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از هنرهای دستی هم 
مثل خودرو حمـایت کنید

»دول��ت ح��دود 35 س��ال اس��ت ک��ه در ح��وزه صنای��ع خودروس��ازی 
با اعم��ال ممنوعیت ی��ا برخی دش��واری ها، ب��ا ورود اتومبیل ه��ای خارجی به 
کش��ور مقابله کرده ک��ه البته انتظ��ار می رفت صنع��ت خودروس��ازی داخلی 
با به��ره از ای��ن حمای��ت، س��یر صع��ودی را طی کن��د که ای��ن اتف��اق هنوز 
 نیفت��اده اس��ت. آی��ا دول��ت در ح��وزه کارب��رد هنره��ای س��نتی همی��ن

6 کار را انجام داده است؟« علیرضا بهره مان ...
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 مجید مصلحی، مدی��رکل امور اس��تان ها و مجلس 
حوزه هنری  در نشس��ت خبری چهارمین جشنواره 

استانی تولیدات و آثار حوزه هنری با اشاره ...

با اخراج س��رمربی راه آهن تنها ساعتی پس از اینکه 
این تیم ،حریف س��پاهان در جام حذفی شد، فرهاد 

کاظمی به تیم سابقش نرسید. سپاهان ...

رییس پلی��س مبارزه ب��ا مواد مخدر ته��ران بزرگ، 
در واکنش به خبر آل��وده بودن تنباکو به شیش��ه و 

آمفتامین گفت: اخبار و گزارش های ...

جشنواره تولیدات استانی حوزه 
هنری،  تنها یک ویترین نیست

فرهاد کاظمی
به سپاهان نرسید

شایعـه سازی نکنیـد 
پاسخ های ظریف آمانو درکمیسیون ویژه برجام:

دیپلمـات در بهـارستان چه گـفت؟
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اس��تاندار اصفهان: در نشس��ت خبری با خبرنگاران با 
بیان اینکه در س��فر رییس جمهور به اس��تان اصفهان 
بررس��ی مش��کالت واحدهای صنعت��ی و تولیدی که 
به دالیل مش��کالت اقتصادی کش��ور متضرر شده و یا 
مشکالت داخلی داشته اند در دس��تور کار قرار گرفته 
است، اظهار داشت: بر این اس��اس تاکنون 800 واحد 
صنعتی، پرونده های خود را برای بررس��ی در کارگروه 
ویژه تس��هیل و رفع موانع تولید که به منظور بررسی 
مشکالت صنایع تشکیل ش��ده اس��ت ارائه کرده اند.

رسول زرگرپور با بیان اینکه تاکنون 150 مورد از این 
پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: تاکنون 
برای 110 واحد صنعتی تعیین تکلیف ش��ده اس��ت.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه هر صنعتی باید برنامه 
خروج از بحران را ارائه دهد، گفت: تصمیم گیری کمیته 
تسهیل و رفع موانع تولید استان بر اساس برنامه خروج 
از بحران هر صنعتی نس��بت به تخصیص تس��هیالت 
و واگ��ذاری برخ��ی از امتی��ازات و تس��هیالت تامین 
اجتماعی و دیگر تخفیف ها اقدام می کند.وی با اشاره 
 به اینکه تسهیالت در نظر گرفته شده برای صنایع در

 بازه زمانی 36 تا 54 ماهه تقسیط می شوند، افزود: در 
اس��تان اصفهان 10 واحد صنعتی وجود داشت که به 

دلیل بدهی های بانکی به مزایده ...

رییس خانه ی کشاورز اس��تان چهارمحال و بختیاری 
با بیان این ک��ه انتقال آب غیرقانون��ی و از طریق تونل 
فاجعه ای ملی را به دنبال دارد، به تشریح عواقب اجرای 
تونل »بهشت آباد« در این استان پرداخت و اظهار کرد: 
با اجرای تونل بهش��ت آباد 217 رشته قنات و 12 هزار 
هکتار زمین در اس��تان چهارمحال و بختیاری خشک 
می ش��ود.وی افزود: هر پروژه ی انتقال آب باید قوانین 
و معیارهای کمیسیون های جهانی و داخلی را رعایت 
کرده و همه ی مجوزهای قانونی و زیس��ت محیطی را 
اخذ کند، اما متأسفانه اکنون این مهم از سوی عده ای 
زیاده طلب در کشور نادیده گرفته شده است.نوربخش 
با اشاره به این که اجرای تونل بهشت آباد مهاجرت 16 
هزار نفر از این منطقه در آین��ده ای نزدیک را به دنبال 
خواهد داش��ت، گفت: در صورت ع��دم مطالعه دقیق 

کارشناسی اجرای این پروژه ...

برداشـت های باال دسـت را 
کنترل کنید

تونلی کـه  » بهشـت آباد«  را 
جهـنم می  کند

حوضه زاینده رود
 توان توسعه صنایع بزرگ را ندارد
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ــى گفت: آژانس به  مديركل آژانس بين المللى انرژى اتم
ــه آن را جدى  ــايل محرمانه احترام مى گذارد؛ چرا ك مس
ــت از اطالعات  ــراى حفاظ ــا رژيمى ب ــد. م تلقى مى كن
ــتيم و آن را جدى ــه آن پايبند هس ــه داريم كه ب محرمان

مى دانيم.  به گزارش ايرنا ، يوكيا آمانو در جلسه كميسيون 
ــن فرصتى در  ــحالم چني ويژه برجام مجلس گفت: خوش
ــت نمايندگان مجلس  ــد تا در خدم اختيارم قرار داده ش
ــاله  ــده براى تعامل در مس ــم؛ فرصت پيش آم ايران باش
ــا نيازمند  ــت؛ چرا كه م ــيار مهم اس ــته اى بس مهم هس
ــت: قبل از اينكه  ــتيم. وى اظهار داش گفت وگو با هم هس
ــم،  در  ــته باش ــران را داش ــور در مجلس اي ــار حض افتخ
ــن روحانى رييس جمهور  ــته، دو بار با حس سه ماه گذش
ــه مالقات هايى  ــر امور خارج ــد جواد ظريف،  وزي و محم
ــازمان  ــى اكبر صالحى رييس س ــتم، همچنين با عل داش
ــه ، دو بار مالقات  ــران ظرف مدت يك هفت انرژى اتمى اي

كردم.
ــير  ــا را در مس ــن مالقات ه ــه تمام اي ــان اينك ــا بي وى ب
گفت وگوى سازنده مى دانم  اظهارداشت : شخصا استقبال 
ــد. از سال 2009 بنده  مى كنم تا اين تعامالت بين ما باش
ــمت مديركلى را بر عهده گرفته ام و اولويت اول خود را  س

حل مساله هسته اى ايران از طريق ديپلماسى قرار دادم؛ 
ــش  چرا كه به اين روش اعتقاد دارم. آمانو تاكيد كرد: از ش
ــته، اكنون بهترين فرصت پيش آمده تا بتوانيم  سال گذش
ــته اى ايران را حل و فصل كنيم و با همكارى  ــاله هس مس
كامل ايران مى توان اعتماد جامعه بين الملل را نسبت به 

مقاصد صلح آميز برنامه هسته اى ايران جلب كرد.
تاريخچه همكارى ايران و آژانس بسيار طوالنى 

است
ــازمان  ــر اينكه آژانس يك س ــس با تأكيد ب مديركل آژان
ــت: آژانس نقش حياتى  ــت اظهار داش مستقل و فنى اس
ــرد؛ چرا كه ما از نيروهاى  در چالش پيش رو ايفا خواهد ك
ــود را به  ــى توانيم وظايف خ ــص برخورداريم و م متخص
ــه تاريخچه  ــد بر اينك ــم. وى با تأكي ــتى انجام دهي درس
همكارى ايران و آژانس بسيار طوالنى است گفت: تاريخچه

 فعاليت هاى سازمانى و همكارى ايران و آژانس به دهه 70 
ميالدى بر مى گردد. آمانو با بيان اينكه از برجام استقبال 
مى كند گفت: در ماه جوالى بين ايران و گروه 1+5 توافق 
حاصل شد و ماه گذشته شوراى حكام بنده را مسوول انجام 
ــووليت من در  فعاليت هاى مرتبط با آن انتخاب كرد. مس

ــتى آزمايى خواهد بود كه مطمئنم با همكارى  زمينه راس
ايران مى توان اين وظيفه را به درستى انجام داد و توافقى 
را كه 20 ماه بر سر آن گفت وگو شد، به سرانجام برسانيم.

وى تأكيد كرد: ما با ايران بر سر يك نقشه راه توافق كرديم؛ 
نقشه راهى كه تا االن قدم هاى چشمگيرى در آن برداشته 
ــت و برنامه  ــيار محكم اس ــه راه بس ــت. اين نقش شده اس
زمان بندى خود را دارد و قرار است در آن مسائل باقى مانده 
بين ايران و آژانس را تا پايان سال ميالدى به اتمام برسانند.

آمانو تاكيد كرد كه اين پروسه بى پايان نيست و قرار است 
اين پرونده تا پايان سال ميالدى بسته شود.

آژانس به مسائل محرمانه احترام مى گذارد
ــت: آژانس به مسائل محرمانه  مديركل آژانس اظهار داش
ــدى تلقى مى كند. ما  ــذارد؛ چرا كه آن را ج احترام مى گ
رژيمى براى حفاظت از اطالعات محرمانه داريم كه به آن 

پايبند هستيم و آن را جدى مى دانيم.
ــران به صورت داوطلبانه  آمانو با بيان اينكه طبق برجام اي
پروتكل الحاقى را اجرا خواهد كردگفت: اين اقدام از طرف 
ما مثبت تلقى خواهد شد و كمك مى كند تا اثبات ماهيت 

صلح آميز برنامه هسته اى ايران محقق شود.
ــوم كه بيش از 120 كشور  وى عنوان كرد: بايد متذكر ش

ــى كنند و ما اين  ــر پروتكل الحاقى را اجرا م در حال حاض
موضوع را در قبال ايران بدون هيچ تبعيض يا مورد ويژه و 

استثنايى اجرا خواهيم كرد.
عدم حل مساله سوخت 20درصد رآكتور تهران 

ارتباطى با آژانس نداشت
آمانو با بيان اينكه آژانس يك نهاد مستقل، فنى و بى طرف 
ــنامه توافق پادمانى متعهد هستيم  است گفت: ما به اساس
ــاد اعتماد ــتاى ايج ــخصا به همكارى با ايران در راس و ش
ــد ــته اى پايبن ــه هس ــوص برنام ــى در خص ــن الملل  بي

 هستيم.
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در خصوص علت 
ــران گفت:  ــد راكتور ته ــوخت 20 درص تامين نكردن س
ــا داد)، تالش خود را  ــال (كه ايران تقاض آژانس در آن س
براى تسهيل اين موضوع انجام داد؛  اما متأسفانه اين توافق 
ــتيم از اين طريق با كمك  ــد و نتوانس به موقع حاصل نش
ــورهاى ديگر موضوع را حل و فصل كنيم؛ بايد تاكيد  كش
ــد و اين موضوع  ــورهاى ديگر موافقت نكردن كنم كه كش
ــد از توافق  ــتم بع ــا آژانس ندارد و اميدوار هس ارتباطى ب
ــاى فنى صورت ــتاى همكارى ه اجرايى، اين كار در راس

 بگيرد.
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شوق ايرانيـان خارج از كشـور 
بـراى بازگشت به ميهن

واكنش سخنگوى دولت سابق
 به واردات مالقه

پياده ها هم جريمه مى شوند؟!

ترفند جديد خودروسازان 
براى ايجاد عطش در بازار

اگر كسى از احياى
 احمدى نژاد نلرزد، شرف ندارد

شنيده ها 

ــرگ، در گزارش تازه خود به تصميم  خبرگزارى بلومب
ــيارى از ايرانيان ساكن خارج كشور براى بازگشت  بس
ــت. اين خبرگزارى اشاره مى  ــاره كرده اس به ايران اش
كند كه استقبال دولت از بازگشت ايرانيان به ميهن و
ــدن فضاى اقتصادى و اجتماعى پس   همچنين باز ش
ــته اى ــه دنبال حصول توافق هس ــو تحريم ها ب از لغ
ــت به  ــراى ايرانيان براى بازگش ــزه هاى خوبى ب  انگي
ــزارش خرداد، بلومبرگ  ــان خواهند بود. به گ كشورش
ــداد زيادى از ايرانيان پس  ــاره مى كند تع در ادامه اش
ــالمى كشور خود را ترك كردند  از پيروزى انقالب اس
ــيارى ازآنان به كاليفرنيا رفتند و درلس آنجلس  و بس
ــرايط داخلى  ــدند. بلومبرگ اما از بهبود ش ــاكن ش س
ايران براى بازگشت ايرانيان خارج از كشور مى نويسد 
ــال 2013 ميالدى به اين سو  ــاره مى كند: از س و اش
پس از رياست جمهورى روحانى فضا بازتر شد.روحانى
ــور  ــت ايرانيان خارج از كش  وعده داد كه روند بازگش
ــهيل خواهد كرد. شواهد روشنى  به ميهن شان را تس
ــد به تمام  ــه دولت به طور هدفمن ــان مى دهندك نش
ــدور رواديد و  ــتور داده تا روند ص ــولگرى ها دس كنس
ــكالت ايرانيان خارج از كشوربراى  گذرنامه و حل مش
ــان را تسهيل كنند. بلومبرگ در  بازگشت به كشورش
ادامه اين گزارش اشاره مى كند كه وزارت امور خارجه 
خدمات پست الكترونيكى را براى ايرانيان مقيم خارج 
ــكلى براى  ــه تا اگر احيانا مش ــور در نظر گرفت از كش
ــدون هراس مورد  ــود دارد آن ها ب ــت آنان وج بازگش
خود را با سازمان هاى دولتى مختلف در اين در ميان 

گذاشته تا ارزيابى الزم انجام شود.
ــقاوى  ــن قش ــاره به نقل از حس بلومبرگ در ادامه اش
ــى وزارت خارجه در  ــولى و پارلمان ــاون امور كنس مع
ــد:95 درصد از ايرانيان ــن باره به بلومبرگ مى گوي اي

ــفر كنند. توهم و  ــور س  مى توانند بدون ترس به كش
ــران در ميان  ــت به اي ــى درباره بازگش ترس بى اساس

برخى از آنان ايجاد شده است.

ــين الهام ، در حاشيه مراسم ختم آيت اهللا  غالمحس
ــهيد مطهرى در جمع  ــه عالى ش خزعلى در مدرس
ــدى نژاد  ــت: محمود احم ــگاران اظهار داش خبرن
ــركت در انتخابات  ــراى ش ــه اى ب ــه برنام هيچگون

مجلس دهم ندارد.
ــر واردات  ــى كه مبنى ب ــه انتقادات ــخ ب وى در پاس
ــورد مانند مالقه ــى از كاالهاى بى م بى رويه برخ
 و... در دولت سابق مطرح شده گفت: اين انتقادات 
جزو مواردى است كه وزراى صنعت و بازرگانى قبال 

به آنها پاسخ داده اند.

ــر پليس راه  ــى اميرى با حضور در مق ــردار موس س
ــا و تجهيزات  ــد از محوره ــتان قم ضمن بازدي اس
ــت: نقش  ــع خبرنگاران گف ــتان و در جم ــن اس اي
ــات را  ــرل تخلف ــمند در كنت ــتم هاى هوش سيس
ــتم ها يكى از  ــده گرفت و اين سيس ــوان نادي نمى ت
ابزارهاى موثر و مفيد ما در كاهش سوانح و حوادث 
ــاره طرح جريمه عابران  ــت. اميرى درب رانندگى اس
ــش از قول وى در  ــاده و خبرى كه چند روز پي پي
رسانه ها منتشر شده بودگفت: من در سفرى كه به 
خراسان شمالى داشتم با توجه به سهم باالى مرگ 
ــاده در حوادث رانندگى،  ــواران و عابران پي موتورس
ــوارد قانونى تاكيد كرده و  ــتفاده از م بر ضرورت اس
گفته بودم با توجه به اينكه جريمه عابران پياده در 
ــده؛ اماساز و كارى براى اعمال  قانون پيش بينى ش
ــدارد و بايد اين  ــون و جريمه اين افراد وجود ن قان

زيرساخت ها را ايجاد كنيم.

ــارس در  ــو با ف ــوار در گفت وگ ــين ذواالن ــيد حس س
ــديد توليد خودرو دركشور توسط  ــيراز از كاهش ش ش
توليدكنندگان آن ها خبر داد و اظهار داشت: به دنبال 
ــده در زمينه كيفيت و قيمت خودرو،  جو به وجود آم
خودروسازان براى ايجاد عطش در بازار به كاهش 10 

تا 90 درصدى محصوالت خود دست زده اند.
وى افزود: اين يك اشتباه بزرگ و صدمه جبران ناپذير 
ــتفاده  ــا سوء اس ــرا كه ب ــت؛ چ ــد داخلى اس ــه تولي ب
ــت و  ــن وضعي ــمى ها از اي ــم بادامى ها و نورچش چش
ــور  ــده بازار اين صنعت در كش ــت به وجود آم موقعي
به شدت تضعيف و سيل عظيمى از قطعه سازان و ديگر 
ــان ديگر  توليدكنندگان در اين زمينه به امواج خروش

بيكاران كشور خواهند پيوست.

ــى  ــى در گفت وگو با ايلنا درباره تمايل بخش مرعش
ــتقبال از  ــت به تكرار دولت نهم و عدم اس از حاكمي
قدرت گرفتن اصالح طلبان گفت: اگر كسى از تكرار 
ــود ــم و دهم، تنش نلرزد و متاثر نش ــاى نه دولت ه

 يك ايرانى با شرف نيست.

برت كوئندرس، وزير خارجه هلند با على شمخانى نماينده 
ــى امنيت ملى ــوراى عال ــر ش ــرى و دبي ــام معظم رهب مق

 ديدار و گفت وگو كرد.
ــترش  ــاره به لزوم گس ــدار با اش ــمخانى در اين دي على ش
همكارى هاى سياسى،  اقتصادى و فرهنگى ميان جمهورى 
ــائل ــرد: حل و فصل مس ــد تاكيد ك ــالمى ايران و هلن اس
ــارت و مقابله با  ــعه تج ــادرات انرژى، توس ــه اى، ص  منطق
ــتر رايزنى هاى ــى در بس ــم زمينه هاى قابل بررس تروريس

 فى مابين است. 
ــرايط كنونى اتحاديه اروپا و منطقه غرب آسيا  وى افزود: ش
ــاس  ــه اى و بر اس ايجاب مى كند موضوعات به صورت ريش
ــى  ــل و از طريق گفت وگوهاى سياس ــرام متقاب منطق احت
ــه اروپا ــر اتحادي ــت هلند ب ــود و فرصت رياس پيگيرى ش
ــه اى را  ــاى فرا روى منطق ــير حل چالش ه  مى تواند مس
تسهيل  كند. دريابان شمخانى تصريح كرد: مقابله واقعى با 
تهديدات فزاينده تروريستى نيازمند احترام به حق حاكميت 
ــت و تجربه مداخله  ــوريه و عراق اس كشورها به ويژه در س
غيراصولى غرب و به ويژه آمريكا در منطقه نشان داده است 
كه اين مساله موجب توسعه نا امنى و پايدار شدن تروريسم 
ــوراى عالى امنيت ملى با تاكيد بر ضرورت  مى شود.دبير ش
رفع بحران پناهجويان و تالش براى استقرار ثبات و آرامش 
ــتقرار امنيت و دفع  ــورهاى مبدأ افزود: بايد براى اس در كش
ــاركت الزم با  ــاى افراطى، همكارى و مش تهديدات گروه ه
ــم ــورهاى در گير بحران تروريس دولت هاى قانونى در كش
ــته اى  ــاره به توافق هس ــمخانى با اش  به عمل آيد. على ش
ــى  ــورهاى 1+5، پايدارى راه حل سياس ــران و كش ميان اي
ــت  ــط طرفين دانس ــرو التزام به انجام تعهدات توس را در گ
ــا حفظ ــدن و ي ــراى بازگردان ــالش ب ــه ت ــزود: هرگون و اف
ــديد بى اعتمادى  ــالف برجام و موجب تش  تحريم ها ، برخ

ــان كرد:  ــد.نماينده مقام معظم رهبرى خاطر نش خواهد ش
ــتگى اقتصاد جهانى، دولت هايى كه اقدام  در شرايط پيوس
به تحريم يكجانبه مى كنند تنها خود و مردم شان را از سود 
ــت به شرايط  همكارى اقتصادى محروم مى كنند و بازگش
ــادگى  ــه جايگزينى ظرفيت ها به س ــته نيز با توجه ب گذش
امكان پذير نيست.همچنين در اين ديدار برت كوئندرس وزير 
امور خارجه هلند با اشاره به سابقه روابط فيمابين و اهميت 
ــادالت منطقه اى  ــالمى ايران در مع و جايگاه جمهورى اس
گفت: توافق هسته اى ميان 1+5 و ايران افق هاى نوينى در
 عرصه هاى مختلف ميان ايران و كشورهاى اروپايى به ويژه 
هلند گشوده است. وى گفت : بحران هاى اخير در منطقه و 
ــت و ادامه روند كنونى و  رشد تروريسم يك خطر جهانى اس
ــليحاتى بعضى كشورها به گروه هاى  كمك هاى مالى و تس
ــى در منطقه و ــى ثباتى و ناامن ــتى باعت تعميق ب تروريس
ــود. وزير امورخارجه هلند با تاكيد بر آمادگى   جهان مى ش
كشورش در ارتقاء سطح مناسبات با كشورمان تصريح كرد: 
ــترش مراودات در زمينه هاى  هلند از هرگونه توسعه و گس
مختلف با جمهورى اسالمى ايران استقبال و حمايت مى كند.

