شود، مى توان به 
انواع نان هاى محلى، انواع آش ها كه رايج ترين آن آش كشك، 

چغندر و سيرابى است و انواع حلواها اشاره كرد.
جمعيت روستاى حسن رباط بر اساس سرشمارى سال دو هزار 
نفر است و بيش از يك هزار هكتار از اراضى اين روستا زيركشت 
ــت و از توابع بخش مركزى شهرستان ميمه به شمار  انگور اس

مى رود.

از گوشه و كناراستان

شهردار نطنز گفت: امسال بخش مهمى از توان و فعاليت عمرانى خود را به ايجاد، 
بهسازى و سنگ فرش پياده روهاى سطح شهر اختصاص داده ايم و سعى مى كنيم 

اين عمليات در سال هاى آينده هم ادامه پيدا كند.
شهردار نطنز در حاشيه بازديد از روند اجراى بهسازى و سنگ فرش پياده روها با 
اشاره به مشكل جدى پياده روهاى سطح شهر نطنز اظهار كرد: متاسفانه شهر نطنز 
در زمينه زيرساخت ها، تاسيسات و معابر شهرى داراى مشكالت اساسى است و 
يكى از مواردى كه در اين زمينه به طور جدى خودنمايى مى كند و بسيار مشكل 

ساز و خطر آفرين هم هست، مشكل پياده روهاى شهر است.
سيد محسن تجويدى افزود: يكى از ملزومات مهم معابر شهرى پياده روهاست كه 
نقش بسيار مهمى در امنيت و آسودگى خاطر شهروندان دارد و فقدان آن عالوه بر 
خطرات بسيارى كه براى مردم على الخصوص كودكان و سالمندان دارد به زيبايى 
شهر هم لطمه وارد مى كند و ضمنا باعث نارضايتى ساكنان حاشيه معابر هم مى 
شود.وى ادامه داد: متاسفانه حجم و گستردگى اين مشكل در سطح شهر بسيار زياد 
بوده و بديهى است رفع كامل آن به هزينه و زمان زيادى نياز دارد ولى اگر در هر سال 
بسته به توان و بضاعت شهردارى، بخشى از مشكل حل شده بود، امروز شاهد اين 

همه كمبود و مشكل در اين حوزه نبوديم.
شهردار نطنز تاكيد كرد: شهردارى و شوراى اسالمى شهر با نگاه ويژه اى كه به حل 
مشكالت مبنايى و زيرساختى شهر و مردم دارند سال گذشته را به تالش براى كم 
كردن مشكالت مردم در حوزه ترميم و لكه گيرى آسفالت اختصاص دادند و بر اين 
اساس ما در سال گذشته كليه معابر و حتى كوچه هاى فرعى آسفالته شهر را ترميم 
ــفالت ريزى با  و لكه گيرى كرديم و در اين عمليات بيش از دو هزار و500 تن آس

اعتبارى بالغ بر هشت ميليارد ريال در سطح شهر انجام شد كه در نوع خود بى سابقه 
بود.وى اضافه كرد: امسال بخش مهمى از توان و فعاليت عمرانى خود را به ايجاد، 
بهسازى و سنگ فرش پياده روهاى سطح شهر اختصاص داده ايم و سعى مى كنيم 
اين عمليات در سال هاى آينده هم ادامه پيدا كند؛ چرا كه حتى با وجود بضاعت كم 
و مشكالت مالى شهردارى مى توان با حركت قدم به قدم، اين مشكل را حداكثر در 
عرض چهار يا پنج سال ريشه كن نمود.سيد محسن تجويدى تصريح كرد: عمليات 
اجرايى پروژه مذكور بيش از يك ماه است كه آغاز شده و در اين مدت پياده رو مقابل 
اداره پست به مساحت 120 متر مربع، مقابل دبيرستان سميه به مساحت 300 متر 
مربع و بلوار آزادگان با مساحت حدود 600 متر مربع انجام شده است؛ همچنين 
عمليات مذكور در شهرك گنبد باز، خيابان امام رضا (ع) در حال انجام است و در 
اين نقطه عمليات ديوارسازى، جدول كارى، زيرسازى و ايجاد نهر مخصوص كاشت 
درخت و در نهايت ايجاد پياده روى استاندارد با جديت ادامه دارد.وى بيان داشت: 
از ديگر نقاط اجراى عمليات، بلوار پليس است كه با توجه به جمعيت زياد مسكن 
ــهرك گنبد باز داراى بار جمعيتى زيادى است و عمليات جدول گذارى،  مهر و ش
تعويض جدول هاى فرسوده و زيرسازى و سنگ فرش پياده روها در آن پيشرفت 

بسيار خوبى داشته است.
ــال  ــال جارى و در س تجويدى در پايان با تاكيد بر اين نكته كه اين عمليات در س
آينده در ديگر نقاط شهر هم ادامه خواهد داشت خاطر نشان كرد: در اين زمينه با 
توجه به بودجه و بضاعت شهردارى سعى كرده ايم تا حد ممكن از مصالح مرغوب

 به ويژه سنگ، بدليل ماندگارى باال و زيبايى بيشتر آن استفاده كنيم و پياده روهاى 
استاندارد و زيبايى را تقديم همشهريان گرانقدر باغ شهر تاريخى نطنز كنيم.

ــميرم گفت: براى ترويج نماز بايد  ــتان س فرماندار شهرس
ــره برد. ــاى موجود به ــا و ظرفيت ه ــه توانمندى ه از هم
ــتاد اقامه نماز سميرم  ــين نصرتى در جلسه س محمدحس
ــراى نمازخانه  ــان ها و فضا ها ب تاكيد كرد كه بهترين مك
ــا مبتنى بر  ــه داد: نظام م ــود.وى ادام ــاص داده ش اختص

ــت و براى ترويج بزرگترين رسالت  ارزش هاى اسالمى اس
پيامبر كه همان اقامه نماز است بايد از حداكثر توان و تالش 
ــاه قرآن، افراد  ــم.وى با بيان اينكه از ديدگ خود بهره بگيري
ــوند، تصريح كرد:  ــه گروه تقسيم مى ش در رابطه با نماز س
عده اى نماز نمى خوانند، عده اى سهل انگار هستند و به نماز 

خود اهميت نمى دهند و كسانى هم هستند كه نمازشان را 
با خشوع و كامل مى خوانند كه اينها رستگارند و جايشان در 
بهشت است.نصرتى ضمن تاكيد بر ترويج فرهنگ اقامه نماز 
گفت: اگر بتوانيم افراد را به سمت خاشعان و متواضعان اهل 
نماز جهت دهيم رسالت خود را انجام داده ايم.رييس ستاد 
اقامه نماز استان اصفهان نيز در نشست مزبور گفت: ادارات 
ــاز و ارتباط با خدا  ــه زيبنده اقامه نم بايد بهترين مكانى ك
ــد را به نمازخانه اختصاص دهند.رضا جديدى با تاكيد  باش
بر اهميت توجه همگانى به فريضه نماز اظهار كرد: نماز يك 
مساله همگانى است و هر كس در هر جايگاهى كه قرار دارد 
بايد توجه به اقامه نماز را در اولويت قرار دهد.وى با اشاره به 
آيات قرآن از پيامبر اكرم(ص) با عنوان يك اسوه حسنه براى 
همه نسل ها ياد كرد و گفت: نخستين اقدام پيامبر خدا (ص) 
پس از ورود به مدينه ساختن مسجد بود كه اين عمل اهميت 
ــاند.رييس ستاد اقامه  نماز را در حكومت و اجتماع مى رس
نماز استان اصفهان با تاكيد بر اينكه در اقامه نماز پيشقدم 
باشيد، اضافه كرد: برخى از روستاهاى منطقه سميرم مسجد 
نداشت كه اكنون با همكارى خيران در حال ساخت مسجد 
ــتيم.جديدى با بيان اينكه جايگاه نماز  در اين مناطق هس
سياسى نيست، اذعان كرد: در جلسات مربوط به نماز طرح 
ــى و حزبى توهين به اين واجب دين اسالم  مباحث سياس
ــوول به نقش نماز در شكل گيرى شخصيت  است.اين مس

افراد اشاره كرد و افزود: چنانچه خانواده ها فرزندان خود را 
به اقامه نماز امر كنند، اين نماز با مديريت بر رفتار و كردار، 
افراد را از منكرات و زشتى ها در جامعه به دور مى كند.وى 
همچنين با اشاره به نقش معلم در تربيت دينى افراد ادامه داد: 
پرورش روحيه توجه به اقامه نماز ابتدا در خانواده شروع مى 
شود و سپس با فعاليت دينى و پرورشى مدارس اين گرايش 
دينى در دانش آموزان تقويت خواهد شد.معاون پرورشى و 
تربيت بدنى آموزش و پرورش سميرم نيز در ادامه جلسه با 
اشاره به برنامه ريزى هاى ويژه آموزش و پرورش براى جذب 
دانش آموزان به نماز گفت: در تمام مدارس شهرستان 20 
الى 30 دقيقه زمان براى برگزارى نماز جماعت اختصاص 
ــه داد: به منظور  ــود.غالمرضا انصارى پور ادام داده مى ش
گسترش فرهنگ نماز، با همكارى حوزه علميه و مدرسين 
آموزش خانواده آموزش و پرورش سميرم جلساتى با موضوع 
ــال تحصيلى برنامه ريزى شده  نماز براى خانواده ها در س
است.وى با بيان اينكه بيشتر نمازخانه هاى مدارس شايسته 
نمازخانه نيست، ادامه داد: با توجه به محروم بودن شهرستان 
ــاى زيبا، تقاضا  ــاخت نماز خانه ه و نبود توان مالى براى س
ــازى نمازخانه  داريم كه اعتبارى ويژه براى تجهيز و زيباس
هاى مدارس اين شهرستان تخصيص داده شود.شهرستان 
ــميرم با افزون بر 100هزار جمعيت در 160 كيلومترى  س

جنوب اصفهان واقع است.

آغاز اجراى سه هزار و 500متر مربع 
بهسازى و سنگ فرش پياده روهاى 

شهر نطنز

مريم 
ياورى

فرماندار سميرم: 
براى ترويج نماز بايد از همه ظرفيت ها بهره گرفت

گزارش زاينده رود  از نخستين 
جشنواره انگور و بوم گردى 

اصفهان؛

انگور 
«حسن رباط»

 كام گردشگران 
را شيرين كرد
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شنیدن صدا با شدت باالی ۸۰ دسی بل که طبق استاندارد دنیاست 
 یکی از مواردی اس��ت ک��ه منجر به ضعف ش��نوایی موق��ت یا دائم 

می شود.
 دکتر مهدی اکبری، شنوایی شناس، گفت: استفاده از پدیده ای به نام 
 هندزفری، امروزه در زندگی ما همه گیر ش��ده اس��ت و استانداری

 ب��رای ش��دت ص��دای آن در دنی��ا تعریف ش��ده که ۸۰ دس��ی بل 
 می باش��د؛ که حداکثر ش��دتی اس��ت که می ت��وان از آن اس��تفاده 

کرد.
دکتر اکبری افزود: اغلب دستگاه های هوشمند اگر شدت صدا بیشتر 
از ۸۰ دسی بل باشد، اخطار می دهد که برای شنوایی شما خطرناک 

است.
این شنوایی ش��ناس با اش��اره به دو پدیده ای که باعث کم ش��نوایی 
می شود، تصریح کرد: شدت باالتر از شدت اس��تاندارد و مدت زمان 
اس��تفاده ی زیاد از هندزفری ها دو فرآیندی اس��ت که طبیعتا باعث 

کم شنوایی می شود.
 وی عن��وان ک��رد: جرم های تولید ش��ده ب��رای جلوگی��ری از ورود 
گ��رد و غبار و کثیف��ی و باکت��ری از بیرون، همیش��ه بای��د مجرای 
گ��وش را چ��رب نگ��ه دارن��د؛ ام��ا اس��تفاده از هندزف��ری باعث 
انتقال جرم ه��ا به قس��مت های داخلی گ��وش می ش��ود و مجرای 
گ��وش را ک��ه باید چرب باش��د خش��ک می کن��د و باع��ث خارش 
 گ��وش و عوارضی مث��ل زون��ا و بیماری ه��ای قارچ��ی و باکتریایی 

می شود.
 دکت��ر مه��دی اکبری خاطرنش��ان ک��رد: ش��نیدن ص��دای باالی

 ۸۰ دس��ی بل بس��ته به زمان اس��تفاده می تواند باعث کم شنوایی 
 موقت یا حتی دائم غیرقابل برگش��ت ش��ود؛ بنابراین شدت صدا را 
زیر مقدار استاندارد تنظیم کنید، سر هندزفری خود را ماهی یک بار 
مرتب تمیز کنید، از اس��تفاده ی ممتد و دائم هندزفری ها خودداری 
کنید و بعد از هر یک ساعت استفاده، یک ربع به گوش خود استراحت 

دهید.

کبد به عنوان عضوی که به سلول های مختلف بدن غذا ارسال می کند، 
 باید هر نوع ماده ی غذایی را داش��ته باش��د تا بتواند غذای سلول ها را 

به طور متناسب تامین کند.
دکتر حس��ین اکب��ری، محقق ط��ب ایرانی � اس��امی گف��ت: تمام 
س��لول های بدن برای انجام فعالیت های خود به انرژی احتیاج دارند 
 و اگر ان��رژی برای مصرف نداش��ته باش��ند در اعمال و وظایف ش��ان 
اختال ایجاد می ش��ود و انس��ان رو به مرگ حرکت می کند، بنابراین 
 انرژی برای سلول ها حیاتی است و از طریق مصرف غذاها، آشامیدنی ها، 

مواد معدنی و ویتامین ها با یک تعادل متناسب تامین می شود.
وی اف��زود: کب��د در ب��دن ما ب��رای ه��ر ک��دام از س��لول های بدن 
غذای خ��اص تولید می کن��د و می فرس��تد؛ مثا برای مغ��ز گلوکز و 
ب��رای قلب چربی ه��ای حیوان��ی مهیا می کن��د. مص��رف روغن های 
گیاهی به ج��ای چربی ه��ای حیوانی به دلی��ل این که کلس��ترول و 
م��واد الزم برای تغذیه قل��ب ما را ندارن��د باعث ضعیف ت��ر کارکردن 
قلب ش��ده اند. به هر حال ه��ر ماده غذای��ی از قند، چرب��ی، پروتئین 
و ... که می خوری��م، به نوعی به مصرف س��لول ها می رس��ند که باهم 
متفاوتند؛ مثا س��لول های قلب اس��یدهای چرب آزاد را برای مصرف 
 به گلوکز تبدیل می کند که این نشان دهنده متفاوت بودن توانمندی 

سلول هاست.
 این محقق طب ایرانی � اس��امی بیان کرد: در بعضی جوامع افرادی 
به سمت خام خواری و گیاه خواری مطلق روی آورده اند که از اشتباهات 
بزرگ است؛ چرا که حدود ۷۰درصد س��لول ها به خصوص دیواره های 
سلولی را کلسترول حیوانی تش��کیل می دهد و از آن جایی که در مواد 
گیاهی کلسترول حیوانی وجود ندارد سلول ها دچار کمبود می شوند و 

باید برای جبران از مواد مصنوعی و ویتامین ها استفاده شود.
 دکتر حس��ن اکبری خاطرنش��ان کرد: گیاهخواری مطلق و نخوردن 
مواد پروتئینی و چرب��ی حیوانی هم در علم پزش��کی و هم در روایات 
دینی ما رد شده است؛ همچنین باید یادمان باشد که همیشه موادی از 
طریق حیوانات به بدن ما می رسد خیلی زودتر جذب بدن مان می شوند 
 تا موادی ک��ه از گیاهان دریاف��ت می کنیم چون م��واد گیاهی بعد از 
 یک س��ری فع��ل و انفع��االت ب��ه غ��ذای س��لول های ب��دن تبدیل 

می شوند.

کاهش شنوایـــی 
با استفاده دائم از هندزفری

گیاهخواری یا گوشت خواری؟

بازنشس��تگی ش��روع دوره  جدی��دی از زندگ��ی 
اس��ت؛ اما در ذهن برخ��ی از ما ای��ن دوره مترادف 
 ب��ا بی��کاری، اس��تراحت و دس��ت از کار کش��یدن 
است. این طرز تفکر اعتماد به نفس فرد بازنشسته را 
 کاهش می دهد و باعث می شود انسانی که سال ها با 
 حرفه اش ش��ناخته ش��ده، یکب��اره هوی��ت خود را 
 از دس��ت بدهد و دچار اضطراب و افس��ردگی شود، 
در حالی که با برنامه ریزی س��نجیده، بازنشستگان 
 می توانن��د خیل��ی زود روال عادی زندگ��ی خود را 

از سر بگیرند. 
رس��یدن  ب��رای  مه��م  ه��ای  راه  از   یک��ی 
به زندگی ای مطابق میل فرد بازنشسته، روابط خوب 
و فعالیت های دلخواه است. با 1۰ فرمان سالمندی، 
از حداقل های بازنشس��تگی تان حداکثر استفاده را 

ببرید.
1- زود بیدار شوید و ورزش کنید

یکی از عوامل بی حالی و کس��الت، خوابیدن طوالنی 
 مدت اس��ت. پس س��عی کنید صب��ح زود از خواب 
 بی��دار ش��وید و ورزش صبحگاه��ی، ب��ه خصوص 

ورزش های گروهی را فراموش نکنید. 
البت��ه اگ��ر ب��ه بیم��اری خاص��ی مبتا هس��تید، 
حتما قب��ل از ورزش با پزش��ک خ��ود در این مورد 
مش��ورت کنی��د. ورزش ه��ای گروهی ای��ن امکان 
 را ب��ه ش��ما م��ی ده��د ت��ا ب��ا اف��راد جدی��دی 

آشنا شوید. 
رواب��ط بی��ن ف��ردی کم��ک زی��اد 
ب��ه  بت��ا  ا از  جلوگی��ری   ب��ه 

اختال های روان شناختی 
 افسردگی و اضطرابی 

می کند.

2- در کارهای خانه مشارکت کنید
سعی کنید اوقاتی از روز را که در خانه به سر می برید، 
خود را به کاری مشغول کنید؛ مثا با توافق همسرتان 
در کارهای خانه مشارکت داشته باشید یا خریدها را 

به عهده بگیرید.
3- کتاب بخوانید و جدول حل کنید

در اوقات بیکاری کتاب مورد عاقه ت��ان را بخوانید 
یا ج��دول حل کنی��د. فعالی��ت های ذهن��ی تا حد 
 زیادی از بروز بیماری آلزایمر و زوال عقل جلوگیری 

می کند.
4- با دیگران صمیمانه برخورد کنید

رفتار تحکم آمیز را کنار بگذاری��د. این رفتار ممکن 
است باعث تنها شدن تان ش��ود. دیگران باید با شما 

احساس راحتی کنند.
5- قرارهای دسته جمعی بگذارید

عصرها با دوستان تان قرار ماقات بگذارید. این قرارها 
می تواند در منزل ت��ان، پارک محله یا کافی ش��اپ 

 باشد. انسان ها در این دوران به شدت به قرارهای 
 دس��ته جمعی 

نیاز دارند.
6- فرزندان و نوه ها را به خانه دعوت کنید

انس��ان ها در ای��ن دوران کوهی از تجربه هس��تند 
 و س��نجیده عمل م��ی کنن��د. ی��ک روز در هفته را 
به آم��وزش نوه ه��ا اختص��اص دهید. اگ��ر حوصله 
ای��ن کار را نداری��د، فق��ط ب��رای ص��رف ش��ام 
 فرزن��دان و نوه های ت��ان را دعوت کنید ت��ا دور هم 

باشید.
7- مهارتی جدید بیاموزید

بازنشستگی زمانی است که افراد وقت آزاد بیشتری 
دارن��د. هرک��س با توج��ه به عاق��ه اش م��ی تواند 
حرف��ه ای جدید را بیام��وزد. چه بس��ا فرصت انجام 
کارهایی که س��ال های زی��اد به دلیل نب��ود وقت، 
 آرزوی انجام آنها را داش��تید، در دوران بازنشستگی 

فراهم شود.
8- مسافرت بروید

اگ��ر تاکن��ون کار م��ی کردید و باید س��ر س��اعت 
در مح��ل کار حاض��ر م��ی ش��دید، دیگ��ر چنی��ن 
نی��د  تعه��دی نداری��د و راح��ت م��ی توا
 هروق��ت ک��ه خواس��تید، در ه��ر فصلی 
از سال، برنامه یک سفر خوب را تنظیم 

کنید.
9- مشغله ای دست و پا کنید

اف������راد  از   بس��ی��اری 
بی��ش از حد به ش��غل خود 
 و ارتب��اط ب��ا هم��کاران 
وابسته اند و بافاصله بعد 
از بازنشس��تگی، ش��غل 

دیگری انتخاب کنند. 
ای����ن کار بس��ی��ار 
خ��وب اس��ت، ام��ا 
بای��د دق��ت کنی��د 
 که باعث خس��تگی و 
دل زدگ����ی ت����ان 

نشود.
همچنی��ن بازنشس��ت�گان 
م�ی توانن��د با دوس��تان شان 
مرکز کاری جدیدی تاسیس کنند.

10- با یک مشاور مشورت کنید
اگ��ر عائمی مانن��د زودرنج ش��دن، کم 
خ��وری و پرخ��وری، اخت��ال خواب، 
گوش��ه گی��ری و اضط��راب بع��د از 
بازنشس��تگی س��راغ تان آمد، شاید 
 نش��انه هایی از افس��ردگی باش��د. 
در ای��ن ص��ورت حتمابای��د با یک 
 مش��اور و روان ش��ناس درب��اره 
 حال��ت ه��ای روانی ت��ان صحبت 

کنید.

نکته ها

کارشناس مسوول تغذیه مرکز بهداشت قم علی اکبر حق ویسی با اشاره 
 به بیماری ک��م خونی و عوارض ج��دی آن عنوان کرد: ک��م خونی فقط 
 فق��ر آه��ن نیس��ت، در واق��ع عوام��ل مهم��ی در ب��روز ک��م خون��ی 

موثر هستند.
 این کارش��ناس تغذیه ادامه داد: کم خونی اختالل خونی ش��ایعی است 
که در آن گلبول های قرمز و یا هموگلوبین کافی در خون برای رس��اندن 
 اکس��یژن به س��ایر بافت های بدن تان وجود ندارد، از این رو مش��کالت 
 تنفس��ی و ضعف و احساس خس��تگی از جمله مش��خصات این بیماری 

است.
 وی در خص��وص اهمی��ت تغذی��ه در ب��روز کم خون��ی تصری��ح کرد: 
 هرچند کم خونی عوامل مختلفی همچون ناهنجاری های ژنتیکی دارد؛

  ام��ا تغذی��ه ناصحی��ح نی��ز نق��ش مهم��ی در ایج��اد ک��م خون��ی 
دارد.

 حق ویس��ی خاطرنش��ان کرد: ش��ایع ترین علت کم خون��ی، فقر آهن 
است.

ای���ن کارش��ن�اس تغذی����ه در ادام����ه اضاف���ه ک���رد: بان��وان 
 بی��ش از هم��ه درگی����ر ک��م خون����ی حاص��ل از فقرآه��ن  

هستند.
 وی گف��ت: یکی از عالئ��م کم خون��ی می توان��د میل به خ��وردن مواد 
ای��ن  در  باش��د ک��ه  کاغ��ذ  و  مانن��د خ��اک  غی��ر خوراک��ی 
 زمین��ه بای��د فق��ر آه��ن را از طری��ق دارو و ی��ا تغذی��ه جب��ران 

کرد.
 ای��ن کارش��ناس تغذی��ه بی��ان داش��ت: برخ��ی از رژیم ه��ای غذایی 
فاق��د ویتامی��ن ه��ای م��ورد نیاز ب��ه وی��ژه آه��ن، ویتامی��ن ب12 و 
 فولی��ک اس��ید م��ی توان��د خط��ر ابت��ال ب��ه ک��م خون��ی را افزایش 

دهد.
 وی افزود: زنان باردار نیز در معرض بیماری کم خونی هس��تند که باید 
 برای جلوگی��ری از بیم��اری حتما زیر نظر پزش��ک ب��ه تغذیه صحیح 
 روی بیاورن��د؛ چ��را که ک��م خون��ی موج��ب پرخاش��گری و اضطراب 

می شود. 
 کارش��ناس مس��وول تغذی��ه مرک��ز بهداش��ت ق��م در ادام��ه 
 بیان ک��رد: در راس��تای مقابل��ه ب��ا پرخاش��گری و اضطراب ناش��ی از 
 کم خون��ی، باید ب��ه تغذیه صحی��ح در جه��ت کنترل بیم��اری توجه 

داشت.
 ح��ق ویس��ی، کارش��ناس مس��وول تغذی��ه مرک��ز بهداش��ت ق��م، 
 در م��ورد تامین آه��ن ب��رای مقابله ب��ا کم خون��ی خاطرنش��ان کرد: 
غذاهای سرش��ار از آهن همچون سبزیجات س��بز تیره برگدار، اسفناج، 
 کنگر فرنگی، زرد آلو، لوبیا، عدس، نخود، س��ویا، گوش��ت سفید و قرمز، 
 تخم م��رغ، آجیل، آلو بخارا و کش��مش اس��ت که بای��د در رژیم غذایی 

گنجانده شود.
این کارش��ناس تغذیه در پایان گف��ت: این غذاها باید ب��ا موادی حاوی 
 ویتامی��ن c مصرف ش��ود؛ چرا ک��ه این ویتامی��ن به ج��ذب بهتر آهن 

کمک می کند.

 کم خونـــی موجب 
پرخاشگری و اضطراب
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پیاز گیاهي است دو س��اله، داراي برگ هاي توخالي و استوانه اي شکل؛ ساقه 
پیاز ت��ا ارتفاع یک متر هم مي رس��د که آن هم اس��توانه اي و توخالي اس��ت؛ 
 گل هاي پیاز به رنگ س��فید یا بنفش به ص��ورت چتر در انتهاي س��اقه دیده 

مي شود.
 پیاز انواع مختلف دارد مانند پیاز س��فید ، پیاز بنفش ، پیاز قرمز و یا مخلوطي 

از قرمز و بنفش .
 پیاز در حال حاضر در تمام مناطق دنیا کشت مي شود، ولي گفته مي شود که 
منشاء آن از ایران و افغانستان بوده اس��ت و از آنجا به دیگر نقاط دنیا راه یافته 

است .
 پیاز از زمان هاي ماقبل تاریخ وجود داشته اس��ت. مردم مصر و کلده از آن در 

غذاهاي شان استفاده مي کرده اند .
مخصوصا در مصر، پیاز در مراسم مذهبي به کار مي رفته و احترام خاصي داشته 

است. یونانیان و رومیان نیز آن را مي شناخته و مصرف مي کرده اند.
ترکیبات شیمیایي

 پی��از داراي ترکیبات گوگ��ردي ، قند ، کلس��یم ، امالح س��دیم و پتاس��یم ، 
ید ، سیلیس ، آهن ، فسفر و ویتامین هاي A.B.C  مي باشد. پیاز داراي اسانس 

مخصوصي مي باشد که در اثر پختن از بین مي رود .
  پیاز خام فعالی��ت معده را زیاد مي کند و در نتیجه ترش��ح اس��ید کلریدریک 
را تشدید مي کند. بنابراین کساني که ناراحتي معده دارند ممکن است سوزش 
و درد در معده خود حس کنند. اینگونه اش��خاص باید پیاز پخته مصرف کنند 

که ترشحات دستگاه هاضمه را منظم کرده، اشتها را زیاد و دل درد و نفخ 
معده را درمان مي کند .

خواص دارویي
پیاز از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.

1- پیاز ادرار آوري قوي اس��ت و خام و پخته آن هر دو این اثر 
را دارند .

 2- براي رفع گاز معده از تنتور پیاز مي توان اس��تفاده کرد.  
3- براي رفع دردهاي عصبي شربت پیاز بهترین دارو است؛ 

شربت پیاز به این صورت تهیه مي شود :
100 گ��رم پیاز خام را ب��ا 400 گرم آب مخل��وط کرده و 

بپزید تا له شود، سپس 400 گرم قند روي آن بریزید و 
بگذارید که جوش بزند تا قند حل شود سپس آنرا 

صاف کنید و در یخچال قرار دهید.
 4- پی��از داراي انس��ولین گیاه��ي اس��ت و 
اس��تفاده از آن قند خون را پائین مي آورد. 
بیماران مبتال به م��رض قند باید حتما هر 

روزه از آن استفاده کنید .
 5- اگ��ر پیاز را ل��ه کنید و در زیر ش��کم 
ش��خصي که مبتال به احتب��اس ادراري 

است قرار دهید، ادرار را باز مي کند .
  6-پی��از نی��م پ��ز ب��راي س��وختگي ها 

نیز موثر است .
 7- پیاز خام محرک قلب است.

 8- پیاز، باکتري کش است.
 9- پیاز تقویت کننده و نرم کننده س��ینه است. 

براي این منظور پیاز را آب پز کرده و بخورید .
 10- پیاز، سنگ کلیه را خرد مي کند.

 11- پیاز پخته ملین است.
12- براي رفع خارش چشم چند قطره آب پیاز را در چشم بچکانید.

 13- براي درمان سنگیني گوش، آب پیاز را در گوش بچکانید.
 14- ماسک پیاز روي صورت، خون را به طرف صورت مي کشاند و رنگ صورت 

را درخشان مي کند.
 15- پیاز چون گرم است براي کس��اني که طبع گرم دارند مضر است و اسراف 

در خوردن آن موجب فراموشي و سردرد مي شود.
16-پیاز، لثه ها را محکم مي کند.

 17-پیاز، کلسیم دندان ها و استخوان ها را تقویت مي کند و از نرمي استخوان 
جلوگیري مي کند.

18-پیاز معالج عفونت هاي مجاري تنفسي از قبیل ورم گلو ، برنشیت ، گریپ 
و آسم است.

 19- براي رفع سموم بدن پیاز توصیه مي شود.
 20- براي آنکه پیاز زود هضم شود و آنهایي که معده حساس دارند بتوانند آن 
را بخورند و از خواص آن استفاده کنند، باید موقع پختن پیاز مقداری شکر روي 

آن بریزید و این عمل هضم پیاز را آسان تر خواهد کرد .
21- براي درمان اس��هال از پوس��ت پیاز  

اس��تفاده کنید؛ بدین صورت 
ک��ه پوس��ت پی��از را 

بش��ویید و در مقدري آب به مدت ده دقیقه بجوشانید، س��پس آن را در داخل 
دس��تمالي ریخته و فش��ار دهید تا ش��یره آن گرفته ش��ود. بعدا این ش��یره را 
 با ش��کر ش��یرین کنید و روز ي چند فنجان از آن را بنوش��ید تا اس��هال کامال 

از بین برود .
 22- اگر پشه یا زنبور شما را گزید فورا یک پیاز را بریده و روي محل گزیدگي 

بگذارید، درد و خارش فورا ساکت مي شود .
 23- پیاز ترش��ي را براي از بین بردن یرقان و تقویت معده و روده و زیاد شدن 

اشتها مصرف مي کنند.
 24- اگر از بوي پیاز ناراحت مي ش��وید م��ي توانید بعد از خ��وردن پیاز براي 
 رف��ع ب��وي آن باق��ال پخت��ه و ی��ا گ��ردوي پخت��ه و ی��ا ن��ان س��وخته 

بخورید .
 25- تخم پیاز گرم و خشک است و براي ازدیاد نیروي جنسي مصرف مي شود .

 36- اگر از تخم پیاز پمادي درس��ت کنید و روي س��ر ببندی��د، از ریختن مو 
جلوگیري مي کند .

 37- حتما شنیده اید که در قدیم براي اینکه کسي از اسرار علمي سر درنیآورد 
آنها را با مرکب نامرئي مي نوشتند و مرکب نامرئي چیزي غیر ازآب پیاز نیست .

 38- در خاتم��ه ب��راي اینک��ه بوي پی��از ش��ما را ناراح��ت نکند و اش��ک از 
چش��مان ش��ما جاري نش��ود، مي توانید پیاز را زیر آب شیر پوس��ت بگیرید 
 یا اینکه پی��از را در داخل ظ��رف بزرگ آب ق��رار دهید و درآب آن را پوس��ت 

بکنید.

زبان خوراکی ها

خواص پیاز

10 فرمان به وقت سالمندی!

خـواص پیــاز
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دریچه

 ابى ج��ارود گوی��د: به ام��ام باقر علیه الس��ام ع��رض کردم : 
اى فرزند رسول خدا! آیا شما دوستى و دلباختگى و پیروى مرا 

نسبت به خود مى دانید؟
امام علیه السام : آرى.

عرض کردم : من از ش��ما پرسش��ى دارم که مى خواهم به من 
پاس��خ دهید، زیرا چش��مم نابینا اس��ت و کمتر راه مى روم و 

همیشه نمى توانم شما را زیارت کنم.
امام علیه السام فرمود: سوال خود را بپرس.

 عرض ک��ردم : م��را از دینى ک��ه ش��ما و خاندان ت��ان، خدا را 
بر اس��اس آن عبادت مى کنید، آگاه کن تا من هم بر اساس آن 

خدا را دیندارى کنم .
 امام علیه السام فرمود: با س��خنى کوتاه سوال بزرگى کردى، 
به خدا س��وگند همان دینى که خود و پدرانم خداوند را به آن 

دیندارى مى کنیم به تو مى گویم.
 1- ش��هادت ب��ه یگانگ��ى خداون��د و رس��الت محم��د 

صلى اهلل علیه و آله.
2- اقرار به آنچ��ه پیامبر صلى اهلل علیه و آل��ه از جانب خداوند 

آورده است .
3- محبت به دوست ما و دشمنى با دشمنان ما.

4- پیروى از فرمان ما.
5- انتظار قائم ما.

6-کوشش )در انجام واجبات ( و پرهیز از محرمات.

عده اى به محضر امام باقر علیه الس��ام رس��یدند و دیدند که 
یکى از فرزندان او بیمار شده اس��ت و امام علیه السام ناراحت 

و اندوهگین است .
 با خ��ود گفتن��د: اگر ای��ن ک��ودک از دنی��ا برود مى ترس��یم 
 امام علیه السام را آن گونه ببینیم که نمى خواهیم در آن حال 

باشد.
چیزى نگذش��ت که صداى ش��یون اهل خانه بلند شد و فرزند 
 امام علیه الس��ام از دنی��ا رفت . آن��گاه حضرت ن��زد آنها آمد 
در حالى که چهره او شاد بود و ناراحتى هاى قبل از سیماى او 

بر طرف شده بود.
آنه��ا ب��ه ام��ام علی��ه الس��ام ع��رض کردن��د: فدای��ت 
ش��ویم م��ا ت��رس آن داش��تیم که ب��ا م��رگ فرزن��د حالتى 
 پی��دا کنی��د ک��ه م��ا ه��م ب��ه خاط��ر ان��دوه ش��ما غمگین 

شویم.
حضرت به آنها فرمود: ما مى خواهیم کسى را که دوست داریم 
به سامت باشد و ما راحت باش��یم؛ اما وقتى امر الهى فرا رسد 

تسلیم اراده خداوند هستیم.

اسالم حقیقى 

تسلیم 
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داستان تاریخى

گاهى شاه  عباس با لباس مبدل به  گردش شهر مى رفت، از دكاكین خرید 
مى كرد كه ببیند كم  فروشى و تقلب در و زن وكیل نكنند. 

شبى با لباس دهقانى از عمارت سلطنتى خارج شده به دكان نانوائى رفت 
و یك من نان خرید؛ از آنجا به دكان كباب  پزى رفت و یك من گوش��ت 

كباب شده گرفت، و به عمارت مراجعت كرد.
اركان دربار همه منتظرش بودند، ب��ه اعتمادالدوله امر كرد ترازو حاضر 
كرد. نان و گوشت را در حضور خودش وزن كردند. از نان، پنجاه  و هفت 

درهم و از گوشت، چهل  و سه درهم كسر آمد. 
شاه نس��بت به  چند نفر از حاضرین كه در عمل نظم شهر و نرخ دخالت 
داشتند، خصوصا حاكم ش��هر به  طورى متغیر شد كه مى خواست شكم 
ش��ان را پاره كند، اما به ش��فاعت بعضى از محترمان، از مج��ازات آنها، 

صرفنظر كرد. 
در ضمن مالمتى كه با آنها مى كرد، مى گفت: چرا باید ش��ما از كار خود 
غفلت كنید، و راضى بشوید به اینكه مرد بیچاره  اى كه چندین اوالد دارد 

مورد ظلم قرار بگیرد و به او كم فروشى شود.
 س��پس از حاضرین پرس��ید كه به خباز و كب��اب  پز، چه مج��ازات باید 
داده شود؟ اما دید آنها به  طورى ترسیده اند كه جرات حرف زدن و قدرت 

تكلم ندارند.
حكم كرد در میدان، تنورى شبانه ساختند و سیخى هم به بلندى كافى 

كه یك نفر آدم را بتوان به سیخ كشید حاضر كردند. 
 صبح فردا خب��از و كب��اب  پ��ز را گرفتن��د، اول دور ش��هر گردانیدند و 
 ی��ك نف��ر جل��و آنه��ا ج��ار مى كش��ید، ك��ه ای��ن نان��وا و كب��اب  پز 
به جرم كم  فروشى امروز در میدان كباب خواهند شد و به تنور خواهند 
 افتاد؛ پس از آن نان��وا را در تنور انداخته، كباب  پز را به س��یخ كش��ید، 
نیدند و ای��ن  در تم��ام ای��ران ش��ایع ش��د،   ه��ر دو را س��وزا
و در نتیجه، از عدالت ش��اه مردم ب��ه هراس افتادند و كس��ى جرات كم 

فروشى نداشت.

سوزاندن كبابى و نانوا 
توسط شاه  عباس

محمد بن على بن الحسین)ع(، ملقب به باقر و کنیه ابو جعفر فرزند امام سجاد)ع( 
است. برخى روز تولد آن حضرت را در مدینه، اول ماه رجب، مصادف با روز جمعه 

مى دانند. اما برخى دیگر سوم صفردانسته اند.
 پدر ایش��ان امام س��جاد)ع(، پیش��واى چهارم ش��یعیان و م��ادرش »ام عبداهلل« 
دختر امام حسن مجتبى)ع( است؛ بنابراین هم از جهت پدرى و هم از جهت مادرى 

فاطمى و علوى است. 
باقر العلوم، لقب امام باقر)ع(

 مش��هورترین لقب  امام محمد بن على)ع(، باقر العلوم است که پیامبر اسام)ص( 
به آن حضرت داده است؛چون امام باقر)ع( شکافنده و آشکار و ظاهر کننده ى علوم 
است، به »باقرالعلوم« نام گذارى شده اس��ت؛ همچنین گفته اند چون پیشانى آن 

حضرت در اثر سجده ى زیاد باز بود به لقب »باقر« نام گذارى شد.
امام محمد باقر)ع( و حضور در كربال

قیام عاشورا، یکى از اثر گذارترین و مهم ترین وقایع تاریخ اسام است که در محرم 
سال 61 هجرى قمرى واقع شد.

 در این قیام، امام محمد باقر)ع( که کودکى چهار س��اله بودند، نیز حضور داشتند، 
و مورد قبول مورخان است؛ زیرا روایات بسیارى وجود دارد که والدت آن امام را قبل 
از سال 61 دانسته اند، مانند: »امام باقر)ع( در سال 57 هجرى در مدینه متولد شد.

همچنین امام باقر در پاسخ به سوال فردى که از آن حضرت مى پرسد: آیا شما زمان 
امام حسین)ع( را درک کرده اید، امام فرمود: بلى«.

 امام باقر)ع( خود در مورد حضورش در کربا، مى فرماید: »جدم امام حس��ین)ع( 
کشته شدند، در حالى که من چهار ساله بودم و کشته شدن او را به یاد مى آورم«.

بر اس��اس این دس��ت از روایات، حضور امام باقر در کربا هیچ گون��ه منع تاریخى 
نداشته، و از آن جا که س��ن آن بزرگوار بس��یار کم بوده، به طور طبیعى با خانواده 
 خود زندگى مى کرده و در سفر همراه آنها بوده، و چون سن بسیار کمى داشته اند، 

از این باب کمتر، کتاب هاى تاریخى به حضور آن امام در کربا پرداختند.
مقام علمى امام باقر)ع( و تربیت شاگردان

امام باقر)ع( در دوران امامت خویش، با وجود ش��رایط نامساعدى که بر عرصه ى 
 فرهنگ اسامى س��ایه افکنده بود، با تاشى جدى و گس��ترده، نهضتى بزرگ را 
 در زمینه علوم و معارف اس��امى طراحى کرد. تا جایى که ای��ن جنبش دامنه دار 
به بنیان گذارى و تاسیس یک دانشگاه بزرگ و برجسته اسامى انجامید که پویایى 

و عظمت آن در دوران امام صادق)ع(، به اوج خود رسید.
امام با برقرارى ح��وزه ى درس، با کج اندیش��ى ها مبارزه ک��رد و در صدد زدودن 
چالش هاى علمى، تحکی��م مبانى معارف و اصول ناب اس��امى ب��ا تکیه بر آیات 
رهنمون گر قرآن برآمد و ابواب فقهى و اعتقادى را از دیدگاه قرآن بررس��ى کرد و 
 به پرورش دانش��مندان و فرهیختگان عصر خود و جنبش بزرگ علمى پرداخت، 
به گونه اى که دانشمندى چون »جابر بن یزید ُجعفى« هر گاه مى خواست سخنى در 
باب علم به میان آورد � با آن توشه اى که از دانش داشت � مى گفت: »جانشین خدا و 
میراث دار دانش پیامبران محمد بن على)ع( برایم این گونه گفت« و به دلیل ناچیز 
دیدن موقعیت علمى خود در برابر جایگاه امام)ع(، از خود نظرى به میان نمى آورد.

 ابواس��حاق س��بیعى از دیگر فرهیختگان این دوره، آن قدر نظ��رات علمى امام را 
درس��ت مى پندارد که وقتى از او در مورد مس��اله اى مى پرسند، پاس��خ را از زبان 
امام مى گوید و مى افزاید: »او دانشمندى اس��ت که هرگز کسى بسان او ]در علم[ 

ندیده ام«.
خلفای اموی معاصر امام باقر)ع(

 دوران پرف��روغ امام��ت ام��ام باق��ر)ع( مص��ادف ب��ود ب��ا خاف��ت ولی��د ب��ن 
 عبد الملک، س��لیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزی��د بن عبد الملک و 

هشام بن عبد الملک.

 شیوه های مبارزاتى امام باقر)ع(
 امام باقر)ع( براى احیاى ارزش ه��اى دینى و انجام وظیفه پاس��دارى از ارزش ها، 

و به تناسب موقعیت، از راه ها و شیوه هاى زیر استفاده مى کرد:
الف � ترسیم وظایف حاکم اسامى

امام باقر)ع( مى کوش��ید با تبیین وظایف حاکمان، نوک تیز انتقاد خود را متوجه 
حاکمان وقت سازد و عدم مش��روعیت اقدامات آنان را گوشزد کند؛ همان طور که 
ْوِم َو  َکاِة َو الَْحجِّ َو الصَّ َاِة َو الزَّ اَء َعلَى الصَّ مى فرمود: »بُِنَى اْلِْسَاُم َعلَى َخْمَسِة أَْش��یَ
الَْواَلیَة«؛ اسام بر پنج چیز بنا نهاده شده اس��ت: نماز، زکات، حج، روزه، والیت«. 
ََّها ِمْفَتاُحُهنَّ َو  زراره پرسید: کدام افضل اس��ت؟ امام)ع( فرمود: »الَْواَلیَُة أَْفَضُل ِلَن
لِیُل َعلَْیِهن«؛  والیت برتر اس��ت؛ چون کلید آن ها است و والى )امام(  الَْوالِى ُهَو الدَّ

راهنمایى کننده بر آنها است.
ب � نهى از همکارى با حکومت طاغوت

 ام��ام هم��واره مومن��ان را از هم��کارى ب��ا حکوم��ت طاغ��وت نه��ى مى کرد و 
به هر طریق ممکن، این پیام خود را به گوش امت مى رساند.

شخصى از امام باقر)ع( س��وال کرد: من از زمان حجاج پیوس��ته تا کنون فرماندار 
 بوده ام، براى من توبه میس��ر اس��ت؟ ام��ام جوابى ن��داد، و من دوباره پرس��یدم، 

آن حضرت در پاسخ فرمود: نه؛ تا به هر صاحب حقى، حق او را بپردازى. 
 یکى از شیعیان به نام عبدالغفار بن قاس��م مى گوید: به امام باقر)ع( گفتم: نظرتان 
در نزدیک شدن من به سلطان و رفت و آمد به دربار چیست؟ فرمود: این کار را براى 
تو صاح نمى دانم. گفتم: گاهى به ش��ام مى روم و بر ابراهیم بن ولید وارد مى شوم. 
فرمود: »اى عبدالغفار! رفت و آمد تو نزد سلطان سه پیامد منفى دارد: محبت دنیا 
در دلت راه مى یابد، مرگ را فراموش مى کنى، و نسبت به آنچه خدا قسمت تو کرده 

ناراضى مى شوى«.
 عرض کردم: اى فرزند رس��ول خدا! م��ن عی��ال وارم و هدفم از رفت��ن به آن جا، 

انجام تجارت است. فرمود: »اى بنده ى خدا! من نمى خواهم تو را به ترک دنیا دعوت 
کنم، بلکه مى خواهم گناهان را ترک کنى، ترک دنیا فضیلت اس��ت، اما ترک گناه 
فریضه و واجب است و تو در شرایطى هس��تى که به انجام واجبات نیازمندترى تا 

کسب فضائل«.
 امام باقر)ع( از یک س��و قیام هاى ضد حکومتى مانند قیام زید و ... را تایید مى کرد 
و از س��وى دیگ��ر، در موقعیت هاى مناس��ب، خود با خلف��ا ب��ه رویارویى جدى 

مى پرداخت.
آن حضرت مى فرمود: »هر کس به سوى سلطان ستمگرى برود، او را به تقواى الهى 
فرمان دهد و او را بترس��اند و موعظه کند، مانند پاداش جن و انس و اعمال آنان را 
خواهد داشت«. همچنین آن حضرت مشروعیت حاکمان جور را زیر سوال مى برد و 
راه را بر قیام علیه آنان هموار مى ساخت، و مى فرمود: »ائمه حق و پیروان آنها بر دین 
خدایند و پیشوایان  ستمگر، از دین خدا و حق منحرفند، خود گمراهند و دیگران را 
نیز گمراه کرده اند، اعمالى که انجام مى دهند مانند خاکس��ترى است که در مسیر 
تند بادى سخت در یک روز طوفانى قرار گیرد، نتیجه  اى از کار خود نمى برند این 

یک گمراهى بسیار سختى است«.
ج. تقیه

میزان اهتمام حضرت باقر)ع( به تقیه چنان بود که مى فرمود: »تقیه دین من و دین 
پدران من است، کسى که تقیه ندارد ایمان ندارد«.

شهادت امام باقر)ع(
امام محمد باقر)ع( 57 سال از عمر مبارکش  گذشته بود، بنا بر مشهور در هفتم ماه 
ذى حجه سال سال 114 هجرى دیده از جهان فرو بست و در قبرستان بقیع در کنار 

پدرش )امام سجاد( و عمویش )امام حسن( دفن شد. 
 ش��هادت آن حضرت در عصر خافت هش��ام بن عبد الملک رخ داد و این شهادت 

به امر هشام بود.

 باغ شاهزاده یا باغ ش��ازده، زیباترین باغ تاریخى ایران محسوب مى شود. این باغ 
در حدود دو کیلومترى ش��هر ماهان و حوالى ش��هر کرمان و در دامنه کوه هاى 
تیگران واقع ش��ده  و مربوط به اواخر دوره قاجاریه است. این باغ مساحتى قریب 

به 5/5 هکتار دارد. 
ب��اغ، دو مجموع��ه ش��رقى و غرب��ى دارد. کوش��ک ی��ا هم��ان عمارت ه��اى 
آن بس��یار زیباس��ت و به صورت دو آش��کوبه ) دو طبقه ( س��اخته شده اس��ت 
و س��ر در آن از معم��ارى خیل��ى زیبای��ى برخ��وردار اس��ت ک��ه آن را از 
س��ایر باغ ه��اى ایران��ى متمای��ز و ممت��از مى س��ازد. فواره هاى آن چش��م هر 

 بینن��ده اى را ن��وازش مى ده��د. ای��ن فواره ه��ا ک��ه در طول ب��اغ ق��رار دارند، 
زیباترین فواره باغ هاى ایرانى هس��تند؛ زیرا س��ایر باغ هاى ایران��ى کمتر فواره 
داشته اند و یا اگر داشته اند به این زیبایى نبوده اند. فواره هاى زیباى باغ شاهزاده 
بر اساس اختاف ارتفاع و نه هیچ نیروى دیگرى فعال هستند که این خود دلیلى 

بر هوش و ذکاوت مردمان کرمان زمین است. 
طول باغ ش��اهزاده کرمان 4۰7متر و عرض آن 122 متر اس��ت؛ و بزرگ ترین و 
زیباترین باغ تاریخى ایران محسوب مى شود. این باغ همه ساله و به ویژه در فصل 
تابستان و بهار شاهد بازدید تعداد بى شمارى از گردشگران از نقاط مختلف کشور 

است که این باغ دیدنى و دلفریب را براى تماشا انتخاب مى کنند.
 واقع شدن این باغ در منطقه اى در مس��یر عبورى کرمان به بم و در مسیر جاده 
کهن ابریشم از عواملى است که این محل را براى احداث یک باغ اشرافى مناسب 

مى ساخته است. 
 باغ شاهزاده به گونه اى استقرار یافته که حداکثر استفاده از مناظر بدیع داخلى را 
ب��ه ص��ورت زی��ر ام��کان پذی��ر مى س��ازد: در ب��دو ورود، ب��ه وی��ژه در طبقه 
فوقانى س��ردر خان��ه به غی��ر از دیده��ا و مناظر بیرون��ى باغ، منظ��ره چهارباغ 
و در جه��ت عک��س آن منظ��ره ک��وه را ام��کان پذی��ر مى س��ازد. ای��ن 
 مناظ��ر عم��ده یعن��ى روی��ت حرک��ت آب، ح��وض ه��ا و آبش��ارها هرکدام 
 ب��ه نوب��ه خ��ود تاکی��دى ب��ر محوره��اى عم��ود ب��ر مح��ور اصل��ى دارند و 

توام با نظام گیاهى مناظر بدیع داخلى را ارائه مى دهند.
ن��ى  بت��دا ب��ه دس��تور محم��د حس��ن خ��ان س��ردار ایروا  ای��ن ب��اغ ا
حاک��م وقت کرمان س��اخته ش��د و بن��اى درون آن بع��دا توس��ط عبدالحمید 
می��رزا ناصرالدول��ه حاک��م کرم��ان ط��ى ی��ازده س��ال حکمران��ى وى 
 )12۹۸ ه . ق ت��ا 13۰۹ ه. ق( س��اخته ش��د و ب��ا م��رگ وى نی��ز بن��اى آن 

نیم��ه تم��ام رها ش��د. گفت��ه مى ش��ود وقت��ى خب��ر م��رگ ناگهان��ى حاکم 
را ب��ه ماه��ان مى برن��د، بنای��ى ک��ه مش��غول تکمی��ل س��ردر س��اختمان 
ب��ود تغ��ار گچ��ى را ک��ه در دس��ت داش��ته محک��م ب��ه دی��وار کوبی��ده 
 و کار را ره��ا و ف��رار ک��رده اس��ت. ب��ه همی��ن عل��ت جاه��اى خال��ى 
 کاش��ى ها را بر س��ردر ورودى مى توان دید. تاریخ بناى باغ 1276خورش��یدى 

است.
 این باغ از نمونه باغ تخت هاى ایرانى است و در زمینى مستطیلى شکل به مساحت 
پنج و نیم هکتار بنا شده و داراى سردر ورودى بس��یار زیبایى است. بناهاى باغ 
عبارتند از کوشک اصلى، یعنى س��کونتگاه دائمى و یا فصلى مالک که در انتهاى 
فوقانى باغ قرار دارد. سردر خانه در مدخل باغ به صورت بنایى خطى جبهه ورودى 
باغ را اشغال کرده و در دو طبقه بنا شده است. طبقه فوقانى داراى اتاق هایى است 

که براى زندگى و پذیرایى پیش بینى شده اند. 
س��ایر بناهاى خدماتى باغ از حصار اصلى اس��تفاده کرده و به ص��ورت دیوارى 
 مرکب، بناهاى مختلف خدماتى را در نقاط مناسب در خود جا داده است. این باغ 
عاوه بر سردر، شامل عمارت شاه نشین و حمام نیز است؛ در حال حاضر قسمت 

شاه نشین، به یک رستوران تبدیل شده و توسط بخش خصوصى اداره مى شود.
در این ب��اغ درختان میوه متنوعى به چش��م مى خورند و در جل��وى عمارت هم 
حوض ها و فواره ها آب نماى زیبایى را تش��کیل داده اند. منب��ع آب باغ، رودخانه 
کوچک تیگران است. مس��عودى بناى این باغ را از جنبه هاى مختلف معمارى و 

نقش آب در آن بررسى کرده است .
هر ساله گردشگران از این باغ زیباى ایرانى بازدید مى کنند و از زیبایى و طراوت 
آن لذت مى برند. باغ ش��اهزاده در تاریخ س��ى ام تیرماه 13۹۰ ب��ه ثبت جهانى 

یونسکو رسیده است.