جان كرى، وزير امور خارجه آمريكا و فرانك والتراشتاين ماير، 
ــترك بر  وزير امور خارجه آلمان در يك كنفرانس خبرى مش
لزوم يافتن يك راه حل سياسى براى بحران كنونى سوريه با 

مشاركت ايران تاكيد كردند.
ــتاين ماير با اشاره به مذاكرات هسته اى ايران و گروه 5+1  اش
كه به حصول يك توافق جامع منجر شد گفت: ما به آن روزها 
فكر خواهيم كرد. به لحظات تاريخى انجام توافق در وين. من 
ــاد دارم كه تمام طرف ها در اين لحظات تاريخى به اهميت  ي
آن واقف بودند؛ اما آنچه اكنون از آن اطمينان نداريم اين است 
ــك نقطه تحول در خاورميانه آنگونه  كه آيا اين لحظات به ي
ــته  كه ما اميد داريم نتيجه اى همانند توافق وين در پى داش
باشد منجر خواهد شد يا نه. ما وارد مرحله اى شده ايم كه بايد 
اطمينان يابيم آيا تمام طرف ها در اين توافق به عالوه ايران به 

تعهدات خود عمل مى كنند.
ــده امروز  وزير امور خارجه آلمان ادامه داد: اما آنچه باعث ش
ــورى  ــت. اگر كش ــويم، ايران نيس در اينجا گرد هم جمع ش
ــى براى آن  ــدكه بايد اقدام ــته باش در خاورميانه وجود داش
ــات پناهجويان  ــت. وقتى به گزارش ــوريه اس ــود س انجام ش
ــويم كه ــوريه مى ش ــه مى كنيم متوجه عمق تراژدى س توج

ــى مناسب براى  ــان دهنده لزوم اتخاذ يك راهكار سياس  نش
ــت و اين تنها زمانى محقق مى شودكه همه ما  اين كشور اس
يك تالش ديپلماتيك را به كار گيريم. وى تاكيد كرد:  ما تنها 
زمانى در اين مسير موفق مى شويم كه تمام جامعه بين الملل 
ــيه يك  ــتان و روس ــاركت ايران، تركيه عربس به عالوه با مش
ــترك و موضع مشابه اتخاذ كنند.اين هدفى است  رويكرد مش

كه ما خواهان آن هستيم و امروز درباره اش صحبت كرديم.
ــور خارجه آمريكا، با  ــه اين كنفرانس خبرى، وزير ام در ادام
ــتاين ماير درباره ى همكارى دو  ــتقبال از صحبت هاى اش اس
ــروه 1+5 بيان كرد:  ــته اى ايران و گ ــور در مذاكرات هس كش
توافق هسته اى حاصل يك تالش چند جانبه واقعى بود. همه 
ما از حجم زمانى كه در وين صرف كرديم متعجب بوديم اما 
ــيار حائز اهميت است و اكنون  نتايج رايزنى ها براى جهان بس

ــرفت در اين  ــا توجه به ورود به مرحله اجراى توافق از پيش ب
ــير خرسند خواهيم شد. نكته اى كه بايد به آن توجه كرد  مس
ــت كه هيچ كس به سادگى قصد ندارد روى برگرداند  اين اس
ــت. كار تمام شده نيست، بلكه در  ــده اس و بگويد كار تمام ش

بسيارى از جهات در حال آغاز شدن است. 
ــوالى مبنى بر اينكه  ــخ به س وزير امور خارجه آمريكا در پاس
ــار  ــه مى خواهد ايران را متقاعد كند كه بش ــنگتن چگون واش
ــر ميز مذاكره بياورد و  ــوريه را بر س ــد رييس جمهور س اس
ــت مساله سوريه را درسازمان ملل با ديگر  اين كه آيا قرار اس
ــت ديدارهايى  ــورها مطرح كند يا نه گفت: خب، قرار اس كش
ــت. قطعا ديدارهايى در  ــخم بله اس ــيم، بله پاس ــته باش داش
ــت با  ــالوه بر اين، من قرار اس ــت. ع ــورك خواهيم داش نيوي
سرگئى الوروف وزير امور خارجه روسيه و محمد جواد ظريف 
ــم كه ايران و ديگر  ــته باش وزير امور خارجه ايران ديدار داش
ــد بود. فكر مى كنم با  ــائل از موضوعات مورد بحث خواه مس
تك تك بازيگران ديدارهايى در موقعيت هاى مختلف داشته 
ــت و  ــورك كامال به موقع اس ــت نيوي ــيم. بنابراين نشس باش
فرصتى فوق العاده فراهم مى كند تا همه براى يافتن راهكارى 
ــيار اميدوارم كه بتوانيم اين كار را رو به جلو تالش كنيم. بس

 انجام دهيم.

شمخانى در ديدار با وزير خارجه هلند:

هرگونه تالش براى بازگرداندن تحريم ها،خالف برجام است
كرى:

با ظريف در نيويورك ديدار مى كنم

پاسخ هاى ظريف آمانو 
دركميسيون
 ويژه برجام:

ديپلمات
 در بهارستان 

چه گفت؟

ــر اينكه دفتر  ــازمان انرژى اتمى با تاكيد ب ــخنگوى س س
ــته درباره برنامه هسته اى ايران بايد يكبار  بحث هاى گذش
براى هميشه بسته شود گفت: آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ــت تا پيش از پايان سال ميالدى جارى، مسايل  متعهد اس

گذشته را نهايى و حل كند.
ــركل آژانس  ــاره بازديد آمانو، مدي ــدى درب بهروز كمالون
ــن و اينكه آيا اين  ــايت پارچي بين المللى انرژى اتمى از س
ــازمان انرژى اتمى و از پيش هماهنگ  بازديد به دعوت س

شده بود يا نه گفت: آمانو از صبح ديدارهاى مفصلى با دكتر 
صالحى، ظريف و رييس جمهور و اعضاى كميسيون برجام 

داشت و مسايل زيادى درباره نقشه راه مطرح شد.
ــدام مطرح ــه م ــى ك ــه موضوعات ــه داد: از جمل وى ادام

مى شود اتهاماتى است كه در رابطه با سايت پارچين زده مى 
شود؛  بنابراين از فرصت استفاده شد و با دعوت از آمانو، آن 
ــد  ــايت و مناطقى كه نزديك به س ــى از اين س بخش هاي
است و جاده اى كه در نتيجه سيالب هاى گذشته نشست 
ــين آالتى كه آنجا بود و تبليغات منفى  ــت و ماش كرده اس
شده بود كه ايران در آنجا در حال انجام تغييرات است مورد 
بازديد قرار گرفت؛ بنابراين بازديد تشريفاتى براى شخص 
ــد و وى از نزديك ديد و البته قضاوت  آمانو تدارك ديده ش
خود را بعداً اعالم مى كند .كمالوندى افزود : اين اقدام براى

ــده در اين زمينه در چند   خنثى كردن تبليغات مطرح ش
سال گذشته موثر و خوب بود. وى در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا دوباره نياز به بازديد از پارچين وجود دارد گفت : اصال 
بناى ما بر بازرسى از سايت هاى نظامى ما نبوده و نخواهد 
بود و اين مورد هم استفاده از فرصت و اينكه يك مهمان عالى 

رتبه جمهورى اسالمى ايران از نزديك آن را ببيند، بود .
ــرژى اتمى  ــس بين المللى ان ــه آژان ــزود: ب كمالوندى اف
ــاى  ــايت ه ــى از س ــازه بازرس ــه اج ــم ك ــالم كردي اع
ــرح كرديم  ــن را بارها مط ــود را نمى دهيم و اي نظامى خ
ــرح كردند  ــته مط ــال هاى گذش ــه از س ــا اتهاماتى ك ام
ــى ــرژى اتم ــازمان ان ــخنگوى س ــود .س ــع ش ــد رف باي

 اضافه كرد : حدود 12 تا 13 سال است كه سواالتى مطرح 
است و ما در سال هاى مختلف همكارى كرديم و در سال 

92 هم بين آمانو و صالحى سند همكارى امضا و 16 موضوع، 
مطرح و پاسخ داده شد .كمالوندى گفت: اعالم كرديم كه 
بايد پايانى براى اين سواالت وجود داشته باشد و نمى توانيم 

اين روند را سال هاى زيادى ادامه دهيم .
ــواالت  ــى ها، س ــزود : پايان دادن به اين نوع بررس  وى اف
ــه اصلى  ــته نقش ــايل گذش ــه با مس ــات در رابط و ابهام
ــود وارد فاز  ــرا ش ــام اج ــه برج ــى ك ــت و هنگام راه اس
ــه دفتر  ــد بر اينك ــدى با تاكي ــويم .كمالون جديد مى ش
ــود ــته ش ــه بس ــد يكبار براى هميش ــته باي بحث گذش

ــام و همچنين نزد  ــيون برج  گفت : اين موضوع در كميس
مقامات كشور از جمله رييس جمهور ، وزير امور خارجه و 
رييس سازمان انرژى اتمى مطرح شد و اميدواريم پرونده 

اين موضوع 13 ساله را يكبار براى هميشه ببنديم.

بازديد آمانو از پارچين 
تشريفاتى بود



اخبار  
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ــنديكاى صنعت برق گفت: طى 10 سال اخير  رييس هيات مديره س
ــته، بنابراين باتوجه به نرخ تورم بايد  قيمت برق افزايش چندانى نداش

قبمت برق 30 درصد افزايش يابد.
ــاره به قيمت فعلى برق اظهار كرد: طى 10 سال  عليرضا كالهى با اش
ــت كه  اخير قيمت تمام كاالهاى پايه افزايش يافت و اين در حالى اس
قيمت برق با يك سرعت خيلى پايين و حتى بسيار كمتر از نرخ تورم 

افزايش يافت.
ــده برق را بدون احتساب سوخت 72 تومان  وى قيمت خالص تمام ش
ــت كه متوسط قيمت فروش تنها  عنوان كرد و گفت: اين در حالى اس

52 تومان است.
ــراى اين كه بتوانيم  ــنديكاى صنعت برق ادامه داد: ما فقط ب رييس س
ــادل 72 تومان را مى خواهيم  هزينه هاى توليد را بپردازيم مبلغى مع
ــود قطعا نياز به مبلغ  ــبكه نيز اضافه ش ــرايطى نوسازى ش و اگر در ش

بيشترى است.
به گفته كالهى، براساس برآوردهاى انجام شده بايد 80 تا 85 تومان در 
ازاى هر كيلووات ساعت از مردم گرفته شود و اين به اين معناست كه 

قيمت برق بايد يك افزايش 30 درصدى را داشته باشد.
ــورهاى خارجى براى  ــورت گرفته با كش ــاره به مذاكرات ص وى با اش
ــرمايه گذارى آنها گفت: طى اين مدت هنوز موفق به جذب  جذب س
ــرات در اين زمينه  ــده ايم، اما هنوز مذاك ــرمايه گذاران خارجى نش س

ادامه دارد.
ــرمايه گذارى خارجى اظهار  كالهى با اشاره به سياست هاى جذب س
كرد: سياست ما نيز مانند سياست دولت است و ما انتظار داريم كه آنها 
ــرمايه گذارى كنند و يك نگاهى به صادرات از كشورمان  در كشور س

داشته باشند.

رييس سنديكاى صنعت برق:
قيمت برق بايد 30 درصد افزايش يابد

ــكن كه به دليل افزايش  بيش از 26 ماه از ركود بخش مس
ــرخ ارز صورت گرفت  ــش يكباره ن يكباره قيمت ها و افزاي
مى گذرد و پيش بينى كارشناسان اين است كه اين ركود به 
32 ماه خواهد رسيد و با توجه به امضاى «برجام» سال آينده 

رونق به اين بخش برمى گردد.
ــتغال  ــكن در ايجاد اش ــدى بخش مس ــت 70 درص ظرفي
مستقيم، ميانگين وابستگى 10 درصدى GDP كشور به 
اين بخش، ضرورت تامين مسكن اقشار جامعه و پتانسيل 
مسكن در گردش مالى اقتصاد، ضرورت ايجاد رونق در اين 

بخش را گوشزد مى كند.
ــيمان، صنايع  ــيارى از واحدهاى توليدى مادر مثل س بس
ــفال، در و پنجره و هزاران واحد صنعتى و  فوالد، كاشى، س
كارگرى كه بيش از 300 نوع واحد صنعتى را شامل مى شوند 
ــتند. بنابراين صنعت  ــته هس ــاختمان وابس به صنعت س
ساختمان مى تواند به عنوان پيشران رونق اقتصادى عمل 
كند. بررسى ها نشان مى دهد بخش مسكن به دو دليل بايد 
در اولويت دولت براى تخصيص منابع جهت خروج از ركود 
قرار گيرد تا رونق آن به تحريك ساير بخش هاى اقتصاد منجر 
شود. يافته هاى يك گروه از محققان حكايت از آن دارد كه 
بخش مسكن در بين 91 رشته صنعتى، توليدى و خدماتى، 
ــين» برخوردار  ــترين رتبه در شاخص «پيوند پيش از بيش
ــرمايه گذارى و فعاليت هاى  است؛ به اين معنا كه با رشد س

ساختمانى، بازار گسترده  تقاضا براى انواع محصوالت مورد 
ــود مى آيد و  ــاختمان و صنايع جانبى به وج نياز صنعت س
ــق اقتصادى  ــد از مدتى به رون ــر تحريك كننده، بع اين اث

دامن مى زند.
بررسى هاى گروه ديگر نيز حاكى است كه بين «رونق يا ركود 
مسكن» و «رشد يا نزول توليد ناخالص داخلى» رابطه زمانى 
مستقيم برقرار است؛ به طورى كه رونق بخش مسكن با وقفه 
يكساله، به رونق توليد ناخالص داخلى مى انجامد و در نتيجه 
نرخ رشد  اقتصادى كشور را افزايش مى دهد. جمع بندى اين 
تحقيقات كه توسط معاونت مسكن وزارت راه  و شهرسازى 
ــامل «تقويت قدرت  منتشر شده، سه سياست رشدساز ش
خريد مسكن»، «تامين تسهيالت مورد نياز ساخت مسكن» 
ــرمايه گذارى ساختمانى» را به  و همچنين «مشوق هاى س

مسووالن پيشنهاد مى كند.
ــنتى حاكم بر بخش مسكن يعنى  اما مرورى بر مكانيزم س
ركود، رونق و حباب قيمت ها نشان مى دهد كه هميشه رونق 
ــت. در بسيارى  اين بخش با افزايش قيمت همراه بوده اس
موارد هم اين افزايش از تورم ساليانه حاكم بر اقتصاد كشور پا 
را فراتر مى گذارد و آن قدر حباب به خود مى گيرد تا قيمت ها 
را با قدرت خريد مردم در حالت نامتعادل قرار دهد و انتظار 

خانه دار شدن در جامعه را افزايش دهد.
ــاله و با توجه به رشد نسبى  هم اكنون نيز پس از ركود دو س

ــهيالت بانكى كه  ــكن در مردادماه، ارائه تس معامالت مس
ــاز آپارتمان هاى كوچك  ــاخت و س به تحرك در بخش س
انجاميده و همين طور فضاى ذهنى مثبت ايجاد شده پس 
ــكن در حال ورود به دوران  از «برجام»، به نظر مى رسد مس
رونق است. حال سوالى كه اذهان عمومى را به خود مشغول 
كرده اين است كه آيا اين رونق با افزايش قيمت همراه خواهد 

بود يا خير؟
يك كارشناس مسكن در اين خصوص معتقد است قيمت 
ــال 1391 آن  قدر افزايش داشته كه ظرفيتى  مسكن در س
براى افزايش مجدد ندارد، بنابراين حركت مسكن از ركود به 
رونق نگرانى خاصى بابت افزايش قيمت ايجاد نخواهد كرد. 
يك كارشناس مسائل اقتصادى نيز گفت: برخى اقتصاددانان 
ــكن ايران ــال در بازار مس ــى به عمر 30 س معتقدند حباب
 به وجود آمده و هر روز احتمال تركيدن آن افزايش مى يابد.

ــتى با ارائه تحليلى از وضعيت آينده بازار  محمد ماهى دش
ــديد  ــى هاى ميدانى از افت ش ــكن تصريح كرد: بررس مس
ــاز و همچنين ــازه س ــكونى ت ــاختمان هاى مس قيمت س

اجاره بها در كرمانشاه حكايت دارد. بر اساس نظر مشاوران 
ــديدتر قيمت ها در حدود  امالك مستقل، احتمال افت ش
10 تا 15 درصد وجود دارد. سلمان خادم المله، كارشناس 
ــكن پيش بينى رونق معامالت مسكن تا پايان  اقتصاد مس
ــال را كرده و مى گويد: با توجه به پايين بودن مبلغ وام  امس

مسكن نسبت متوسط قيمت خانه در شهر تهران، انتظار بر 
اين بود كه در خانه هاى با متراژ پايين شاهد افزايش رونق در 
معامالت باشيم كه همين مساله هم محقق شد. در شهرهاى 
ــهرهاى نزديك به كالن شهرها نيز  كوچك به خصوص ش
ــود دارد. به گفته وى،  انتظار افزايش رونق در معامالت وج
ــور بعيد است شاهد  ــرايط خاص اقتصادى كش به دليل ش
ــيم،  ــكن باش ــديد در قيمت مس جهش هاى ناگهانى يا ش
ــال آينده معامالت   گفت: پيش بينى مى شود تا يكى دو س
ــاله با افزايش قيمت  از شرايط ركود خارج شود اما اين مس

همراه نخواهد بود.
ــى كه بر بازار حاكم است، با اجرايى شدن  بر اساس احساس
ــت قيمت كاالهاى ــته اى و كاهش تحريم ها، اف توافق هس

ــوازم خانگى در رأس  ــاختمان، خودرو و ل  با دوام مانند س
تغييرات قيمت قرار خواهد داشت.

ــاى معامالت ملكى،  ــاى اخير در خارج از بنگاه ه طى ماه ه
ــا 10درصد زير  ــاز حداقل ت ــروش ملك نوس آگهى هاى ف
ــوند و به نظر مى رسد ممكن  قيمت متعارف منتشر مى ش
است سفته بازان ملك از ترس افت شديدتر قيمت ها فشار 
فروش را افزايش دهند. بنابراين احتمال دارد با باز شدن گره 
قيمت ها حجم معامالت افزايش يابد و به گفته كارشناسان 
اگر فرضيه هاى باال درباره آينده بازار مسكن صحيح باشد، 

افت قيمت زمين شديدتر از قيمت ساختمان خواهد بود.
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ــاورزى و منابع طبيعى  ــيون آب، كش ــس كميس نايب ريي
ــالمى با بيان اينكه براى كنترل بهاى  ــوراى اس مجلس ش
ــود، گفت:  ــخص و تضمينى ارائه ش لبنيات بايد قيمت مش
ــاورزان و  ــنامه دار كردن كش ــامانه براى شناس تشكيل س
دامداران مى توان ازسودجويى هاى كاذب جلوگيرى كند و 

توليد كننده واقعى شير از يارانه دولت بهره مند شود.
ــدن  ــان اينكه ازموضوع گران ش ــماعيل نيا با بي محمد اس
لبنيات همه ناراضى اند،گفت: موضوع لبنيات و گران شدن 
ــت كه با ارائه يك  آن امروزه به صورت يك معما درآمده اس
فرمول ازسوى دولت و نمايندگان قابل است و كليد حل آن 

ارائه يك قيمت تضمينى و مشخص است.
خريد تضمينى ومشخص شير

ــكن، خليل آباد و كوهسرخ  ــمر، بردس نماينده مردم كاش
ــالمى با بيان اينكه چندى پيش يك  در مجلس شوراى اس
فرمول براى برون رفت از گران شدن لبنيات ارائه كرده ام، 
افزود: توليد ،  تبديل ومصرف، كليد واژه هاى اين معماى سه 
ــودهى و استمرار حيات  مجهولى  هستند كه بايد از نظر س

ــوددهى توليدكننده  ــتا قرار گيرند. واز نظر س در يك راس
ــد و از نظر قيمت گذارى و با ارائه سوبسيد هاى  راضى باش
ــير قيمت گذارى شده را  مشخص  مصرف كننده بتواند ش

خريدارى كند.
تشكيل سامانه مشخص كشاورزان و دامداران

نايب رييس اول كميسيون آب، كشاورزى و منابع طبيعى 
ــداران و  ــاره به اينكه دام ــالمى ، با اش ــوراى اس مجلس ش
ــو، ذرت و  ــتانتره،  علوفه، ج ــد كنس ــاورزان براى خري كش
ــتند، تاكيد كرد:  ديگرمنابع دامى داراى دغدغه هايى هس
ما بايد تالش كنيم تا كشاورز و دامدار كه به عنوان چشمه 
ــران و  ــمار مى رودن دچارخس ــد لبنيات به ش اصلى تولي
ــوند و با ارائه برخى برنامه ها از ورشكستگى آن ها  ضررنش
جلوگيرى كنيم و يا ميزان شير دام هاى آن ها را به صورت 

تضمينى خريدارى كنيم.
وى با اشاره به اينكه در همه دنيا براى دامداران و كشاورزان 
يارانه توليد اختصاص داده اند، گفت: كشاورزان نقش حياتى 
در اقتصاد كشور دارند و بايد براى خريد علوفه و كنستانتره 

و يا تامين انرژى هاى مولد آن ها در واحدهاى توليدى شان 
يارانه اى اختصاص دهيم تا دامداربراى چرخه توليد لبنيات 
ــد وكسب و كارش هم رونق  كشور داراى انگيزه بيشتر باش
بگيرد نه اينكه شاهد ورشكستگى هاى ممتد آن ها باشيم و 

آن موقع با نبود شير مجبور به واردات و .. شويم.
ضرورت شناسنامه دار شدن دام ها

ــنامه دار  نماينده مردم درمجلس نهم، با بيان اين كه شناس
ــكل  ــاورز مى تواند راه حل خوبى براى اين مش كردن كش
باشد، تصريح كرد:  با شناسنامه داركردن دامدار و كشاورز 
مى توان دام هاى آن ها را هم داراى كد و شماره كرد و حتى 
ميزان شير توليدى آن ها را تخمين و با ايجاد يك قرار دادى 

شيرتوليدى دام آن ها را به طور تضمينى خريدارى كرد.
اسماعيل نيا يادآور شد: زمانى كه كشاورز و دامدار داراى كد 
مشخصى شدن مى توان كارت آن ها را به صورت كامپيوترى 
ــت كه دامدارگله مند نمى شود و  شارژ كرد و آن موقع هس
ــير و لبنيات به جيب دالل ها و  پول هاى حاصل ازگرانى ش

سودجويان نمى رود.