باغ شازده ماهان

در چنین روزی 

 تهاجـــم آمریكا 
 به كشتي خدماتي ایران

 )1366ش(

 رحلت فقیه و مرجع عالي قدر 
  آیت  اهلل خوانساري

)1371ق(

 امضاي قرارداد صلح بلگراد 
میان اتریش و امپراتوري عثماني 

)1739م(
با ورود نیروهاي نظامي آمریکا به خلیج فارس، آنان قصد داش��تند که ضمن معرفي 
کردن ایران به عنوان کشور جنگ طلب، قطعنامه شدیداللحني را به تصویب برسانند 
که شامل مجازات علیه کش��ور متخاصمي بش��ود که از اجراي مفاد قطعنامه 5۹۸ 
 ش��وراي امنیت خودداري کند. در مقابل، ایران نیز، ضمن اقدام��ات تافي جویانه 
در براب��ر ع��راق، تاش ه��اي دیپلماتی��ک خ��ود را ب��راي تغیی��ر و جاب��ه جایي 
بنده��اي قطعنام��ه 5۹۸ انج��ام م��ي داد.در 3۰ ش��هریور 1364، کش��تي 
تدارکات��ي و لجس��تیکي ای��ران، موس��م ب��ه »ای��ران اج��ر« متعل��ق ب��ه نیروي 
دریایي ارت��ش جمهوي اس��امي ایران ک��ه از بندرعباس به س��وي بندر بوش��هر 
 در آب ه��اي بین المللي در حرکت ب��ود، از س��وي دو فرون��د هلي کوپترآمریکایي 
به اتهام مین گذاري، بدون هیچ هشداري مورد حمله قرار گرفت، همچنین ده ملوان 

دیگر این کشتي را به ناو فرماندهي آمریکا در منطقه منتقل کردند. 
 چن��د روز بع��د، مجلس س��ناي آمری��کا، قانوني تصویب ک��رد که ب��ه موجب آن، 
نیروي دریایي آمریکا، حق داش��ت هر کشتي ایراني را که س��عي کند مانع از عبور 
کش��تي هاي آمریکا ش��ود، غرق کند. تمامي این کارها، براي فش��ار به ایران براي 
 قبول قطعنامه 5۹۸ توس��ط ایران و منزوي س��اختن آن بود که به شکس��ت منجر

شد.

 آیت اهلل س��یدمحمدتقي خوانس��اري در س��ال 13۰5ق در خوانس��ار به دنیا آمد. 
پس از تکمیل مقدمات علوم در زادگاه خود، رهسپار حوزه ي نجف شد و در حلقه ي 
 درس آخوند خراس��اني، س��یدمحمدکاظم یزدي، میرزاي ناییني و آقاضیاء عراقي 
جاي گرفت. با شروع جنگ جهاني اول، به صف راهیان جهاد پیوست و در کنار دیگر 
بزرگان از کیان اس��امي به دفاع برخاس��ت و در این راه متحمل چهار سال اسارت 
 شد. وي پس از بازگشت به خوانسار، در درس آیت اهلل حائري یزدي شرکت جست و 
 مورد توجه خاص اس��تاد قرار گرفت. آیت اهلل خوانس��اري پس از ارتحال موس��س 
حوزه ي علمیه ي قم، به همراه آیات عظام حجت کوه کمره اي و صدر، مسوولیت حوزه 
 و رهبري دیني م��ردم را به عهده گرفت. نماز باران ایش��ان در زمان حضور متفقین 
 در ایران در س��ال 132۰ ش و اس��تجابت دعاي ب��اران، زبانزد خاص و عام اس��ت. 
در سال پایاني عمر شریف ایش��ان، به خواس��ت مردم همدان،جهت سپري کردن 
تابستان راهي آن شهر شد و با استقبال مردم مواجه شد. سرانجام در یکي از روزهایي 
که براي برپایي نماز جماعت راهي مس��جد جامع همدان بود، دچار حمله ي قلبي 
 شد و در هفتم ذي الحجه  ي س��ال 1371 ق به احرام جانان درآمد و در 66 سالگي 
 لبیک گویان به س��راي دوست ش��تافت. پیکر مطهر وي پس از تش��ییعي باشکوه، 

در جوار استادش در حرم مطهر حضرت معصومه)س( دفن شد.

 س��رزمین اتری��ش در ط��ي س��ال هاي متم��ادي، زیرنظ��ر اس��پانیا و 
 امپراتوري روم قرار داش��ت، تا این که از سال 17۰۰م مردمان این سرزمین 

به عنوان یک قدرت در اروپا عرض اندام کردند. 
 در این می��ان نبرده��اي پي درپ��ي می��ان لش��کریان اتری��ش و عثماني 
به وق��وع پیوس��ت و ه��ر از چن��دي یک��ي از دو کش��ور، ب��راي تصاحب 
س��رزمین هاي بیش��تر، علیه دیگ��ري وارد جنگ مي ش��د. در س��ال هاي 
اولی��ه ق��رن هجدهم می��ادي، هنگام��ي که اتری��ش از جان��ب مرزهاي 
 غرب��ي خ��ود احس��اس آرام��ش ک��رد، قص��د تص��رف نواحي ش��رقي را 

در سر داشت.
  این ام��ر باعث نب��رد بین نیروه��اي اتریش و عثماني ش��د ک��ه در نهایت 
 ب��ه عق��د ق��رارداد صل��ح بلگ��راد در 21 س��پتامبر 173۹م انجامی��د. 
به موجب این ق��رارداد که عامل اصلي آن دولت فرانس��ه بود، بس��یاري از 
متصرفات اتریش در شرق به عثماني واگذار شد و مرزهاي دو طرف تعیین 
ش��د. این عهدنامه تا آغاز قرن بیس��تم و پایان جنگ جهاني اول پابرجا بود 
 تا این ک��ه پس از جن��گ جهاني اول، ه��ر دو امپراتوري اتری��ش و عثماني 

فرو پاشیدند.

امام محمد باقر؛

 شکافنده علوم



خبر 

شهردار اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت مناسب اصفهان در حوزه های مختلف 
مثل گردشگری، چین می تواند در بس��ترهای مختلف گردشگری با شهرداری 

اصفهان همکاری کند. 
مهدی جمالی نژاد در دی��دار با هی��ات دیپلماتیک چینی با اش��اره به ظرفیت 
های مختل��ف اصفهان اظهار داش��ت: اصفه��ان یکی از اس��تان ه��ای پهناور 
 ایران ب��وده ک��ه از جمله اس��تان های مه��م و صنعتی کش��ور نیز به حس��اب

 می آید. وی به نقش گسترده اصفهان در مسائل بازرگانی و اقتصادی اشاره کرد 
و ادامه داد: اصفهان قابلیت ها و ظرفیت های مناسبی در زمینه های مختلف به 
خصوص گردشگری دارد. این شهر یکی از تاریخی ترین شهر های ایران بوده که 

دارای دو  هزار جاذبه گردشگری است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه این شهر در طول تاریخ چهار بار پایتخت ایران 
بوده اس��ت، بیان داش��ت: قابلیت های اصفهان در طول تاریخ زبان زد بوده و به 
تازگی نیز این شهر به عنوان یک صنایع دستی انتخاب شده که تا ده روز آینده 

یک جشن ده هزار نفری به این مناسب برگزار می شود.
اعالم آمادگی اصفهان برای همکاری های گردشگری با چین

وی درباره زمینه های همکاری اصفهان در حوزه گردش��گری افزود: اصفهان از 
جهت ورود گردشگر، نیاز به یک بسترهایی دارد که با توجه به این موضوع آماده 
همکاری با شرکت های چینی هستیم و س��عی می کنیم که در انواع گونه های 

گردشگری با این کشور در ارتباط باشیم.
جمالی نژاد با بیان اینکه خواهرخواندگی اصفهان و ش��یان فضای خوبی را برای 
ارتباط میان دو کشور برقرار کرده است، تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکالت 
اصلی موجود تفاهنامه های قبلی، اجرانشدن برخی بندهای تفاهم نامه بوده که 

امید است در آینده این بندها نیز اجرایی شود.
استقبال چینی ها از سرمایه گذاری در بازار اصفهان

از جمله مباحثی که دونگ، رییس کمیس��یون مدیریت و نظارت بر دارایی ها و 
اموال چین در این جلسه بر آن تاکید داشت، ایجاد ارتباط با اصفهان به عنوان یک 

قطب گردشگری و یک استان صنعتی است.
دونگ در ای��ن برنامه با بی��ان تاریخچه همکاری های دو کش��ور در زمینه های 
مختلف، اظهار داشت: حوزه فعالیت ش��رکت نرینکو که به ایران آمده گسترده 
بوده و در زمینه های مختلف مثل معدن، نفت، پروژه های ریلی و حمل ونقلی و 

اسلحه سازی فعالیت می کند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه نرینک��و جای��گاه ۱۴۴ را بی��ن ۵۰۰ ش��رکت 
برت��ر دنی��ا دارا اس��ت، ادام��ه داد: در گذش��ته نرینک��و ب��ا ش��رکت ه��ای 
اس��لحه س��ازی ای��ران هم��کاری داش��ته و ع��الوه ب��ر آن در برخ��ی 
 ش��هرهای ای��ران پ��روژه ه��ای حمل��ی نق��ل ریل��ی را انج��ام داده اس��ت.  
رییس کمیس��یون مدیریت و نظارت بر دارایی ها و اموال چین تاکید داشت: ما 
تمایل به همکاری با اصفهان در کلیه زمینه ها به خصوص مس��ائل حمل و نقلی 
داریم، چرا که فارغ از بازار مناسب اصفهان و ظرفیت های مطلوب برای سرمایه 
 گذاری، این شهر یکی از ش��هرهای مهم فرهنگی جهان نیز به حساب می آید. 
وی پیرامون همکاری با ایران در زمینه مترو و حمل و نقل ریلی شهری افزود: در 

پروژه مترو صحبت های عمیقی صورت گرفته است.

در دیدار هیات دیپلماتیک چینی با شهردار اصفهان ؛

چینی ها به دنبال بازار اصفهان
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مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: مدیران 
 فناوری دس��تگاه های مختلف باید توجه داش��ته باش��ند 
عقب ماندن از تکنولوژی برابر با عقب ماندن  در ارائه خدمات 

مطلوب است.
به گزارش زاینده رود به نقل از اداره روابط عمومی شرکت 
مخاب��رات اس��تان اصفهان، حس��ین کش��ایی مدیرعامل 
مخابرات اس��تان در همای��ش اصفهان، پایتخ��ت فناوری 
اطالعات و ارتباطات کش��ور که با حض��ور جمع کثیری از 
مدیران کل اس��تان و مدیران حوزه ی فناوری برگزار شد، 
افزود: امروزه در حوزه ی ارتباط��ات و تکنولوژی اطالعات 
رویدادهای فراوان��ی در حال وقوع اس��ت و می توان گفت 
اطالعات به عنوان پنجمین عنصر حیاتی بش��ر ش��ناخته 

می شود.
کشایی با اشاره به اینکه گسترش تکنولوژی های مختلف، 
محدودیت ها را برطرف می کند، اظهار داشت: امروز سرعت 
تغییرات از سرعت رسم نمودار آن بسیار بیشتر است و باید 

توجه داشت زیرساخت تمام تکنولوژی ها IT  است.
وی افزود: همان گونه که آب و هوا از مهم ترین عنصرهای 
حیاتی بشر هستند امروزه ارتباطات و تکنولوژی اطالعات 
نیز یک��ی از این عناص��ر مهم اس��ت و عرصه ظه��ور تمام 
  ITتغیی��رات، زیرس��اختها و تکنول��وژی های جدی��د در 

نهفته است.
وی خاطر نشان کرد: مدیران دستگاه های مختلف باید توجه 
داشته باش��ند عقب ماندن از تکنولوژی برابر با عقب ماندن  
در ارائه خدمات مطلوب بوده و یک س��ال عقب ماندگی از 

تکنولوژی معادل ده سال عقب ماندگی از دنیا است.
مدیرعام��ل مخابرات اس��تان با بی��ان اینکه پیاده س��ازی 
تکنولوژی IT  در ادارات و سازمان ها هزینه های خاص خود 
را اعم از راه اندازی و نگهداری دارد، عنوان نمود: ما وظیفه 
داریم تا قابلیت های مخابرات را معرفی کنیم تا دیگران از 

آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: از مردم تقاضا داریم که با نقدهای سازنده خود 

ما را در ارائه خدمات مطلوب یاری رسانند.
حسین کشایی با اشاره به برگزاری این همایش در اصفهان، 
تصریح کرد: اصفهان از ظرفیت های زیاد در زمینه فناوری 
اطالعات و ارتباطات و مخابرات برخوردار است و می تواند 

به عنوان پایتخت این عرصه در کشور مطرح شود.
وی عبور شاهراه های اطالعاتی و فیبرنوری های بین المللی 
مانند فلگ، شانگهای چین و فرانکفورت آلمان از این استان 
را به عنوان ی��ک فرصت و ظرفی��ت بزرگ قابل اس��تفاده 

برشمرد.
کش��ایی در ادامه به تغییر سیس��تم های مخابراتی و ایجاد 
ش��بکه های مخابراتی مبتنی بر آی پی )IP(اش��اره کرد و 
افزود: تا کنون حدود ۵۰۰ هزار ش��ماره از سرویس جدید 

VOIP  در این راستا نصب شده است.
وی همچنین با اش��اره به باال ب��ودن آمار تع��داد کاربران 
اینترن��ت و مش��ترکان تلف��ن ثاب��ت و تلف��ن هم��راه در 

اس��تان اصفه��ان اظه��ار ک��رد: ای��ن اس��تان از ظرفیت 
 دانش��گاهی و نیروی انس��انی متخصص بس��یار خوبی نیز 

برخوردار است.
مدیرعامل مخابرات استان با بیان اینکه اصفهان یکی از پنج 
شهر هوشمند ایران بشمار می آید، گفت: تنها شهرک علمی 

و تحقیقاتی ایران در این استان فعالیت می کند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ام��روزه اطالعات بعن��وان عنصر 
پنجم حیاتی انس��ان مطرح اس��ت، افزود: بای��د در عرصه 
فناوری اطالعات و ارتباطات با س��رعت بیش��تری حرکت 
 کنیم در غی��ر این ص��ورت از قافله دنیای پیش��رفته عقب 

می مانیم.
محمد جواد امیدی معاون توس��عه فناوری شهرک علمی 
و تحقیقات��ی اصفه��ان در ادامه افزود: در گذش��ته اقتصاد 
دنیا مبتنی بر تولید بیش��تر بوده و کس��ی که نوآوری یک 
محصول را داش��ت کمترین بهره و تولیدکننده بیش��ترین 
 فایده نصیب��ش می ش��د، اما ب��ه م��رور زمان ای��ن روند 

تغییر و معکوس شده و سهم بیشتر سود از آن نوآور است.
 وی ادامه داد:  اگ��ر علم و دانش در اختیار تولید و توس��عه

 قرار گیرد و بشر نوآوری را در خدمت اقتصاد قرار دهد، آن 
زمان از دیگران فراتر خواهیم بود.

امیدی با اش��اره به اینکه مخابرات در ای��ن زمینه گام های 
مؤثری برداشته است، تصریح کرد: اگر اطالعات در راستای 
تولید به کار گرفته شود ثروت زا خواهد بود، اما متاسفانه در 

جوامع بشری یک شکاف دیجیتالی وجود دارد.
وی با بیان اینکه رتبه کشور ایران در سال ۲۰۱۵ در شاخص 
جهانی آمادگی شبکه ای )NRI( نسبت به سال گذشته 
میالدی، هشت پله صعود داش��ته است، افزود: رتبه ایران 
در این شاخص که مربوط به تمایل کشورها برای استفاده 
از فرصتهای فناوری اطالعات و ارتباطات است، از ۱۰۴ در 

سال گذشته میالدی به ۹۶ در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
محمد جواد امیدی خاطرنشان کرد: در شاخص آمادگی 
ش��بکه ای، ۵۰ مولفه در زمینه های وجود زیرساخت ها، 
آمادگی کاربران، خواس��ت دولت و مردم و تاثیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات در جامعه تعریف ش��ده است که بر 
اساس هرکدام امتیازی برای کش��ور مورد بررسی تعیین 

می شود.
 وی برخی از ش��اخص های ان��دازه گیری ش��ده در این 
مولفه ها را محیط برنامه ریزی و سرمایه گذاری، مهارت ها 
و سواد مردم و میزان استفاده از فناوری اطالعات برشمرد 
و گفت: ایران در س��ال ۲۰۱۵ در مجم��وع امتیاز 3/۶ را 
کسب کرد و در میان ۱۴7 کشور مورد سنجش، رتبه ۹۶را 

به دست آورد.
معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
اذعان داشت: برای قدم برداشتن به جلو در زمینه فناوری 
اطالعات و ارتباطات باید از این آمار و ش��اخص ها مطلع 

باشیم و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم.
وی با بی��ان اینکه مس��یر پی��ش رو در توس��عه فناوری 

اطالعات و ارتباطات بسیار طوالنی اس��ت، تاکید کرد: در 
این راه باید با توجه به اس��ناد باالدس��تی ه��دف گذاری و 
برنامه ریزی ش��ود. در حاش��یه همایش اصفهان، پایتخت 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات کش��ور مع��اون بازاریابی 
ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در م��ورد برگزاری این 
 همایش اظهار داش��ت: در راس��تای ارتق��ای فعالیت های 
ح��وزه IT اس��تان و ایج��اد یک فض��ای مناس��ب جهت 
بهره گی��ری از خدمات این ش��رکت این همای��ش برگزار 

شده است.
وی عنوان کرد: حدود ۱۵۰ سازمان، 

اداره و شرکت به این همایش 
 دع��وت ش��ده ان��د ت��ا با 

ح��وزه ه��ای جدی��د 
ارتباطی بیش��تر آشنا 
شوند و شاهد حرکت 
رو به جل��وی ادارات 
اس��تان در ای��ن 

حوزه باشیم.
اف��زود:  وی 

شش کارگاه 
آموزشی با 
عناوی��ن 

 س��رویس های قاب��ل ارائ��ه در دیتا س��نتر، نس��ل جدید 
شبکه های مخابراتی، معرفی سرویس های مختلف اینترنت 
و اینترانت و معرفی بستر سرویس های ارزش افزوده تلفن 

ثابت و تلفن همراه در این همایش برگزار شد.
مشایخی برگزاری این همایش را نشانگر توانمندی شرکت 
مخابرات اصفهان دانس��ت و بیان نمود: مخابرات اصفهان 
توانس��ته در دو س��ال اخیر رتبه برتر کش��وری را به خود 

اختصاص دهد.
همایش »اصفهان، پایتخت فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
کشور« توسط شرکت مخابرات اس��تان اصفهان و به مدت 

یک روز برگزار شد.
در این همایش کارشناسان و صاحب نظران به بیان 
برخی اقدامات انجام شده در شرکت مخابرات 
پرداخته و مسووالن مختلف استانی را 
با ظرفیت های بخش آی تی 
اس��تان بیش از پیش 

آشنا کردند.

مدیر عامل مخابرات:

IT اصفهان پایتخت فاوا و تکنولوژی های
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آگهی مزایده  
6/443 شماره مزایده: 139404302135000003 آگهی مزایده پرونده های اجرائی 
کالسه 8900016 الی 8900022 الف( تمامت و همگی یک قطعه زمین به مساحت 
5048 متر مربع واقع در شهرک صنعتی شجاع آباد نطنز که قطعه زمین فوق طبق 
1384/05/15 شرکت شهرک  مورخ  ج  و-   -42-4221 شماره  واگذاری  قرارداد 
های صنعتی اصفهان به شرکت فرآورده های گوشتی آهوی نطنز سهامی خاص 
به شماره ثبت 447 و شناسه ملی 102600934222 واگذار گردیده و طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری و مفاد پرونده مورد ارزیابی عبارت است از کارخانه 
تولید فرآورده های گوشتی که دارای عرصه و اعیان و مستحدثات به شرح ذیل 
می باشد: 1(عرصه: عبارت است از یک قطعه زمین محصور به دیوار آجری به 
مساحت 5048 متر مربع و حدود اربعه مطابق اندازه گیری محلی عبارت است از 
شماال به طول 114/38 متر به پالک 6-7 شرقا به طول 45/50 متر به پالک های 
1 و 4-7 جنوبا به طول 107/53 متر مربع به پالک 2-7 و غربا به طول 46 متر 
به خیابان 18 متری و مساحت عرصه مطابق مدارک موجود برابر است با 5048 
متر مربع و ارزیابی با توجه به موقعیت محلی کارخانه ای ارزش فعلی زمین های 
شهرک صنعتی شجاع آباد هر متر مربع از عرصه برابر 320/000 ریال و باتوجه 

به مساحت اعالم شده جمعا برابر است با 1/615/360/000 ریال. 
2(اعیانی: کلیه مستحدثات و اعیانی ها به شرح ذیل می باشد: 1- ساختمان سوله 
به مساحت 830 متر مربع اسکلت سوله و پوشش ورق گالوانیزه فلزی ارزش هر 
. 2- ساختمان  ریال  ارزش 2/490/000/000  به  و جمعا  مربع 3/000/000  متر 
اداری به مساحت 220متر مربع اسکلت بتنی ارزش هرمتر مربع 2/500/000 ریال 
مساحت  به  پخت  اتاق  و  سردخانه   -3 ریال.   550/000/000 ارزش  به  جمعا  و 
230 متر مربع اسکلت مصالح بنایی ارزش هر متر مربع 4/000/000 و جمعا به 
ارزش 920/000/000 ریال. 4- نگهبانی به مساحت 24 متر مربع اسکلت مصالح 
بنایی ارزش هر متر مربع 4/000/000 ریال و جمعا به ارزش 96/000/000 ریال. 
5- سرویس بهداشتی به مساحت 18 مترمربع اسکلت مصالح بنایی ارزش هرمتر 
مربع 2/000/000 ریال جمعا به ارزش 36/000/000 ریال. 6- انبار تاسیسات به 
مساحت 175 مترمربع اسکلت مصالح بنایی ارزش هرمتر مربع 2/500/000 ریال 
و جمعا به ارزش 437/500/000 ریال. 7- اطاق تاسیسات به مساحت 17 مترمربع 
ارزش  به  جمعا  ریال   2/500/000 مربع  هرمتر  ارزش  بنایی  مصالح  اسکلت 
200/000/000 ریال. 8- اطاق بارگیری به مساحت 22 مترمربع اسکلت مصالح 
ارزش 44/000/000 ریال.  به  ارزش هر مترمربع 2/000/000 ریال جمعا  بنایی 
9- پست برق به مساحت 36 متر مربع اسکلت مصالح بنایی ارزش هرمتر مربع 
3/000/000 ریال جمعا به ارزش 108/000/000 ریال. 10- خوابگاه به مساحت 
ارزش هرمترمربع 3/000/000ریال و جمعا  بنایی  82 متر مربع اسکلت مصالح 
اسکلت  مربع  متر   105 مساحت  به  استخر   -11 ریال.   246/000/000 ارزش  به 
مصالح بنایی ارزش هرمترمربع 1/200/000 جمعا به ارزش 126/000/000 ریال. 
مترمربع  هر  ارزش  بنایی  مصالح  اسکلت   7/2 مساحت  به  تصفیه  اطاقک   -12
1/500/000 جمعا به ارزش 10/800/000 ریال. 13- مخزن زیرزمینی به مساحت 
17 مترمربع اسکلت مصالح بنایی ارزش هرمتر مربع 1/000/000 جمعا به ارزش 
با کف بتنی و دیوارهای محوطه و نما  17/000/000 ریال. 14- محوطه سازی 
و باغچه ها و کلیه موارد اعالم نشده در فوق جمعا به ارزش 3/000/000/000 
ریال. ارزش کل عرصه و اعیان جمعا 9/896/660/000 ریال. ب( ماشین آالت و 

تاسیسات:
1- ماشین آالت و ادوات سالن تولید: 1-1(یک دستگاه کاتر 325 کامل با سیستم 
هیدرولیکی و الکتروموتور 120 و دور 3000 به انضمام تابلو فرمان و اینورتر 
کنترل سرعت با ظرفیت اسمی 1200 کیلوگرم در ساعت ساخت 1387 با توجه 
به موارد قید شده به قیمت 480/000/000 ریال. 2-1( دویست و پنجاه عدد قالب 

تولید کالباس از جنس استیل مدل های 135 و 165 به قیمت 111/000/000 ریال. 
3-1( یک دستگاه پرکن سوسیس و کالباس با ظرفیت 10000 کیلوگرم در ساعت 
و 410 بسته در دقیقه و حجم 200 لیتر آلمانی ساخت 2009 مدل و مشخصات 
یک   )1-4 ریال.   900/000/000 قیمت  به  کارشناسی  گزارش  شرح  به  فیزیکی 
دستگاه مخلوط گرانیدر مواد با تابلوی کنترل اتوماتیک و دو عدد الکتروگیربکس 
از جنس  »ترولی«  مواد  حمل  گاری  عدد   17  )1-5 ریال.   70/000/000 قیمت  به 
استیل به قیمت 120/000/000 ریال. 6-1( یک عدد میز کار 110×200 سانتیمتر 
استیل و دو عدد میز یکپارچه استیل جهت قصابی به قیمت 38/000/000 ریال. 
7-1( 5 عدد چرخ حمل قالب از جنس استیل به قیمت 32/000/000 ریال. 1-8( 
به  استیل  تمام  سانتیمتر   200 طول  و   90 قطر  به  اولیه  مواد  حمل  وان  عدد   6
کلیپ زن محصول جهت سوسیس  ریال. 9-1( یک دستگاه  قیمت 52/000/000 
و کالباس دستی و اتوماتیک قابل تعبیه برای دستگاه پرکن سوسیس و کالباس 
ابعاد  به قیمت 120/000/000 ریال. 10-1( یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی به 
گوشت  مخزن  هیدرولیک  لیفتر  با  ایرانی  استیل  تمام  سانتیمتر   150×120 کلی 
ریال. 11- قیمت 190/000/000  به  کالباس  و  کارخانجات سوسیس  مخصوص 

اتیلن نوع خوابیده به رنگ سفید با حجم 5000 و 3000 و  1(4 عدد مخزی پلی 
2000  و 1500 لیتری جهت ذخیره روغن و متعلقات و پمپ انتقال جمعا به مبلغ 

35/000/000 ریال.
ایرانی  هیدرولیکی  باالبر  و  فرمان  تابلوی  با  همراه  میکسر  دستگاه  یک   )1-12
ساخت 1388 به قیمت روز 120/000/000 ریال. 13-1( یک دستگاه کارواش با 
موتور چینی و 1420 دور به شماره سریال 2470361134 و سال ساخت 2007 
به  کار  به  آماده  چینی  گونی  سردوز  دستگاه  دو   )1-14  .7/000/000 قیمت  به 

ارزش 4/000/000 ریال.
15-1( یک دستگاه یخ ساز با ظرفیت اسمی 2 تن که طی بازسازی مطابق اظهار 
آقای علیرضا صالحی رهنی مدیرعامل شرکت ظرفیت به 2/5 تن در روز ارتقا 
یافته ساخت ایران با سیستم تبریه دو فن و کامل نصب در طبقه باال جنب سالن 
تولید به همراه تجهیزات کامل به قیمت 160/000/000 ریال. 16-1( یک دستگاه 
باسکول به شماره سریال 46837 به ظرفیت 500 کیلوگرم و دقت 50 گرم یک 
 500 ظرفیت  به  باسکول  دستگاه  یک  کیلوگرم   700 ظرفیت  به  باسکول  دستگاه 
کیلوگرم و دقت 200 گرم یک دستگاه باسکول به شماره سریال 93928 به ظرفیت 
300کیلوگرم و دقت 50 گرم یک دستگاه باسکول رومیزی به ظرفیت 40 کیلوگرم 
و دقت 10 گرم و شماره سریال 402519 مجموعا به قیمت 30/000/000 ریال. 
و 2188 و سال  به شماره سریال 3548  پرینتر 2128  یک دستگاه جت   )1-17
ساخت 2009 با میز و متعلقات مربوطه به قیمت 70/000/000 ریال. مجموع 17 
مورد بند یک برابر با 2/539/000/000 ریال می باشد. 2- تاسیسات و تجهیزات 
جنبی و بویلر خانه: 1-2( یک تابلوی ورودی خازنی شامل کلید اتوماتیک مرلین 
گرین 630 آمپر فرانسوی و کنتاکنتورهای تله مکانیک با کلید و فیوز و خازن 25 
ومدار اتوماتیک مربوطه به قیمت 60/000/000 ریال. 2-2( تابلوی توزیع شرکت 
شامل کلید اتوماتیک مرلین گرین 630 آمپر و 400 آمپر و 160 آمپر و 100 آمپر 
و کنتاکتورهای مارک تله مکانیک D9 و D12 ،D25 و رله حرارتی 1/5 تا 25 آمپر 
آمپر و  فاز مرلین گرین 6 و 25 و 32  مینیاتوری تک  کلید  آمپر و  تا 26  و 21 
و  جریان  ترانسهای  و  آمپر   63 و   40 و   32 و   25 فاز  مینیاتوری سه  کلیدهای 
مجموعه ایندیکتیورهای ولتاژ و جریان المپ سیگنال و سلکتور سوئیچ و سایر 
اجزاء داخلی نصب در فریم تابلو آماده به کار جهت توزیع برق واحدهای مختلف 
به قیمت 68/000/000 ریال. 3-2( کابل کشی ماشین آالت تولیدی و روشنایی و 
تجهیزات مربوطه و سینی های کابل کشی و تاسیسات برق جهت سالن تولید و 
تجهیزات جانبی و نصب و راه اندازی به قیمت 200/000/000 ریال. 4-2( لوله 
کشی فلزی و پلیمری و اجرای تاسیسات و نصب تاسیسات آب گرم و بخار و 

هوای فشرده و آب سرد و نصب تجهیزات مربوط به آنها شامل دیگ بخار ودیگ 
اتاق پخت و  آب گرم و کمپرسور و منابع ذخیره و یونیت هیترها و تاسیسات 
داخل  گاز  کشی  لوله   )2-5 ریال.   1/168/000/000 قیمت  به  جانبی  تاسیسات 
کارخانه و هزینه های مربوط به آن به قیمت 160/0000/000 ریال. مجموع 5 بند 
مورد 2 برابر 1/656/000/000 ریال می باشد. 3- مجموعه سردخانه های موجود: 
1-3( پکیج سردخانه ای به ابعاد 200×200×240 سانتیمتر ایرانی قابل انتقال مورد 
استفاده جهت کاهش حرارت محصول اتاقک پخت در داخل سالن قابلیت استفاده 
اتاق های   )3-2 ریال.   60/000/000 قیمت  به   22 و   134 فریون  عامل  سیال  از 
سردخانه نگهداری باال و زیر صفر با مشخصات ابعادی یک عدد 2/8×11/5×6 
متر و دو عدد 2/8×11/5×4 متر با عایق های مربوطه ساخت یخچال سازی امید 
با تجهیزات کامل و کمپرسور آلمان و اوپراتورهای مدل 233 فن دار با توان 23 
مبلغ  به  جمعا  مبرد  و  مربوطه  متعلقات  سایر  و  کندانسوز  و  دیفراست  هیتر  و 
650/000/000 ریال. 3-3( پکیج سردخانه ای باالی صفر در ابعاد 1/85 ×4×3 متر 
با کمپرسور و کندانسور و متعلقات مربوطه منصوب و اوپراتور تک فن 150 وات 
با گرمکن   88 1846E و توان نامی 4 کیلو وات مدل 1-41-7 و شماره سریال 
قیمت  به  انتقال  قابل  تولید  سالن  جنب  در  واقع   404-22 ومبرد  وات   700×4
150/000/000 ریال. مجموعه سه مورد بند 3 برابر 860/000/000 ریال می باشد. 
موتورخانه  تابلوی   )4-1 موتورخانه:  در  منصوب  تجهیزات  و  آالت  ماشین   -4
شامل کلیه اتوماتیک مرلین گرین فرانسوی 160 آمپر و کنتاگتورهای تله مکانیک 
D32 ،D9 ،D12 ،D25، کنترل فاز و محافظ موتور و فیوزهای مینیاتوری سه فاز 
سیلندر  دو  هوا  کمپرسور  دستگاه  یک   )4-2 ریال.   18/000/000 روز  قیمت  به 
 STREAM خورجینی شرکت تکنیک پمپ 110 با مشخصات الکتروموتور چینی
توان 15 و دور 2950 به قیمت 20/000/000 ریال. 3-4( یک دستگاه کمپرسور 
مارک هواسازان به ظرفیت 200 لیتر وفشار 8 بار به شماره سریال 2576 و 15 
و 15 کیلووات به قیمت 100/000/000 ریال. 4-4 یک دستگاه دیگ آب گرم شرکت 
تولیدی آب بند به شماره سریال 240 سال 1387 با ظرفیت 200000 کالری بر 
منبع  ریال. 5-4( دو عدد  قیمت 35/000/000  به  بار  ساعت و فشار ماکزیمم 7 
زیرزمینی 10000 لیتری خوابیده از جنس پلی اتیلن جهت ذخیره آب و آبرسانی 
قیمت  به  زیرزمین  در  موتورخانه  جنب  در  منصوب  مربوطه  پمپ  دستگاه  ودو 
40/000/000 ریال. 6-4( یک دستگاه بویلر بخار با ظرفیت 2 تن شرکت بخارکاران 
با کاور آلومینیومی و مشعل مارک کاوه دو سوخته با پمپ تغذیه چدنی 9 طبقه و 
الکتروموتور موتوژن و کلیه متعلقات به قیمت310/000/000 ریال. 7-4( یک منبع 
3000 لیتری به قیمت 7/000/000 ریال. 8-4( منبع دگازور 3000 لیتری با کنترل 
به قیمت 30/000/000  اطمینان و سایر تجهیزات مربوطه  درجه حرارت و شیر 
ریال. 9-4( مخزن تصفیه رزینی 400 لیتری با شیر چهارراهه بک واش و احیا با 
تجهیزات جانبی مخزن آب نمک و همزن به قیمت 20/000/000 ریال. 10-4( دو 
عدد مخزن پلی اتیلن 800 لیتری ایستاده به قیمت 25/000/000 ریال. 11-4( دو 
دستگاه فن 50×50 سانتیمتری تک فاز اکسیال منصوب در موتورخانه به قیمت 
3/000/000  ریال. 12-4( مجموعه لوازم و ابزارآالت شامل ترانس جوشکاری 
اصفهان میلر 260 آمپر و سنگ فرز بزرگ و آچارهای کارگاهی و دریل دستی به 
قیمت روز 10/000/000 ریال. مجموع 12 مورد بند 4 برابر 618/000/000 ریال 
می باشد. 5- سیستم تصفیه صنعتی پساب خروجی و بازیافت کار شرکت سبزان 
با  متر   22×5×6/7 کلی  ابعاد  به  سپتینگ  و  احداثی  حوضچه های  شامل  محیط 
تجهیزات هوادهی و بدنه بتنی به قیمت 400/000/000 ریال. 6- تجهیزات اداری و 
حفاظتی: 1-6( مجموعه دوربین های مداربسته و سیستم مرکزی قابل اتصال به 
تلفن ثابت چهارراهه چهار دوربین و نصب و سیم کشی و راه اندازی به قیمت 
25/000/000 ریال. 2-6( یک سیستم کامل رایانه پنتیوم 4 با تجهیزات مانیتور ال 
سی دی سامسونگ و پرینتر سامسونگ و هارد 500 و صفحه کلید و اسپیکر و 

ماوس کل مجموعه به رنگ مشکی جمعًا به قیمت 5/000/000 ریال. مجموع دو بند 
6 برابر 30/000/000 ریال برآورد می گردد. 7- امتیازات: 1-7( انشعاب برق به 
شماره شناسایی 60010768 و اشتراک 9118653/5 با دیماند 200 کیلو وات و 
قیمت  به  کشی  کابل  و  مربوطه  تجهیزات  و  تابلو  و  وات  کیلو   250 ترانس 
280/000/000 ریال. 2-7( انشعاب گاز 65 با ظرفیت 100 فعال و کنتور نصب 
شده به عالوه هزینه نصب و برقراری گاز به قیمت 14/000/000 ریال. مجموع دو 
 )8-1 آمایشگاهی:  تجهیزات   -8 می باشد.  ریال   294/000/000 با  برابر   7 بند 
شرکت  فوت   12 ایستاده  یخچال  دستگاه  یک   )8-1-1 شیمیایی.  آزمایشگاه 
فریزایران. 2-1-8( یک دستگاه بن ماری ساخت ایران. 3-1-8( یک دستگاه اتو 
کالو با مشخصات دو کیلو وات و نیم بار و دمای کالری 121 درجه با ظرفیت 25 
لیتر 4-1-8( یک دستگاه انکوباتور با کنترل دمای اتوماتیک تا 75 درجه سانتی 
لیتر. 5-1-8( یک دستگاه میکروسکوپ ژاپنی 6-1-8( یک دستگاه  گراد 53/38 
ریزبین دستی با عدسی قطر 7 سانتی متر. 7-1-8( یک دستگاه انکوباتور با حجم 
آزمایشگاه   )8-2 گراد.  سانتی  درجه   75 تا  حرارت  کنترل  و  لیتر   65 داخلی 
بیوشیمی. 1-2-8( یک دستگاه هود آزمایشگاهی با شعله گاز سوز و فن مکنده با 
ابعاد 100×60 سانتی متر در ارتفاع 200 سانتی متر 2-2-8( هیتر آزمایشگاهی از 
گروه آلفا با المنت برقی به شماره سریال 949 . 3-2-8( یک دستگاه اون شرکت 
شیماز ایران به حجم 53 لیتر و 800 کیلو وات به شماره سریال 887800. 8-2-4( 
یک دستگاه کوره حرارتی ظرفیت 1100 درجه سانتی گراد و توان 2 کیلو وات به 
شماره سریال 65517. 5-2-8( یک دستگاه ترازوی دقیق در رنج یک صدم گرم 
و ظرفیت 200 گرم . 6-2-8( یک دستگاه ترازوی دقیق ژاپنی در رنج یک هزارم 
گرم و ظرفیت 100 گرم. 7-2-8( یک دستگاه اندازه گیر دما و پی اچ متر مایعات. 
8-2-8( یک دستگاه لرزشی و گرمایشی تجهیزات هر دو آزمایشگاه موضوع بند 
قیمت  به  ارزیابی  در  موثر  شرایط  سایر  و  کارکرد  استهالک  به  توجه  با   8
320/000/000 ریال. مشخصات دقیق کلیه ماشین آالت و تاسیسات ذکر شده در 
کالسه های فوق الذکر موجود می باشد. با توجه به معاینات فنی صورت گرفته و 
با در نظر گرفتن مدت کارکرد تجهیزات و  انجام شده و تحقیقات فعلی  برآورد 
ماشین آالت و تاسیسات و وضعیت دسترسی جهت تامین تجهیزات و با درنظر 
گرفتن نوسانات قیمت فعلی در بازار و سایر شرایط موثر در ارزیابی ماشین آالت 
و تاسیسات شرکت فوق که توسط مدیر عامل شرکت آقای علیرضا صالحی به 
طبق  می گردد.  برآورد  ریال   6/717/000/000 قیمت  به  مجموعًا  رسیده  رویت 
-1384/07/09 مورخ   66596-1386/4/12 مورخ   66106 شماره  رهنی  اسناد 

مورخ   69165-1386/09/03 مورخ   66883-1386/11/03 مورخ   17232
تنظیمی   1388/4/16 مورخ   70047-1387/12/26 مورخ   69515-1387/11/09
دردفتر اسناد رسمی 85 اصفهان در رهن بانک صادرات استان اصفهان شعبه 
میدان آزادی به آدرس استان اصفهان میدان آزادی خیابان سعادت آباد می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/07/27 در اداره ثبت اسناد و امالک 
نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود مزایده از 
به  باشد  خریدار  که  کسی  هر  به  و  شروع  ریال   16/613/660/000 پایه  مبلغ 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب-برق- گاز وتلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن اینکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
نوبت در  این آگهی در یک  برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا  به  مازاد  محل 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/6/30 )دوشنبه( درج و منتشر می 
الف  م  گردد.  می  موکول  بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  صورت  در  و  گردد 
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مسابقات آسيايى،
 سكوى پرتاب به

 سمت المپيك است

صعود؛ سوغاتى 
شيرين سپاهان

 از شهر سعدى و حافظ

شناگر ملى پوش اصفهانى گفت: مسابقات آسيايى تايلند سكوى پرتابى 
به سمت المپيك است و تالش مى كنم بهترين نتيجه را به دست بياورم.

ــنى  ــيايى در رده هاى س ــابقات آس ــى فر اظهار كرد: مس جمال چاووش
نوجوانان و جوانان و بزرگ ساالن روز نهم مهر ماه سال جارى به ميزبانى 

تايلند آغاز مى شود.
ــشم مهر ماه به اين مسابقات ــناگر روز ش به گفته وى تيم ايران با 12 ش

ــيون كشورمان هفت شناگر در رده سنى پايه و   اعزام مى شود كه فدراس
پنج شناگر در رده سنى بزرگ سال به اين رقابت ها اعزام مى كند.

ــد: با توجه به  ــات تيم ملى يادآور ش ــاره به حضورش در تمرين وى با اش
ــيه، تمرينات تيم به طور منظم و مرتب از ــابقات جهانى كازان روس مس

 اوايل سال آغاز شده است.كاپيتان تيم ملى شنا با بيان اينكه خوشبختانه 
در حال حاضر شرايط مطلوبى دارم، تصريح كرد: اميدوارم در اين روزهاى 
باقيمانده با آمادگى بيشترى به مسابقات تايلند برويم زيرا اين رقابت ها 

مى تواند سكوى پرتابى براى من به سمت المپيك باشد.

ــپاهان با صعود به مرحله يك چهارم نهايى، به مصاف برنده جدال تيم هاى  تيم س
راه آهن و استقالل خوزستان خواهد رفت.در چارچوب مسابقات مرحله يك هشتم 
ــپاهان به ديدار تيم كاراى شيراز رفت. نهايى جام حذفى باشگاه هاى كشور تيم س
طاليى پوشان اصفهانى در اين ديدار تيم برتر ميدان بودند و در نهايت نيز موفق شدند 
با برترى سه بر يك برابر حريف شيرازى خود راهى مرحله يك چهارم نهايى شوند.
مهدى شريفى در دقايق 12 و 23 و رسول نويد كيا در دقيقه 91 گل هاى سپاهان را 
به ثمر رساندند و على چراغى نيز در دقيقه 53 تك گل تيم شيرازى را به ثمر رساند.

شاگردان حسين فركى با اين برد راهى مرحله بعد شدند اما براى شناخت حريف بايد 
منتظر ديدار تيم هاى راه آهن و استقالل خوزستان باشند زيرا بايد به مصاف برنده
 اين مسابقه بروند.تيم سپاهان در مرحله يك شانزدهم نهايى، بر تيم سفير آبيك 
ــيراز نيز با برترى مقابل استقالل اهواز به اين  قزوين غلبه كرده بود و تيم كاراى ش
مرحله رسيد اما نتوانست شگفتى سازى خود را ادامه بدهد.طاليى پوشان اصفهانى 
ــى از پرافتخارترين تيم هاى  ــابقه چهار بار قهرمانى در جام حذفى را دارند و يك س

باشگاهى كشور در اين جام محسوب مى شوند.

ــت كه تيمش با ادامه روند  دروازه بان تيم فوتبال ذوب آهن معتقد اس
فعلى با اختالف امتياز قهرمان ليگ برتر خواهد شد.

ــل مقاب ــش  تيم ــدار  دي ــوص  خص در  ــرى  مظاه ــيد  رش
ــت: با تيم خطرناكى  ــترش فوالد تبريز در جام حذفى اظهار داش  گس
ــاوى  ــتقالل مس ــوالد حداقل بايد مقابل اس ــترش ف بازى داريم. گس
ــود.  ــتقالل برنده ش ــد كه اس مى كرد، اما درخشش رحمتى باعث ش
ما بايد از قهرمانى خودمان در جام حذفى دفاع كنيم و معتقدم كه يكى 
از سخت ترين ديدارها را براى رسيدن به جمع هشت تيم برتر مسابقات 

در پيش داريم.
ــت و بايد باهوش بازى كنيم»، وى  «گسترش فوالد، تيم زهردارى اس
ــى و باال بردن  ــا قبل از فينال جام حذف با بيان اين جمله ادامه داد: م
جام به هيچ عنوان خوشحالى نخواهيم كرد. حتى اگر گسترش فوالد 
ــون فقط يك  ــحالى نمى كنيم، چ ــه هيچ عنوان خوش را هم ببريم، ب
ــته ايم. ما قهرمان فصل قبل هستيم  مرحله سخت را پشت سر گذاش
ــروزى در بازى هاى آينده ــر پي ــم ببريم و به فك ــد اين بازى را ه و باي

 باشيم.
ــر را  ــگ برت ــن در لي ــى ذوب آه ــانس قهرمان ــرى، ش مظاه
ــورد  ــت در م ــوز صحب ــرد: هن ــان ك ــت و خاطرنش ــاد دانس زي
ــتيم.  ــدى هس ــان ج ــزو مدعي ــا ج ــى م ــت، ول ــى زود اس قهرمان
ــتيم.  ــم و روند خوبى داش ــتارت زدي ــتقالل اس ــا از بازى مقابل اس م
ــا اختالف امتياز  ــه دهيم، مطمئنا ب ــر اين روند را ادام من معتقدم اگ
ــت كه هم قهرمان  ــد. هدف ما امسال اين اس قهرمان ليگ خواهيم ش

ليگ شويم و هم قهرمان جام حذفى.
ــه گل دريافت كرده است،  ــش بازى، س دروازه بان ذوب آهن كه در ش
ــردان، اخبارى  ــهاب گ در مورد آمار خوبش خاطرنشان كرد: من، ش
ــه گل دريافت كرده ايم.  ــوس، دروازه بان استقالل خوزستان س و خس
ــم اين كار  ــال ه ــاى ليگ را دارم و پارس ــام دروازه بان ه من آمار تم
ــه به فكر  ــاال مى برد و هميش ــزه ام را ب ــردم. اين موضوع انگي را مى ك
ــرد بهترى ــال عملك ــبت به پارس ــتم. اميدوارم نس رقابت كردن هس

 داشته باشم.

چرا كاظمى اخراج شد؟
عليرضا رحيمى، مديرعامل باشگاه راه آهن به سايت باشگاه گفته بود 
ــده و جانشين او در ــرمربيگرى تيم كنار گذاشته ش كه كاظمى از س

ــى  ــن در حال ــد. اي ــد ش ــى خواه ــده معرف ــاعت آين  24 س
ــرده  ــكوت ك ــورد س ــن م ي ــى در ا ــود كاظم ــه خ ــت ك اس
ــارى كاظمى ــه با بركن ــى در رابط ــام گنگ و مبهم ــگاه هم پي و باش

 داده است.
ــاد كاظمى را  ــل فره ــداى فص ــن از ابت ــگاه راه آه ــه باش البته اينك
ــر اين صورت  ــم بود. در غي ــرايط حاكم بر تي ــرد، به خاطر ش حفظ ك
ــد.  ــوب نمى ش ــى ها محس ــى راه آهن ــه اصل ــى گزين ــاد كاظم فره
ــترى به اندازه اى طول كشيد كه  ماجراى واگذارى اين تيم از دادگس
مديران تيم زمان كافى براى انتخاب كادر فنى جديد نداشتند و اجبارا 

كاظمى را حفظ كردند.
ــگاه راه آهن پول نداشت، فرهاد كاظمى  ــال قبل با وجود اينكه باش س
ــوه قضاييه بود،  ــه زير نظر ق ــذب كرد. تيمى ك را از نيم فصل دوم ج
ــدون هيچ ــه مديريت رحيمى، ب ــران و البت ــتانى ته با نظارت دادس

ــت داخل زمين پيكان  ــابقات نتيجه گرفت و توانس  حاشيه اى در مس
ــكايت را ببرد و از نظر فوتبالى در ليگ بماند. گرچه بعد از آن بحث ش

ــت 6 هفته از ليگ، كاظمى بركنار  ــال پس از گذش  پيش آمد اما امس
ــى اداره  ــن خصوص ــم را مالكي ــه تي ــرايطى ك ــود و در ش ــى ش م
مى كنند، اتفاقاتى بين آن ها رخ مى دهد كه باعث شگفتى مى شود.

ــا دعوايى بين آن ها  ــورده اند و آيا واقع  اينكه چرا آن ها به اختالف خ
ــط را بركنار كرده اند،  رخ داده كه باعث شده مربى تيم با نتايج متوس
مشخص نيست. اين در حالى است كه مالكان راه آهن به شدت مدعى 
بوده اند كه قصد دارند اصولى كار كنند و عجله اى براى انجام تغييرات 

در تيم ندارند.