زمزمه رونق مسكن؛

پايان 
دو سال 
سكوت

نايب رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور با بيان اينكه 
شغل هاى مردانه در اختيار زنان قرار مى گيرد، گفت: تا زمانى كه امنيت 
ــغل تا سال  ــغلى در بازار كار رخ ندهد به هدفگذارى 31 ميليون ش ش
1400 دست نخواهيم يافت. ابوالفضل فتح اللهى اظهار كرد: زمانى كه 
سرمايه گذاران و كارفرمايان شرايط مساعدى براى نيروهاى كار فراهم 
كنند امنيت شغلى به وجود مى آيد و به تبع آن بازار كار به سمت رونق 
حركت مى كند. وى ادامه داد: آنچه مسلم است براى كارفرمايان نيز بايد 
ــود كه بهره ورى توليد باال برود و كارگران احساس  ــرايطى فراهم ش ش

امنيت شغلى كنند و خالقيت خود را بروز دهند.
نايب رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور تصريح كرد: 
ــگاه ها و  ــيارى از بنگاه هاى اقتصادى تعطيل و به آموزش هم اكنون بس
دانشگاه ها و مراكز آموزشى تبديل شده  اند. فتح اللهى ادامه داد: وقتى 
ــه اى از نيروهاى كار در  ــوند با هجم ــد وارد بازار كار ش كارجويان جدي
ــد كه اولين ضررش اين است  ــت درهاى بنگاه ها مواجه خواهيم ش پش
ــود به جذب نيرو  ــى و با كمتر از ظرفيت خ كه كارفرمايان به هر قيمت

اقدام مى كنند. 

ــرد: متقاضيان دريافت  مديركل اعتبارات بانك مركزى اعالم ك
وام ازدواج كه در سال 93 و قبل از آن اقدام به ثبت نام كرده اند تا 
10 مهرماه سال جارى تسهيالت مورد نظر را دريافت مى كنند.

سيدعلى اصغر ميرمحمدصادقى با اعالم آنكه برخى بانك ها در 
سامانه تسهيالت ازدواج، متقاضيان دريافت وام از سال 93 و قبل 
ــى هماهنگى هاى به عمل  از آن در صف انتظار دارند، گفت: ط
آمده مقرر شد تا 10 مهر 94 اين افراد وام ازدواج را دريافت كنند.
ــر موفق به دريافت  ــزود: در صورتى كه اين افراد تا 10 مه وى اف
ــدند مى توانند از طريق مكاتبه با بخش اعتبارات  وام ازدواج نش
ــاً موضوع پيگيرى  و نظارت بانك مركزى مراتب را اعالم و قطع

مى شود.
مديركل اعتبارات بانك مركزى تاكيد كرد: انتظار ما اين است كه 
از اول دى ماه فقط متقاضيان سال 94 را كه در حال حاضر هم در 
برخى بانك ها پرداخت تسهيالت اين سال آغاز شده، هيچگونه 

متقاضى پيش از سال 94 در سامانه وجود نداشته باشد.

يك نماينده مجلس شوراى اسالمى از ارائه طرح دو فوريتى براى 
كاهش رقم يارانه نقدى از 45 هزار و 500 تومان به 30هزار تومان 
ــه ماه به 15 هزار تومان و در نهايت قطع آن  و كاهش آن بعد از س
از سال 95 در مجلس شوراى اسالمى خبر داد.اباذر نديمى افزود: 
ــالمى توسط مطهرى،  ــوراى اس طرحى دو فوريتى در مجلس ش
ــوراى  ــادى و الهوتى درمجلس ش ــوب، اميرآب قاضى پور، محج
ــاس آن دولت موظف است يارانه هر  اسالمى مطرح شد كه براس
يك از خانوارهاى مشمول را از كه زمان الزم االجرا شدن 45 هزار 
و 500تومان بوده ابتدا به 30 هزار تومان و پس از سه ماه به 15 هزار 
ــاس اين طرح يارانه نقدى  تومان كاهش دهد. وى ادامه داد: براس
از سال 95 براى تمام خانوارهاى ايرانى به جز افراد تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستى قطع خواهد شد. نديمى تصريح كرد: اين 
طرح در راستاى اصالح بند الف ماده 7 قانون هدفمندى يارانه ها 
مطرح شده كه قرار است، بررسى شود. به گفته نديمى، اين طرح 

درميان نمايندگان مجلس شوراى اسالمى پخش شده است.

شغل هاى مردانه 
به زنان سپرده مى شود

پايان انتظار متقاضيان 
وام ازدواج سال 93

طرح دو فوريتى مجلس براى قطع 
يارانه نقدى از سال 95

افزايش بهاى تمام شده
 كاالهاى صادراتى

كشاورزان شناسنامه دارشوند

تورم كاالهاى صادراتى در مردادماه امسال با رشد 1/3 درصدى در مقايسه 
با ماه قبل به 4/7درصد رسيد. آخرين آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد 
ــته به 231/5  ــاخص بهاى كاالهاى صادراتى در ايران در ماه گذش كه ش
ــت. با توجه به ثبت  افزايش يافته كه بيانگر تورم ماهانه 1/7 درصدى اس
تورم ماهانه 3/5 درصدى كاالهاى صادراتى در تيرماه، از شدت تورم ماهانه 

كاسته شده است.
ــت كه تورم دوازده ماهه منتهى به مرداد به 4/7 درصد   اين در حالى اس
رسيده كه در مقايسه با تورم 3/4 درصدى تيرماه حدود 1/3 درصد افزايش 
يافته است. در حالى تورم كاالهاى صادراتى بيانگر تغييرات بهاى تمام شده 
اين كاالها نيز مى تواند باشد كه با توجه به اينكه ارز حاصل از صادرات كاالها 
با نرخ بازار آزاد عرضه شده و در ماه مورد گزارش نسبت به ماه قبل نرخ دالر 
ــته است، رشد تورم در كاالهاى  دو درصد و يورو 1/2 درصد افزايش داش

صادراتى و بهاى تمام شده آنها طبيعى به نظر مى رسد.
همچنين بررسى ها نشان مى دهد كه شاخص بهاى كاالهاى صادراتى در 
پنج ماهه ابتدايى امسال نسبت به ماه مشابه قبل 14/7 درصد بوده كه در 

مقايسه با همين نسبت در سال گذشته ثابت باقى مانده است.
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ــبت روز جهانى بدون خودرو با مهندس  به مناس زاينده رود
ــت  حميد ظهرابى مديركل حفاظت محيط زيس
استان اصفهان گفت و گويى انجام داده ايم كه به 

عالقه مندان به مباحث زيست محيطى استان تقديم مى شود.
  پيشينه روز جهانى بدون خودرو 

ايده روز جهانى بدون خودرو براى اولين بار در سپتامبر سال 1997 مطرح 
شد و دو سال پس ازآن  در قالب يك پروژه آزمايشى با عنوان «بدون خودرو 
ــد و در نهايت هفته پويايى  در محل زندگيم» در اتحاديه اروپا نامگذارى ش
ــد. ــودرو به مردم معرفى ش ــى جايگزين هاى خ ــرك  با هدف معرف يا تح
ــت؛  ــه اروپا بوده اس ــورهاى عضو اتحادي ــن روز در كش ــاب اي البته  انتخ
ولى از سال 2000 ميالدى، 22 سپتامبر به عنوان روز بدون خودرو در سراسر 

جهان شناخته شده است و مراسم مختلفى در اين روز برگزار  مى شود.
ــهرهاى بزرگ و پرترافيك نمود   روز جهانى بدون خودرو در ظاهر براى ش
ــترى دارد؛ ولى هيچ گاه نبايد اثرات سيستمى  معضل افزايش خودرو   بيش
ــوى دستگاه ها و  ــب همگانى از س ــود.  با فرهنگ سازى مناس فراموش ش
ــترش  ــانه ها مى توان از به وجودآمدن و يا گس نهادهاى متولى به ويژه رس

معضالت مربوط به آلودگى هاى خودرو  پيشگيرى كرد.
استان اصفهان چه برنامه اى براى بهبود وضعيت خودرو دارد؟

 همانگونه كه مستحضريد: اجراى برنامه جامع كنترل كيفى هواى اصفهان 
ــالم و  با اهداف : كاهش پايدار آلودگي هوا در اصفهان ، كاهش روزهاي ناس
ــووليت دستگاه هاي استاني و  افزايش روزهاي سالم ، تعيين وظايف و مس
مديريت هاي شهري براي دستيابي به هواي سالم  و جلب مشاركت همگاني 
ــالم از نيمه دوم سال 1392 آغاز  مردم براي تحقق استانداردهاي هواي س

ــد. با راه اندازى دبيرخانه اين برنامه در اداره كل حفاظت محيط زيست  ش
استان و تشكيل چهارگروه كارى براى پيگيرى و اجراى هشت محور اصلى  
ــى بين بخشى،  ــاعت  فعاليت كارشناس اين برنامه و افزون بر 9500 نفر س
ــى در اين خصوص انجام يافته و كارهاى متعددى  تاكنون اقدام هاى اساس

نيز در حال اجراست. 
در محورحمل و نقل و مديريت ترافيك كه  يكى از محورهاى  مهم اين برنامه 

است اقدام هايى نظير: 
اصالح وضعيت ناوگان اتوبوسرانى

ـ  افزايش تعداد 70 دستگاه اتوبوس شهري در اصفهان در سال 93 توسط 
ــال جارى با تحويل  ــهرداري  و تكميل ناوگان اتوبوسرانى در مهر ماه س ش
ــال 1394 اضافه  ــتگاه  تاپايان س ــوع 500 دس ــتگاه و در مجم 200 دس

خواهد شد. 
ــك ،  ــرل ترافي ــي و كنت ــاى نظارت ــن ه ــداد دوربي ــش تع ـ  افزاي

نصب 44 دوربين در 25 معبر در رينگ دوم ترافيكى  انجام يافته است.
معاينه فنى خودروها 

ــكيل كارگروه نظارت بر فعاليت مراكز  ـ در بخش معاينه فنى خودرو با تش
ــت،  ــتاندارى،حفاظت محيط زيس ــكل از نمايندگان  اس معاينه فنى متش
شهردارى ، نيروى انتظامى و حمل و نقل و پايانه ها نظارت كامل بر كار اين 
مراكز اعمال شده است، همچنين با اعمال قانون و برخورد جدى پليس راهور 
با كليه خودروهاى دودزا و فاقد برگه معاينه فنى خودروهاى در حال تردد 

ملزم به اخذ برگه معاينه فنى شده اند.
توسعه زيرساخت پياده روى و استفاده از دوچرخه 

ـ  ساماندهي معابر و تسهيل عبور عابران پياده.

ــواري  ــعه خطوط دوچرخه س ــتگاه دوچرخه و توس ـ  ايجاد48 واحد ايس
در سطح شهر اصفهان به طول 64 كيلومتر و پيش بينى افزايش 12 ايستگاه 
ــوارى  تا پايان سال جارى توسط  دوچرخه و50كيلومتر مسير دوچرخه س

شهرداري اصفهان. 
كمبود پاركينگ 

ــش آلودگى هوا  ــل افزاي ــان نيز از عوام ــهر اصفه ــود پاركينگ در ش كمب
ــش پاركينگ هاى عمومى  ــمار مى آيد كه براى رفع اين نقيصه افزاي به ش
در دستور كار قرار گرفت و با وجود  101 واحد پاركينگ به ظرفيت 17500 
دستگاه خودرو پيگيري، افزايش تعداد 8 واحد پاركينگ در سال 93 توسط 

شهرداري اصفهان كه سه واحد آن احداث شده است.
توسعه خدمات الكترونيكي 

ــوان دولت و  ــش خ ــر پي ــق دفات ــى از طري ــات الكترونيك ــعه خدم توس
حذف و كاهش سفرهاي درون شهري در راستاى استقرار دولت الكترونيك؛

اجراي طرح هاي خدمات رسان شهري(محله محوري)،خدمات الكترونيكي 
از طريق دفاتر پيش خوان دولت؛ پيگيري بازبيني وتكميل مجموعه خدمات 

دستگاه ها به اداره پست.
مطالعات جامع حمل و نقل كالن شهر اصفهان.

تكميل وارائه گزارش مطالعات توسط شهرداري به گروه كاري برنامه جامع 
كنترل كيفى هواى اصفهان.

اصالح  سوخت و بهينه سازى انرژى
اقدام هاى موثرى در اين بخش انجام يافت، كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

ـ  تامين و توزيع بنزين يورو 4 در سطح شهرهاي تحت پوشش برنامه.
ــط شركت  ـ تامين و توزيع بنزين و گازوئيل يورو  4در منطقه اصفهان توس

پخش فرآوردهاى نفتى و پااليشگاه اصفهان از مهر ماه سال 93.
ــگاه منطقه اصفهان  ــورو 4  در 41 جاي ــون ليتر بنزين ي ـ توزيع 2/2 ميلي

واقع در 86 درصد محدوده برنامه.
ـ توزيع 2 ميليون ليتر گازوئيل يورو 4  در 22 جايگاه منطقه اصفهان واقع 

در 80 درصد محدوده برنامه.
ــتان از جايگاه هاى توزيع  ــت اس ـ نمونه بردارى اداره حفاظت محيط زيس

سوخت يورو 4.
اجراى طرح كهاب 

اجراى اين  طرح توسط شركت پخش فرآوردهاى نفتى با نصب سيستم هاى 
ــوخت گيرى  جمع آورى بخارات فرار هيدروكربنى در كليه جايگاه هاى س
درسال هاى قبل  شروع و در سال جارى جهت خريد سيستم مركزى جذب 

و تبديل بخارات به مايع ادامه دارد.
توسعه جايگاه هاى سوخت

در حال حاضر 18 جايگاه CNG در شهر اصفهان فعال است كه 16 جايگاه 
متعلق به شهرداري، و ايجاد  سه جايگاه جديددر دست اقدام است. 

فعاليت هاى  فرهنگي آموزشي
ـ مبادله  تفاهم نامه بين وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست كشور 

و اقدام در جهت عملياتى كردن آن.
ـ  تشكيل كميته فرهنگي و آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي. 

ـ  آموزش ، فرهنگ سازي و اطالع رساني با مشاركت دستگاه ها و رسانه ها.
ــر نيرو  و   ــهرداري اصفهان ، وزي ــن  ش ــه جانبه بي ــه تفاهم نامه س ـ مبادل

محيط زيست استان با موضوع انرژي هاي تجديد پذير .
ــي بين  ــي فرهنگ ــث آموزش ــتاي مباح ــه در راس ــم نام ــه  تفاه ـ  مبادل

حفاظت محيط زيست استان با اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان.
نوسازى خودروهاى فرسوده در شهر اصفهان 

ــود كه افزون بر 15 تا 20  خودروهاى فرسوده به خودروهايى اطالق مى ش
سال كار كرده اند. بر اساس آمار شهردارى اصفهان در سال 1391 از بين 910 
هزار انواع خودروهاى سبك و سنگين در اين شهر تعداد خودروهاى فرسوده 

شخصى باالى 20سال 127 هزار ،  وانت بارها 29 هزار و تعداد خودروهاى 
سنگين 2500 دستگاه اعالم شده است. در سال 1393 نيز تعداد خودروهاى 
فرسوده سبك در شهر اصفهان با عمر بيش از 20 سال  116 هزار دستگاه و 
باعمر بيش از 25 سال به 75 هزار دستگاه رسيده است . اين در حالى است كه 
19هزار دستگاه در سال 1392و در سال 1393، 32 هزار دستگاه خودروى 
ــده اند. همچنين 2200 دستگاه  ــهر اصفهان از رده خارج ش فرسوده در ش

تاكسى نيز جهت خروج از رده ثبت نام كرده اند.
ــهردارى اصفهان  ــرايطى كه طبق اعالم مركز معاينه فنى خودرو ش  در ش
بيش از 54 درصد از خودروهاى مراجعه كننده به اين مراكز داراى آلودگى 
باالتر از حد مجاز بوده اند، اجراى مصوبات سال 1393هيات دولت در مورد 
ــت و فيلتر و  نوسازى و بهسازى خودروها از  خودروها و لزوم  نصب كاتاليس
عوامل كليدى در كاهش آلودگى هوا در كالن شهر اصفهان به شمار مى آيد.

                دريچه

ــتاهاى  ــا در يكى از روس ــاك خرس ه ــتار دردن ــال پس از كش چهار س
ــميرم، امروز خرس ها ده ها و صدها حامى كودك و جوان  شهرستان س

دارند.
ــون پرورش  ــه حيوانات، كان ــونت علي ــارزه با خش ــبت روز مب به مناس
ــاهد حضور كودكان و گروه هاى  ــميرم ش فكرى كودكان و نوجوانان س
ــميرمى با اصول اوليه  ــم كودكان س ــت محيطى بود.در اين مراس زيس
حفظ محيط زيست آشنا شدند. در اين بخش با پخش تصاوير انيميشن با 
موضوعات محيط زيستى، كودكان در خصوص مشكالت محيط زيستى 
به گفت وگو پرداختند. نقاشى با موضوع حيوانات و به ويژه خرس قهوه اى 

بخش ديگرى از اين برنامه بود.
ــونت عليه حيوانات، به تقدير  بخش ديگر گراميداشت روز مبارزه با خش
ــميرم اختصاص داشت.  ــاير شهرستان س ــتاييان و عش از دو نفر از روس
ــال مورد حمله گرگ قرار گرفت و  غضنفر نره اى كه گله اش در بهار امس
فيض اهللا حسنى كه تابستان امسال همسرش مورد حمله خرس قهوه اى 
ــكارى بودند  ــلحه ش قرار گرفته بود. هر دو اين افراد با اينكه مجهز به اس
ــتفاده از  ــرده بودند و با اس ــتن حيوانات اجتناب ك ــليك و كش اما از ش

سر و صدا حيوانات مهاجم را فرارى دادند.
ــتن  ــال پيش كش ــت كه چهار س اين دو مورد در حالى اتفاق افتاده اس
ــتاهاى سميرم  ــكارچيان در يكى از روس ــه خرس توسط ش دردناك س
ــال رفتار مشفقانه و  ــده بود و اينك پس از گذشت چهار س ــاز ش خبرس
ــميرم مورد توجه گروه هاى  متمدنانه روستاييان و عشاير شهرستان س

حامى محيط زيست قرار گرفت.

ــبت گراميداشت روز مبارزه  به همين مناسبت در برنامه اى كه به مناس
ــوى اداره كل حفاظت  ــده بود از س ــونت عليه حيوانات برگزار ش با خش
ــپاس و هديه نقدى از  ــتان اصفهان با اهداى لوح س ــت اس محيط زيس

فيض اهللا حسنى و همسرش و  غضنفر نره اى تقدير به عمل آمد.
ــى اداره كل  ــش و ارزياب ــف پور، معاون پاي ــعيد يوس ــم س در اين مراس
ــپاس مديركل  ــت متن لوح س ــت اصفهان با قرائ حفاظت محيط زيس
ــميرم را از حاميان  ــتان اصفهان، مردم شهرستان س ــت اس محيط زيس
ــت پايدار و زيباى  ــت معرفى كرد و گفت: اين طبيع ديرينه محيط زيس
ــميرم ،گواهى دهنده فرهنگ و توجه مردم اين شهرستان  شهرستان س
به حفظ محيط زيست است و پيشنهاد مي شود خرس قهوه اى به عنوان 

نماد شهرستان سميرم معرفى شود.
ــارا امينى، مدير ديده بان حقوق حيوانات گفت: روز مبارزه  همچنين س
ــت و  ــراى مهربانى با حيوانات اس ــات، آغازى ب ــونت عليه حيوان با خش
ــكالت فراوانى در خصوص حيوانات و حيات وحش  در حال حاضر با مش
ــتيم، اما اميدواريم با اراده ملى و به ويژه آگاه سازى  ــور مواجه هس كش

كودكان شاهد روزهاى بهترى باشيم.
ــليمى، از «انجمن زمين براى همه» در اين مراسم با تقدير از  ــپهر س س
پيام آوران سبز سميرم و مردم اين شهر كه در اجراى اين برنامه مشاركت 
داشتند، گفت: با تقويت سازمان هاى مردم نهاد زيست محيطى مى توانيم 

به بهبود وضعيت محيط زيست كشور اميدوار باشيم.
ــت محيطى حمايت شود و فعاليت شان  وى افزود: اگر از سمن هاى زيس

كم نشود، بسيارى از مشكالت محيط زيست ايران رفع خواهد شد.