بازيكنى كه با انتخاب استقالل
 همه چيز را از دست داد

ــايد اگر بهنام برزاى يك درصد احتمال مى داد با پوشيدن پيراهن  ش
ــت مى دهد، هرگز اين انتخاب را  ــتقالل همه چيز را يك جا از دس اس

نمى كرد.
ــت نفت آبادان  ــتان) اولين بار در صنع ــن بهبهاني (خوزس اين بازيك
ــت آمد و پيراهن  ــد و پس از درخشش در اين تيم، به پايتخ چهره ش
راه آهن را به تن كرد. او در نيم فصل اول ليگ چهاردهم نمايش خوبي 
ــت و عالوه بر اين تيم، با بازوبند كاپيتاني در جمع لكوموتيورانان داش

ــپوليس  ــتقالل و پرس  تيم اميد هم مي درخشيد به طوري كه هم اس
ــرح اروپايي را! ــي، دو تيم نيمه مط ــود مي ديد و هم يك را خواهان خ

ــتقالل  ــت به اس ــم گرف ــرازي تصمي ــادات، ب ــن پيشنه ــان اي  از مي
ــا  ــد ام ــتجو كن ــم جس ــن تي ــي  اش را در اي ــده فوتبال ــد و آين بياي
ــت  ــش نرف ــت، پي ــارش را داش ــه او انتظ ــوري ك ــرايط آن ط ش
ــود.  ــا جدا ش ــع آبي ه ــت از جم ــم گرف ــل تصمي ــن دلي ــه همي و ب
ــردار آزمون  ــور بازيكناني چون س ــل حض ــان او به دلي در همين زم
ــم از  ــد را ه ــم امي ــي تي ــد كاپيتان ــش، بازوبن ــا جهانبخ و عليرض
ــه  ختاف ب  ــم  تي از  ــاد  پيشنه ــك  ي ــيدن  داد.رس ــت  دس
ــدي  ج را  ــتقالل  اس از  ــي  ي جدا ــراي  ب ــرزاي  ب ــم  تصمي
ــتقالل  اس ــرمربي  س ــت  مخالف و  ــت  درخواس ــا  كرد؛ام
ــود با اين اميد كه به مهره اي ثابت در  سبب شد او در ايران ماندگار ش
ــود؛ اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه در يكي، دو  ــتقالل بدل مي ش اس
ــت 18 نفره هم قرار نمي گيرد و  ــتقالل نام او در فهرس بازي اخير اس
ــت!  ــم خورده اس ــكل مالي ه ــه مش ــتقالل ب ــود با اس ــه مي ش گفت
ــم اميد بود كه گويا  ــرايطي تنها اميد برزاي، حضور در تي در چنين ش
ــت در فهرست جديد  ــنيده ها حاكي اس ــده زيرا ش آن هم منتفي ش
ــرمربي  ــود و س ــام برزاي ديده نمي ش ــي از بهن ــد خاكپور، نام محم
ــت!  ــده اس ــز كشي ــط قرم ــن خ ــن بازيك ــم اي ــد روي اس ــم امي تي
ــتقالل  ــت داده؛ هم اروپا، هم اس حاال او به يك باره همه چيز را از دس
ــتباه ــايد به خاطر يك انتخاب اش و هم تيم اميد را و اين تنها و تنها ش

 باشد!
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سيرى در دنياى ورزش

ــيا مى گويد ــان آس ــه جوان ــان پرتاب وزن قهرم
 حاضر است براى ادامه ورزش همه كار كند و حتى 

به دست فروشى در بازار ادامه دهد.
ــاهين جعفرى، با ابراز ناراحتى از شرايط فعلى  ش
ــب مدال طالى قهرمانى جوانان  خود بعد از كس
ــدت هشت  ــال 86 به م ــرد: از س ــيا، اظها ر ك آس
ــار مى كنم و  ــال به طور حر فه اى د و و ميد ا نى ك س
ــدم ركورد نو جو ا نان ايران را در  سال 91 موفق ش
ــكنى  ماده پرتاب وزنه جابه جا كنم. اين ركورد ش
ــالن و هم در فضاى باز  هم در مسابقات داخل س
ــت يا پاداش از  ــاد، اما دريغ از يك حماي اتفاق افت

مسووالن.
ــدم  ــكنى موفق ش ــه داد: بعد از ركودش وى ادام
ــه در ــيا ك ــى آس ــابقات قهرمان ورودى مس

ــب كنم. در  ــد را كس ــزار مى ش ــن تايپه برگ  چي
ــانتيمتر  ــورد 18 متر و 64 س ــا رك چين تاپيه ب
ــن ماه ــد از چندي ــيدم. بع ــره رس ــدال نق ــه م ب

ــى بود،  ــك ايران ــابقات كه ي ــن مس ــر اول اي  نف
ــن دليل  ــد و به همي ــت دوپينگش مثبت ش تس
ــد. براى  ــن بدهن ــالى او را به م ــدال ط ــد م باي
ــام دادم و  ــادى انج ــاى زي ــار پيگيرى ه ــن ك اي
ــاى داورى و طباطبايى  ــادى را به آق نامه هاى زي
ــخى به من ــدام پاس ــا هيچ ك ــال كردم، ام ارس

 ندادند.جعفرى در ادامه افزود: نه تنها اين مدال به 
ــم قهرمانى هم براى من  من داده نشد و حتى حك

ــيا نگرفتند ،  بلكه يك سال است  از فدراسيون آس
ــوع اهميتى نمى دهد و  كه هيچ كس به اين موض
من هنوز مدال طالى آسيا را كه حق من است به 
دست نياورده ام. حتى بعد از اين ر قا بت ها من يك 
ــتم و فدراسيون به  مصدوميت از ناحيه مچ پا داش
فدراسيون پزشكى ورزشى نامه اى ارسال نكرد تا 
ــم را درمان كنم.او با  من بتوانم رايگان مصدوميت
بيان اين كه در تمام اين مدت هيچ كس پشتوانه 
ام نبوده، ا دا مه  داد: من هنوز هم پيگير د و و ميد ا نى 
هستم، اما ركوردهايم افت كرده است و كارى هم 
ــالى كه من  نمى توانم انجام بدهم. در اين چند س

د و و ميد ا نى كار مى كنم هيچ كس پشتوانه ام نبوده 
و خودم تمام سختى ها را به دوش كشيدم. من از 
يك طبقه ضعيف جامعه هستم و حتى خانواده ام 

هم نمى توانند از لحاظ مالى به من كمك كنند.
ــاره  ــيا درب ــان آس ــه جوان ــاب وزن ــان پرت قهرم
ــا االن هر  ــب خود، اظها ر كرد: ت ــرايط نامناس ش
ــر هزينه اى  ــته ام انجام دهم و ه كارى كه توانس
ــوده و هيچ كس  ــى ب ــت فروش كه كرده ام با دس
كمك نكرده است. يك سالى است كه اين شرايط 
ــن گونه  ــرم نمى توان اي ــت و به نظ حكم فرماس
ــه بايد در ــت ك ــرد. اين هم زندگى من اس كار ك

 بازار تهران دست فروشى كنم.
جعفرى با بيان اين كه من اين حق را براى خودم 
قائل هستم كه حكم قهرمانى ام را به ديوار خانه ام 
آويزان و پدر و مادرم را خوشحال كنم، گفت: من 
نمى دانم مشكل كجاست. از پاداش كه بگذريم و 
ــى كنم، به  از برگرداندن مدال طال هم چشم پوش
چه اميدى مى خواهم زنده باشم؟ آيا من اين حق 

ــيا را به  را ندارم كه حكم و مدال قهرمانى ام در آس
ديوار خانه بزنم تا با ديدن آن خوشحال شوم؟ اين 
ــن مدال به  ــت؟ من از گرفتن اي هم حق من نيس

دنبال خوشحال كردن پدر و مادرم هستم.
ــووالن به او،  ــدم كمك مس ــراز ناراحتى از ع او اب
ــت  ــده اى گفته اند كه مهم نيس ــرد: ع تصريح ك
ــت كه او  ــد يا نه. مهم نيس ــاهين جعفرى باش ش
دست فروشى مى كند يا نه؟ من در حال  حاضر كار 
مى كنم و از كار كردن  هم خجالت نمى كشم، اما در 
حال  حاضر وقتم را به بطالت مى گذرانم. به دليل 
تمرينات نامنظمى كه داشتم امسال ركورد خوبى 
ــتم و فكر  ــاله هس نزدم. من در حال  حاضر 19 س
مى كنم خيلى دير نيست. اميدوارم كه مسووالن 
ــه همين ترتيب ــرايط ب به من توجه كنند. اگر ش
 ا د ا مه  داشته باشد، من دست از تالش بر نمى دارم و 
همه كار مى كنم تا به هدفم برسم، حتى اگر مجبور 
ــى هم كنم. ــت فروش ــم در كنار ورزش، دس باش
ــيا در پايان گفت:  قهرمان پرتاب وزنه جوانان آس
امسال با تيم نيروى هوايى در ليگ شركت كردم 

كه اين تيم هم به دليل اين كه سرباز مى گيرد هيچ 
ــگ بودم تا فقط  پولى به من نداد. براى اين در لي
شركت كرده باشم و از شرايط آمادگى دور نشوم، 
اما اگر پول هم نباشد ديگر هيچ انگيزه اى ندارم و 

فقط براى عشق خودم تمرين مى كنم.

روزنامه االتحاد امارات در شماره امروز خود ادعا كرد قانونى 
دركميته مسابقات ليگ قهرمانان آسيا به تصويب برسد كه 
تنها مربيانى صاحب مدرك مى توانند روى نيمكت هاى اين 

رقابت ها بنشينند .
ــى مى توانند  ــده از اين فصل مربيان ــزارش ادعا ش در اين گ
ــان بنشينند كه  در ليگ قهرمانان روى نيمكت تيم هاى ش
ــند و يا پنج سال از اخذ  ــنس داشته باش يا مدرك پرو اليس
مدرك آ اى اف سى شان گذشته باشد. اتفاقى اگر عملى شود 
احتمال دارد باعث محروميت مربيان ايرانى از حضور در اين 
ــپاهان،  ــاى ايرانى، س ــم ه ــود.  در بين تي ــا بش ــت ه رقاب
ــور  ــتقيم حض ــهميه مس ــن س ــازى و ذوب آه تراكتورس
ــت  ــد و نف ــت آورده ان ــيا را بدس ــان آس ــگ قهرمان در لي
ــد جواز  ــى آف مى توان ــازى پل ــور در ب ــا حض تهران هم ب
ــد.  ــب كنن ــيا را كس ــان آس ــگ قهرمان ــور در لي حض
و  ــدى  محم گل  ــى  يحي ــى  ن يرا ا ــان  مربي ــن  بي در 
ــورت ــه در ص ــتند ك ــانى هس ــان كس ــا منصوري عليرض

ــيا  ــدن اين قانون از حضور در ليگ قهرمانان آس  اجرايى ش
ــنس را  ــى مدرك پرواليس ــن دو مرب ــد. اي منع خواهند ش
ــى شان هم پنج سال  ندارند و از زمان اخذ مدرك آ اى اف س
نگذشته است. اين موضوعى است كه اگر تاييد شود مى تواند
 دو باشگاه نفت و ذوب آهن را با دردسرى بزرگ روبرو كند.

ــيون فوتبال از اين  فريدون معينى، عضو كميته فنى فدراس
ــن موضوع خبر  ــد: من از اي ــى اطالعى مى كن اتفاق ابراز ب
ــون به اين مهمى  ــت كه اين قان ندارم. البته خيلى بعيد اس
ــد ضمن اين كه آقاى كفاشيان االن  به اين زودى تصويب ش
ــا به ما اطالع  ــتند و اگر چيزى بود حتم در كواالالمپور هس

مى دادند.
ــازمان ليگ هم در ــوول روابط بين الملل س ــرايى، مس كس

ــد  ــت اين قانون به تصويب برس  اين باره مى گويد : قرار اس
ــه اگر ابالغيه به يكى  اما هنوز چيزى ابالغ نشده ضمن اينك
ــد ، حتما به دست ما هم ــيايى برس ــيون هاى آس از فدراس

ــه اين قانون  ــيد .در امارات مربيان به اعتراض ب  خواهد رس
دست زده اند و خواهان لغو مصوبه هستند.

محروميت منصوريان  و 
گل محمدى  از ليگ قهرمانان

ذوب آهن با اختالف، قهرمان ليگ برتر 
مى شود

منصور برزگر تاكيد كرد: خادم تا رقابت هاى المپيك سرمربى 
ــبى ــد و براى پس از آن نيز اگر فرد مناس تيم ملى خواهد مان

 پيدا شود، جايگزين او خواهد شد.
ــوراى فنى كشتى آزاد درباره ارزيابى خود از عملكرد  عضو ش
ــان اظهار كرد: ــران در رقابت هاى قهرمانى جه آزادكاران اي
ــه غير از يكى  ــد و ب  تيم جوان و خوبى راهى اين رقابت ها ش
ــران قابل دفاع بود.  ــاير اوزان عملكرد كشتى گي دو وزن در س
ــد، بسيار  البته اگر اين نتايج با يك مدال طال نيز همراه مى ش

بهتر بود.
ــن نفرات  ــى داريم و اي ــان خوبى در تيم مل ــزود: جوان وى اف
ــران كشتى   ــراى اي ــدى ب ــا المپيك بع ــد ت ــى مى توانن حت
ــرات  ــان از نف ــى جوان ــم مل ــر تي ــوى ديگ ــد. از س بگيرن
ــن امر  ــت و اي ــوردار اس ــده دارى برخ ــوب و آين ــيار خ بس
ــت  ــران حكاي ــى آزاد اي ــوب در كشت ــازى خ از پشتوانه س

دارد.
ــت رفتن  ــاره به از دس ــى  آزاد با اش ــوراى فنى كشت عضو ش
ــن رحيمى در ثانيه هاى پايانى مبارزه  مدال طال توسط حس
ــفانه رحيمى براى  ــت: متاس ــتانى گف مقابل حريف گرجس
ــتباهات فاحش را انجام مى دهد  چندمين بار است كه اين اش
ــر  و مخصوصا مقابل حريفان روس هميشه در لحظه آخر، س
ــك و روش خود  ــت كه در تاكتي ــود و الزم اس زير بغل مى ش

تجديدنظر كند.
ــى يكى از  ــن اوصاف رحيم ــرد: با همه اي ــان ك وى خاطرنش
شانس هاى مسلم كسب مدال طال در رقابت هاى المپيك است 
و اگر نتوانيم توسط او به مدال طال برسيم، در وز ن هاى ديگر 
تقريبا اين امر محال است. او بايد در روش خود هر چه سريع تر 
تغييراتى را صورت دهد تا دچار اين مشكل نشود. مگر يك نفر 

چند بار بايد از يك سوراخ گزيده شود؟
ــب مدال برنز توسط سيداحمد  برزگر در ادامه با اشاره به كس
ــانس هاى كسب طالى ايران  محمدى گفت: او هم يكى از ش
ــفانه در رقابت هاى قهرمانى جهان  در المپيك است اما متاس
نتوانست به مدال طال برسد. او خودش هم مى داند كه از نفرات 
اول دنيا عقب نيست ولى بايد تالش بيشترى از خود نشان دهد 

تا به راحتى مدال طالى المپيك از چنگش نرود.
ــرا كه  ــرار كند چ ــچ اص ــن فتيله پي ــى روى ف ــد خيل  او نباي
ــد جهانى پياده  ــان قدرتمن ــن فن را روى حريف نمى تواند اي
ــد. مرحوم  ــود را تلف مى كن ــط وقت خ ــا اين  كار فق كند و ب
سيدشمس الدين عباسى به گونه اى روى حريفان فتيله پيچ را 
اجرا مى كرد كه 90 درصد موفق مى شد و محمدى نيز بايد در 

روش خود تجديدنظر كند.

ــد از  ــا تمجي ــى آزاد ب ــى كشت ــم مل ــابق تي ــرمربى س س
ــوان وزن  ــى كشتى گير ج ــا كريم ــوب عليرض ــرد خ عملك
ــت كه  ــچ كس از او انتظار نداش 86 كيلوگرم اظهار كرد: هي
ــت به  ــد و توانس ــا او خيلى خوب ظاهر ش ــد ام به مدال برس
ــب  ــه موفق به كس ــه اينك ــا توجه ب ــد. او ب ــدال برنز برس م
ــار دارد كه به  ــى در اختي ــان كاف ــد زم ــهميه المپيك ش س
مدال خوش رنگ ترى در رقابت هاى المپيك دست يابد و اين 

شايستگى را نيز دارد.
ــه  ــبت ب ــا نس ــى انتقاده ــاره برخ ــه، درب ــر در ادام برزگ
ــت ــمت هاى رياس ــادم در س ــول خ ــم زمان رس ــور ه حض

ــت:  ــى گف ــم مل ــرمربيگرى تي ــى و س ــيون كشت  فدراس
ــاى  ــوده ام و اغلب روس ــى ب ــم مل ــرمربى تي ــودم س من خ
ــت مى كردند  ــفانه از كشتى گيرانى حماي ــيون متاس فدراس
ــادى از ــه زي ــا لطم ــتند و م ــتحقاق آن را نداش ــه اس ك

ــى خورديم. مثال در   يك بام و دو هواى كشتى گيران تيم مل
ــى چون عباس  ــم ملى نفرات خوب ــك 96 آتالنتا در تي المپي
ــتيم و بايد اول  ــادم را داش ــالح و برادران خ جديدى، اكبر ف
ــر و رييس  ــرمربى، مدي ــديم اما به خاطر اختالفات س مى ش
ــرى افراد پشت اين و آن  ــيون ضربه خورديم و يك س فدراس

پنهان مى شدند تا به خواسته هاى خود برسند.
ــى حرص  ــان خيل ــن آن زم ــرد: م ــان ك وى خاطرنش
ــول خادم در خفا با  مى خوردم؛ چرا كه مثال امير و رس
من بودند اما طورى تظاهر مى كردند كه با من نيستند. 
ــه بايد تكليف خود را با  اما االن كشتى گير مى داند ك

رسول خادم روشن كند. االن تيم يك دستى داريم و 
نمى خواهيم به راحتى آن را از بين ببريم.

ــزود:  ــى آزاد اف ــى كشت ــوراى فن ــو ش عض
ــرمربى ــد س ــودش نمى خواه ــادم خ خ

ــد و پيشنهاد ما اين بوده   تيم ملى باش
است. قطعا تا المپيك او به كارش در 

تيم ملى ادامه خواهد داد و نبايد 
ــت بزنيم اما  به اين تركيب دس
بعد از المپيك بايد بنشينيم 
ــى كنيم كه آيا فرد  و بررس

مناسبى را براى اين پست پيدا مى كنيم يا خير.
 اگر بتوانيم فرد صادق و كاركشته اى چون خادم را پيدا كنيم 

قطعا او جانشين خادم خواهد شد.
ــى  ــم مل ــورد تي ــت در م ــتار صحب ــه خواس وى در ادام
ــم تي ــن  ي ا ــر  مگ ــت:  گف و  ــد  ش ــى  فرنگ ــى  كشت
ــد براى آن چه كار كردند   سال گذشته كه قهرمان جهان ش
ــد؟ كدام  ــرش را ببرن ــى اش مى خواهند س ــاال با ناكام كه ح

ــه فقط توقع  ــا داده اند ك خانه را به آنه
ــان جهان كار  دارند؟ يك قهرم

ــت و  ــول درس ــدارد، پ كه ن
حسابى هم كه نمى گيرد، 
ــار را به جايى  آن وقت ك
مى رسانند كه روى تشك 
ــد!  ــى مى كن چوب كش
ــى فرنگى ما  ــر كشت مگ
ــا آذربايجان  ــى ب چه فرق

ــرمربى  دارد كه س

ــن  ــا همي ــرد؟ ي ــاداش مى گي ــون پ ــا 500 ميلي آنه
ــب  ــس از كس ــود پ ــنگين وزن هاى خ ــه س ــه ب ــه ك تركي
ــين  ماش و  ــه  خان ــه  بالفاصل ــان  جه ــالى  ط ــدال  م
ــا  ــه م ــم ب ــال مى گفتي ــه في ــا ب ــى م ــد. زمان مى ده
كمك كنيد، آنها هم در جواب مى گفتند ما بايد به بنگالدش 
ــتيد كه بايد به ما  ــما. تازه اين شما هس كمك كنيم، نه به ش

كمك كنيد.
ــى  ــم مل ــه تي ــوع ك ــن موض ــه اي ــش ب ــر در واكن برزگ
ــاى  ــادى در رقابت ه ــى زي ــكالت فن ــى مش ــى فرنگ كشت
ــت در  ــى نتوانس ــادر فن ــت و ك ــان داش ــى جه قهرمان
ــد،  ــان بياي ــك ملى پوش ــه كم ــاز ب ــات سرنوشت س لحظ
ــد كارى  ــى نمى توان ــرمربى تيم مل ــى س ــرد: وقت اظهار ك
ــا را  ــكالت آنه ــد و مش ــام ده ــود انج ــاگردان خ ــراى ش ب
ــركشى  ــت كه حرف گوش نمى كنند و س حل كند معلوم اس

مى كنند. 
ــد  ــوش نمى دهن ــود را گ ــرمربى خ ــرف س ــا ح آنه
ــد. ــان بكن ــارى برايش ــته ك ــون او نتوانس چ
ــى و عدم هماهنگى ميان   قبول دارم مشكالت فن
ــا پشت جبهه،  ــان بوده اما آي كادر فنى و ملى پوش
ــده و پشتيبانى صورت  ــلحه فرستاده ش خوب اس
گرفته كه به سربازان خود مى گوييم چرا نجنگيده 

و شكست خورده اند؟!

ــه  ــبت ب ــا نس ــى انتقاده ــاره برخ ــه، درب ــر در ادام برزگ
ــت ــمت هاى رياس ــادم در س ــول خ ــم زمان رس ــور ه حض

ــت:  ــى گف ــم مل ــرمربيگرى تي ــى و س ــيون كشت  فدراس
ــاى  ــوده ام و اغلب روس ــى ب ــم مل ــرمربى تي ــودم س من خ
ــت مى كردند  ــفانه از كشتى گيرانى حماي ــيون متاس فدراس
ــادى از ــه زي ــا لطم ــتند و م ــتحقاق آن را نداش ــه اس ك

ــى خورديم. مثال در   يك بام و دو هواى كشتى گيران تيم مل
ــى چون عباس  ــم ملى نفرات خوب  آتالنتا در تي
ــتيم و بايد اول  ــادم را داش ــالح و برادران خ جديدى، اكبر ف
ــر و رييس  ــرمربى، مدي ــديم اما به خاطر اختالفات س مى ش
ــرى افراد پشت اين و آن  ــيون ضربه خورديم و يك س فدراس

پنهان مى شدند تا به خواسته هاى خود برسند.
ــى حرص  ــان خيل ــن آن زم ــرد: م ــان ك وى خاطرنش
ــول خادم در خفا با  مى خوردم؛ چرا كه مثال امير و رس
من بودند اما طورى تظاهر مى كردند كه با من نيستند. 
ــه بايد تكليف خود را با  اما االن كشتى گير مى داند ك

رسول خادم روشن كند. االن تيم يك دستى داريم و 
نمى خواهيم به راحتى آن را از بين ببريم.

ــزود:  ــى آزاد اف ــى كشت ــوراى فن ــو ش عض
ــرمربى ــد س ــودش نمى خواه ــادم خ خ

ــد و پيشنهاد ما اين بوده   تيم ملى باش
است. قطعا تا المپيك او به كارش در 

تيم ملى ادامه خواهد داد و نبايد 
ــت بزنيم اما  به اين تركيب دس

ــه فقط توقع  ــا داده اند ك خانه را به آنه
ــان جهان كار  دارند؟ يك قهرم

ــت و  ــول درس ــدارد، پ كه ن
حسابى هم كه نمى گيرد، 
ــار را به جايى  آن وقت ك
مى رسانند كه روى تشك 
ــد!  ــى مى كن چوب كش
ــى فرنگى ما  ــر كشت مگ
ــا آذربايجان  ــى ب چه فرق

ــرمربى  دارد كه س

ــا را  ــكالت آنه ــد و مش ــام ده ــود انج ــاگردان خ ــراى ش ب
ــركشى  ــت كه حرف گوش نمى كنند و س حل كند معلوم اس

مى كنند. 
ــد  ــوش نمى دهن ــود را گ ــرمربى خ ــرف س ــا ح آنه
ــد. ــان بكن ــارى برايش ــته ك ــون او نتوانس چ

ــى و عدم هماهنگى ميان   قبول دارم مشكالت فن
ــا پشت جبهه،  ــان بوده اما آي كادر فنى و ملى پوش
ــده و پشتيبانى صورت  ــلحه فرستاده ش خوب اس
گرفته كه به سربازان خود مى گوييم چرا نجنگيده 

و شكست خورده اند؟!