عكس روز 

دوست داريم فرزندان مان خرس ها را ببينند

روز جهانى بدون خودرو
 گامى به سوى دستيابى به هواى پاك

شاخص وضعيت هوا
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(AQI)
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    پاك0-50
0-50

100-51سالم51-100

   ناسالم براى گروه هاى حساس101-150
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باالتر از 300خطرناكباالتر از 300
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مدير طرح ملى همسان گزينى گفت: هدف اصلى ما از اجراى اين طرح ملى، 
رسيدن به ازدواج پايدار و موفق است و قطعا اطالعات متقاضيان حفظ شده 

و بر صالحيت معرفين نيز نظارت مى شود.
حسينى در نشست خبرى هدف اصلى در اين طرح را باال بردن آمار ازدواج 
ندانست و گفت: بلكه هدف اصلى رسيدن به ازدواج پايدار و موفق است كه 

اين مهم با غربالگرى و پيگيرى اتفاق مى افتد.
وى در ادامه درباره طرح ملى «همسان گزينى» كه از 25 خرداد ماه امسال 
ــت، افزود:  اين طرح به شكل خوبى در  ــامانه  رونمايى شده اس از طريق س
رسانه ها منعكس و با استقبال خانواده و جوانان رو برو شد؛ به طوريكه آمار 
ــايت افزايش پيدا كرد و واسطه هاى ازدواج  ثبت نام متقاضيان در اين س

بيشتر مراجعه كردند.
حسينى اظهار كرد: متأسفانه با ايجاد موج رسانه اى از نام طرح در وبالگ ها، 
سايت ها و حتى تبليغات محيطى استفاده شد كه اين يكى از ايرادات وارده 
به طرح است كه بايد در اين باره بيشتر دقت مى كرديم؛ براى اينكه طرح 
در مسير درست باشد.مدير طرح ملى همسان گزينى از مردم خواست در 
hamsan. موتورهاى جستجو از واژه همسان گزينى تبيان و در دامنه ها از

ــتفاده كنند و گفت: برخى افراد اشتباها به سايت هاى  tebyan.net اس
ــى پرداخت كرده بودند در  ديگرى مراجعه كرده و حتى هزينه هاى گزاف

حالى كه خدمات ثبت نامى طرح ملى همسان گزينى رايگان است.
حسينى با اشاره به اينكه پس از رونمايى طرح مجموعه هاى ديگرى اعالم 
وجود كرده اند، تاكيد كرد: با توجه به گستردگى امر ازدواج ما تنها مجموعه 
در ايران نيستيم كه اين مسئله را دنبال مى كند و همه مجموعه ها مى توانند 
در اين باره به فعاليت بپردازند و ما با هر مجموعه مجوز دار و صالحيت دار 

همكارى مى كنيم.
ــائل موجود بى اعتمادى به اين طرح بود  وى خاطرنشان كرد: يكى از مس
در حاليكه طرح همسان گزينى با ديگر طرح هاى ازدواج متفاوت است و 
ــايت هاى ديگر را ندارد. در اين مجموعه دختر و پسر مستقيم با  آسيب س
هم در ارتباط نيستند و فعاليت مناسبى در خصوص حفظ اطالعات صورت 
ــفاف سازى طرح،  ــت و اين اعتماد با انعكاس رسانه ها براى ش گرفته اس
توضيح شيوه هاى كار و توضيح تفاوت هاى فعاليت موسسه تبيان با ساير 
مجموعه ها، به وجود مى آيد.حسينى ادامه داد: نقطه قوت موسسه تبيان 

شبكه معرفين اين طرح است. 
تمام كسانى كه توانايى الزم را در خود براى معرفى افراد مى بينند، مى توانند 
ــمت ثبت نام واسطين ازدواج به ما  از طريق سايت همسان گزينى در قس
ــتر نزديك شويم.مدير طرح همسان  مراجعه كنند تا به اهداف طرح بيش
گزينى همچنين بيان كرد: چهار شبكه معرفين، مشاوران، راستى آزمايان 
ــتند كه به ترتيب وظيفه معرفى افراد هم كفو،  و امنا هسته هاى طرح هس
ــخص كردن صحت ادعاهاى افراد و نظارت بر طرح را  ارائه آموزش ها، مش

برعهده دارند.
وى با اشاره به اينكه براى ثبت نام در اين سايت متقاضيان از شهرستان ها نيز 
ثبت نام كرده بودند، ادامه داد: اين طرح ملى هفته گذشته در استان اصفهان 
كليد خورد و ثبت نام ها آغاز شد و تا يك الى دو ماه آينده شاهد اجراى آن 
در مشهد نيز خواهيم بود و پس از آن در ساير شهرستان ها به شكل بومى 
اجرا مى شود.حسينى با بيان اينكه از اجراى طرح اهداف متفاوتى از جمله 
وساطت در امر ازدواج و معرفى علمى و آگاهانه افراد دنبال مى شود، ادامه 

داد: معرفى وظيفه ماست و انتخاب با طرفين است.

مدير طرح ملى همسان گزينى خبر داد:
ثبت نام بيش از 17 هزار نفر

 در سايت همسان گزينى، طى سه ماه
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ــى از تغيير ــازمان تامين اجتماع ــى و درآمد س معاون فن
 نحوه محاسبه حقوق بازنشستگى خبر داد.

ــه ريزى هاى  ــن خبر به برنام ــن زدا با اعالم اي محمدحس
ــاره كرد و در پاسخ به  ــازمان متبوعش در اين مورد اش س
ــغل تاثيرى در افزايش  اين پرسش كه آيا اشتغال به دو ش
حقوق دوره بازنشستگى دارد يا خير افزود: اگر بيمه شده 
ــد تاثيرى  ــت، در دو جا كار كن ــال آخر خدم غير از دوس
ــه چرا تامين  ــتگى اش ندارد. وى درباره اينك در بازنشس
اجتماعى مالك تعيين حقوق بازنشستگى را دو سال پايان 
ــادآور شده  خدمت قرار مى دهد نيز گفت : اين موضوع فس
است و برخى از آن سوءاستفاده مى كنند و بيشتر از حقوق

 واقعى شان دريافت مى كنند؛ در حالى كه برخى افراد هم به 
علت آنكه دوسال آخر خدمت شان حقوق كمترى نسبت به 
قبل دريافت مى كنند متضرر مى شوند.معاون فنى و درآمد 
سازمان تامين اجتماعى با بيان اينكه تامين اجتماعى براى 
ــت گفت: جدولى ــكل برنامه ريزى كرده اس حل اين مش

 تحت عنوان جدول امتياز پردازى آماده كرده ايم تا بر اساس 
آن به همه سنوات خدمتى شاغالن امتيازى تعلق بگيرد و 

جمع آن امتيازات حقوق بازنشستگى را معين كند تا عدالت 
هم رعايت شود.زدا افزود: در قانون برنامه پنجم يك مجوز 
ــده بود؛  اما در سياست هاى برنامه  نصفه و نيمه اى داده ش
ششم تكليف شده است كه دولت اليحه مربوط را به مجلس 
ببرد. ما جدول و فرمول مربوطه را آماده كرديم كه به محض 
تصويب برنامه ششم، به مجلس ارائه شود. اكنون براى همه 
ــال آخر بيمه پردازى براى تعيين  جا افتاده است كه دوس

مستمرى محل اشكال است.

ــاماندهى امور جوانان وزارت  مديركل دفتر هماهنگى و س
ــمين جلسه ستاد ملى  ورزش و جوانان گفت: پنجاه و شش
ساماندهى امور جوانان امروزسه شنبه ،31 شهريورماه برگزار 

مى شود و در آن به اشتغال جوانان پرداخته  مى شود.
جواد رضوى، با اعالم اين خبر اظهاركرد: طرح توانمندسازى 
جوانان در كسب و كار در فضاى مجازى و ارائه طرح راه اندازى 
سامانه ملى كارآفرينى جوانان كشور مهم ترين بحث هاى 

جلسه ستاد ساماندهى امور جوانان خواهد بود.
ــه، دستورالعمل  وى افزود: يكى ديگر از مباحث مهم جلس
كميسيون هاى تخصصى ذيل ستاد ملى است كه بازوهاى 
فكرى ستاد ساماندهى است و در جهت ارتقاء فعاليت هاى آن 
عمل مى كند. هفت كميسيون تخصصى نيز به موضوعات 
اساسى قابل طرح در ستاد همچنين حوزه جوانان خواهند 
ــران حوزه هاى  ــيون ها صاحبنظ پرداخت. اعضاى كميس
ــتاد ملى ــاى عضو س ــتگاه ه ــى و نمايندگان دس تخصص

 خواهند بود.
ــش كه آيا دستگاه ها  ــخ به اين پرس رضوى در پايان در پاس
ــالمت جوانان ارائه  ــند س ــان را درباره س ــنهادات ش پيش

 داده اند گفت: برخى دستگاه ها پيشنهادات شان را درباره 
سند سالمت جوانان ارايه داده اند؛ ولى قرار نيست در جلسه 
مطرح شود.  يكى از  مصوبات پنجاه و پنجمين جلسه ستاد 
ساماندهى امور جوانان استفاده از ظرفيت دستگاه هاى دولتى 
براى تدوين نهايى سند ملى سالمت جوانان بود و پيش نويس 
اين سند بررسى و مقرر شده بود طى دو هفته دستگاه هاى 
عضو ستاد ملى ساماندهى ديدگاه هاى خود را در زمينه اين 

سند به معاونت ساماندهى امور جوانان ارائه دهند.

خبر

وزيرآموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصيلى 95-1394 پيامى صادر كرد.
ــال تحصيلى  ــبت آغاز س ــارس، در متن پيام على اصغر فانى به مناس به گزارش ف
آمده است: سوگند به قلم و آن چه مى نويسد و سپاس و ستايش پروردگار يكتا را 
كه اسباب تعالى انسان ها را در انديشه ورزى و تفكر قرار داد.در آستانه پاييز برگ ريز 
و در طليعه مهر شورانگيز و هم زمانى فصل «دانش» و روز «نيايش»، ياد و خاطره 
حماسه سازان و شهيدان دفاع مقدس به ويژه معلمان و دانش آموزان شهيد را گرامى 
مى دارم و بر روح تابناك امام شهيدان بنيانگذار جمهورى اسالمى كه اصالت حضوِر 
انبياء را بر امر «آموزش و پرورش» انسان ها برشمرد و «معلم» و «مدرسه» را  مبدأ  
«سعادت» و «شقاوت» دانست، درود مى فرستم.اين پيام مى افزايد: بدون شك در 
جهان امروز نهاد تعليم و تربيت در تعالى، رشد و پيشرفت همه جانبه ملت ها سهمى 
اساسى، سترگ و بى بديل و در فرهنگ ملى و دينى ما واالترين جايگاه را دارد. رهبر 
فرزانه انقالب هم به درستى اين نهاد را كانون اساسى براى خلق دنياى آينده خوانده 
و آينده كشور و همچنين دنياى ما را مرهون تالش امروز آموزش و پرورش دانسته 
ــرمايه گذارى و منشأ نتايج مضاعف مى دانند.همچنين  و هزينه كردن در آن را س
رييس جمهور نيز اين نهاد مقدس را نقطه آغاز حل و فصل اساسى مشكالت كشور 
معرفى كرده و ارتقاى فرهنگ،اخالق، دين دارى و ظهور همه پيشرفت ها را در سايه 
سار «مدرسه» و «معلم» ممكن و مقدور مى دانند.اين نگاه هاى دقيق و توجه ويژه 
مى تواند زمينه ساز صدر نشينى نهاد آموزش و پرورش، حمايت همه جانبه تمامى 
دستگاه ها و نويدبخش تحقق عزمى ملى براى ايجاد تحّول واقعى باشد. در اين پيام 
آمده است: اينجانب در سالى كه مزين به «همدلى و همزبانى دولت و ملت» است، 
ــال تحصيلى 95-1394 و بازگشايى مدارس اين بوستان هاى  طلوع مهر و آغاز س
ــه را به همه دانش آموزان عزيز، فرهنگيان فرهيخته و اولياء گرامى،  علم و انديش
صميمانه تبريك و تهنيت مى گويم.آموزش و پرورش دولت تدبير و اميد، با ايجاد 
زير ساخت هاى الزم، همه تالش و مساعى خود را به كارگرفته تا با يارى و همراهى 
ــا توجه به رهنمودهاى  ــوز، مديران آگاه و اولياء ارجمند، ب مربيان و معلمان دلس
روشنگرانه مقام معظم رهبرى و توصيه هاى داهيانه رئيس جمهور و برنامه هاى ارائه 
شده به مجلس شوراى اسالمى و سياست هاى «ارتقاء كيفيت مديريت آموزشگاهى، 
ساماندهى و بهسازى منابع انسانى، توسعه مشاركت ها، تمركز زدايى و بودجه ريزى 
عملياتى»، تحول بنيادين در آموزش و پرورش را از يك «ضرورت» به مرحله اجراى 
ــند تحول بنيادين برساند تا بتواند در پرتو  راهكارها و حركت براساس نقشه راه س
اين اسناد باالدستى و اهتمام جدى به ساحت هاى تربيت، توسعه عدالت آموزشى، 
ــاركت، توجه به منزلت و جايگاه معلم، تعميق  ــترش مش انسجام اجتماعى ، گس
هويت ايرانى و اسالمى، بسط فرهنگ گفت وگو و پرورش نسلى توانمند، صلح جو 
ــالمى بپردازد.در اين پيام تأكيد شده است: بدون  و متخلق به فرهنگ ايرانى و اس
ترديد معلمان و آموزگاران دلسوز، اين طاليه داران دانايى، اصلى ترين محور تحقق 
عينى سياست ها و برنامه هاى تحولى آموزش و پرورش در مدرسه است كه در كنار 
همراهى و مشاركت اوليا شريف دانش آموزان از طريق حضور موثر در انجمن هاى 

اولياء و مربيان مى توانند تسهيل گر دستيابى به اين افق هاى روشن باشند.
ــى عصر (عج) و با ابتنا بر   از خداوند متعال مى خواهم در پرتو توجهات حضرت ول
كاربست «تدبير» در همه امور، بهار تعليم و تربيت و سال تحصيلى جديد نويدبخش 
ــط «اميد» در پيكر جامعه هميشه سرافراز ايران  پيشرفت همه جانبه كشور و بس

اسالمى باشد.

پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت 
آغاز سال تحصيلى 1394-95

يك جامعه شناس مى گويد« افراد در جامعه امروز، تعامالتى 
ــا يكديگر پيدا  ــى و طايفه اى ب ــط محلى، قوم فراتر از رواب
كرده اند. آشنايى و تعامل با همكاران، دوستان، افراد حاضر 
در محل تحصيل و... امروز جاى تعامالت قومى، همسايگى و 
خويشاوندى را گرفته و در نتيجه راه هاى آشنايى براى ازدواج 

نيز تغيير كرده است».
ــه در فرآيند  ــوان «مداخل ــش، كارگاهى با عن چندروز پي
ــووالن و كارشناسان در اين  طالق»برگزار شد. برخى مس
ــد  امروزين طالق  ــاره فرآين ــتند تا درب كارگاه حضور داش
صحبت كنند. در اين جلسه محمدباقر الفت ،معاون اجتماعى 
و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه گفت «اختالف ديدگاه 
ــنتى  ــن جامعه را از ازدواج هاى س ــدان و والدي مابين فرزن
ــتگارى فاصله  دور كرده و ما از ازدواج هايى بر مبناى خواس
ــه ديگر نمى توان  گرفته ايم». وى همچنين اظهار كرده ك
ــتگارى باشد. ــاس خواس ــت كه ازدواج ها براس انتظار داش
همچنين در اين كارگاه حجت االسالم محى الدين طاهرى 
ــارس، از روى آوردن  ــتان ف دبير بنياد صيانت از خانواده اس
به ازدواج هاى سنتى برى جلوگيرى از آسيب هاى خانواده 

ــان اما معتقدند بازگشت به گذشته  سخن گفت. كارشناس
ــتم هاى اجتماعى را با  ــت؛ بلكه بايد سيس امكان پذير نيس
خانواده امروز تطبيق داد تا آسيب هاى كمترى متوجه اين 
ــناس، استاد دانشگاه و  نهاد شود. سعيد معيدفر ،جامعه ش
ــز تصريح مى كندكه  ــى ايران، ني عضو انجمن جامعه شناس
ــان قديم غبطه  ــبت به ازدواج هاى زم به هيچ وجه نبايد نس
بخوريم، چرا كه شرايط گذشته با حال قابل مقايسه نيست.
معيدفر افزود: شكل خواستگارى پيشين كه از طريق معرفى 
اقوام، خويشان، هم محله اى ها و... بود در شرايطى رخ مى داد 
كه تعامالت اجتماعى با آن چه امروز هست تفاوت داشت. در 
گذشته روابط در ميان همسايه ها، خويشاوندان و ديگر افراد 
قوى بوده و جامعه نوعى از تعامالت عمدتا «رو در رو» داشته 
ــگاه با تحليل سيستم برقرارى تعامل  است. اين استاد دانش
ميان افراد در جامعه امروز اظهار كرد: اين در حالى است كه 
ــهرهاى بزرگ ما، سيستم تعامالت  در جامعه امروز و در ش
ــنايى ها  براى  ــت كه آش تغيير كرده و در نتيجه بديهى اس
ازدواج نسبت به شكل اوليه اشان دگرگون شده  باشند. افراد 
جامعه فعلى، تعامالتى فراتر از روابط محلى، قومى و طايفه اى 
پيدا كرده اند. براى مثال امروز آشنايى و تعامل با همكاران، 
دوستان، افراد حاضر در محل تحصيل و... بيشتر از تعامالت 
ديگر قومى و خويشاوندى است. اين تغيير در ساختارهاى 

اجتماعى نتيجتا سبك ازدواج را نيز تغيير داد. 
به چه غبطه مى خوريم؟

ــا تاكيد بر  ــران همچنين ب ــى اي عضو انجمن جامعه شناس
ــب با خانواده امروز ادامه داد:  لزوم ارائه راهكارهايى متناس
غبطه خوردن ما براى تغيير شكل ازدواج سنتى به ازدواج به 

سبك امروزى كارى بيهوده است. به جاى آن ما بايد براى حال 
برنامه ريزى كنيم و بايد ببينيم با تغيير روابط و جايگزينى 
روابط كارى، انجمنى و... به جاى روابط خويشاوندى و قومى 

چه راهكارى را مى توانيم ارائه كنيم. 
وى با انتقاد از ديدگاه مسووالن نسبت به امر ازدواج توضيح 
داد: متاسفانه مسووالن از يك نكته غفلت دارند و آن اين كه 
ــته روابط مرد و زن در خانواده رابطه اى يك سويه  در گذش
ــر به طالق منجر  ــت. اگر ازدواج هاى آن زمان كمت بوده اس
مى شد به اين علت بوده كه در عمل زن  و شوهر نبوده اندكه 
براى خودشان تصميم گيرى مى كردند؛  بلكه ديگران به جاى 
آن ها تصميم مى گرفته اند. رابطه ميان زن و مرد در آن زمان 
رابطه اى تقديرى  بوده است. عالوه بر اين در گذشته خانواده 
حاميان قوى تر و بزرگ ترى نسبت به امروز داشت. در صورتى 
كه در يك خانواده مشكلى رخ مى داد معتمدين و بزرگترها 

به كمك آن مى آمدند تا سرانجام بد را پيش گيرى كنند. 
خانواده امروز حامى ندارد؛آشـنايى هاخيابانى شده 

است
ــعيد معيدفر همچنين درباره نهادهاى حامى خانواده در  س
ــواده در وضعيت  ــته و حال تصريح كرد: امروز اما خان گذش
ــته ديگر وجود  ــاى حمايت گر گذش ــت؛ نهاده خوبى نيس
ندارد و نهادهاى حامى امروز كه بايد متناسب با ساختارهاى 
جامعه تعريف شوند نيز وجود ندارند. وى گفت: اگر امروز ما 
ــتيم به  ــيب هاى فراوانى در حوزه خانواده روبه رو هس با آس
اين دليل است كه در گذشته مانده ايم و نتوانسته ايم با تدبير 

مشكالت را حل كنيم.
ــووالن وجود دارد كه متناسب با  ــبت به مس  اين انتقاد نس

ــائل خانواده را مديريت كنند.  شرايط روز نتوانسته اند مس
ــكل گير نهادهاى  ــگاه با تاكيد بر لزوم ش ــتاد دانش اين اس
فراخانوادگى براى كمك به ازدواج و خانواده اظهار كرد: در 
ــى فراخانوادگى را در  دوران فعلى ما بايد نهادهاى اجتماع
جامعه گسترش دهيم تا در آن كارگزارى كنند. يكى از موانع 
شناخت آدم ها از يكديگر در زمان فعلى عدم مشاركت آن ها 
در نهادهاى فراخانوادگى است.  امروز به دليل فقدان نهادها 
افراد مجبور شده اند به اشكال ديگر با يكديگر آشنا شوند كه 

خيلى از اين آشنايى ها مبناى خيابانى پيدا كرده است. 
عضو كارگروه خانواده و آسيب شناسى انجمن جامعه شناسى 
ايران ضمن اشاره به خيابانى شدن ازدواج ها در ايران گفت: 
خيابانى شدن آشنايى ها اتفاق خوبى نيست. به جاى اين نوع 
از آشنايى افراد بايد در فضاهايى هم چون تشكل ها، انجمن ها، 
ــوند؛ چرا كه دو  محيط هاى كار و... با يكديگر وارد تعامل ش
ــد براى زندگى  ــد با يكديگر ازدواج كنن نفرى كه قصد دارن

مشترك نياز به شناخت متقابل و همفكرى دارند. 
ــه روابط با ديدگاه تفكيك  وى همچنين تصريح كرد: نگاه ب
ــيار گذشته گرا، هرچند در  جنسيتى و داشتن نگاه هاى بس
ظاهر قرار است جلوى آسيب هايى را بگيرد، اما در واقعيت 
ــناخت زن و مرد از يكديگر را به خيابان  اين نوع از نگاه ها ش
ــت: درنتيجه براى  ــعيد معيدفر در انتها گف ــاند. س مى كش
كاهش آسيب هاى خانواده بايد امكان شناخت ميان زوج ها 
در نهادهاى عمومى و فراخانوادگى وجود داشته باشد؛ چرا 
كه در غير اين صورت افراد كماكان دچار مشكل خواهند شد 
ــى خانواده سوق خواهد  كه آن ها را باز هم به سمت فروپاش

داد.