عضو شوراى فنى كشتى آزاد،

خادم تا المپيك سرمربى مى ماند 

از طالى قهرمانى آسيا
 تا دست فروشى در 

بازار تهران
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دانستنی هاسبک زندگی

قدیم ها زندگی های خانوادگی ش��كل دیگری بود. دورهم نشس��تن های خانوادگی 
هر ش��ب در حیاط بزرگ یا در پذیرایی بزرگ خانه تشكیل می ش��د و بزرگ ترها و 

كوچك ترها دور هم می نشستند و از همدیگر می گفتند. 
در كنار هم بودن، طرح مشكالت، كمك برای رفع آنها، تلقین عشق و محبت و آرامش 
ذهنیتی است مهم ترین معانی است كه با مطرح شدن اسم »خانواده« در فكر انسان 

نقش می بندد. 
اما امروزه به دلیل مشكالت و شیوه جدید زندگی كه وجود دارد در كنار هم بودن بین 
افراد خانواده بسیار كم ش��ده كه همین موضوع به یكی از نگرانی های جامعه تبدیل 

شده است.
دكتر س��عید معیدفر جامعه ش��ناس، در مورد ش��یوه جدید زندگی به تهران امروز 

می گوید: یك سری مسائل وجود دارد كه بخشی از زندگی امروز شده اند.
 باید پذیرفت كه خانواده امروز به تدریج ویژگی های س��نتی خود را از دست می دهد 
و اگر در گذش��ته افراد یك خانواده درهم��ه بخش های تولید مص��رف، تفریحات، 

تصمیم گیری ها و حتی اقتصاد هم با یكدیگر تعامل داشتند.
 اما امروز اعضای خانواده در حوزه تولید نقشی ندارند و یك واحد مصرف كننده شده اند.

این استاد جامعه شناسی می گوید: شیوه معیشتی جدید خود به خود موجب تفكیك 
نقش ها و جدا شدن اعضای خانواده در بس��یاری از زمینه ها می شود. به اعتقاد دكتر 
معیدفر، خانواده امروزی عمدتا نقش تولید مثلی دارد و بعد هم با بزرگ شدن بچه ها 
خانواده قبلی از هم می پاشد و این برعكس دوران قدیم است كه بچه ها همچنان در 
حاشیه خانواده بزرگ باقی می ماندند و بعد از ازدواج با خانواده پدر و مادر در یك جا 

زندگی می كردند و یك فعالیت اقتصادی را دنبال می كردند.
این جامعه شناس معتقد است بخشی از این س��بك زندگی تحمیلی زندگی مدرن 
اس��ت و چاره ای جز ت��ن دادن به آن ه��م وجود ن��دارد. او می گوید: ش��یوه زندگی 
امروزی راه چاره ای ندارد و قابل بازگش��ت به گذش��ته هم نیس��ت. گاهی اوقات هر 
كدام از اعضای خانواده برای خود ش��غل متفاوت��ی دارند و یكدیگ��ر را در طول روز 
نمی بینند. در خانواده هایی كه افراد آن صمیمی تر هس��تند ش��اید در یك فرصت 
كوتاه ش��بانه با هم غذایی بخورند. در گذش��ته اعضای خانواده در كنار هم به تفریح 
می پرداختند و حتی تلویزی��ون می دیدند اما امروزه احتم��ال دارد در هر خانه چند 
 تلویزیون یا كامپیوتر وجود داشته باشد كه هر كدام از افراد خانواده را به سمت خود 

می كشد.
 این اقتضای زندگی جدید اس��ت و خود به خود باعث می ش��ود ك��ه ارتباط خیلی 
نزدیكی كه قب��ال بین اعضای خان��واده بود كم ك��م از بین ب��رود. در وضعیت فعلی 
باید به دنب��ال راه چ��اره ای بود كه طب��ق آن اعضای جامع��ه و خانواده ب��ا یكدیگر 
تعامل بیشتری داش��ته باشند.این اس��تاد دانش��گاه درباره آینده این شیوه زندگی 
می افزاید: برخی از جامعه شناس��ان بر این اعتقادند كه افراد یك جامعه این تعامل 
 را در واحد ه��ای صنفی و اجتماعی دیگ��ر، نهادهای اجتماعی، ngoه��ا با هم پیدا

 می كنند. 
حت��ی برخ��ی معتقدن��د ب��ا پیش��رفت رون��دی ك��ه پی��ش رو داری��م، ام��كان 
دارد خان��واده موجودی��ت خ��ود را در آین��ده كم ك��م از دس��ت بده��د و دیگ��ر 
 هی��چ س��نخیتی بی��ن اعض��ای خان��واده ب��رای ب��ا هم ب��ودن وج��ود نداش��ته 

باشد.
اما در همین س��ال های گذش��ته برخی از كارشناس��ان امور خانواده و متخصصان 
حوزه های اجتماعی، از متالشی شدن نهاد خانواده در ایران به دلیل تن دادن به سبك 

زندگی مدرن فعلی خبر می دهند. 
ادامه دارد...

خوب و موجه به نظر رسیدن و احساس مطلوب داشتن آرزوی همه ی ما است، شاید 
شما، برای برآوردن این نیاز، مدل موی جدیدی انتخاب كنید یا به كالس بدنسازی 
بروید، نتیجه یكسان خواهد بود. حال تصور كنید؛ در میان همه ی این ها، یك لبخند 
زیبا با دندان های سفید، پاكیزه و دهانی خوش��بو دارید... بی تردید تأثیر مثبتی در 
زندگی اجتماعی و فردی خود مشاهده خواهید كرد. برای كشف این راز تا پایان مقاله 

ما را همراهی كنید.
تاثیرات آدامس بر ذهن

زمان های زیادی پیش می آید كه آهنگ یا فكر خاصی در ذهن انسان تكرار می شود 
و خالصی از آن به سختی صورت می گیرد؛ اما اكنون محققان دریافته اند كه جویدن 

آدامس می تواند راه حل ساده ای برای این معضل باشد.
 هم چنین پژوهشگران دانشگاه ریدینگ انگلیس در یافته اند كه آدامس می تواند برای 

جلوگیری از عود خاطرات آزار دهنده در مغز مورد استفاده قرار بگیرد. 
ش��واهد علمی نیز در تأیید تأثیر جویدن آدامس برای س��رعت بخش��یدن به روند 
 تفك��ر و هوش��یاری در نش��ریه ی "Brain and cognition"  منتش��ر ش��ده

 است.
جویدن آدامس خاصیت های فراوانی از لحاظ روان شناسی دارد

شاید بارها و بارها دیده اید كه افراد هنگام استرس از جویدن آدامس بهره می برند، این 
یك تلقین بی اساس نیست، تحقیقات نشان داده كه جویدن آدامس واقعا برای تمركز 

فكر و كاهش استرس موثر است. 
بهبود حافظه علمی و افزایش توان یادگیری كوتاه مدت و بلند مدت از دیگر مزایای 
جویدن آدامس بیان شده است، به طوری كه برخی محققان اعالم كرده اند كه جویدن 
آدامس بخش جلوی شبكه ی كورتكس مغزی را فعال تر كرده و موجب پردازش بهتر 

اطالعات مغز انسان می شود.
خواص درمانی آدامس

این كوچك جویدنی ، خاصیت درمانی هم دارد. طبق مطالعات انجام شده و اطالعات 
منتشر شده در مجله ی "Biological chemistry " نوعی از شیرین كننده های 
آدامس به نام مانیتول، باعث بهبود روند بیماری پاركینسون و از بین بردن توده های 

خونی و مغزی می شود.
تاثیر آدامس بر دندانها

این شیرینی كوچك كه فقط برای جویدن آماده شده، برای سالمتی دندان ها نیز مفید 
است. عموم مردم بر این باورند كه جویدن آدامس مضر است، اما برخی از دندانپزشكان 
معتقدند كه جویدن آدامس باعث تولید بزاق می شود و بزاق عامل بیرون انداختن 

باكتری های درون دهان است.
مواد تشکیل دهنده آدامس

جالب است بدانید كه حدود 30 درصد از آدامس را موادی تشكیل می دهند كه هنگام 
جویدن حل نمی شوند. این مواد شامل صمغ های طبیعی، پارافین جامد یا موم زنبور 

عسل هستند.
 شیرین كننده ها نیز حدود 59 درصد مواد آدامس را به خود اختصاص می دهند. 5 
درصد مواد تشكیل دهنده ی آدامس نیز شیرین كننده های قوی هستند كه به عنوان 

طعم دهنده و افزایش ماندگاری طعم كلی به آدامس افزوده می شوند.
 نرم كننده ها نیز كه شامل گلیسیرین و سوربیتول مایع هستند، 2 درصد آدامس را 
تشكیل می دهند. 10 درصد نیز شیره ی ذرت است كه به عنوان نگهدارنده و جاذب 
رطوبت و برای حفظ و تازگی به آدامس افزوده می شود. طعم دهنده ها نیز 4 درصد 

مواد تشكیل دهنده ی آدامس هستند.
 ادامه دارد...

سبک زندگی اصیل ایرانی در آستانه 
فراموشی است؟

آنچه درباره آدامس باید بدانیم!
این کوچک جویدنی
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کاریکاتور)بی آبی(

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ك��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 
تك تك لغات تشكیل 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 كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمی توان به یك ترجمه كلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی idiom می باشد.

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

آموزش شهروندی ) سرقت تحت پوشش مامور (زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری هفتم(:  Heart   »با »قلب

!Have a heart
رحم داشته باش!

Open out one's heart to sb
سفره دل خود را برای کسی بازکردن

Clasp sb to one's heart
کسی را در آغوش گرفتن

هر که بامش بیش برفش بیشتر
بطری آب کی زودتر یخ می بنده ؟ یکی از پادشاهان عمرش به سر آمد و دار فانی را بدرود گفت و به 

سوی عالم باقی شتافت چون وارث و جانشینی نداشت وصیت 
 کرد بامداد نخس��تین روز پ��س از مرگش اولین کس��ی که از

 دروازه ی شهر در آید تاج ش��اهی را بر سر وی نهند و کلیه ی 
اختیارات مملکت را به او واگذار کنند.فردای آن روز اولین فردی 
که وارد شهر ش��د گدایی بود که در همه ی عمر مقداری پول 
اندوخته و لباسی کهنه و پاره که وصله بر وصله بود به تن داشت.

ارکان دولت و بزرگان وصیت شاه را به جای آوردند و کلیه خزائن 
و گنجینه ها به او تقدیم داشتند و او را از خاک مذلت برداشتند 
و به تخت عزت و قدرت نش��اندند. پس از مدتی که درویش به 
مملکت داری مشغول بود.به تدریج بعضی از امرای دولت سر از 
اطاعت و فرمانبرداری وی پیچیدند و پادشاهان ممالک همسایه 
نیز از هر طرف به کشور او تاختند. درویش به مقاومت برخاست 
و چون دشمنان تعدادشان زیادتر و قوی تر بود به ناچار شکست 

خورد و بعضی از نواحی و برخی از ش��هرها از دست وی به در 
رفت. درویش از این جهت خسته خاطر و آرزده دل گشت.در 
این هنگام یکی از دوستان سابقش که در حال درویشی رفیق 
سیر و سفر او بود به آن شهر وارد شد و یار جانی و برادر ایمانی 
خود را در چنان مقام و مرتبه دید به نزدش شتافت و پس از ادای 
احترام و تبریک و درود و سالم گفت ای رفیق شفیق شکر خدای 
را که گلت از خار برآمد و خار از پای��ت به در آمد. بخت بلندت 
 یاوری کرد و اقبال و س��عادت رهبری تا به این پایه رس��یدی! 
درویش پادشاه شده گفت: ای یار عزیز در عوض تبریک تسلیت 
گوی آن دم که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی! 
رنج خاطر و غم و غصه ام امروز در این مقام و مرتبه صدها برابر 
آن زمان و دورانی است که به اتفاق به گدایی مشغول بودیم و 

روزگار می گذراندیم.
و پاسخ آن دوست همین بود : هر که بامش بیش برفش بیشتر.

دوتا برادر هستند به نام های سعید و مجید . رقابت این 
دوتا برادر باعث ش��ده تا معمای علمی )البته معمای با 
پاسخ( زیر شكل بگیره كه با هم كل ماجرا را می خوانیم :

سعید پشت میز تحریر خود نشس��ته و در حال مطالعه 
است. در همین زمان برادر كوچكترش مجید، وارد می 
شود. مجید به تازگی به قدرتهای جادویی)خیالی( عالقه 
مند ش��ده و مدام به آزمایش��های گوناگون می پردازد. 
مجید باور دارد كه در همه زمین��ه ها از برادر بزرگترش 

بهتر است. به همین دلیل مسابقه ای ترتیب می دهد.
هریك از آنها باید یك بطری 250 میلی لیتری آب كه از 

یك شكل و یك جنس باشند را داخل فریزر قرار دهند، 
آب بطری هر كس زودتر یخ بزند به عنوان پس��ر موفق 

خانواده شناخته می شود. این مسابقه سه شرط دارد:
1. هر دو باید از ش��یر آش��پزخانه برای پر كردن بطری 

استفاده كنند.
2. هر دو باید از یك فریزر استفاده كنند.

3. در یك زمان باید بطری ها را داخل فریزر قرار دهند.
آیا شما به عنوان یك انسان باهوش و ذكاوت می توانید 
به سعید كمك كنید تا جواب معمای علمی بطری آب را 

پیدا كنه و در مسابقه پیروز بشه ؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

عوامل زمینه ساز اصلی 
 عدم آشنایی افراد با حقوق شهروندی خود و تسلیم شدن بی قید و 

شرط در برابر مامورنماها .
 غفلت و سهل انگاری ش��هروندان در احراز هویت افراد مدعی مامور  

پلیس بودن .
از بروز  اتفاق جلوگیری کنید.

 بدون احراز هویت درب منازل و خودروهایتان را به روی هر فردی كه 
خود را مامور نیروی انتظامی معرفی می كند، باز نكنید و اجازه ندهید هر 
كسی به حریم شخصی شما وارد شود؛ ماموران نیروی انتظامی برای ورود 

به منزل باید حكم قضایی ارائه كنند. 
 در صورتی كه فرد مدعی از شما درخواست كرد تا پیاده همراه او بروید. 
با رعایت ادب بخواهید صبر كند تا خودروی گشت كالنتری در محل حضور 

پیدا كند؛ اگر فرد واقعا مامور نباشد، از این كار امتناع خواهد كرد. 
 اگر در یك  بازرسی خیابانی از سوی افرادی با لباس نیروی انتظامی 
سوار بر یك خودروی شخصی كه شاید حتی یك برچسب موقت نیروی 
انتظامی بر روی در و یك چراغ گردان متحرک و موقت بر روی سقف دارد. 
 اگر به تازگی از بانك  یا سایر مراكز مالی بیرون آمده اید و مقدار  زیادی 
پول نقد یا اسناد و اموال با ارزش دیگری را به همراه دارید و فردی با لباس 
مامور نیروی انتظامی به شما اتهامی را وارد  می كند. هوشیار باشید و به 
دقت موارد ایمنی  را رعایت كنید؛ زیرا احتماال با باندی از سارقان مواجهید 
كه به شیوه زاغ زنی از بانك تعقیبتان كرده اند و از وجود نقدینگی و اموال 

با ارزش نزد شما مطلعند. 
 در صورتی كه به مامور بودن فرد ش��ك دارید. اجازه ندهید س��وار 
خودروی شما شود و درخواست  او را برای انتقال خودرویتان به پاركینگ 
نیروی انتظامی نیز نپذیرید؛ بلكه بخواهید تا حتما گشت كالنتری در محل 

حضور یابد. 
 ماموران نیروی انتظامی ملبس به لباس فرم هی��چ گاه با خودروی 
شخصی به ماموریت نمی روند. گروهی از پلیس های تخصصی نیز كه گاهی 
از خودروی شخصی استفاده می كنند.  لباس فرم به تن ندارند. در صورت 

وجود این موارد تناقض، ادعای افراد مبنی بر مامور بودن كذب است. 

این داستان درباره پسر بچه الغر اندمی  است كه عاشق 
فوتبال بود. در تمام تمرین ها سنگ تمام می گذاشت اما 
چون جثه اش نصف سایر بچه های تیم بود تالش هایش 

به جایی نمی رسید. 
در تمام بازی ها، ورزش��كار امیدوار روی نیمكت كنار 
زمین می نشست اما اصال پیش نمی آمد كه در مسابقه 
ای بازی كند.این پسر بچه با پدرش تنها زندگی می كرد 
و رابطه ویژه ای بین آن دو وجود داشت. گرچه پسر بچه 
همیشه هنگام بازی روی نیمكت كنار زمین می نشست 
 اما پدرش همیشه در بین تماشاچیان بود و به تشویق او 

می پرداخت.
 این پس��ر در هنگام ورود به دبیرس��تان هم الغرترین 
دانش آموز كالس بود. اما پدرش باز هم او را تش��ویق 

می كرد كه به تمرین هایش ادامه دهد. 
گر چه به او می گفت كه اگر دوست ندارد مجبور نیست 
این كار را انجام دهد. اما پس��ر كه عاش��ق فوتبال بود 
تصمیم داش��ت آن را ادامه بدهد. او در تمام تمرین ها 
تالشش را تا حداكثر می كرد به امید اینكه وقتی بزرگتر 
شد بتواند در مس��ابقات ش��ركت كند. در مدت چهار 
سال دبیرستان او در تمام تمرین ها شركت می كرد اما 
همچنان یك نیمكت نش��ین باقی ماند. پدر وفادارش 
 همیشه در بین تماش��اچیان بود و همواره او را تشویق 

می كرد.
پس از ورود به دانشگاه پسر جوان تصمیم داشت باز هم 
فوتبال را ادامه دهد و مربی هم با تصمیم او موافقت كرد 
زیرا او همیشه با تمام وجود در تمرین ها شركت می كرد 
و عالوه بر آن به سایر بازیكنان روحیه می داد. این پسر 
در مدت چهار س��ال دانش��گاه هم در تمامی  تمرین ها 

شركت كرد اما هرگز در هیچ مسابقه ای بازی نكرد.
در یكی از روزه��ای آخر مس��ابقه های فصلی 
فوتبال؛ زمانی كه پس��ر برای آخرین مسابقه 
به محل تمرین می رفت؛ مربی با یك تلگرام 

پیش او آمد. پس��ر ج��وان آرام تلگرام را 

خواند و سكوت كرد. او در حالی كه سعی می كرد آرام 
باشد زیر لب گفت: پدرم امروز صبح فوت كرده است. 
اش��كالی ندارد امروز در تمرین ش��ركت نكنم؟ مربی 
دس��تش را با مهربانی روی ش��انه های پسر گذاشت و 
گفت: پسرم این هفته استراحت كن. حتی برای آخرین 

بازی در روز شنبه هم الزم نیست بیایی.
روز شنبه فرا رسید. پس��ر جوان به آرامی  وارد رختكن 
شد و وسایلش را كناری گذاش��ت. مربی و بازیكنان از 
دیدن دوست وفادارشان حیرت زده شدند. پسر جوان 
به مربی گفت: لطفا اج��ازه بدهید من امروز بازی كنم. 

فقط همین یك روز را.
مربی وانمود كرد كه حرف های او را نش��نیده اس��ت. 
امكان نداشت او بگذارد ضعیف ترین بازیكن تیمش در 
مهم ترین مسابقه بازی كند. اما پسر جوان شدیدا اصرار 

می كرد. مرب��ی در نهایت دلش به حال او س��وخت 
و گفت: باش��د می توان��ی بازی كن��ی. مربی و 

بازیكنان و تماشاچیان نمی توانستند آنچه را 
كه می دیدند باور كنند. این پسر كه هرگز 
پیش از آن در مسابقه ای بازی نكرده بود 
تمام حركاتش به جا و مناسب بود. تیم 
مقابل به هیچ ترتیبی نمی توانست او را 

متوقف سازد. او می دوید پاس می داد و به 
خوبی دفاع می كرد. در دقایق پایانی 

بازی او پاس��ی داد كه منجر به 
برد تیم ش��د. بازیكنان او را 

روی دستهایش��ان ب��اال 

بردند و تماش��اچیان به تش��ویق او پرداختند. آخر كار 
وقتی تماشاچیان ورزشگاه را ترک كردند مربی دید كه 
پسر جوان تنها در گوشه ای نشسته است. مربی گفت: 

پسرم! من نمی توانم باور كنم. تو فوق العاده بودی. 
 بگو ببینم چ��ه طور توانس��تی ب��ه این خوب��ی بازی 

كنی؟
پس��ر در حالی كه اش��ك چش��مانش را پر ك��رده بود 
پاس��خ داد: می دانید كه پ��درم فوت كرده اس��ت. آیا 
می دانس��تید او نابینا بود؟ س��پس لبخن��د كم رنگی 
برلبانش نشس��ت و گفت: پدرم به عنوان تماشاچی در 
تمام مسابقه ها ش��ركت می كرد. اما امروز اولین روزی 
بود كه او می توانست به راستی مس��ابقه را ببیند و من 
می خواستم به او نش��ان دهم كه می توانم خوب بازی 

كنم.

 جمعی دختر و پسر اطراف ش��یوانا را گرفته بودند و از او
دلش��ان  روش��نایی  ب��رای  ت��ا  م��ی خواس��تند   
 جمل��ه ای بگوی��د. ش��یوانا تبس��می ك��رد و گف��ت:

» هم��ه م��ا ب��ه ش��كلی معتقدی��م ك��ه ب��ه خال��ق 
هس��تی ایم��ان داری��م ب��ا انگش��ت اش��اره خ��ود 
 دلی��ل ای��ن ایم��ان را ب��ه بقی��ه نش��ان دهی��د.«

همین اآلن نشانش بده !
دختری با انگش��ت اشاره به سمت آس��مان اشاره كرد و 

گفت:»این آسمان بزرگ و بی انتها بهترین گواه این است 
كه این دنیا را آفریدگاری است قادر و توانا!«

پسری با انگشت اش��اره پروانه ای را روی گلی نشان داد 
و گفت:» این پروانه زیبا كه بی اعتنا به همه عالم اطراف 
گل كوچكی كه دوست دارد بال می زند بهترین شاهكار 
خلقت و دلیل آن اس��ت كه دنیا را صاحبی است زیبایی 

شناس و زیبا یی طلب!«
 در ای��ن بی��ن یك��ی از ش��اگردان ب��ه ش��یوانا گف��ت:

» استاد ! نوبت شماست كه با انگش��ت اشاره خود دلیل 
ایمان خود به خالق هستی را نشانمان دهید!«

ش��یوانا انگش��ت اش��اره دس��ت چپ خود را به س��وی 
 انگشت اشاره س��مت راست خود نش��انه گرفت و گفت:

» همی��ن توانایی ك��ه می توانیم با انگش��ت به س��متی 
اش��اره كنیم و ادع��ای دانس��تن كنیم. همی��ن قدرت 
ش��ناخت خودش نش��انه این اس��ت كه كس��ی هست 
ك��ه دوس��ت داری��د ببینیم��ش ، بشناس��یمش و 
 هرازچندگاه��ی ب��ا انگش��ت اش��اره نش��انش دهی��م. 
همین انگشت های اشاره شما كه به این سوی و آنسوی 
خلقت نش��انه می رود برای ایمان آوردن م��ن به خالق 

هستی كفایت می كند!«

چشمان پدر
 عاشق فوتبال

همین اآلن نشانش بده !
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اخبار

ش��امگاه جمعه 27 ش��هریور دو جوان زرندی با نام های »علی. م« و 
»علی. ز« بر سر موضوعی نامعلوم در پمپ بنزین درگیری لفظی پیدا 
کردند. از آنجا که هر دو طرف دعوا چاقو همراه داشتند، وقتی دیدند 
زورش��ان به یکدیگر نمی رس��د و آرام نمی گیرند، روی یکدیگر چاقو 
کش��یدند که »علی. م« از ناحیه گردن و جوان دیگر از ناحیه س��ینه 

آسیب دیدند.
دادستان زرند، جوانی که با نام »علی. ز« شناسایی شده است، با وجود 
خونریزی جراحت سینه اش از محل متواری شد و جوان مجروح دیگر 
با کمک امدادگران به بیمارستان سینای زرند انتقال یافت اما به دلیل 

شدت جراحات جان باخت. 
با مرگ این جوان، پرونده با دستور قضایی در اختیار مأموران انتظامی 
کرمان قرار گرفت و پلیس با انجام تحقیقاتی گسترده در کمتر از پنج 
ساعت مخفیگاه قاتل را در حوالی کرمان پیدا کرد و موفق به دستگیری 
او شد. این جوان پس از دستگیری در حالی که به دلیل زخم سینه اش 
حال خوبی نداش��ت، به قتل اعت��راف کرد و پرونده ب��رای تحقیقات 

تکمیلی ادامه یافت.
دادستان زرند درباره این حادثه گفت: »طبق قانون، حمل چاقوهای 
نامتعارف جرم محسوب می شود و نحوه برخورد و میزان مجازات آن 
نیز تعریف ش��ده است.«  »س��ید مهدی قویدل« ضمن نامعلوم بودن 
انگیزه درگیری این دو جوان افزود: »در نظر داریم برخوردهایمان را با 
دارندگان سالح های سرد غیر متعارف در شهرستان زرند افزایش دهیم 

تا دیگر شاهد چنین اتفاقات خونینی نباشیم.«

نزاع خونین در پمپ بنزین

مردم کاستاریکا با دیدن ابرهایی درخش��ان و عجیب در آسمان این 
کشور نگران فرا رسیدن آخر الزمان شدند؛ ابرهایی که خیلی ها را یاد 

فیلم های سینمایی انداخت.
در روز استقالل کاس��تاریکا دیدن این ابرها ناگهان به بمب خبری در 
این کشور تبدیل ش��د. مردم با ترس��یدن از دیدن این ابرها شروع به 
انتشار عکس ها و فیلم های آن در ش��بکه های اجتماعی کردند که به 
گفته آنها دیدن این ابرها ش��بیه صحنه های دیده شده در فیلم های 
س��ینمایی از آخرالزمان بوده است. عالوه بر کاس��تاریکا این ابرها در 
آسمان الس��الوادور،گواتماال و هندوراس هم دیده ش��دند. این ابرها 
اما از لحاظ علمی تنه��ا یک نمایش قوس قزحی به حس��اب می آید. 
تابش نور به قطره های آب در میان ابرها باعث شکس��ت نور می شود 
که با تغییر زاویه دید یا زاویه نوردهی تغییر رنگ می دهد. رنگین تابی 
)Iridescence( خاصیت سطوح مشخصی است که به نظر می رسد 
با تغییر زاویه دید یا زاویه نوردهی، تغییر رنگ می دهند که آن را حتماً 

در حباب صابون دیده اید.

 ابرهایی که مردم را از ترس 
آخر الزمان لرزاند

فرمانده انتظامي اس��تان زنجان از کشف 228 
کیلو مواد مخدر شیشه و پیش ساز شیشه طي 
عملیات ضربتي پلیس در شهرس��تان خدابنده 

خبرداد.
سردار »علیرضا صالحي«، اظهارداشت: ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر زنج��ان با انجام کار 
فني و اطالعاتي و بر اس��اس هماهنگي با مرکز 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر کشور 
از فعالیت باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتي 
در شهرس��تان »خدابنده« مطلع ش��دند. وي 
گفت: با توجه به حساس��یت موضوع، چند تیم 
ویژه عملیاتي پلیس سازماندهي و رسیدگي به 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام انتظامي تاکید ک��رد ماموران با انجام 
اقدامات اطالعاتي و تحقیقات نامحسوس موفق 
شدند اعضاي این باند را شناسایي و طي عملیات 
غافلگیرانه در شهرس��تان »خدابنده« دستگیر 
کنند. س��ردار صالحي تصریح کرد: در بازرسي 
از محل اختفاي این باند،  228 کیلو شیش��ه و 

پیش ساز آن که شامل چهار کیلو شیشه و 224 
کیلو مواد ش��یمیایي و پیش ساز شیشه است، 
کشف شد. این مقام انتظامي خاطر نشان کرد : 
همچنین از متهمان، دو دستگاه خودرو از نوع 
نیسان پکاپ و پژو 405 که در امر تهیه و توزیع 
مواد مخدر مورد استفاده قرار مي گرفت، کشف 
و توقیف شد. »صالحي« با اشاره به آثار مخرب 
مواد مخدر، گفت: بي شک احساس مسوولیت 
شهروندان در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیري از 
قاچاق کاال و نیز ارائه اطالعات و اخبار پیرامون 
این معضل اجتماعي به مرکز فوریت هاي پلیس 
مي تواند گام موثري در برخورد با قاچاقچیان و 
سوداگران مرگ باشد.فرمانده انتظامي استان 
زنجان گفت: عوارض مصرف شیش��ه به قدري 
وحشتناك است که هروئین یا قوي ترین مواد 
مخدرهاي س��نتي در مقابل آن بسیار ضعیف 
هستند و مصرف کننده شیش��ه اراده خود را از 
دست داده و دس��ت به حرکات جنون آمیزي و 

حتي قتل مي زند.

فرمانده انتظامي شهرستان بابل مازندران، 
از شناسایي و دستگیري اعضاء باند سارقان 

موتورسیکلت با 50 فقره سرقت خبر داد.
 س��ره���نگ س��یدمحس��ن جعف���ري 
اظهارداش��ت:در پي چندین فقره س��رقت 
موتورس��یکلت در زیر پارکینگ ها و معابر 
عمومي س��طح شهرس��تان باب��ل، موضوع 
در دس��تور کار ماموران پلیس آگاهي این 

فرماندهي قرار گرفت.
وي تصری��ح ک��رد: کارآگاهان ب��ا توجه به 
اهمیت موضوع با انجام یک سري اقدامات 
اطالعات��ي و تحقیق��ات پلیس��ي موف��ق 
 شدند، رد یکي از سارقان س��ابقه دار به نام 

»محمد- ص« را شناسایي کنند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان باب��ل افزود: 
ماموران پس از چن��د روز اقدام اطالعاتي و 
تعقیب و مراقبت نامحس��وس، موفق شدند 

وي را در عملیاتي ضربتي دستگیر کردند.
س��رهنگ جعف��ري گف��ت: مته��م پس از 

دس��تگیري در تحقیق��ات و بازجویي هاي 
فني پلیس به 50 فقره سرقت موتورسیکلت 
با هم��کاري ف��ردي دیگر به ن��ام »فرهاد- 
ه« 28 س��اله اعتراف کرد. وي افزود: متهم 
در تحقیق��ات و بازجویي ه��اي فني پلیس 
اقرار کرد، درس��اعت پایاني ش��ب به اتفاق 
همدستش ابتدا به محل س��رقت ها رفته و 
منازلي ک��ه درب ورودي آنه��ا داراي عیب 
بوده ی��ا پارکین��گ آپارتمان های��ي که از 
بیرون قابل مش��اهده بوده را شناس��ایي و 
موتورسیکلت یا دوچرخه را حتي در حالت 

قفل سرقت مي کردند.
س��رهنگ جعف��ري ادام��ه داد: در همین 
ارتباط تعدادي مالخر شناسایي و دستگیر 
ش��دند که با هماهنگي قضایي تالش براي 
شناس��ایي و دس��تگیري دیگ��ر متهمان و 
مالخران همچنان ادامه دارد؛ متهمان پس 
از تش��کیل پرونده براي سیر مراحل قانوني 

تحویل مرجع قضایي شدند.    

همه چیز از یک شب بارانی آغاز شد که با رانش زمین و ریزش 
کوه در مناطقی از فش��م امدادگران هالل احمر شمیرانات به 
سرعت برای ارزیابی و امداد رسانی به منطقه اعزام شدند و پس 
از بررسی و ایمن سازی منطقه حادثه با حضور عوامل راهداری 

مسیر پاکسازی و ترمیم شد.
همچنین طی اعالم مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و 
نجات 112 هالل احمر استان تهران گزارشی مبنی بر سقوط 
یک نیسان به دره و مجروح شدن پیر مردی 70 ساله به پایگاه 
هالل احمر قوچک داده ش��د که بالفاصله دو ُکد امداد و نجات 
وارد منطقه ش��دند و هماهنگی برای حضور بالگرد در منطقه 

انجام شد.
پس از جستجو جهت یافتن مصدوم امدادگران خودروی وی را 
در کف دره به عمق 300 متر یافتند و  مصدوم نیز در ارتفاعاتی 
باالتر از خودرو به بیرون پرت ش��ده بود و دارای شکس��تگی و 
آسیب های زیادی شده بود که متاسفانه به علت شدت جراحات 

مصدوم جان خود را از دست داد.
در نهایت با همکاری عوامل آتش نش��انی لواسانات جنازه فرد 
متوفی ب��ه روی جاده انتقال داده ش��د و تحویل عوامل نیروی 

انتظامی شد.

کشف 228 کیلو شیشه و پیش ساز 
شیشه در زنجان

اعتراف سارقان 
حرفه اي موتورسیکلت

سقوط مرگبار خودرو به دره 

هشدار پلیس فتا 
در مورد بازی »کلش آو کلنز«

رییس پلیس فتا فارس در مورد آسیب های اجتماعی 
و خطرات امنیتی بازی »کلش آو کلنز« به شهروندان 

هشدار داد.
سید موسی حس��ینی اظهار داش��ت: چند شهروند 
ش��یرازی در بازه های زمانی مختلف با ارائه مرجوعه 
قضائی، شکایات خود را مبنی بر اینکه تصاویر شخصی 
و خانوادگی شان در فضای مجازی انتشار یافته است 
 اعالم کردند و خواس��تار رس��یدگی به ای��ن موضوع 

شدند.
وی ادامه داد: در نخس��تین بررس��ی ها مشخص شد 
ش��گرد به کار رفته متهم در به دس��ت آوردن تصاویر 
و ه��ک سیس��تم امنیت��ی تلف��ن همراه هوش��مند 
ش��اکیان به یک روش ص��ورت گرفته اس��ت و تمام 
ش��اکیان عالقه ش��دیدی به بازی »کل��ش آو کلنز« 
این بازی آنالین اینترنتی داش��ته و ب��رای باال بردن 
س��طح و رتبه بازی خود به تارنماها و یا س��ایت های 
 تبلیغات��ی خرید الم��اس به صورت رای��گان مراجعه 

کرده اند.
این مقام انتظامی با اش��اره به شناسایی و دستگیری 

متهم افزود: تمام تارنماهایی که اقدام به فروش الماس 
بازی کلش آو کلنز به ص��ورت رایگان می  کنند جعلی 

است و شهروندان فریب این تارنماها را نخورند.
 حس��ینی بی��ان ک��رد: ای��ن ب��ازی ک��ه به ص��ورت 
جنگ قبیله ای و دهکده ای بر روی سیستم های تلفن 
همراه هوش��مند نصب می ش��ود در عین  حال تمام 
معایب و مضراتی که برای جوانان و نوجوانان دارد در 
بین بعضی از آنان محبوبیت پیدا کرده است و این امر 
باعث شده افراد سودجو از این موقعیت به وجود آمده 
سوءاستفاده کنند و با ترفندهای مجرمانه خود با وارد 
شدن به سیستم امنیتی تلفن همراه هوشمند قربانیان 
خود، از طری��ق این بازی دس��ت به عم��ل مجرمانه 

غیراخالقی بزنند.
 وی اف��زود: بی اهمیت��ی ج��ان س��ربازان، تروی��ج 
خش��ونت و خراب ک��ردن همه چیز برای به دس��ت 
آوردن غنائم، خ��راب کردن س��رزمین های کوچک 
و ... پیامده��ای منف��ی و مضرات��ی اس��ت ک��ه این 
 بازی ب��ر روی ذه��ن و ضمی��ر ناخ��ودآگاه کاربران 

به  جا می گذارد.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رای
نشانی  دادنامه: 362-94/6/7 خواهان: محسن صالحی  پرونده: 94-221 شماره  6/487 کالسه 
نجف آباد، مجتمع سعیدفر کوی یاسر. خواندگان: 1- رضا دهدشتی مجهول المکان 2- یوسف 
صالحی همت آباد، کوی سعید حجتی. 3- امید ارتول صالح آباد، بلوار محمد منتظری کوی باهنر 
کوی اخوت. 4- علی رضا ابوعلی مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند. گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای محسن صالحی به طرفیت خواندگان: 1- رضا دهدشتی 2- یوسف 
صالحی 3- امیر آرتول 4- علی رضا ابوعلی بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال 
سند رسمی یکدستگاه خودرو پیکان به شماره 24-965س29 با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
و از توجه به محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه تنظیمی بین خواهان و خوانده ردیف دوم، 
نیز جوابیه استعالم انجام شده از پلیس راهور که در آن خوانده ردیف چهارم به عنوان خودرو 
فوق معرفی گردیده و اینکه خودرو فعاًل در تصرف خواهان می باشد، لذا مستنداً به مواد 219و 
10 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده ردیف چهارم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی سند پیکان به شماره 24-965س29 در قبال تودیع مبلغ سه میلیون ریال بابت 
بدهی خواهان جهت انتقال سند به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 
هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان را صادر و اعالم می 
نماید. با لحاظ اینکه دعوی متوجه الباقی خواندگان نمی باشد نسبت به خواندگان ردیف اول و 
سوم مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی به رد دعوی خواهان اعالم نظر می گردد رای 
صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم حضور وی و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر و نسبت 
به خواندگان ردیف اول و چهارم غیابی و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی و ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد می باشد. م الف2735 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ رای

6/488 کالسه پرونده: 94-6 شماره دادنامه: 368-94/6/7 خواهان: ابراهیم نظرعلیان به نشانی 
رسول   -1 خواندگان:   .20 پالک  محمدی  علی  شهید  بست  بن  شمالی،  رجائی  خ  آباد،  نجف 
کیهانیان به نشانی صالح آباد، خ شریعتی باالتر از مسجد 2- محمد بابائی مجهول المکان 3- یاسر 
صالحی به نشانی نجف آباد، خ امام، بعد از بانک رفاه، نمایشگاه اتومبیل یاسر. 4- سید محسن 
حجتی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای ابراهیم نظرعلیان به طرفیت خواندگان آقایان: 1- رسول کیهانیان 2- محمد بابائی 
3- یاسر صالحی 4- سید محسن حجتی بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفتراسناد رسمی 
و انتقال مالکیت اتومبیل پراید به شماره انتظامی 932م 22 ایران 43 از توجه به محتویات پرونده 
انجام  نامه مورخ 90/1/25 بین خواهان و خوانده ردیف اول و جوابیه استعالم  از جمله مبایعه 
شده از پلیس  راهور که در آن خوانده ردیف چهارم مالک اتومبیل فوق معرفی گردیده و اینکه 
برای این شورا محرز گردیده که خواهان بابت انتقال سند بدهی ندارد لذا خواسته خواهان  را 
مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 219 قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف 
چهارم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل پراید به شماره انتظامی 
43-932م22 در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید. در خصوص الباقی خواندگان با لحاظ 
اینکه دعوی متوجه آنان نمی باشد به رد دعوی اعالم نظر می گردد. رای صادره غیابی ظرف 20 
روز قابل واخواهی و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی دادگستری شهرستان 
نجف آباد می باشد. م الف 2657 قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم حوزه قضائی نجف آباد

فقدان سند مالکیت
6/411 شماره: 1394/04/97921 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین قطعه 17 
تفکیکی به مساحت 175 متر مربع به شماره پالک 3097 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 1359 فرعی از اصلی مرقوم واقع در نطنز جزء بخش نه حوزه ثبتی نطنز ذیل  ثبت 15753 در 
صفحه 220 دفتر امالک جلد 128 به نام علی آقا شاهزاده تحت شماره چاپی مسلسل 076520 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال شماره: 1379/08/21-68395 
ارائه  با  نامبرده  یافته سپس  انتقال  فرزند حسن  اکبر صفری  علی  به  نطنز   7 شماره  دفترخانه 

برگ  دو  انضمام  به   1394/06/18-  94040952512122 وارده  شماره  به  کتبی  درخواست 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 13534 و 13536 و 13537-1392/11/27 به 
گواهی دفترخانه 168 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف 180 عباسعلی عمرانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
فقدان سند مالکیت

قطعه  زمین  قطعه  ششدانگ  مالکیت  سند  اینکه  به  نظر   1394/04/98031 شماره:   6/376
باقیمانده از قطعه زمین معروف بلند آب پالک ثبتی شماره 141 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 2079  در صفحه 476 دفتر امالک جلد9 به نام افتخار السادات 
قائم قامی فرد عراقی فرزند حسین تحت شماره چاپی مسلسل 3/299934 ثبت و صادر و تسلیم 
 1394/06/11-94040952500889 وارده:  شماره  به  کتبی  درخواست  ارائه  با  است،  گردیده 
-60809 الی   60807 شماره  ذیل  آن  شهود  امضاء  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  انضمام  به 
1394/6/10 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده  مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف 181 عباسعلی عمرانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
مزایده

 9100400200400951 پرونده:  شماره   139403902004000138 آگهی:  شماره   6/419
اول سمت  )طبقه  آپارتمانی  اعیانی  بایگانی: 9102315 ششدانگ  شماره  پرونده  مزایده  آگهی 
ممیز  وهشت  پنجاه  و  )دویست   258/15 پالک  مربع  متر   183/92 مساحت  به  شرقی(  شمال 
بانضمام ششدانگ پارکینگ 57  انبار ی47 فرعی به مساحت 3/31 متر مربع،  بانضمام  پانزده( 
ثبت  واقع در بخش یک  و مشاعات  از عرصه  قدرالسهم  با  مربع  متر  به مساحت 12/50  فرعی 
اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ عباسی خیابان کواالالمپور مجتمع آناهید طبقه اول 
واحد اول شمال شرقی که به شرح یک جلد سند مالکیت در صفحه 379 دفتر 215 شماره چاپی 
442612 امالک بنام آقای حسینعلی معینی نجف آبادی ثبت و صادر شده و طبق نامه شماره 
103/93/4040/34-93/9/9 اداره ثبت منطقه مرکزی اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: 
شماال: در سه قسمت که دوم غربی است به طول های 2/96 و 0/62 و 8/20 متر دیواریست به 
فضای خیابان شرقا: اول به طول 0/66 متر دیواریست به فضای خیابان دوم به طول 22/25 متر 
دیوار به دیوار پالک 259 جنوبا: اول به طول 2/23 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 17 فرعی 
دوم در دو قسمت که اول غربی است به طول های 3/93 و 8 متر دیواریست به فضای حیاط 
8 و 9 فرعی غربا: اول به طول 4/23 متر دیوارست اشتراکی با آپارتمان 14 فرعی دوم در شش 
قسمت که اول و سوم شمالی، پنجم جنوبی و ششم پخی شکل است به طول های 1/34 و 1/41 
و 1/86 و 4/22 و 2/14 و 0/76 متر دیوار پخی است به راه پله هفت فرعی سوم در دو قسمت 
که دوم جنوبی است به طول های 2/06 و 0/85 متر دیواریست به نورگیر چهارم به طول 5/94 
متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان مذکور دوم* حدود انباری* شماال: به طول 2/40 متر دیوار 
اشتراکی است با انباری 46 فرعی شرقا: به طول 1/38 متر دیواریست به تحتانی عرصه جنوبا: به 
طول 2/40 متر به محوطه پارکینگ دو فرعی غربا: به طول 1/38 متر درب و دیواریست به محوطه 
پارکینگ 26 فرعی سوم* حدود پارکینگ* شماال: به طول 2/50 متر خط مفروض است به حیاط 
هشت فرعی شرقا: به طول 5 متر جنوبا: به طول 2/50 متر غربا: به طول 5 متر خطوط مفروض 

است به حیاط 56 فرعی، حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملیک آپارتمانهاست. که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری واحد فوق در بلوک 15 فرعی مجتمع آناهید در طبقه اول سمت 
شمال شرقی و بامساحت تقریبی 180 متر مربع، با قدمت حدود هفت سال، مسکونی، بدنه ها و 
سقف از گچ سفید و نقاشی و ابزار زنی و کف سازی از جنس سنگ، آشپزخانه اوپن، از جنس ام 
دی اف، دارای انشعابات آب، برق، گاز و مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 
جهان  نقش  میزان  شرکت  رهن  در  بابت  اصفهان   239 رسمی  اسناد  دفتر   89/11/27-2928
اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 94/7/19 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهاراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می 
شود. مزایده از مبلغ پایه 6/840/000/000 ریال )شش میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 94/6/30 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص 
اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسائی معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید. م الف 17701 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ

6/489 شماره 19/11 94/6/5 مدیر محترم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان  بازگشت 
به ابالغیه شماره 2917/94/ش/2 مورخ 94/6/4 مبنی بر ارزیابی اموال توقیفی به طبق لیست 
پیوست ارسال برایم گردیده  به اطالع میرساند پس از دریافت در تاریخ 94/6/4 به محل استقرار 
کاالی توقیفی مراجعه و از اجناس توقیفی بازدید به عمل آمد. منسوجات به دلیل اینکه از حالت 
اینکه مدتها  به دلیل  بسته بندی و آکبند خارج بوده و در کیسه های پالستیکی قرار داشت و 
روی هم انباشته و دیر شده بود نمی توان به عنوان کاالی مرغوب درجه یک در نظر گرفت زیرا 
مقادیری از منسوجات در اثر آلودگی و چرک شدن وباالخص برخی از آنها زمان مصرف آن به 
پایان رسیده لذا تا جمیع جوانب و وضع کنونی بازار و در نظر گرفتن فروش جنس منسوجاتی 
مشکل و با متقاضی کسری مواجه خواهد شد بدین عوامل در امر کارشناسی بسیار تاثیر گذار می 
باشد به شرح زیر طبق جدول جهت هر گونه اقدامی مقتضی تقدیم میگردد. 1- سارافون دخترانه 
36 عدد به قیمت واحد 100/000 ریال و  3/600/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 2- بیلرسو 
بچگانه در اندازه های مختلف 8 عدد به قیمت واحد 90/000 ریال و 720/000 ریال قیمت کل 
ریال  ریال و 560/000  به قیمت واحد 80/000  بیچگانه کوتاه 7 عدد  بیلرسو  کارشناسی. 3- 
قیمت کل کارشناسی. 4- بلوز شلوار دخترانه 6 عدد به قیمت واحد 80/000 ریال و 480/000 
ریال قیمت کل کارشناسی. 5- بلوز شورت پسرانه 8 عدد و به قیمت واحد 13/000 و 104/000 
ریال قیمت کل کارشناسی. 6- مایو شنا دخترانه 6 عدد به قیمت واحد 60/000 ریال و 360/000 
و  ریال  واحد 70/000  قیمت  به  توپی 4 عدد  پسرانه  یکسره  لباس  کارشناسی. 7-  قیمت کل 
و  ریال  واحد 10/000  به قیمت  280/000 قیمت کل کارشناسی. 8- شورت پسرانه 10 عدد 
100/000 قیمت کل کارشناسی. 9- شورت ورزشی پسرانه 9 عدد به قیمت واحد 10/000 ریال 
و 90/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 10- بلوز تک دخترانه 97 عدد به قیمت واحد 40/000 
ریال و 3/880/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 11- بلوز شورت پسرانه 3 عدد به قیمت واحد 
50/000 ریال و 150/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 12- بلوز تک پسرانه 83 به قیمت واحد 
30/000 و 2/490/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 13- ژیله ودامن دخترانه )بچگانه( 2 عدد به 
قیمت واحد40/000 ریال و 80/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 14- بلوز شلوار پسرانه کوچک 
24 عدد به قیمت واحد 40000 ریال و 960/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 15- بیلرسو پسرانه 
5 عدد به قیمت واحد 15/000 ریال و 75/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 16- لباس سه تکه 
دخترانه 1 عدد به قیمت واحد 120/000 ریال و 120/000 قیمت کل کارشناسی. 17- شلوار 
تک بچگانه 6 عدد به قیمت واحد 30/000 ریال و 180/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 18- 
تاپ مجلسی دخترانه 3 عدد به قیمت واحد 3000 ریال و 90/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 

19- تاپ معمولی دخترانه بچگانه 3 عدد به قیمت واحد 15/000 ریال و 45/000 ریال قیمت 
کل کارشناسی. 20- تاپ و شورت 3 عدد به قیمت واحد 20/000 ریال و 60/000 ریال قیمت 
کل کارشناسی. 21- شلوار یکسره رکابی 1 عدد به قیمت واحد 35/000 ریال و 35/000 ریال 
قیمت کل کارشناسی. 22- تاپ حلقه  ای 7 عدد به قیمت واحد 8/000 ریال و 56/000 ریال 
قیمت کل کارشناسی. 23- شلوارک پسرانه 11 عدد به قیمت واحد 40/000 ریال و 440/000 
ریال قیمت کل کارشناسی. 24- کاپشن شلوار 8 عدد به قیمت واحد 70/000 ریال و 560/000 
ریال قیمت کل کارشناسی. 25- کاپشن ورزشی پسرانه 2 عدد به قیمت واحد 50/000 ریال و 
100/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 26- شلوار ورزشی پسرانه 6 عدد به قیمت واحد 25/000 
ریال و 150/000 ریال قیمت کل کارشناسی . 27- شلوار خانگی پسرانه 16 عدد به قیمت واحد 
واحد  قیمت  به  عدد   3 تریکو  شورت   -28 کارشناسی.  کل  قیمت  ریال  و 400/000   25/000
20/000 و 60/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 29- دامن بچگانه آلوده شده به خاک 1 عدد به 
قیمت واحد 10/000 و 10/000 قیمت کل کارشناسی. 30- شلوار قواسی 8 عدد به قیمت واحد 
30/000 و 24/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 31- شلوارلی بچگانه 24 عدد به قیمت واحد 
70/000 ریال و 1/680/000 قیمت کل کارشناسی . 32- شلوار کتاب بچگانه 9 عدد به قیمت 
واحد 35/000 ریال و 315/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 33- سوئی شرت پسرانه 5 عدد 
به قیمت واحد 20/000 ریال و 100/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 34- شلوارک دخترانه 5 
عدد به قیمت واحد 10/000 ریال و 50/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 35- کراوات بچگانه 
بچگانه  کارشناسی. 36- کاله  قیمت کل  ریال  و 8/000   ریال  واحد 1/000  قیمت  به  8 عدد 
کارشناسی. 37- شورت  قیمت کل  ریال  و 225/000  ریال  واحد 15/000  قیمت  به  عدد   15
عینکی بچگانه 8 عدد به قیمت واحد 40/000 ریال و 320/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 
38- جوراب نوزادی 38 عدد به قیمت واحد 2/000 ریال و 76/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 
39- کاله نوزاد کثیف و آلوده شده 3 عدد به قیمت واحد 12/000ریال و 36/000 ریال قیمت 
کل کارشناسی. 40- سربند نوزاد 6 عدد به قیمت واحد 5/000 ریال و 30/000 ریال قیمت کل 
کارشناسی. 41- قنداق بچه آلوده و بسته بندی باز شده 1 عدد به قیمت واحد 120/000 ریال و 
120/000 ریال قیمت کل کارشناسی.42- پارچه روی کتی کوچک 1 عدد به قیمت 2/000 ریال 
و 2/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 43- سرویس حوله نوزاد آلوده شده 3 عدد 60/000 ریال 
و 180/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 44- نیم تنه دخترانه )بچگانه( 10 عدد به قیمت واحد 
10/000 ریال و 100/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 45- پاپوش بچگانه 4 عدد به قیمت واحد 
6/000 ریال و 24/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 46- رکابی پسرانه 39 عدد به قیمت واحد 
10/000 ریال و 390/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 47- شال و کاله بافتنی 5 عدد به قیمت 
واحد 45/000 ریال و 225/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 48- دامن زنانه 1 عدد به قیمت 
واحد 50/000 ریال و 50/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 49- قنداق فرنگی 2 عدد به قیمت 
واحد 120/000 ریال و 240/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 50- حوله حمام آلوده شده 3 
عدد به قیمت واحد 40/000 ریال و 120/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 51- جوراب بچگانه 
کامپیوتری 128 عدد به قیمت واحد 12/000 ریال و 1/536/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 
52- جوراب نوزادی 66 عدد به قیمت واحد 2/000 ریال و 132/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 
53- گوشی شنا 6 عدد 3/000 ریال و 18/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 54- دستمال سر 
نوزاد 5 عدد به قیمت واحد 2/000 ریال و 10/000 ریال قیمت کل کارشناسی. 55- شورت 
زیرلباس 19 عدد به قیمت واحد 2/500 ریال و 47/500 ریال قیمت کل کارشناسی. 56- کیف 
کوچک پارچه ای بچگانه کمری 6 عدد به قیمت واحد 2/000 ریال و 12/000 ریال قیمت کل 
کارشناسی. 57- کمربند پالستیکی بچگانه 92 عدد به قیمت واحد 1/200 ریال و 110/400 
ریال قیمت کل کارشناسی. 58- کفش های پالستیکی بچگانه 51 عدد به قیمت واحد 3/000 
دخترانه  کفش   -59 می باشد.  لنگه  تک  برخی  کارشناسی  کل  قیمت  ریال   153/000 و  ریال 
پالستیکی کثیف شده 5 عدد به قیمت واحد 4/500 ریال و 22/500 ریال قیمت کل کارشناسی. 
60- کفش های مختلف نامرغوب بچگانه 50 عدد به قیمت واحد 2/000 ریال و 100/000 ریال 
قیمت کل کارشناسی. 61- دستکش بچگانه بافتنی 1 عدد به قیمت واحد 5/000 ریال و 5/000 
ریال قیمت کل کارشناسی. 62- هدبند بچگانه1 عدد و به قیمت واحد 2/000 ریال و 2/000 
ریال قیمت کل کارشناسی. جمع 62 ردیف در چهار صفحه جمع کل 22/698/400 )بیست و دو 
میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و چهارصد ریال( . م الف 17615 مهندس سیروس خدایار 

کارشناس رسمی دادگستری 



 امام باقر (عليه السالم):
آنكــه بــه دانســته هايــش عمــل كنــد 
خــدا آنچــه نمــى دانــد را بــه او يــاد 

مى دهد.
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ــافرتى  ــهر چادرهاى مس ــتون برى در انگليس به عنوان ش ــهر گلس ش
ــت. اين مكان پهناور كه بزرگ ترين فستيوال موسيقى  معرفى شده اس
ــود، حدود ــان در آن اجرا مى ش ــبز و هنرهاى اجرايى جه در فضاى س
 8 و نيم مايل مساحت دارد. رسم چندين هزارساله چادر زدن در طبيعت 
امروز شكل ديگرى به خود گرفته.شيوه اى كه بسيارى از  طبيعت گردها 
ــهرهاى تاريخى هم براى دورى از هتل ها با قيمت هاى  ــافران ش و مس
ــب ها در مكان هاى مشخصى چادر مى زنند. هرچند  سرسام آورشان ش
باران آرام آرام فرومى ريزد؛ اما اين جماعت چادرنشين كامال خود را آماده 
كرده اند. از چادرهاى خانوادگى كه تنگاتنگ در كنار هم فشرده شده اند 
ــوند، همگى از  تا رديف هاى منظم چادرهاى اعيانى كه اجاره داده مى ش
اين باال جلوه اى زيبا دارند. درست مثل هرسال اين مزرعه توليد لبنيات 

به طيفى رنگارنگ از چادرهاى مسافرتى تبديل شده است.  
اشكال درهم ريخته اما جالب توجه به اين روستاى انگليسى نمايى برزنتى 

داده و اكنون مامن افرادى است كه براى فستيوال در آنجا گردآمده اند. 