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى:

نحوه  محاسبه حقوق بازنشستگى تغيير مى كند
مديركل ساماندهى امور جوانان خبر داد:

اشتغال؛ موضوع جلسه بعدى ستاد ساماندهى امور جوانان

ــران بزرگ،  ــدر ته ــا مواد مخ ــس مبارزه ب رييس پلي
ــه و  ــودن تنباكو به شيش ــوده ب ــش به خبر آل در واكن
ــاى اخير را تكذيب ــت: اخبار و گزارش ه آمفتامين گف

 مى كنم.
ــاره به اظهارات اخير  ــنده ، با اش سرهنگ محمد بخش
ــالمت محيط و كار وزارت بهداشت،كه  رييس مركز س
ــه و تركيبات  ــمى وجود مواد مخدر، شيش به طور رس
ــته  ــون قليان ها براى معتاد و وابس آمفتامين را در توت
ــتريان اين كاال تاييد كردگفت: اين موضوع  كردن مش
از سوى ما تكذيب مى شود. وى ادامه داد: قليان سراها 
ــوى اتحاديه و پليس اماكن رصد و  به صورت دائم از س
بازرسى مى شوند و ما نيز نسبت به اين مسائل حساس 

هستيم و تاكنون چنين مواردى نداشته ايم.
ــنده اضافه كرد: ضمن اينكه هر گونه  ــرهنگ بخش س
ــده به اداره مبارزه با موارد مخدر  ــف ش مواد مخدر كش
ــون تنباكويى آلوده  ــا تاكن ــود؛ ام پليس منتقل مى ش
ــت. رييس پليس  ــه به اين مركز ارائه نشده اس به شيش
ــد بر اين  ــزرگ با تاكي ــدر تهران ب ــا مواد مخ مبارزه ب
ــائل مربوط  ــاله كه پليس با جديت تمام همه مس مس
ــرى مى كندگفت:  ــوء مصرف مواد مخدر را پيگي به س
ــاله تمركز  ــيت موضوع ما بر اين مس با توجه به حساس
در  ــز  ني ــددى  متع ــات  جلس و  ــم  ي ا ــرده  ك
ــوز  ــا هن ــت، ام ــده اس ــزار ش ــه برگ ــن زمين اي
ــت ــه دس ــو ب ــى تنباك ــر آلودگ ــى ب ــزى مبن چي

 نياورده ايم.
وى تاكيد كرد: البته اين ممكن است كه قهوه خانه اى 
بخواهد به صورت موردى شيطنت هايى انجام دهد، اما 
ــى به ما ارائه نشده است. حتى در اين مورد هم گزارش

سرهنگ بخشنده با اشاره به طرح اين مسائل گفت: به 
هر حال شاهد افزايش استفاده از قليان و به ويژه فعاليت 
قهوه خانه هاى غير مجاز هستيم و فكر مى كنم طرح اين 

مسائل بيشتر نوعى عمليات روانى باشد.
شايعه سازى نكنيد

ــه اتحادي ــس  ريي ــرب،   ع ــدر  حي ــا  غالمرض
قهوه خانه داران تهران نيز در واكنش به اين اظهارنظرها 
ــه در  ــزارش هايى كه اخيرا درباره وجود شيش گفت: گ
ــوه خانه داران  ــوى قه ــو و افزودن آمفتامين از س تباك
ــده، كذب محض بوده  ــترى منتشر ش براى جذب مش
ــاله را از سوى مراجع قضايى پيگيرى  و ما قطعا اين مس

خواهيم كرد.
وى براى تكذيب اين اخبار داليلى را برشمرد كه اولين 
دليل آن نوع تنباكوى مورد مصرف در قهوه خانه هاست
ــه تناكوهاى ــم هم ــد تاكيد كن ــزود: اول باي عرب اف

ــت و   ميوه اى مورد مصرف در قهوه خانه ها وارداتى اس
ــتاندارد و وزارت بهداشت بر روى آن حك شده  مهر اس
است، حتى تنباكوهاى سنتى هم در بسته بندى هايى با 

تاييد وزارت بهداشت عرضه مى شوند.

رييس اتحاديه قهوه خانه داران ادامه داد: موضوع ديگر 
ــت كه همه قهوه خانه ها زير نظر پليس اماكن  اين اس
ــتند و اتحاديه، پليس اماكن و بهداشت به صورت  هس
ــى و نحوه فعاليت آنها را بررسى  مستمر به آنها سركش
ــود و  ــدت انجام مى ش ــد. اين نظارت ها به ش مى كنن
تاكنون نيز گزارشى مبنى بر چنين تخلفاتى ارائه نشده 
است. وى با اشاره به نوع مصرف شيشه نيز گفت: شيشه 
ــيار زياد دارد و براى استعمال آن از  نياز به حرارت بس
فندك هاى اتمى استفاده مى شود، به بيان ديگر اصال 

حرارت زغال نمى تواند مورد استفاده قرار گيرد.
ــود  ــى ش ــه م ــر گفت ــوى ديگ ــزود: از س ــرب اف ع
ــى كارگران  ــوى برخ ــف از س ــت اين تخل ممكن اس
ــه در  ــى ك ــرد، در حال ــورت گي ــا ص ــه ه ــوه خان قه
ــه  ــتفاده هم ــا اس ــدات م ــى از تاكي ــد يك دوره جدي
ــت  ــته اس ــن هاى مداربس ــا از دوربي ــه ه ــوه خان قه
ــن دليل  ــه همي ــد، ب ــش ده ــا را پوش ــه فض كه هم
ــاله اى را ايجاد ــن مس ــد چني ــى توانن ــا نم كارگره

 كنند. وى ادامه داد: افرادى هم كه براى قهوه خانه مجوز 

دريافت مى كنند سوابق كامال روشن و شفافى دارند و 
قطعا به داليلى مانند سود بيشتر يا جذب مشترى حاضر 

نخواهند بود چنين خطاى بزرگى را مرتكب شوند.
رييس اتحاديه قهوه خانه داران افزود: دليل بسيار مهم 
ــدت  ــس مبارزه با مواد مخدر به ش ديگر هم اينكه پلي
ــوده و در صورت  ــاس ب ــبت به توزيع اين مواد حس نس
صحت اين مطلب با جديت تمام به مساله ورود مى كرد، 
اما تاكنون چنين پيگيرى اى را نديده ايم و گزارشى هم 

از برخوردها با واحدهاى متخلف به ما نرسيده است.
ــد قليان ها را  ــه بخواهن ــت: اينك ــه گف ــرب در ادام ع
ــى رود و  ــهر م ــت ش ــان زير پوس ــد، قلي ــع كنن جم
ــيب بزرگ اجتماعى است،  زيرزمينى مى شود. اين آس
ــد و اقدامات،  ــاى اين نوع تهدي پس چه بهتر كه به ج
ــاره به قليانسراهاى  نظارت ها را بيشتر كنيم. وى با اش
ــار برابر  ــهرها افزود: چه ــاز در تهران و كالنش غير مج
ــاز داريم.  ــه غير مج ــاز، قهوه خان ــراهاى مج قليان س
ــل صنفى  ــكالت ما تداخ ــى از مش ــوى ديگر يك از س
ــتوران ها، كافى شاپ ها، و حتى  است. چرا بايد در رس

مكان هاى تفريحى قليان داده شود. اين قليان ها بدون 
ــه ويژه ورود  ــووالن ب ــت و نياز به حضور مس مجوز اس
صنف هاى مربوطه دارد. اگر جلوى اين ها گرفته شود، 

قطعا بخش اعظم نگرانى ها كاهش مى يابد. 
رييس اتحاديه قهوه خانه داران با اشاره به برگزارى كالس هاى 
ــا در اتحاديه كالس هاى  ــى در اتحاديه گفت: م آموزش
ــتى و  ــى در قالب آموزش هاى انتظامى، بهداش آموزش
ــائل صنفى برگزار  سالمت، ساعت خاموشى وديگر مس
ــده و به  ــات  مكتوب ش ــن جلس ــام اي ــم و تم مى كني
قهوه خانه ها ارائه مى شود تا شاهد  كاهش مسائلى باشيم 
كه در اين صنف وجود دارد. عرب در پايان گفت: ما تعامل 
مناسبى با اداره اماكن، بهداشت و... داريم و حاضريم براى 
كاهش مسائل و مشكالت پيرامون نشست برگزار كنيم، 
انتقادها را هم مى پذيريم اما اجازه نمى دهيم كسى به ما 
تهمت بزند يا شايعه پراكنى كند. به همين دليل با توجه 
ــبوق به سابقه بوده،  به اينكه انتشار چنين اخبارى مس
اين بار موضوع را از طريق مراجع قانونى پيگيرى خواهيم 

كرد.

واكنش پليس به وجود شيشه در قليان؛ 

شايعه سازى نكنيد 

تغـيير سبـك 
خواستگـارى
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ــت و نبايد با هجمه هاى سياسى و ــور اس ــتندآپ كمدى يك اجراى نوپا در كش اس
 غير فرهنگى مانع خنده مردم شويم. سپند امير سليمانى بازيگر سينما و تلويزيون با 
بيان اين مطلب ،  در خصوص حاشيه هاى پيشامده در استندآپ كمدى «خندوانه» 
گفت: استندآپ كمدى يك شيوه اجراى نوپا در كشورمان است كه به يمن «خندوانه» 
به صورت جدى به آن پرداخته شد و توانست شادى مضاعفى را مهمان خانه مخاطبان 

كند.
ــورها است  ــيوه اجرا كه يكى از اجراهاى ناب قديمى در ديگر كش وى افزود: اين ش

ــفانه  ــه تلويزيونى «خندوانه» پيدا كرده كه متاس ــگاه خود را در برنام به تازگى جاي
ــوال در ذهنم  ــه اين س ــده است، هميش ــوى مردم مواجه ش ــيه هايى از س با حاش
ــى ــورمان تمام برنامه ها به نوعى رنگ و بوى سياس ــود كه چرا در كش ايجاد مى ش

 به خود مى گيرد.  اميرسليمانى در ادامه به اجراى امين حيايى و اميرمهدى ژوله اشاره 
كرد و اظهار داشت: اجراى جمعه شب امين حيايى و امير مهدى ژوله كه اجراى بسيار 
گرم و شادى آفرينى بود، در فضاى مجازى حاشيه هاى بسيارى را به دنبال داشت كه 
كامال ناجوانمردانه بود و به مسائلى دامن مى زدند كه هيچ ربطى به موضوع «خندوانه» 

و استندآپ كمدى كه آن شب روى آنتن نداشت. 
وى افزود: متاسفانه قشر هنرمند هميشه در چنين زمينه ها، توهين ها و واكنش هايى 
ــان مى دهند بى دفاع بودند و هيچ يك از  كه مخاطبان نسبت به اين حوزه از خود نش

مسووالن امر در اين راستا حامى هنرمندان نبودند. 
تمامى هنرمندان نماينده هنر خود در كشورشان هستند و تمام تالش شان را براى 
شاد كردن دل هموطنان شان مى كنند كه متاسفانه برخى از مخاطبان واكنش هاى 
بسيار زننده اى را در فضاهاى مجازى از خود بروز مى دهند و باعث هجمه هاى فرهنگى 

غيرقابل جبرانى در عرصه هنر مى شوند. 
وى تصريح كرد: استند آپ كمدى هايى كه در برنامه «خندوانه» اجرا مى شود براى 
ايجاد لبخند روى لبان مخاطبان است و هر شخص با توجه به عالقه خود مى تواند به 
كمدين خود راى دهد و ايجاد اين حاشيه ها و ربط دادن موضوعات پيش پا افتاده اى 
كه هيچ ربطى به موضوع برنامه ندارد، كارى سخيف و بدور از عقل است كه اميدوارم 

مردم بتوانند اين موضوعات را از هم تفكيك كنند.
ــازى ها مانع از اجراى برخى  ــيه ها و جوس ــان كرد: اميدوارم اين حاش  وى خاطرنش
ــب، شاهد توليد برنامه هاى  ــادى مردم نشود و با ايجاد بسترى مناس از برنامه ها و ش

شادى آفرينى در تلويزيون باشيم.

سعيد آرمات با انتقاد از دوگانگى در ارائه مجوز كتاب مى گويد تفاوت سليقه و بى قانونى 
در مميزى باعث شده كتاب «زل زدگى»اش ابتدا مجوز نگيرد؛  اما همين مجموعه شعر 

با تغيير نام و ناشر از سد مميزى رد شده و مجوز نشر گرفته است.
ــته به چاپ سپردم. روال عادى اش را  اين شاعر گفت:  اين مجموعه شعر را سال گذش
طى كرد و براى گرفتن مجوز به اداره كتاب وزارت ارشاد رفت؛ ولى در كمال ناباورى 
اصالحيه هايى به شعرهاى آن خورد كه مرا شگفت زده كرد. پس از اينكه كتاب دوباره 
برگشت خورد بخش زيادى از شعرها را تغيير دادم و بار ديگر از سوى نشر افراز به وزارت 

ارشاد رفت؛ اما اين بار نيز نتوانست مجوز بگيرد.آرمات در ادامه افزود: پس از اين ماجرا 
كتابم را از ناشر پس گرفتم و با عنوان ديگرى آن را به نشر نيماژ دادم. البته بخشى از 
ــت مجوز چاپ بگيرد. اما در اين ماجرا متوجه  شعرها را تغيير دادم ولى اين بار توانس
نشدم كه دليل منتشر نشدن اين شعرها براى بار اول و دوم چه بود و چرا بار سوم كه با 

نام ديگرى به ارشاد رفت توانست مجوز بگيرد.
وى گفت:  مميزان روى جنبه هاى خيلى بى ربطى از شعرها دست گذاشته بودند كه 
من خيلى متوجه منظورشان نشدم. همه اين ها در حالى است كه ما شرايط جامعه و 
مميزى را مى دانيم و برخى از اصالحات و عبارات را به كار نمى بريم چون حساسيت ها 
را هم خودمان مى دانيم و هم ناشر. در واقع وقتى اين گونه ايرادها به شعرهاى من گرفته 
شد خنده ام گرفته بود و به اين فكر مى كردم كه حتما مسائل ديگرى وجود دارد كه اين 
شعرها مجوز نگرفته است و جالب تر اين كه همين مجموعه شعر تنها با حذف يك شعر 
توانست با نام ديگرى مجوز بگيرد. نام اين مجموعه را نيز از «زل زدگى» به «ماراتن در 
ــتم. او  بالكن» تغيير دادم و حتى آثارى را كه قبال مجوز نگرفته بودند نيز در آن گذاش
دليل اين اتفاق را بى نظمى، بى قانونى و اعمال سليقه هاى شخصى عنوان كرد و گفت:  
متوجه شدم قانونى در مميزى وزارت ارشاد نيست. احتماال آن جا افرادى هستند كه 
ممكن است از فردى خوش شان بيايد و به آثارش مجوز بدهند و افراد ديگرى هستند 
كه ممكن است از شاعر و نويسنده اى خوش شان نيايد و به كارهاى او ايراد بگيرند. چون 
ــيارى از آثارى كه گمان نمى رفت مجوز بگيرند مجوز  در اين سال ها نيز ديده ايم بس
گرفتند و منتشر شد ند؛ اما بسيارى ديگر از آثار كه رعايت خيلى از مسائل را هم كرده  
بودند نتوانستند از سد مميزى وزارت ارشاد بگذرند؛  بنابراين الزم است مسووالن وزارت 
ارشاد به دنبال پاسخ دادن به اين مساله باشند و ما بدانيم ماجرا چيست؛ اعمال سليقه 
است يا بى قانونى و بى نظمى وگرنه اگر اين ها نباشد ؛ چرا اين قدر بايد در مميزى تفاوت

 قائل شد. به نظر من وزارت ارشاد بايد اين مساله را ساماندهى كند.

ــت كه در حوزه صنايع خودروسازى با  ــال اس «دولت حدود 35 س
اعمال ممنوعيت يا برخى دشوارى ها، با ورود اتومبيل هاى خارجى 
ــور مقابله كرده كه البته انتظار مى رفت صنعت خودروسازى  به كش
داخلى با بهره از اين حمايت، سير صعودى را طى كند كه اين اتفاق 
هنوز نيفتاده است. آيا دولت در حوزه كاربرد هنرهاى سنتى همين

 كار را انجام داده است؟»
عليرضا بهره مان ، درباره اينكه بسيارى معتقدند بعد از اينكه سازمان 
ــد به اين حوزه ظلم شده  صنايع دستى به ميراث فرهنگى ملحق ش
ــراث فرهنگى،  ــازمان مي ــت اظهار كرد: من به اينكه با الحاق س اس
ــده موافق نيستم،  ــگرى با صنايع دستى به اين حوزه ظلم ش گردش
زيرا در بسيارى از كشورهاى دنيا، صنايع دستى را نمى توان از ميراث 
فرهنگى جدا كرد. هنگامى كه شما وارد يك كشور مى شويد و سراغ 
ــتى و هنرهاى  ــد، صنايع بومى، دس حوزه ميراث فرهنگى مى روي
ــت؛ بنابراين به عقيده من به سنتى آن جزئى از ميراث فرهنگى اس
 صنايع دستى ظلم نشده است.حاال اگر بخواهيم به نوعى اين تعبير را 
داشته باشيم كه در تشكيالت جديد نتوانستيم به درستى به صنايع 
ــت. عضو هيات علمى سازمان ــتى بپردازيم، بحث ديگرى اس دس
 ميراث فرهنگى درباره فعاليت هايى كه در پژوهشكده هنرهاى سنتى 
انجام مى گيرد توضيح داد: در واقع ما در حوزه ميراث فرهنگى وظيفه 
داريم كه ابتدا پژوهش و شناسايى كنيم، ارزش هاى مادى و معنوى 
حوزه ميراث فرهنگى را بررسى و پس از آنكه به درجه اى از شناخت 
رسيديم آن را به اشكال مختلف به مردم معرفى كنيم. طبيعى است 
ــى به انتها  ــاى ما در حوزه معرف ــى از پژوهش ه زمانى هم كه بخش
ــيعى از آن مربوط  ــد، كار ما هم تمام مى شود؛ اما بخش وس مى رس
ــت؛ بنابراين بعد از اينكه بخشى را  به ترويج، آموزش و ادامه آن اس
ــايى و معرفى كرديم، بايد تالش مضاعفى داشته باشيم تا در  شناس

حيات جامعه فرهنگى و فرهنگ ما تداوم پيدا كند و ادامه دار باشد.
بهره مان اضافه كرد: از طرفى فرهنگ غنى كشور ما بايد در كنار ساير 
فرهنگ تمدن هاى ديگر هم حضور پيدا كند تا حوزه معرفى ما از بعد 
ملى خارج و يك بعد جهانى پيدا كند. حاال براى آنكه اين وظيفه انجام 
شود طبيعى است كه بايد يك نهاد پژوهشى در كنار سازمان ميراث 
فرهنگى وجود داشته باشد؛ زيرا اين سازمان درگير مسائل اجرايى 
است؛ مثال طبيعى است از بنايى كه دچار آسيب مى شود محافظت 

كنند. پس نياز به نهادى است كه صرفا به امر پژوهش بپردازد.
كارگاه هاى پژوهشكده هنرهاى سنتى

مدير پژوهشكده هنرهاى سنتى در پاسخ به اين پرسش كه تا كنون 
چند هنر را در پژوهشكده هنرهاى سنتى شناسايى كرده اندگفت: 
شايد نتوانم براى اينكه تا كنون چند هنر را شناسايى كرده ايم پاسخ 
ــتان به  ــكده از شهرس خاصى پيدا كنم؛  اما ما پس از انتقال پژوهش
تهران توانستيم تقريبا 15 كارگاهى كه قبل از انتقال پژوهشگاه به 
شهرستان وجود داشته را احيا كنيم. گرچه نتوانستيم آسيب هايى كه 
به اين بخش شد را كامل جبران كنيم، اما سعى كرديم بخش زيادى 
از آن را حل و فصل و كارگاه هايى مثل زرگرى، نقاشى پشت شيشه، 

پاپيه ماشه كه كامال بسته شده بودند را احيا كنيم.
به زودى ارتقاء تشكيالت خواهيم داشت

او ادامه داد: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى در واقع به عنوان اتاق 
فكر علمى اين سازمان و نهادى كه به لحاظ علمى و پژوهشى، سازمان 
ميراث را حمايت مى كند، فعال است. اين پژوهشگاه متشكل از هفت 
پژوهشكده است كه يكى از اين پژوهشكده ها، هنرهاى سنتى است. 
ــنتى در قالب يك پژوهشكده  در حال حاضر تشكيالت هنرهاى س
نيست؛ بلكه فعال به عنوان يك گروه هستيم و رويكردمان اين است 
ــيم و به سطح پژوهشگرى  كه به زودى ارتقاء تشكيالت داشته باش