ــاب ركوردهاى گينس در  ــن فرد دنيا در كت ركورد قدبلندتري
اختيار زوجى قرار گرفت كه روى هم بيش از چهار متر قد دارند.
ــت ــان 13 پا و 72/10 اينچ اس ــم رفته قدش اين زوج روى ه
ــل پكن  ــگ و زو يانگ اه ــى ن ــان م ــر). س ــش از4/2مت (بي

هستند. 
ــكتبال ــان بازيكن بس ــكارند. س اين زوج بلندقد هر دو ورزش

 و زو،  بازيكن هندبال است و همديگر را در مسابقات ملى چين 
در سال 2009 مالقات و در سال 2013 ازدواج كردند.

ــا فرهنگ  ــورى متفاوت ب ــان مى نگ مى گويد: چين كش س
متفاوت است. در چين اگر شما بلندقد باشيد و بخواهيد با مثال 
زنى ازدواج كنيد كه پنج پا قد دارد، آن وقت پدر و مادر اجازه 
ــر بلندقدترى ازدواج كنى.  نمى دهند و مى گويند بايد با دخت
ــد ازدواج كنم؛ اما هيچ وقت  هميشه اميدوار بودم با فردى بلن

تصورش را نمى كردم كه تا به اين اندازه بلند باشد.

 زوج پزشك خوش ذوق پس از تالش هاى شبانه روزى موفق به ايجاد 
فضاى سبزى منحصر به فرد درگالسگو، بزرگ ترين شهر اسكاتلند شدند 

كه مورد حسادت همسايگان قرار گرفت.
دنيس و مورين پرايا زوج پزشك بازنشته اى هستند كه با خوش ذوقى 
موفق به ايجاد فضاى سبز منحصر به فرد شدند.اما اين فضاى سبز زياد 
مورد توجه همسايگان آنان قرار نگرفت و با ابزار قانونى تالش مى كنند 

تا آن را از بين ببرند.
همسايگان اين منطقه مسكونى كه در ادينبرو شهر گالسگو بزرگ ترين 
ــكاتلند  قرار دارد،  ادعا مى كنند كه اين فضاى سبز مانع تابش  شهر اس
ــايه اى اجبارى را براى آنان  نور خورشيد در منازل آنان شده است و س

فراهم كرده است.
دنيس و همسرش مورين، 77،  ساله مودبانه تالش كردند تا همسايگان 
خود را متقاعد به سازش كنند و با كوتاه كردن پرچين ها و هرس درختان 
ــكايت خود براى از بين بردن اين فضاى سبز  آنان را راضى كنند تا از ش

منحصر به فرد جلوگيرى كنند.

ــن و گران ترين ــاى وارنر، يكى از لوكس تري پنت هاوس فوق مدرن ت
 اقامت گاه ها در شهر نيويورك است.  اين پنت هاوس در بلندترين ارتفاع 
ــت و هزينه اقامت يك شب در اين اقامت گاه لوكس  شهر واقع شده اس

حدود 50 هزار دالر است.
هميشه گردشگران براى اقامت خود سعى مى كنند جايى كه آرامش 
ــان را تامين مى كند، انتخاب كنند تا لحظاتى لذت بخش  و راحتى ش
ــاوس فوق مدرن ــاى رويايى پنت ه ــى از اين اقامتگاه ه بگذرانند يك
ــت. اين پنت هاوس در بلندترين ارتفاع  ــهر نيويورك اس  تاى وارنر ش
ــت و چشم انداز 360 درجه پانوراما از شهر دارد. اين  شهر واقع شده اس
ــه و آثار هنرى ــاحت دارد و از اثاثي ــع مس ــاوس 400 متر مرب پنت ه
 گران قيمت پر شده است. اتاق خواب 56 مترى، آسانسور اختصاصى، 
ــز رويس، ــودروى اختصاصى رول ــاعته، خ ــت 24 س يك پيش خدم

ــه آثار فرهنگى  ــى و توضيح مجموع  يك راهنماى هنرى براى معرف
ــى اختصاصى و … فقط بخشى از امكانات اين هتل، يك مربى ورزش

 پنت هاوس گران قيمت هستند.

شكايت از فضاى سبز يك منزل مسكونى قدبلندترين زوج جهان ،  گينسى شدند شهرى زيبا پر از چادرهاى مسافرتى تاى وارنر، لوكس ترين اقامتگاه آمريكا 

آشپزى

ــتيد مى توانيد در  ــما نيز عالقه مند به تهيه لبنيات در خانه هس اگر ش
اين آموزش طرز تهيه سرشير را ببينيد تا درمنزل خودتان سرشير تهيه 

فرماييد.
براى اين كار فقط به مقدار كافى شير نيازمند هستيد . اگر يك دماسنج 

نيز در اختيار داشته باشيد بسيار عالى مى شود.

ترجيحا شير را از گاودارى هاى محلى و مطمئن اگر تهيه كنيد بهتر است  
اما مطمئن شويد كه خود گاودارى شير را اصطالحا چرخ نمى كنند تا 
ــفانه چنين عمل زشتى بسيار رايج است و يا  چربى اون رو بگيرند متاس
حتى بسيارى شير را با آب مخلوط مى كنند كه ديگر اين كار نوعى دزدى 

و كامال حرام است ولى متاسفانه گوششان بدهكار نيست.
ــتوريزه هم مى تواند براى ماست زدن و… مورد استفاده  شيرهاى پاس
ــيار بسيار كم است و يا چربى  قرار بگيرند اما متاسفانه چربى آنها يا بس

طبيعى نيست و مخلوصى از مواد خطرناك است مانند روغن پالم
ــعله گاز و مداوم  ــرارت ماليم روى ش ــير را مى گذاريم رو ح در ابتدا ش
ــه ديديد و حس  ــود.  زمانى ك ــاش جمع بش ــم تا چربى ه هم مى زني
ــمان را جمع كنيم  ــر رفتن آن  شده ديگر يايد حواس كرديد نزديك س
ــش كنيم در غير اين صورت شير خيلى سريع سر  كه زود بايد خاموش
مى رود و كف آن روى گاز پخش مى شود و در كل منظره خوبى درست

ــى  ــه چرب ــل مالق ــيله مث ــك وس ــا ي ــاال ب ــوب ح ــود ، خ ــى ش  نم
ــير  سرش واژه  ــدا  بت ا ــن  همي ــه  ك ــم  گيري ــى  م رو  ــش  هاي
در  رو  ــا  ه ــى  چرب اون  ــود.و  ش ــى  م ــص   مشخ ــش  علت

يك ظرف جمع مى كنيم كه همان سرشير ما هم  هست.
ــير را  بگذاريد در يخچال تا سفت شود و بعدهم سرشير  بعد حاال سرش
آماده هست تا ميل كنيد.سرشير رو صبح ها همراه با نان سنگگ و عسل 

يا شيره انگور ميل كنيدكه بسيار لذيذ و خوشمزه مى شود.

مايع ظرفشويى در خانه كاربردهايى فراتر از شستن ظرف ها دارد. آيا با اين موارد 
استفاده آشنا هستيد؟مايع ظرفشويى بسيار بيشتر از تنها تميز كردن ظروف چرب 
كمك مى كند.مايع ظرفشويى ممكن است جزء اصلى كنار سينك آشپزخانه باشد، 
اما قدرت تميز كردن آن در همه ى قسمت هاى خانه بسيار مفيد است. به اين دليل 
كه اين مايع ماليم است، اغلب يك گزينه بسيار عالى در مقايسه با مواد شيميايى

ــمار مى رود (عالوه بر اين به احتمال خيلى زياد شما يك ذخيره ى   قوى تر به ش
ــه بعد كه خانه ى  ــينك داريد). دفع ــويى را زير س هميشه آماده از مايع ظرف ش
ــتفاده از اين مايع كف دار  خود را تميز مى كنيد اين روش هاى جديد را براى اس

در نظر بگيريد.
لكه هاى چرب روى لباس را پاك كنيد

ــاالد داريد؟ كمى مايع ظرف شويى را روى  ــس س آيا روى پيراهن خود لكه ى س
ــيار  لكه بماليد و آب بكشيد (اين روش براى از بين بردن لكه هاى دور يقه نيز بس
ــويى براى پاك كردن لكه ى اكثر پارچه ها (حتى پشم موثر است). مايع ظرف ش

 قابل شستشو و ابريشم كه ممكن است با ماده ى لباس شويى داراى آنزيم هاى ضد 
لك آسيب ببينند) به اندازه ى كافى ماليم است.

كف زمين را به خوبى پاك كنيد
ــف زمين، تنها ــك پاك كننده ى مفيد ك ــرم به ي ــطل آب گ براى تبديل يك س

 دو قاشق غذاخورى مايع ظرف شويى به آن اضافه كنيد. از اين محلول روى سطوح 
ــتفاده كنيد، اما براى تميز كردن سطوح ساخته شده از چوب  وينيل يا كاشى اس
سخت از استفاده از اين محلول خوددارى كنيد. (آب مى تواند باعث تاب برداشتن 

تخته ها شود) 
مبلمان پاسيو را تميز كنيد

ــد و از آن براى ــرم اضافه كني ــه آب گ ــويى به يك كاس يك قطره مايع ظرف ش
ــتفاده از  ــپس با اس ــتفاده كنيد. س  تميز كردن ميز و صندلى بيرون از خانه اس

شلنگ باغچه آن ها را آب بكشيد. (ادامه دارد...)

روش هايى براى استفاده از مايع ظرفشويىطرز تهيه سر شير خانگى

1- حسن نّيت
امام على(عليه السالم) مى فرمايد: حسن نّيت، موجب رسيدن 
به آرزوست.اگر انسانى، خالصانه و از سر نيكى، در پى چيزى 
ــد؛ زيرا قصد و نّيت زيبا، انسان را به  روان باشد، بدان مى رس
ــان را با هستى و خلقت  ــاند و عزم نيكو، انس زيبايى مى رس
ــازد و اين هماهنگى، با خواست  زيبا و نيكو، هماهنگ مى س
ــده، موانع و  ــت و طبيعت به امانت نهاده ش الهى كه در خلق
ــتى بر  ناهموارى هاى راه را برمى كند و به كنار مى نهد. هس

نيكى استوار است و انسان، بر آن گام مى نهد.
سازواره هماهنگ هستى، نيكى مى نوازد و هر آوايى جز نيكى، 
ــى و ناهمگونى مى گردد و تنها خود  محكوم به انفراد و تنهاي
ــاز نيكى را كوك كنيم و نيك  را افشا مى كند. پس بياييد س

بنوازيم و نيك بنگريم و نيك بخواهيم.
2- كار نيكو 

امام على(عليه السالم)مى فرمايد: اگر كارهاى نيكو را غنيمت 
ــمريد، به نهايت آرزوهاى اخروى مى رسيد. همه آنچه در  ش
ــت، ما را به حقيقت اين گفته  همين چند سطر پيشين گذش
زيبا نزديك مى كند. منظومه هماهنگ خلقت بر مدار حق و 
درستى و نيكى مى چرخد و هرچه جز اين باشد را به خارج از 

گردونه پرتاب مى كند.
ــد كه به  ــه مقص ــل، نه ب ــت و راه باط ــار زش ــر و ك نّيت ش
ــى كند. ــور م ــان را ك ــد انس ــاند و امي ــى رس ــت م بن بس

ــيدن به اهداف  ــتن به كارهاى ناشايست براى رس  اميد بس
ــب، براى ديدن تاريكى است و نه ــته، اميدوارى به ش شايس

 انتظار كشيدن براى دميدن سپيده.
3- نيكويى كار 

ــاندن آن  ــيوه به انجام رس افزون بر نيكو بودن كار و عمل، ش
ــان و محكم و  ــث متعددى به اتق ــد. احادي نيز بايد نيكو باش
ــفارش كرده اند. رعايت  ــت انجام دادن كار س زيبايى و درس
ــاى عمومى،  ــى و هنجاره ــرعى و عرف اجتماع مرزهاى ش
ــيدن كار، دخالت كامل دارند  همه در موفقيت و به انجام رس
ــيوه باطل» و ــت كه بپنداريم با «كار باطل»، «ش و باطل اس

 «راه باطل» به حق برسيم.
ــا  ــيد؟ و آي ــد رس ــه مقص ــه ب ــوان از كژراه ــى ت ــا م آي
ــت كار نكردن و كار درست نكردن به هدف مى توان با درس
ــالم) ــام على(عليه الس ــه ام ــت ك ــت يافت؟چنين اس  دس

ــك انجام دهد، به آرزويش   مى فرمايند: هر كس كارش را ني
ــد. يعنى هر كس كه عملش نيكو شود، در آخرت، به  مى رس

آرزويش دست مى يابد.
4- شكيبايى

ــت او نهاده شده. او همين  انسان، عجول است و اين در سرش
ــت، به  ــه به چيزى اميد بس ــى خواهد و همين ك كه ديد، م

ــا پايان و دل  ــان آغاز ت ــّور فاصله مي ــى نشيند. تص انتظار م
بستن، تا رسيدن دشوار است و تحّملش دشوارتر؛ اّما همين 
ــوز  ــور و س ــه دور پايان را جوييدن، ش چشم ماليدن و نقط
ــت وجو را به  ــاى طلب و جس ــى افزايد و پ حيات را در ما م
ــت تحّمل  ــن ميان، آنچه مهم اس ــى دارد و در اي حركت وام
ــردن  ــاد نب ــت و از ي ــار اس ــراب انتظ ــاى پراضط ــش ه تپ
ــد و طوالنى و هرچه  طلوع خورشيد، هرچند شب، تيره باش

انتظار، به درازا كشد.
ــت كه ــن ميدان اس ــروى اي ــب ره ــا مرك ــر، تنه آرى صب
ــكيبايى  ــى فرمايد: هر كس ش ــالم) م ــام على(عليه الس  ام
ــت دير  ــه ممكن اس ــيد. وگرچ ــش رس ــه آرزوي ــد، ب ورزي
ــكيبا،  ــان ش ــرانجام كار انس ــد: س ــد؛ اما حتما مى رس برس

ــت. و چنين  ــه آرزوس ــيدن ب ــدف و رس ــه ه ــت يابى ب دس
ــالم)به ياران خود مى فرمايد:  ــى(عليه الس ــت كه عيس اس
ــته هاى خود  ــما مى گويم كه به خواس ــتى به ش از سر راس
نمى رسيد، جز با ترك آنچه ميل داريد و به آرزوهاى خويش 
دست نمى يابيد، جز با شكيبايى بر آنچه ناپسند مى شماريد.

5- يارى جستن از خداوند
ــم بايد از او  ــت و هرچه مى خواهي ــه داريم از خداس ما هرچ
ــوى پيشوايان دين،  ــا از س ــيده به م بخواهيم. دعاهاى رس
ــت.  ــول و هميشگى نيس ــت هاى معم ــدود به درخواس مح
ــده و  ــان، عرضه ش ــان ترين نيازهاى انس ــن دعاها، نه در اي

ناب ترين معارف توحيدى قرار داده شده است.
ــداى من!  ــى خوانيم: خ ــعبانيه م ــى از مناجات ش در بخش

ــترده و بخشايشت،  ــخاوت تو، آرزويم را گس بخشندگى و س
ــايه كرم و جود خدا، چرا نااميد  از عمل من برتر است. و در س
باشيم؟ او كه پيش از وجود ما بر ما منت نهاده و به ما هستى 

بخشيده، چرا از ادامه فيض و بخشش او نااميد باشيم؟ 
اگر اندكى به پشت سر خود بنگريم، مى يابيم كه آرزوهايمان 
ــه و اميدهايمان هر روز،  ــه تدريج، محقق گشت يكى يكى و ب

پررنگ تر گشته اند.
ــدد ــى متع ــه هاي ــم، نكت ي ــه ا ــه راه يافت ــه مدرس  ب
ــدف هاى  ــه ايم و ه ــى گرفت ــتان خوب ــه ايم، دوس  آموخت
ــيم كرده ايم و به راه درست، درآمده  زيبايى براى خود ترس
ــت. ــدا نبوده اس ــل و كرم خ ــز از فض ــن همه، ج ايم كه اي
ــاى صباح:  ــالم) در دع ــام على(عليه الس چه به فرمايش ام
ــت ــن توفيق، دس ــا، اگر رحمت تو از آغاز، مرا با حس «خداي
ــوى تو ره مى  ــى مرا در راه روشن به س  نمى گرفت، چه كس
ــت آرزوها و تمّناها  ــداراى تو زمام امور مرا به دس برد و اگر م
ــوس باز  ــاى ه ــزش ه ــرا از لغ ــى م ــه كس ــپرد، چ مى س
ــا را به  ــد م ــى توان ــه م ــت ك ــا خداس ــى گرداند؟!».تنه م
ــى  ــاى خيال ــه دارد و از آرزوه ــاورد و در راه، نگ راه بي
ــان و  ــص هايم ــه نق ــا هم ــا را ب ــت م ــدارد. او دس دور ب
سرپيچى هايمان، رها نمى كند و از اين انسان، هيچ گاه نااميد 

نمى شود.
ــاره به همين نكته مى فرمايد:  ــالم) با اش امام على(عليه الس
ــت، آرزويم  ــت اندك اس ــم در كنار طاعت ــا! اگر عمل «خداي
ــت». آرى، آرزوها به كرم خدا ــيار اس در كنار اميد به تو بس
ــته را مى گسلد.  ــت و ناخشنودى او، اين رش  گره خورده اس
ــتم را جبران ــت، شكس ــف و بخشايش ــز لط خداى من! ج

 نمى كند و جز فضل و كرمت، مرا به آرزويم نمى رساند.
6- اخالص 

ــم اميد  ــك او چش ــم و به كم ــى جويي ــدا يارى م اگر از خ
ــد آنچه را كه ــته ايم، باي ــه عنايت الهى دل بس داريم و اگر ب
ــالش كنيم و از  ــراى او بخواهيم و در راه او ت  مى خواهيم، ب
ــتى واقعى است و براى غير  غير و جز او بُبريم. خدا تنها هس
ــتى كار و حاصل، و پوچ شدن رنج و تالش  او كاركردن، نيس
ــت و ــيدن اس ــى دارد و براى او دويدن به معناى رس را در پ
 نصيب بردن.رنج در راه او گنج مى شود و سختى، هستى. بايد 
بدانيم كه خدا غيور است و بسيار بخشنده. اگر كس ديگرى 
ــار كرديم، خدا همه اش  ــريك كرديم و رياكارانه، ك را با او ش
ــريك خيالى وامى نهد. آيا آن شريك، وجود دارد كه  را به ش
ــم؟  كني ــب  طل او  از  را  ــود  خ ــالش  ت ــل  حاص
ــالم) الس ــه  على(علي ــرت  حض ــا  ب آوا  ــم  ه ــس  پ
ــش  ــه آرزوهاي ــالص ورزد ب ــس اخ ــر ك ــم: ه بگويي

مى رسد.

خانه دارى 

ساز نيكى را كوك كنيم
هفته ششم باردارى

كودك

ــت. مغزها به  ــش هفته اى اس جنين: در اين هفته جنين ش
ــف مغزها كامل  ــد مى كنند و بخش هاى مختل ــرعت رش س
ــت و ــف مغز اس ــه در ك ــز ك ــده ى هيپوفي ــوند. غ ــى ش م

ــد  ــى كن ــح م ــدن ترش ــى را در ب ــاى مهم ــون ه  هورم
ــه  ــن هفت ــد. در اي ــى كن ــو م ــد و نم ــه رش ــروع ب ش
ــا ــانه ه ــن ش ــم چني ــا و ه ــت و پ ــاى دس ــت ه انگش

 تشكيل مى شوند و سر، به صورت گرد مانند در مى آيد. 
ــدازه ى يك ــت اما به ان ــكل جنين، مانند يك آدم اس حاال ش

ــد و نمو مى كند و همچنين به   آلبالو است. روده شروع به رش
ــكم جنين جا ــچ در مى آيد. در آغاز روده در ش صورت پيچ پي
ــد ناف ــمت بن ــل روده به س ــن دلي ــه همي ــود ب ــى ش  نم

ــه ى 11 الى  ــا در هفت ــى كند ام ــد م ــى رود و در آنجا رش  م
ــد. گوش ها كمى ــكم مى آين 12 روده ها دوباره به داخل ش

ــد و نمو  ــل رش ــور كام ــوز به ط ــا هن ــوند؛ ام ــده مى ش  دي
ــى كند و در  ــد م ــروع به رش نكرده اند. همچنين بينى نيز ش
ــت كه حس بويايى در مغز تشكيل مى شود. همين زمان اس
ــر اين را هنوز نمى شود، تشخيص آيا جنين دختر است يا پس

 داد.
ــما خود را با وضع جديد وقف مى دهد. عضالت  مادر:بدن ش
ــوند و اين مى تواند دردناك باشد. بيشتر  رحم كشيده مى ش
خانم هاى حامله در اين وضع نگران مى شوند كه شايد مشكلى 

است اما احتياج به نگرانى نيست و اين دردها نورمال است.
ــاز حاملگى پيش آيد  ــرگيجه نيز مى تواند در آغ همچنين س
ــال زياد مشكل ــه به احتم ــر مى كنند ك بيشتر خانم ها فك

ــرگيجه مى تواند از   كم خونى وجود دارد اما در وافع دليل س
فشار خون پايين باشد. 

ــود و بر عكس ــى وزنشان كم مى ش بعضى ها در آغاز حاملك
 بعضى ها هم وزنشان بسيار باال مى رود. در هر دو حال احتياجى 
به نگرانى نيست زيرا به هر حال جنين انرژى مورد نياز خود را 
از انرژى بدن مادر تامين مى كند و در بيشتر خانم ها اين انرژى 

ذخيره شده يافت مى شود.
ــاال مى رود و  ــى، وزن مادر ،كم ب ــه ماهه ى اول حاملگ در س
ــال 200 الى 800  ــوان مث ــى وزن مادر به عن در آخر حاملگ
ــدت باال رود و  ــر وزن مادر به ش ــرم در هفته باال مى رود. اگ گ
ــى تواند  ــود م ــا ورم ديده ش ــا و پاه ــت ه همچنين در دس
ــت كه مادر به طور منظم زير نظر  ــد و بهتر اس خطرناك باش

پزشك باشد.
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