برسيم. مدير پژوهشكده هنرهاى سنتى بيان كرد: در حال حاضر ما 
گروه هنرهاى سنتى و ملى هستيم كه وظيفه مان شناسايى هنرهاى 
سنتى كشور در ادوار مختلف است. از دوره هاى بسيار كهن تا دوره اى 
ــرار مى دهيم. ما اين هنرها را  كه ما آن را در حوزه ميراث فرهنگى ق
شناسايى و ارزش ها و قابليت هاى آن را به لحاظ فنى و تكنولوژى و 
هم به لحاظ ارزش هاى معنوى و فرهنگى مورد بررسى قرار مى دهيم. 
ــژه از دوران ــول زمان به وي ــيارى از عرصه هاى هنرى ما در ط بس
 صنعتى شدن به دليل آنكه اشياء صنعتى ارزان تر توليد مى شده آرام 
آرام توانسته عرصه فنون كهن ما را پس بزند و تالشى هم براى آنكه 
اين مقابله به صورت برابر اتفاق بيفتد صورت نگرفته؛ بنابراين بسيارى 
از عرصه هاى هنرى ما كم رنگ و به فراموشى سپرده شده، در حاليكه 
ــادى را دارد. اين مدرس  ــى و ارزش هاى اقتص هنوز قابليت هاى فن
ــگاه افزود: يكى از وظايف مهم پژوهشكده هنرهاى سنتى اين  دانش
ــايى و فنون را بازآفرينى كند و براى آنكه  است كه عرصه ها را شناس
ــت آنها را به فنون مهندسى امروز  بتواند آنها را ترويج دهد الزم اس
بازخوانى و بيان كند. زمانى كه يك دانشجو يا مهندس در دانشگاه با 
علوم جديد سر و كار دارد طبيعى است كه براى بازشناسايى جهان 
باستان هم از اين علوم استفاده مى كند. بنابراين وظيفه ما اين است 
تا آنچه كه درباره حوزه علوم و فنون در جهان باستان و ادوار مختلف 
بوده با استفاده از تكنولوژى با زبان مهندسى امروز بيان كنيم تا در 
اين حالت امكان ترويج آن ساده و فراگيرتر شود.او بيان كرد: ماحصل 
اين پژوهش ها به يك سرى مدل ها مى رسد، آنچه كه شما در اينجا 
ــاخت مدل دارد؛ پژوهشى انجام مى شود و يك  مى بينيد رويكرد س
فن آورى، بازآفرينى مى شود با اين دانش يك مدل مى سازيم و اين 
مدل را در قالب مقاله و فيزيك آن اثر به عرصه جامعه هنرى معرفى 
مى كنيم. زمانى كه دانش فنى را بازخوانى و با زبان مهندسى امروز 

بيان  كنيم طبيعتا آن را احيا كرده ايم.
حوزه پژوهش هـاى ما تا جايى اسـت كـه آن را احياء 

مى كنيم
ــتفاده از اين  ــازمان ميراث فرهنگى درباره اس عضو هيات علمى س
پژوهش ها در جامعه اظهار كرد: حوزه پژوهش هاى ما تا جايى است كه 
آن را احيا مى كنيم، امروزه موسسات دانش بنيان در حال شكل گيرى 
هستند و در كشور ما به روى اين مساله تأكيد مى شود. اين موسسات 
و شركت ها هستندكه بايد اين انديشه ها، اشيا و آثارى كه ما در قالب 
پژوهش ها به آن رسيديم و دوباره خلق كرديم را اقتصادى و فراگير 
كنند. اين كار از حوزه مسووليت پژوهشگاه خارج است و نهاد ديگرى 
الزم است كه امروزه در برنامه هاى كالن كشور ما تأكيد بسيارى به 
روى آن مى شود؛ چراكه امروزه در دانشگاه ها پژوهش هاى بسيارى 
ــراى آنكه بتوانند در قالب هاى اقتصادى  صورت مى گيرد، اما آن ها ب
براى خودشان عرصه اى را باز كنند نياز به موسسه اى دارند كه بتواند 
به آن تبلور ببخشد. بهره مان با بيان اينكه «البته در قالب هاى خيلى 
ــت: آموزش هاى ما  ــاى محدودى هم داريم» گف مختصر آموزش ه
ــه ماهه حدود 80  ــت. در هر دوره س ــخگوى نياز كشورى نيس پاس
هنرجو در پژوهشكده آموزش مى بينند كه به هيچ عنوان پاسخگوى 
ــيارى از هنرجويان كه براى آموزش آمده  ــت. بس نياز كشورى نيس
بودند تحصيالت آكادميك نداشتند و بعد از دوره آموزشى توانستند 
ــكده پس از آنكه  ــغلى را ايجاد كنند. اين پژوهش براى خودشان ش
پژوهش را انجام داد به مدلى مى رسد كه مى تواند توسط شركت هاى 
دانش بنيان به توليد كالن برسد و جايگاه اقتصادى خودش را پيدا 

كند.
100 نفر در پژوهشكده هنرهاى سنتى كار مى كنند
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كار مى كنند. البته اميدواريم اين تشكيالت را قوى تر كنيم. رويكرد 
ما اين است تا از كسانى كه در حوزه علوم مهندسى در مقطع دكترا 
تحصيالت دارندكمك بگيريم. بسيارى از عرصه مهارت هاى جهان 
باستان پيچيده است؛ يعنى اين طور نيست كه ما تصور كنيم چون 
سنتى بوده كار بسيار ساده اى است. در بسيارى از عرصه ها در جهان 
باستان بر اساس تجربه به مهندسى رسيده بودند و امروز مهندسى 
معكوس آن، كه بخواهيم دوباره به آن فناورى دسترسى پيدا كنيم، 

احتياج به كاركرد تخصصى دارد.
ــوزه رنگرزِى الياف ديديم و  وى با بيان مثالى توضيح داد: مثال در ح
شنيديم در فرش هاى دستباف كه در گذشته بافته مى شده از موادى 
با مقاومت باال در برابر تابش هاى يووى (UV) استفاده مى كرده اند، 
چگونه اين اتفاق مى افتاده كه امروز در استفاده از رنگ هاى طبيعى 
نمى توانيم اين كيفيت را ايجاد كنيم و به رنگ هاى مصنوعى گرايش 
پيدا مى كنيم و تبعات مثبت و منفى اين رنگ ها مى تواند در زندگى 
ما تاثير داشته باشد. در عرصه متالوژى در جهان باستان حتى پيش 
ــيديم و آثارى را خلق  از ميالد به درجه اى از تكنولوژى متالوژى رس
كرديم كه براى يك دوره 2500 ساله در شرايط بسيار نامناسب مثل 
زيرخاك وجود داشتند و امروز در حالى به دست ما رسيده كه هنوز 
ــان را حفظ كرده اند.وى بيان كرد: بنابراين اين علوم  فيزيك خودش
ــته و  و فنون قطعا در آن دوره يك تجربه علمى خيلى بااليى را داش
ــيده كه توانسته به اين توليدات دسترسى  استادكار به درجه اى رس
پيدا كند و هنگامى كه ما مى خواهيم آن را دوباره بازآفرينى كنيم، 
ــيم كه امكان بازشناسى و  نيازمنديم از نظر علمى به درجه اى برس
ــيم. پژوهشكده، كار  مهندسى معكوس به روى آن ها را داشته باش
اصلى خودش را به روى اين عرصه متمركز كرده است. ما آثار هنرهاى 
سنتى مان را تنها از ديدگاه فنى ارزيابى نمى كنيم؛  بلكه ارزش هاى 
هنرى و معنوى بسيار بااليى وجود دارد كه پژوهشكده در گروه هايى 
كه در حوزه پژوهش هاى هنر كار مى كنند اين ارزش ها را بررسى و 
ــكال مختلف مثل مقاله، كتاب سخنرانى  شناسايى مى كند و به اش

ارائه مى دهد.
همه بخش خصوصى ما توانمند نيست

ــى بخواهد به روى  ــرد: در بخش خصوصى اگر كس بهره مان بيان ك
ــش هزينه مى برد و  ــش كار كند، اين پژوه لعاب هاى قرن پنج و ش
بخش خصوصى پاسخگوى هزينه آن نيست. ما در اينجا با استفاده از 
امكانات دولتى اين پژوهش را انجام و به فرموالسيون ها مى رسيم و 
آن را در قالب مقاله به بخش خصوصى ارائه مى دهيم. بخش خصوصى 
ــره بردارى  ــتان دارد از آن به ــگاه اقتصادى كه به داس مى تواند با ن
كند. همه بخش خصوصى ما نيز توانمند نيستند. طبيعى است كه 

بخش خصوصى توانمند الزم است تا از آن بهره گيرى كند.
ــنتى اظهار كرد: دولت ما حدود 35  ــكده هنرهاى س مدير پژوهش
ــازى با بحث ممنوعيت يا  ــت كه در حوزه صنايع خودروس سال اس
ــور دفاع كرده است. بر  ــوارى ورود اتومبيل هاى خارجى به كش دش
ــوار است   فرض مثال براى من كه خريد اتومبيل خارجى برايم دش
برخالف اينكه اتومبيل خارجى از كيفيت باالترى برخوردار است اما 
به دليل تسهيالتى كه دولت براى اتومبيل داخلى قرار داده، اتومبيل 
داخلى را مى خرم. با توجه به اين روند انتظار مى رود طى چند سال 
صنعت خودرو سازى داخلى با استفاده از اين حمايت سير صعودى را

 طى كند تا قابليت رقابت با خودروى خارجى را داشته باشد؛ گرچه در 
عرصه خودروسازى ما اين اتفاق هنوز نيفتاده است. آيا دولت در حوزه 
كاربرد هنرهاى سنتى همين كار را انجام داده است؟ او اضافه كرد: آيا 
حوزه ما هم توانسته  اين حمايت را داشته باشد كه وارد بازار رقابتى 
شود؟ گرچه اين شرايط را نداشتيم و بايد شرايط جامعه و جنگى كه 

سپرى كرديم حالجى شود، اما اگر من بخواهم ارزش هاى فرهنگى 
خودم، توليدات هنرى و صنايع ملى خودم را حمايت كنم طبيعتا براى 
رقابت بايد از حمايت برخوردار باشم. شما به هر رسانه اى كه مراجعه 
كنيد با بمباران تبليغاتى كشورهاى پيشرفته مواجه مى شويد. ذهن 
فرزند من تحت تاثيربمباران برندهاى مختلف تبليغاتى آنها قرار دارد؛ 
حاال من بايد با يك شمع در اين چلچراغ راه بيفتم و به فرزندم بگويم 
كه به اين تبليغات توجه نكن و به شمع من نگاه كن. براى اينكه شمع 
ــر قرار دهم بايد  ــود تا بتوانم اين چلچراغ را تحت تاثي من نورانى ش
ــوت كند.بهره مان ــى آن را ف براى آن هزينه كنم و اجازه ندهم كس
ــگاه هم شرايط مالى بسيار مطلوبى   بيان كرد: پژوهشكده و پژوهش
ندارد، اما رويكرد و اراده كلى مسئوالن كشور اين هست تا اين بخش 
ــت زيرا گاهى پيش مى آيد كه اراده  ــود. اين اراده مهم اس تقويت ش
تقويت وجود دارد اما بنيه مالى آن وجود ندارد. گاهى هم بنيه مالى 
ــبختانه در دولت جديد اين  ــا اراده وجود ندارد. خوش وجود دارد ام
ــانه ها در اين زمينه  رويكرد تقويت شده است اما نياز هست كه رس
كمك كنند. من بارها به اين موضوع اشاره كرده ام كه در رسانه ها تا 
چه اندازه توانستيم از هويت خودمان دفاع كنيم. اين مدرس دانشگاه 
ــريال هاى تلويزيونى اِلمان هاى فرهنگى را  افزود: در كداميك از س
مى بينيد؟ بسيارى از پوزيشن هاى فرهنگى يك سريال فرنگى است و 
به ندرت مى توان سريال هايى را از تلويزيون ديد كه به سراغ خانه هاى 
قديمى رفته اند يا از اِلمان هاى سنتى در آن استفاده كرده اند. در حالى 
كه كشور كره جنوبى داستان هاى فرهنگى خودش را به گونه اى به 
سريال هاى تلويزيونى تبديل مى كند كه من شنيدم يكى از آنها به 
120 زبان ترجمه و در كشورهاى مختلف به نمايش درآمده است. آيا 
ما توانستيم چنين كارى را انجام دهيم؟ توانستيم درباره داستان هاى 

هنرى فيلم يا سريالى را بسازيم و چنين موفقيتى را كسب كنيم؟
او درباره شاخص ترين پژوهش هايى كه تا كنون در پژوهشكده انجام 
ــال گذشته توانستيم برخى از  داده  شده است، بيان كرد: طى دو س
فنون را در عرصه بازشناسى سراميك و سفالينه ها احيا كنيم. در حوزه 
نساجى، ميناكارى، ساخت ادوات موسيقى سنتى، خودمان كارهايى 
انجام داديم و سازهايى جديدى را بر پايه هنرهاى سنتى بازشناسى 
كرديم. نگاه من به هنرهاى سنتى يك نگاه منجمد نيست تا آنچه را 
كه در دوره صفويه و ايلخانى كه بر اساس شيوه و سليقه هاى آن زمان 
درست شده بود را دوباره تكرار و ايجاد كنم، در حالى كه من امروز بايد 
چيزى را ايجاد كنم كه با سليقه امروز مردم من تطبيق داشته و اين 

پيشرفت در آن وجود داشته باشد.
ــلوار بپوشم و حتى كراوات بزنم و به  بهره مان گفت: اگر من كت و ش
كشور ديگرى سفر كنم، مامور چك كردن پاسپورت به محض اينكه 
چهره من را ببيند بدون آنكه به پاسپورتم نگاه كند متوجه مى شود 
كه من آسيايى هستم. چون صورت، رفتار و نوع گفتار من نمايانگر 
ــت. من معتقدم در پويا نمودن هنرهاى سنتى بايد  ــه من اس ريش
چنين اتفاقى رخ دهد يعنى در عين حالى كه در فيزيك آن اتفاقاتى 
ــد، اما به محض اينكه آن را ببيند متوجه شود كه ريشه  رخ داده باش
ــوع را مى بينيم؛  ــال در حوزه معمارى اين موض در تاريخ ما دارد. مث
ــال هزار و300 معماران ما يكسرى بناهايى  دهه هاى اول بعد از س
ــن اين كه ظاهر آنها  ــاختند كه زمانى آنها را نگاه مى كنيم در عي س
ــه آن را مى توان به راحتى در  ــبيه بناهاى تاريخى ما نيست ريش ش
معمارى سنتى ما دريافت كرد. بايد به روى اين نكات بحث و صحبت 
شود تا بتوانيم به پويايى ريشه دار برسيم و اين موضوع بسيار مهمى 

است.

ــر ارزش  هاى دفاع  مقدس آمده است:  در بخشى از بيانيه بنياد حفظ آثار و نش
دفاع مقدس ملت ايران افسانه شكست ناپذيرى ابرقدرت هاى سلطه گر جهانى 

به ويژه آمريكاى جنايتكار و جنگ افروز را در هم شكست.
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش  هاى دفاع  مقدس در بيانيه اى با گراميداشت هفته 
ــتن ديواره تزلزل ناپذير قدرت نظام سلطه و صهيونيسم  دفاع مقدس؛ شكس
جهانى را ناشى از الگوى مقاومت، پايدارى و دفاع مقدس هشت ساله ملت ايران 

در فراسوى مرزهاى كشور دانست.
ــمى و آشكارا در 31 شهريورماه  جنگ تحميلى هشت ساله كه به صورت رس
ــى نظام مقدس جمهورى  ــالمى و فروپاش 1359 با هدف نابودى انقالب اس
ــرت امام  ــمندانه حض ــد، با رهبرى حكيمانه و هوش ــالمى ايران آغاز ش اس
ــاع مقدس، ــران در دوران دف ــت اي ــت و پايدارى مل ــى(ره) و مقاوم خمين
 تحت الطاف و عنايات الهى بر خالف اراده باطل جبهه دشمن به نقطه سربلندى 
ــد، به گونه اى كه هم اكنون جهانيان ، و درخشندگى ايران اسالمى تبديل ش
به ويژه سردمداران نظام سلطه و استكبار،  بر هم خوردن معادالت منطقه اى 
به نفع مقاومت اسالمى و قرار گرفتن روند حوادث و تحوالت در مسيراهداف 
ــالمى را از پايه هاى دفاع مقدس رزمندگان اسالم در  و آرمان هاى انقالب اس
ــه اى و فرامنطقه اى آن  جبهه هاى نبرد با ارتش بعثى صدام و حاميان منطق

مى دانند.
دفاع مقدس ملت ايران افسانه شكست ناپذيرى ابرقدرت هاى سلطه گر جهانى 
به ويژه آمريكاى جنايتكار و جنگ افروز را در هم شكست و يك معيار و تجربه 
آموزنده و الهام بخش را فراروى ملل و جوامع سلطه پذير و در عين حال طالب 
آزادى و عدالت قرار داد تا با بكارگيرى مدل مقاومت و اراده ايرانى با عده و ٌعده 
ــيطانى و ظالم  ــپردن به وعده الهى به رويارويى با قدرت هاى ش كم و با دل س

بپردازند.
روايت هنرمندانه و تبيين هوشمندانه و واقع گرايانه جنگ تحميلى از چرايى تا 
فرجام و پيامدهاى آن به مثابه يك نياز راهبردى براى جامعه، مقوله اى است كه 
مى تواند آمادگى هاى دفاعى ملت ايران را تحكيم بخشيده و سپر مستحكمى در 
برابر بحران ها، تهديدها و خطرات احتمالى فراروى كشور در آينده ايجاد كند.

با تجليل از مقام شهيدان هميشه زنده تاريخ هشت ساله دفاع مقدس و تجديد 
ميثاق با آرمان هاى بلند امام راحل(ره) و تأكيد بر لزوم همت ملى در پاسداشت 
حماسه آفرينى هاى يادگاران ارزشمند دفاع مقدس در ارتش، سپاه، بسيج و 
ساير مدافعان دلير ميهن اسالمى و تمركز بيشتر نهادها و سازمان هاى فرهنگى 
كشور به ترويج و نهادينه سازى فرهنگ و ارزش هاى دفاع مقدس در متن جامعه  
ــالمى و پايدارى و مقاومت ملت سلحشور  اسالمى، در شرايطى كه انقالب اس
ــلمان و آزادى خواهان جهان در  ايران، الگوى بيدارى اسالمى ملت هاى مس
ــم و صهيونيسم جهانى است،  ــلطه استكبارى امپرياليس مقابله با تجاوز و س
معرفى و تبيين اهداف، آرمان ها و اصول انقالب اسالمى، فرهنگ و ارزشهاى 
ــور، «گفتمانى جهانى»  ــاى جغرافيايى كش ــدس در بيرون از مرزه دفاع مق
ــى به هدايت هاى هوشمندانه، حكيمانه و شجاعانه  را رقم زده است كه با تأس
مقام عظماى واليت و رهبرى حضرت امام خامنه اى عزيز(مدظله العالى) خواهد 
ــنگرهاى پيروزى را برخالف  توانست استمرار موفقيت ها و فتح پى در پى س
نقشه ها، فتنه ها و سناريوهاى پيچيده و فريبنده دشمن به ويژه در پروسه نفوذ 
ــتحكام بخشيده و ايران اسالمى را  و تأثيرگذارى بر نظام اسالمى را قوت و اس
همچنان پرچمدار و الگوى مطلوب سلطه ستيزى و دفاع از مظلوم و همچنين 
ــتضعف جهان به خصوص كشورهاى  كانون اميد و آرزوى ملل محروم و مس

مسلمان منطقه قرار دهد.

بيانيه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس:

دفاع مقدس؛ افسانه شكست ناپذيرى 
ابرقدرت ها را در هم شكست

مدير شبكه مستند اعالم كرد: آثار و مستندهايى كه پيش از انقالب ساخته 
شد و ما قرار است پخش كنيم؛ نيازى به مميزى زياد ندارد.

ــاره به رونمايى از اولين گنجينه  ــت خبرى خود  با اش امير تاجيك در نشس
تصاوير دفاع مقدس در فرمت hd گفت: در هشت ماه گذشته توسط آرشيو 
صداوسيما بخشى از فيلم هاى دفاع مقدس جمع آورى و ترميم شده است و 
ــاعت از تصاوير و فيلم هاى آن زمان آماده نمايش است و  امروز بيش از 25 س

در قالب 7 مستند 30 دقيقه اى در هفته دفاع مقدس به نمايش درمى آيد.
تاجيك با اشاره به اينكه قصد داريم اين روند را ادامه دهيم گفت: امروز كيفيت 
پخش در تلويزيون ها بسيار مهم است و ما به همين دليل ضمن ارتقاى كيفيت 
ــنتى به عريض ارتقاء  فيلم ها در شبكه مستند سيستم پخش را از حالت س
داده ايم.وى  در پاسخ به سوالى درباره پخش آثارى كه پيش از انقالب ساخته 
ــده و احتماال نياز به مميزى داردگفت: در زمان گذشته و دوران حكومت  ش
ــديدى كه روى فيلم ها بود بسيارى از مستندها به  پهلوى به دليل نظارت ش
ــى پرداختند. امروز نيز كه ما مى خواهيم اين مستندها را  مسائلى غيرسياس

پخش كنيم نيازى به مميزى خاصى ندارد.
وى ادامه داد: مستندسازانى همچون ناصر تقوايى از اين مساله استقبال كردند 
و حتى تقوايى در ديدارى كه با من داشت گفت؛  من به دليل اينكه جايى براى 
نگهدارى فيلم هايم نداشتم آن را به تلويزيون دادم و ما نيز از چنين رفتارهاى 
ــيو را دو عنصر مهم و اساسى در  استقبال مى كنيم. وى نيروى انسانى و آرش
تمامى رسانه ها و به خصوص شبكه مستند دانست و افزود: در دور جديد توجه 
به آرشيو در صداوسيما بسيار مهم است و ما قصد داريم براساس اين آرشيو 

فيلم هاى مستند مهمى درباره تاريخ معاصر نمايش دهيم.
تاجيك افزود: پخش فيلم هاى مستندى درباره حزب توده، خاطرات ارتشبد 
فردوست، دادگاه سينما ركس آبادان، كودتاى نوژه، دادگاه گروهك فرقان با 

كيفيت خوب آماده شده و به زودى آنها را پخش مى كنيم.
وى ادامه داد: مستندهايى درباره دهه 40 و 50 در حال آماده سازى است كه 

پخش مى شود.
ــيما نيز گفت: در دهه 60 و پيش  مهندس انبارلويى مديركل آرشيو صداوس
از آن فيلمى هايى به صورت 16 و 8 ميليمترى ضبط شدند كه امروز هر چند 
كيفيت خوبى ندارند اما به عنوان سند تاريخى بسيار ارزشمند هستند. لذا ما 
آنها را ترميم كرده و قصد داريم با فرمت HD به نمايش دربياوريم.وى ادامه 
ــيو نگه داشته شده و براى بازسازى  داد: برخى فيلم ها 30 سال است در آرش
ــت كه مى توانيم ــود و برآورد ما اين اس ــيده ش آنها زحمت زيادى بايد كش
ــازى و اصالح كنيم. البته با دستگاه هاى فعلى   10 هزار دقيقه تصوير را بازس
هر ثانيه ترميم يك فيلم 5 ثانيه به طول مى كشد اما با دستگاه هاى جديدى 
ــه اندازه يك ثانيه  ــدارى آن را داريم هر يك ثانيه ترميم فقط ب كه قصد خري

طول مى كشد.
 وى ادامه داد: همچنين آرشيو صداوسيما گسترش پيدا كرده و ما امروز تا ده 
سال آينده هر فيلمى كه توليد شود را مى توانيم نگهدارى كنيم.وى ادامه داد: 
ــا مراجعه مى كنند كه تقاضاى  همچنين افراد حقيقى و حقوقى زيادى به م
تصاوير آرشيوى دارند و ما اين تصاوير را به صورت اصالح شده به آنها عرضه 
مى كنيم.انبارلويى افزود: بسيارى از افراد به صورت 8 ميليمترى فيلم هايى 
ــور عراق نيز تصاويرى از  دارند كه ما آنها را ترميم كرده ايم همچنين در كش
جنگ هشت ساله عليه ايران ضبط شده بود كه قصد داريم از راهكارهايى آنها 
را به دست بياوريم و ترميم كرده و نمايش دهيم.در پايان اين نشست گنجينه 

آثار سينماى دفاع مقدس رونمايى شد.

در نشست خبرى مدير شبكه مستند مطرح شد:
آثار مستندسازان قديمى

 نياز به مميزى خاصى ندارد
استندآپ كمدى ها را سياسى نكنيم

دوگانگى در ارائه مجوز كتاب

مدير پژوهشكده هنرهاى سنتى؛

از هنرهـاى 
دستـى هم 

مثل خـودرو 
حمـايت كنيد



خبر خبر 

یک بیمارستان صحرایی در روستای قراب شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری 
توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بسیج جامعه پزشکی راه اندازی شده است.

در پنج س��ال اخیر در چهارمحال و بختیاری تاکنون شش بیمارستان صحرایی در 
نقاط مختلف استان راه اندازی شده است که این بیمارستان هفتمین بیمارستانی 
صحرایی است که در این منطقه استان به مناس��بت هفته دفاع مقدس راه اندازی 
 شده اس��ت.در این بیمارستان خدمات رایگان پزش��کی ودرمانی به عشایر منطقه 
دیناران اردل استان چهارمحال و بختیاری ارائه می شود.این بیمارستان دارای بخش 
اطفال، داخلی، زنان و زایمان، جراحی، دندانپزشکی، پانسمان و تزریقات و...است.

صف های طوالنی محرومان شهرستان هشت بندی در بیمارستان صحرایی نیروی 
زمینی سپاه

پیش بینی مراجعه ۱۰ هزار نفر به بیمارستان صحرایی اردل
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خصوص راه اندازی این بیمارستان گفت: 
این بیمارس��تان دومین بیمارستانی صحرایی است که امس��ال در مناطق محروم 
استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.مرتضی هاشم زاده عنوان کرد: این 
بیمارستان در منطقه روستای قراب شهرس��تان اردل راه اندازی شده و به عشایر و 
مردم روستاهای منطقه خدمات پزشکی و درمانی ارائه می کنند.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: خدمات ارائه شده به بیمارسان با دفترچه بیمه های روستایی 
و عشایری انجام می ش��ود و تمام خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.وی بیان 
کرد: در این بیمارستان دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار داده می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در این بیمارستان، بیماران که نیاز به 
 درمان های تخصصی دارند شناسایی و به مراکز درمانی تخصصی استان ارجاع داده 
می شوند.هاشم زاده تاکید کرد: پیش بینی می ش��ود بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم 

منطقه به این بیمارستان مراجعه کنند.

رییس حوزه هنری چهارمح��ال و بختیاری گفت: پویانمایی»مس��افر« 
از تولید حوزه هنری اس��تان به بخش داوری چهارمین جش��نواره آثار و 

تولیدات مراکز استانی حوزه های هنری سراسر کشور راه یافت.
 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی ح��وزه هن��ری

 چهارمح��ال و بختیاری، حجت اهلل ش��یروانی اظهار داش��ت: پویانمایی 
»مس��افر« برداش��تی آزاد از داس��تان »یه تیکه کوچک« اث��ر لئولئونی 
نویس��نده مش��هور ایتالیایی اس��ت که در مدت زمان ش��ش دقیقه و به 
صورت سه بعدی تولید شده است.وی افزود: این اثر به کارگردانی »جمال 
اس��کویی« به مدت زمان شش دقیقه و به صورت س��ه بعدی تولید شده 
است.رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: انیماتوری این 
اثر را لیال وفادار انجام داده و زهرا مس��ائلی طراحی زمینه، حامد باقری و 
 داریوش اسکویی تدوین و صداگذاری و جلوه های ویژه این اثر را انجام داده

 است.شیروانی خاطر نشان کرد: حوزه هنری استان با توجه به محدودیت 
اعتبارات تالش کرده ضمن تولید آثار مطلوب از فیلم سازان استان حمایت 
کند.وی گفت: انیمیشن در حوزه هنری اس��تان به صورت جدی دنبال 
می شود که سال گذشته دو اثر انیمیشن »مس��افر« و »ایستگاه چندم« 

تولید و یک اثر آن به جشنواره تولیدات راه یافته است.
رییس ح��وزه هنری چهارمح��ال و بختیاری تصریح ک��رد: حوزه هنری 
اس��تان 18 فیلم از تولیدات خود را به چهارمین دوره جشنواره تولیدات 
ارس��ال کرده که یک اثر انیمیش��ن از این آثار به مرحله داوری جشنواره 

راه یافته است.
ش��یروانی ادامه داد: 20 فیلم کوتاه داس��تانی،20 اثر پویانمایی و موشن 
گرافیک، 3 اثر فیلم بلند، 18 اثر مستند و س��ه  اثر نماهنگ از حوزه های 
هنری سراسر کشور به جش��نواره تولیدات چهارم با هم رقابت می کنند.

وی اف��زود: چهارمین جش��نواره آثار ودتولی��دات مراکز اس��تانی 7 تا 9 
 مهرماه ب��ا حضور حوزه هنری مراکز اس��تانی در اس��تان اصفهان برگزار 

می شود.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اس��امی گفت: سد خاکی در 
منطقه روستای امام قیس بخش گندمان شهرستان بروجن ساخته می شود.

امیر عباس سلطانی با اشاره به اینکه سد خاکی در روستای امام قیس بخش گندمان 
 شهرستان بروجن س��اخته می شود، اظهار داش��ت: ۵۶ میلیارد تومان بودجه این 
سد است .وی افزود: امسال برای شروع کار و انتخاب پیمانکار در ابتدای کار پروژه، 
دو میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.نماینده مردم شهرستان بروجن در 
مجلس شورای اسامی عنوان کرد: بقیه بودجه ساخت این پروژه از اعتبارات دولت 
و منابع پیش بینی شده دیگر در سال آینده تخصیص پیدا می کند.وی گفت: پیش 
بینی می شود طی دو سال آینده در صورت اختصاص به موقع اعتبارات این پروژه 
به بهره برداری برسد.امیر عباس سلطانی تصریح کرد: در پشت این سد ۲۰ میلیارد 
مترمکعب آب ذخیره سازی می شود و بسیاری از اراضی منطقه روستای امام قیس 
بروجن با بهره برداری از این س��د زیر کشت محصوالت کشاورزی می رود.نماینده 
مردم شهرس��تان بروجن در مجلس شورای اس��امی گفت: ساخت این سد نقش 
مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش مهاجرت مردم از روستا به شهرها دارد.وی تاکید 
کرد: بهره برداری از این سد نقش مهمی در حفظ منابع آب منطقه دارد.امام قیس 
روستایی با جمعیت حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر از توابع بخش گندمان شهرستان 

بروجن استان چهار محال و بختیاری است.

 بیمارستان صحرایی
 در اردل راه اندازی شد

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری؛
پویانمایی »مسافر« به جشنواره تولیدات 

مراکز استانی راه یافت 

نماینده مردم بروجن در مجلس:
سد خاکی در بخش گندمان ساخته می شود

رییس خانه ی کشاورز اس��تان چهارمحال و بختیاری با بیان این که انتقال آب 
غیرقانونی و از طریق تونل فاجعه ای ملی را به دنبال دارد، به تشریح عواقب اجرای 
تونل »بهشت آباد« در این استان پرداخت اظهار کرد: با اجرای تونل بهشت آباد 
۲۱7 رشته قنات و ۱۲ هزار هکتار زمین در استان چهارمحال و بختیاری خشک 

می شود.
وی افزود: هر پروژه ی انتقال آب باید قوانین و معیارهای کمیسیون های جهانی 
و داخلی را رعایت کرده و همه ی مجوزهای قانونی و زیست محیطی را اخذ کند، 
اما متأسفانه اکنون این مهم از س��وی عده ای زیاده طلب در کشور نادیده گرفته 

شده است.
نوربخش با اش��اره به این که اجرای تونل بهش��ت آباد مهاج��رت ۱۶ هزار نفر از 
این منطقه در آین��ده ای نزدیک را به دنبال خواهد داش��ت، گف��ت: در صورت 
عدم مطالعه دقیق کارشناس��ی اجرای این پروژه می توان��د مخاطرات فراوانی 
برای محیط زیس��ت، کش��اورزی، باغداری منطقه هم چنین مسائل اجتماعی 
داش��ته باش��د.وی افزود: با حفر تونل بهش��ت آباد در عمق بی��ش از 3۰۰ متر 
دشت های شلمزار، جونقان، کیار، هفشجان، فرخ شهر و شهرکرد که ۶۰ درصد 
 جمعیت اس��تان را تش��کیل می دهند، با محرومیت ها و مشکات جدی مواجه 

می شوند.
رییس خانه ی کش��اورز چهارمح��ال و بختیاری ب��ا بیان این که س��هم الزم از 
منابع آبی بهش��ت آباد برای استان در نظر گرفته نشده اس��ت، اظهار کرد: حفر 
این تون��ل پیامده��ای جبران ناپذی��ر و محدودیت ه��ا و محرومیت هایی برای 
آیندگان این اس��تان در شهرس��تان های ش��هرکرد، بروجن، اردل، فارس��ان و 
کیار به وجود خواه��د آورد.به گفت��ه ی وی، مجامع معتب��ری هم چون»مرکز 
پژوش های مجلس« طی نامه ای در مرداد ماه سال 9۱ و »سازمان بازرسی کل 

کشور« طی نامه ای در شهریورماه س��ال 9۰ و »سازمان حفاظت محیط زیست 
کش��ور« طی نامه ای در مهرماه 8۶ بر ای��ن موضوع اتفاق نظ��ر دارند که تونل 
 بهشت آباد با چالش جدی زیست محیطی و اجتماعی مواجه است و نباید حفر

 شود.
نوربخش ایج��اد ریزگردها و از میان رفتن زیس��ت گاه های گیاه��ی، جانوری، 
ب��وم زیس��ت ها و مناب��ع طبیع��ی را از مهم تری��ن ع��وارض حف��ر ای��ن تونل 
دانس��ت و اظهار کرد: با حفر تون��ل و خالی ش��دن منطقه از پوش��ش گیاهی 
 و جان��وری، زمین ها ب��ه کوی��ر و در نتیج��ه کانون تولی��د ریزگرده��ا تبدیل

می شوند.
وی با اش��اره به ضرورت تغیی��ر روش اجرای ط��رح انتقال آب بهش��ت آباد از 
تون��ل ب��ه لول��ه، روش انتق��ال آب از طری��ق تون��ل ۶۲ کیلومتری را بس��یار 
خطرن��اک و فاجعه ب��ار خواند و اف��زود: مردم اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
نتق��ال آب س��بزکوه و گاب را خواس��تار   هم چنی��ن تغیی��ر در روش ا

هستند.
 نوربخ��ش خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه ض��رورت توس��عه ی اس��تان

 چهارمحال و بختیاری و نیازمندی آن به آب در راستای تحقق این مهم می طلبد 
 مسووالن استان در این زمینه و حفظ منابع آبی اس��تان اهتمام ویژه ای داشته

 باشند.
وی یادآور ش��د: ضرورت دارد پ��روژه ی انتقال آب بهش��ت آباد دوراندیش��انه 
و علم��ی انج��ام گرفت��ه و مدیری��ت هم��ه ی مراح��ل از مطالع��ه ت��ا انتقال 
آب و مدیری��ت پ��س از آن در دس��ت اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
 باش��د و از اعم��ال س��لیقه های ف��ردی ب��ه ش��دت جلوگی��ری ب��ه عم��ل

 آید.
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رییس خانه ی کشاورز استا ن چهارمحال و بختیاری؛

تونلیکه»بهـشـتآبـاد«راجهـنممیکند

حصروراثت
6/500  خانم وجیهه حیدر زاده اصفهانی دارای شناسنامه شماره 1158 به شرح دادخواست 
به کالسه 3103/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  
عزت فروغی ابری به شناسنامه 1258 در تاریخ 89/08/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- باقر حیدرزاده اصفهانی ش ش 11802 
زوج 2- وجیهه حیدر زاده اصفهانی ش ش1158 فرزند3- زه��را حیدر زاده اصفهانی ش ش 
1456 فرزند4- شهناز حیدر زاده اصفهانی ش ش 1057 فرزند 5- راضیه حیدر زاده اصفهانی 
ش ش 63702فرزند6- مهری حیدر زاده اصفهانی ش ش 1495 فرزند7-فخری حیدر زاده 
اصفهانی ش ش 53550 فرزندو الغیر. 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 نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف: 16194 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/497  خانم معصومه کاریون دارای شناس��نامه شماره 225 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3108/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فیض اله صبوری به شناس��نامه 10 در تاریخ 93/11/20 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه کاریون 225 زوجه2- فرشاد 
صبوری 2599 فرزن��د 3- ملی��ح س��ا صب��وری 4711055721 فرزند 4- نگی��ن صبوری 
0011199539 فرزند 5- فرشید صبوری 841 فرزند و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16197 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/498  خانم معصومه کبیری رنانی دارای شناس��نامه ش��ماره 9582 به شرح دادخواست به 
کالسه 3107/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان خدیجه صابری به شناس��نامه 7067 در تاریخ 84/04/05 اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره کبیری رنانی ش ش 
450 فرزند2- معصومه کبیری رنانی ش ش 9582فرزند 3- فاطمه کبیری رنانی ش ش 396 
فرزند-4- طیبه کبیری رنانی ش ش 190 فرزند 5- نرگس کبیری رنانی ش ش 430فرزند6- 
رمضان کبیری ش ش 51فرزند و الغیر. 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 نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م/الف: 16196 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/499  سید مجید موحد ابطحی دارای شناسنامه شماره 1192 به شرح دادخواست به کالسه 
3106/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید فضل اله موحد ابطحی به شناسنامه 43690 در تاریخ 93/08/20 اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بدر السادات فدکی ش ش 
688 زوجه2- مائده سادات موحد ابطحی ش ش4502 فرزند 3- نفیسه موحد ابطحی ش ش 
2222 فرزند-4- فخر السادات موحد ابطحی ش ش 231 فرزند 5- بتول موحد ابطحی ش ش 
1397فرزند6- سید محمد تقی موحد ابطحی ش ش 571 فرزند7-سید مجید موحد ابطحی 
ش ش 1192 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

16195 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/501  وجیهه حیدر زاده اصفهانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1158 به شرح دادخواست به 
کالسه 3104/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  

شادروان باقر حیدر زاده اصفهانی به شناس��نامه 11802 در تاریخ 93/06/09 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- وجیهه حیدر زاده 
اصفهانی ش ش1158 فرزند2- زهرا حیدر زاده اصفهانی ش ش 1456 فرزند-3- شهناز حیدر 
زاده اصفهانی ش ش 1057 فرزند 4- راضیه حیدر زاده اصفهانی ش ش 63702فرزند5- مهری 
حیدر زاده اصفهانی ش ش 1495 فرزند6-فخری حیدر زاده اصفهانی ش ش 53550 فرزندو 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16193 

رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/502 خانم اکرم امید زاده دارای شناس��نامه شماره 1276 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3101/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان 
اسمعیل امید زاد به شناسنامه 124 در تاریخ 93/01/04 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسن امید زاد ش ش29675 فرزند2- 
مرتضی امید زاد ش ش 697  فرزند-3- مصطفی امید زاد ش ش 1884 فرزند 4- عباس امید 
زاد ش ش 3005 فرزند5-فاطمه امید زاده  ش ش 349 فرزند6- اکرم امید زاده ش ش 1276 
فرزند7- عفت امید زاد  ش ش 211 فرزند 8- رضوان حسن حسینی ش ش 225 همسرو الغیر. 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف: 16192 رییس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/503  آقای محمد رضا امینی دارای شناسنامه ش��ماره 523 به شرح دادخواست به کالسه 
3098/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان 
عزت اله امینی به شناس��نامه 128 در تاریخ 94/05/12 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمد رضا امینی  ش ش 523 فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16191 

رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/504آقای  مهرداد صادقی باغ سرخی  دارای شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به 
کالسه 2916/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  
شادروان علی اکبر صادقی باغسرخی به شناسنامه 7740 در تاریخ 93/12/10 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهرداد صادقی 
باغسرخی ش ش109 فرزند2- ایراندخت  صادقی ش ش 18678 همسر-3- مهدی صادقی 
باغس��رخی ش ش 467 فرزند 4- مهوش صادقی باغس��رخی ش ش 599  فرزند5- پریوش 
صادقی باغسرخی ش ش 783 فرزند6-فاطمه صادقی باغسرخی ش ش 1291 فرزندو الغیر. 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف: 16189 رییس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/505آقای  سید احمد رضا غرضی  دارای شناس��نامه شماره 29804 به شرح دادخواست به 
کالسه 3055/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  
شادروان سید حسن غرضی به شناس��نامه 18711 در تاریخ 94/04/19 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید علیرضا غرضی ش 
ش1016 فرزند2- س��ید احمدرضا غرضی ش ش 29804 فرزند-3- سید محمد رضا غرضی 
ش ش 31738 فرزند 4- فاطمه سادات غرضی ش ش 573  فرزند5- عفت بازار مرغی ش ش 

1425 همسر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

16188 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/506آقای احمد صادقی خوراس��گانی دارای شناس��نامه ش��ماره 130 به شرح دادخواست 
به کالسه 3079/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که  شادروان عباسعلی صادقی خوراسگانی  به شناس��نامه 412 در تاریخ 91/05/16 اقامتگاه 
دائمی خود را ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- احمد 
صادقی خوراسگانی ش ش130 فرزند2- علی صادقی ش ش 459 فرزند-3- محمود صادقی 
ش ش 258 فرزند 4- حیات خان احمدی بافقی ش ش 3199 همس��رو الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16187 رییس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/507  خانم  ش��قایق بنائی دارای شناس��نامه ش��ماره 245 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3085/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان 
محمد باقر بنائی  به شناسنامه 145 در تاریخ 94/04/20 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهس��تی بنائی ش ش468 فرزند2- 
شقایق بنائی ش ش 245 فرزند-3- یاس��مین بنائی ش ش 902 فرزند 4- پروانه عزیزی ش 
ش 223 همسرو الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

16186 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/508  خانم  اختر اسدیان قهفرخی دارای شناسنامه شماره 94 به شرح دادخواست به کالسه 
3083/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان 
غالمرضا اسدیان قهفرخی  به شناسنامه 176 در تاریخ 93/12/09 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مژگان اس��دیان قهفرخی  ش 
ش184 فرزند2- افسر اسدیان قهفرخی  ش ش 72 فرزند-3- اختر اسدیان قهفرخی  ش ش 
94 فرزند 4- حمید اسدیان قهفرخی  ش ش 250 فرزند 5- سلیمه اسدیان قهفرخی  ش ش 
8421 فرزند 6- حبیب اس��دیان قهفرخی   ش ش 78 فرزند 7- فرخنده مشرف ش ش 233 
همسرو الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16185 

رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصروراثت

6/509  آقای محمدرضا مسیبی دارای شناسنامه شماره 1708 به شرح دادخواست به کالسه 
3082/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه داوری به شناس��نامه 1012 در تاریخ 92/02/11 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمدرضا مس��یبی ش.ش  1708 
همسر. 2- محمدرضا سپهر ش.ش 6588 فرزند 3- لیال س��پهر ش.ش 1987 فرزند 4- مینا 
سپهر ش.ش9558 فرزند 5- مرجان س��پهر ش.ش 24742 فرزند 6- آتوسا مسیبی ش.ش  
1272772837 فرزند 7- خاتون داوری دولت آبادی ش.ش 5906 مادر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16184 رییس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان 

حصروراثت
6/510  آقای سید بهنام حسینی اعتصامی دارای شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست 
به کالسه 3068/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید رضا حسینی اعتصامی به شناس��نامه 5709 در تاریخ 94/05/11 اقامتگاه 
دائمی خ��ود را بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��ید 
محمد حسینی اعتصامی 8510 فرزند 2- سید علی حس��ینی اعتصامی 324 فرزند 3- سید 
بهنام حسینی اعتصامی 323 فرزند 4- فخرالسادات حسینی اعتصامی 122 فرزند 5-نفیسه 
حسینی اعتصامی 2437 فرزند 6- آمنه بیگم میر شمس 21654 همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت یک ماه یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16183 رییس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/511  خانم اقدس اداودی جلفائی دارای شناس��نامه ش��ماره 201 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 3071/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرتضی بهشتی مارنانی به شناسنامه 542 در تاریخ 94/05/14 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ناصر بهشتی مارنانی 
672 فرزند 2- منصور بهش��تی مارنانی 517 فرزند 3- فرش��ید بهش��تی مارنانی 926 فرزند 
4- فرشته بهشتی مارنانی 770 فرزند 5- اقدس اداودی جلفائی 201 همسر و الغیر. 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 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف: 16182 رییس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/512  آقای احمدرضا نظری دارای شناسنامه ش��ماره 1647 به شرح دادخواست به کالسه 
3066/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حیدرعلی نظری به شناس��نامه 86 در تاریخ 92/04/21 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فرخنده حیدری زاده طالخونچه 145 
زوجه 2- کرمعلی نظری طالخونچه 1256 پدر 3- آمنه نظری 814 فرزند 4- اکرم نظری 1088 
فرزند 5- اعظم نظری 89 فرزند 6- روح اله نظ��ری 3101 فرزند 7- احمدرضا نظری 1647 و 
الغیر. 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 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16180 رییس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/513  آقای پیمان قائلی دارای شناس��نامه ش��ماره 3467 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3063/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه پانیده آزاد به شناسنامه 739 در تاریخ 92/04/10 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پیمان قائلی 3467 فرزند 2- پویان قائلی 
4052 فرزند 3- پژمان قائلی 2303 فرزند و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م/الف: 16179 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصروراثت

6/514  خانم ملیحه قانونی دارای شناس��نامه ش��ماره 1322 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3057/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فخری مشرفی به شناسنامه 6359 در تاریخ 92/07/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ایرج قانونی 927 فرزند 2- تورج قانونی 
41121 فرزند 3- مسعود قانونی 1018 فرزند 4- ملیحه قانونی 1322 فرزند و الغیر. 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 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف: 16178 رییس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان 
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ــران را از  ــهم اي ــر ارتباطات و فناورى اطالعات، س  معاون وزي
ــارد يورو يعنى  ــات دنيا معادل 26 ميلي اقتصاد فناورى اطالع

حدود 100 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
ــداد  ــن روي ــه اولي ــم اختتامي ــرارى در مراس ــى ب مرتض
ــم و فناورى  ــه در محل پارك عل ــى هكاتون ايران ك كارآفرين
ــاى برنامه  ــد، هدفمند كردن رويداده ــتان البرز برگزار ش اس
ــب و كار درحوزه ICT را ضرورى  نويسى درجهت توسعه كس
ــاره به ظرفيت هاى اقتصاد حوزه ارتباطات و  ــمرد و با اش برش
ــاد دنيا بيش از  ــهم ICT در اقتص فناورى اطالعات گفت : س
2600 ميليارد يورو است كه اگر به نسبت جمعيت كشور يك 
درصد از اين مبلغ در ايران محقق شود، 26 ميليارد يورو يعنى 
حدود 100 هزار ميليارد تومان سهم ايران از اقتصادICT دنيا 

خواهد بود .
ــاالنه محقق  ــور كه س وى تاكيد كرد: كل بودجه عمرانى كش

ــود حدود 20 هزار ميليار تومان است اما در حال حاضر  مى ش
ــى اقتصاد  ــاليانه فعل ــهم س حدود 35 هزار ميليارد تومان س
ــت و ما بايد تالش كنيم با توسعه كسب  حوزه ICT كشور اس
ــارد تومان اين اقتصاد و كارهاى جديد در جذب 65 هزار ميلي

كوشا باشيم.
ــاى وزارت ارتباطات و  ــتان ه معاون دولت، مجلس و امور اس
ــانى نيز  ــت: در زمينه نيروى انس فناورى اطالعات اظهار داش
ــور در حوزه ICT تحصيل  ــجويان كش حدود 17 درصد دانش
ــگاه شريف، 81 نفر در  مى كنند و از 100 دانشجوى اول دانش
ــاورى اطالعات تحصيل ــته هاى مرتبط با ارتباطات و فن رش

ــانى فعال و نخبه  ــانگر حضور نيروى انس  كرده اند كه اين نش
كشور، در اين صنعت است .

وى ادامه داد:  مهم ترين برنامه وزارت ارتباطات توسعه كسب 
ــت و  ــتغال درحوزه فناورى اطالعات و ارتباطات اس وكار و اش

ــال گذشته، زيرساخت هاى  با اقدامات صورت گرفته در دو س
ــور توسعه يافته و فضا براى توسعه  اين حوزه  درتمام نقاط كش

خدمات و اشتغال فراهم شده است.
برارى با تاكيد بر اينكه فناورى اطالعات در هر صنعتى وارد شود 
باعث گسترش رفاه و كاهش هزينه ها مى شود،  گفت: قبل از 
ورود فناورى اطالعات به صنعت بانكدارى هزينه هر خدمت در 
ــبكه بانكى بالغ بر 1000 تومان بود كه با ورود دستگاه هاى  ش
ATM اين هزينه به 100 تومان و با ورود بانكدارى اينترنتى 
ــت و در عين حال  هزينه هر تراكنش به 15 تومان كاهش ياف

دسترسى مردم به خدمات بانكى آسان شد.
ــب اين صنعت، نيروى  وى گفت: بايد از اقتصاد بزرگ و مناس
ــب موجود در كشور، استفاده بهينه  انسانى و زيرساخت مناس
كرد تا با ايجاد كسب و كارهاى جديد، بتوانيم سهم مناسبى از 

اقتصاد كشور را در اين صنعت جذب كنيم.

ــعه علوم و فناورى  ــتاد توس عضو شوراى س
گياهان دارويى و طب سنتى گفت: با استفاده 
ــا گياهان  ــتى مرتبط ب ــاى زيس از فناورى ه
ــورمان، مى توان اين حوزه را  دارويى در كش

جهانى كرد.
ــاط  ــاره  ارتب ــوى درب ــد معن ــيد مجي س
زيست فناورى با حوزه گياهان دارويى   اظهار 
ــاظ  بهبود  ــت فناورى به لح كرد: بحث زيس
ــردارى، ارتباط  ــى و بهره ب كيفيت، اثربخش

بسيار نزديكى با حوزه گياهان دارويى  دارد.
ــا به امروز در  معنوى از جمله اقداماتى كه ت
رابطه با حوزه زيست فناورى و گياهان دارويى 
ــوع كيت هاى  ــت را موض ــورت گرفته اس ص
ــت: در زمينه  ــرد و گف ــخيصى عنوان ك تش
بيمارى هاى گياهى و ريز ازديادى، اقدامات 
ــت كه در آينده  ــيارى صورت گرفته اس بس

ــب تحول اين  ــك مى تواند موج نزدي
حوزه باشد.

ــتفاده از  ــا اس ــه داد: ب وى ادام
ــى،  ــى پرورش ــان داروي گياه

ــب ترى را در  ــام مناس ــوان ارق مى ت
رابطه با گياهان دارويى كه ارزش افزوده 

باالترى دارند، توليد كرد. 
ــه بخش  ــوش كنيم ك ــا نبايد فرام ام
ــور  عمده اى از گياهان دارويى در كش
ــى برداشت  ما به صورت بومى و وحش

مى شود. 
اما مواردى كه به صورت پرورشى 

قابل توليد و تكثير هستند، مى توانند از علم 
زيست فناورى بهره مند شوند.

ــز  مرك ــتى  زيس ــاى  فناورى ه ــاون  مع
همكارى هاى معاونت علمى، گياهان دارويى 
ــت و  ــور ما دانس ــه مزيت هاى كش را از جمل
ــور  ــات گياهان دارويى در كش گفت: راه نج
ــت كه آن را از بحث خام فروشى به  ما اين اس
محصوالت فرآورى شده با ارزش افزوده باالتر 

تبديل كنيم.
وى جلوگيرى از خام فروشى گياهان دارويى 
ــدن به بازارهاى  ــرط قطعى و وصل ش را ش
ــتانداردها و  ــطح اس بين المللى را ارتقاى س
ــرد و افزود:  ــى عنوان ك ــازار جهان ورود به ب
ــى عامل موثرى  ــن رو گياهان داروي از همي
ــور  ــبرد اهداف اقتصاد مقاومتى كش در پيش

خواهد بود.
عضو شوراى ستاد توسعه علوم و فناورى 

ــنتى همچنين  ــى و طب س ــان داروي گياه
ــاره به تحوالت مهندسى ژنتيك و ورود  با اش
آن به حوزه گياهان دارويى خاطرنشان كرد: 
به طور عملى بهينه سازى فرايند رشد، كشت، 
تكثير و شرايط اين چنينى در حوزه گياهان 
دارويى با علم زيست فناورى دستخوش تغيير 

و تأثير قرار گرفته است.
معنوى ادامه داد: اگر بخواهيم گياهان دارويى 
را از منظر بيوتكنولوژى نوين بررسى كنيم، 
ــت بافتى كه  موضوعات ريز ازديادى ها و كش
مى تواند به تكثير گياهان دارويى كمك كند 

در اين مقوله جاى داده مى شود.
ــاى ثانويه نيز  ــث متاگوليت ه وى افزود: بح
موضوعى مرتبط با گياهان دارويى است كه 

در حال بررسى بر روى آن هستيم. 
ــه از گياهان براى  همچنين فناورى هايى ك
توليد فناورى هاى زيستى استفاده مى شود، 
ــوى توانايى  ــتند. معن ــى هس در حال بررس
ــا، داروهاى  ــى بادى ها، آنتى ژن ه توليد آنت
مختلف و موضوعاتى چون استفاده از فناورى 
ــخيص  ــى در تش ــاى مولكول ــا روش ه ب
بيمارى هاى گياهى را موضوعى مهم 
ــى و طب  ــه گياهان داروي در زمين
سنتى عنوان كرد و گفت: بسته هاى 
ــه در نظر  ــخيصى  در اين زمين تش
ــت كه مى تواند كمك  ــده اس گرفته ش
شايانى به طب سنتى 

ما  كند.

رييس دانشگاه آزاد واحد فومن:

راه اندازى شركت هاى دانش بنيان در اولويت است
زيست فناورى مى تواند موجب جهانى شدن

 گياهان دارويى ايران شود

رييس دانشگاه آزاد فومن و شفت بر ضرورت 
ــان و  ــش بني ــركت هاى دان ــدازى ش راه ان
بهره مندى از دستاوردهاى علمى و پژوهشى 

تاكيد كرد.
سيد سجاد با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسالمى 
با پشتيبانى امام راحل راه اندازى شده است، 
اظهار كرد: ارتقاى سطح علمى و كيفى سازى 
ــى از جمله  ــى و پژوهش مهارت هاى آموزش

وظايف دانشگاه ها است.
ــاختارى و ادارى  ــائل س ــاره به مس وى با اش
ــالمى، تعداد اعضاى هيأت  ــگاه آزاد اس دانش
ــگاه را حدود 67  علمى و كارمندان اين دانش
نفر دانست و افزود: در حال حاضر اين دانشگاه 
ــران، معمارى،  ــامل عم ــته  ش داراى 22 رش
ــك، الكترونيك و  ــابدارى، رايانه، مكاني حس

صنايع غذايى است.
گشتى خاطرنشان كرد: تاكنون حدود 300 
دانشجوى جديد به صورت الكترونيكى در اين 

دانشگاه ثبت نام كرده اند و در حال حاضر رتبه 
هفتم استان را در اين زمينه اخذ كرده ايم.

وى با بيان اينكه نقدينگى اين واحد با توجه 
ــاختمان فعلى و  ــاى تعميرات س به هزينه ه
واحد آموزشى در حال تاسيس كاهش يافته 
ــد فيزيكى ساختمان  است، تصريح كرد: رش
آموزشى و ادارى در حال احداث اين دانشگاه 

52 درصد است.
ــد فومن  ــالمى واح ــگاه آزاد اس رييس دانش
ــگاه آزاد را صددرصد وابسته  ــفت، دانش و ش
ــجويان عنوان كرد و افزود:  ــهريه دانش به ش
ــل و همكارى در  ــعى و تالش ما تعام تمام س
ــت چرا كه  ــاختمان اس ــازى اين س آماده س
ــوزش عالى در  ــگاه آزاد نماد حضور آم دانش

شهرستان است.
ــركت هاى  ــت فعاليت هاى ش ــه اهمي وى ب
ــى  ــتاى توليد ثروت ناش دانش بنيان در راس
ــاره  ــى اش ــتاوردهاى علمى و پژوهش از دس

ــگاه  ــيارى از واحدهاى دانش كرد و گفت: بس
ــتاى اقتصاد شركت هاى  آزاد اسالمى در راس
ــن  ــت و تامي ــال فعالي ــان در ح ــش بني دان

هزينه هاى مالى هستند.
ــگاه آزاد اسالمى  ــتى تصريح كرد: دانش گش
واحد فومن و شفت نيز با توجه به توان علمى و 
ساختارى بايد در اين راستا گام بردارد و بتواند 
با استفاده از امكانات آزمايشگاهى و كارگاهى، 

منابع مالى مورد نياز خود را تامين كند.
ــروت از پژوهش ها و  ــد ث ــا تولي وى گفت: ب
دستاوردهاى علمى مى توان گام هاى موثرى 
برداشت كه رسيدن به اين مهم نيازمند همت 

واال، پيگيرى، جديت و برنامه ريزى است.
ــش فضيلت و  ــر افزاي ــوول ب ــام مس اين مق
معرفت در اعضاى هيأت علمى و دانشجويان 
ــيس و راه اندازى  ــزود: تاس ــرد و اف تاكيد ك
شركت هاى دانش بنيان در اين دانشگاه يكى 
ــت كه به جد پيگير آن  ــائل مهمى اس از مس

خواهيم بود.
ــداد واحدهاى  ــد تع ــا بيان اينكه با رش وى ب
ــجو در دانشگاه هاى  ــگاهى تعداد دانش دانش
ــت، يادآور  ــش يافته اس ــالمى كاه آزاد اس
ــت درون  ــا رقاب ــگاه هاى آزاد ب ــد: دانش ش
ــتند اين در  ــه هس ــگاهى مواج و برون دانش
ــر وضعيت  ــجو ب ــت كه جذب دانش حاليس
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى منطقه اثرگذار 

خواهد بود.
ــجو را نيازمند تمهيدات  گشتى، جذب دانش
ــت و اضافه كرد: بر اساس آخرين  ويژه دانس
اطالعات، هزار و 856 دانشجو در تابستان در 

حال تحصيل در اين دانشگاه بودند.
ــد فومن  ــالمى واح ــگاه آزاد اس رييس دانش
ــه پيگير  ــادآورى اينك ــفت در پايان با ي و ش
ــى ارشد در  ــته هاى كارشناس اخذ مجوز رش
ــت، اظهار كرد: فومن داراى  اين دانشگاه اس
ــينه علمى، ادبى و فرهنگى بااليى است  پيش
ــاعدت و همكارى گام هاى  و اميد است با مس
مثبتى در جهت توسعه و اعتالى اين دانشگاه 

برداشته شود.

ــب تحول اين  ــك مى تواند موج نزدي
حوزه باشد.

ــتفاده از  ــا اس ــه داد: ب وى ادام
ــى،  ــى پرورش ــان داروي گياه

ــب ترى را در  ــام مناس ــوان ارق مى ت
رابطه با گياهان دارويى كه ارزش افزوده 

باالترى دارند، توليد كرد. 
ــه بخش  ــوش كنيم ك ــا نبايد فرام ام
ــور  عمده اى از گياهان دارويى در كش
ــى برداشت  ما به صورت بومى و وحش

مى شود. 
اما مواردى كه به صورت پرورشى 

توليد فناورى هاى زيستى استفاده مى شود، عضو شوراى ستاد توسعه علوم و فناورى 
ــوى توانايى  ــتند. معن ــى هس در حال بررس
ــا، داروهاى  ــى بادى ها، آنتى ژن ه توليد آنت
مختلف و موضوعاتى چون استفاده از فناورى 
ــخيص  ــى در تش ــاى مولكول ــا روش ه ب
بيمارى هاى گياهى را موضوعى مهم 
ــى و طب  ــه گياهان داروي در زمين
سنتى عنوان كرد و گفت: بسته هاى 
ــه در نظر  ــخيصى  در اين زمين تش
ــت كه مى تواند كمك  ــده اس گرفته ش
شايانى به طب سنتى 

ما  كند.

دبيرستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى 
گفت:زيست فناورى بايد در كميسيون هاى اصلى هيات دولت وارد و جزو 

اولويت هاى اصلى كشور قرار گيرد .
ــت فناورى بايد به نحوى  ــاره به اينكه درحوزه زيس مصطفى قانعى با اش
ــووالن ارزشمند شده و درجلسه هاى  عمل كنيم كه اين مقوله براى مس
اصلى هيات دولت مطرح شود، افزود: با توجه به نقش مهم زيست فناورى 
ــيل هاى زيادى كه ايران در اين حوزه دارد بايد به  درآينده كشور و پتانس
ــور مشخص شود و  نحوى عمل كنيم كه ارزش اين مقوله براى كل كش

مسووالن به زيست فناورى اهميت بيشترى دهند.
ــاورى در ــت فن ــر مباحث مربوط به زيس ــرد: درحال حاض ــان ك وى بي
ــود كه همين موضوع  ــيدگى مى ش ــيون هاى فرعى دولت رس  كميس
نشان مى دهد، ارزش اين حوزه براى مسووالن چندان روشن نشده است؛ 
ــت فناورى را به مسووالن ثابت  زيرا هنوز نتوانسته ايم ارزش اصلى زيس
ــت فناورى يكى از مهم ترين اهداف  كنيم. قانعى اظهاركرد:توسعه زيس

معاونت علمى است و ازمقوالتى است كه در ستاد پيگيرى مى شود.
ــرا و جارى ــون الزم االج ــه قان ــاورى بايد ب ــت فن ــد: زيس وى يادآورش
تبديل شود كه البته اجرايى شدن اين كار نياز به زمان زياد و تالش مضاعف 

مسووالن دارد.

ــوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى  مدير امور ستادهاى دبيرخانه ش
ــاخص جهانى نوآورى  ــتمين گزارش ش ــاره به انتشار هش (عتف) با اش
ــبت به  ــاخص جهانى نوآورى نس ــران در ش ــت: جايگاه اي 2015، گف

سال گذشته 14 رتبه ارتقا يافته است.
مهدى پاكزاد در مورد جايگاه ايران در گزارش شاخص جهانى نوآورى 
ــال 2014، ايران از بين 143 كشور، در  اظهار كرد: بر اساس گزارش س
رتبه 120 قرار داشت كه در گزارش امسال شاخص جهانى نوآورى، با 14 
پله رشد در جايگاه 106 قرار گرفته است. وى خاطر نشان كرد: گزارش 
شاخص جهانى نوآورى كه براى هشتمين سال متوالى منتشر مى شود، 
يكى از معتبرترين گزارش ها در زمينه ارزيابى وضعيت نوآورى كشورها 
محسوب مى شود.پاكزاد در مورد شاخص هاى تاثيرگذار در رتبه بندى 
ــورها توضيح داد: در اين گزارش ها، وضعيت نوآورى در كشورها از  كش

بعد ورودى ها و خروجى هاى نوآورى ها مورد تحليل قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: بعد ورودى هاى نوآورى از منظر نهادى، سرمايه انسانى و 
تحقيقاتى، زيرساخت ها، پيچيدگى هاى بازار و پيچيدگى هاى كسب 
ــتادهاى دبيرخانه شوراى  و كار ارزيابى و تحليل مى شود.مدير امور س
ــر خروجى هاى ــوآورى نيز از منظ ــزود: خروجى هاى ن عالى عتف اف
ــوند و در نهايت  ــى مى ش  دانش و فناورى و خروجى هاى خالق بررس

كشورها بر اساس امتيازهاى به دست آمده، رتبه بندى مى شوند.

ــر علوم،  ــاورى ميان وزي ــگاهى، علمى و فن ــكارى دانش ــت تفاهم هم يادداش
تحقيقات و فناورى ايران و وزير آموزش دانشگاه ها و تحقيقات ايتاليا امضا شد.

 محمد فرهادى وزير علوم، تحقيقات و فناورى جمهورى اسالمى ايران و استفانى 
جانينى وزير آموزش دانشگاه ها و تحقيقات ايتاليا پس از ديدار و گفتگو درباره 

راه هاى افزايش همكارى هاى علمى، اين يادداشت تفاهم را امضا كردند.
بر اساس اين يادداشت تفاهم دو طرف، دانشگاه ها و موسسات پژوهشى عالقه مند 
ــكيل گروه هاى كارشناسى دوجانبه براى  ــبت به تش به همكارى را تعيين و نس
ــى مورد توجه طرفين  ــترك، برنامه ها و طرح هاى علم تعريف فعاليت هاى مش

اقدام مى كنند.
ــد،  ــترك در مراكز رش ــرف توافق كردند كه همكارى هاى مش همچنين دو ط
گروه هاى فناورى و پارك هاى علم و فناورى بين دو كشور ايران و ايتاليا را تسريع 
ــت تفاهم، هر يك از دو طرف بودجه  كنند. بر اساس بند ديگرى از اين يادداش
ــقف 100 هزار يورو براى حمايت از  الزم را در چارچوب امكانات مالى خود تا س
تبادل طرح هاى مختلف تحقيقاتى دانشجويان تحصيالت تكميلى و دكترى و 
محققان جوان براى يك دوره سه ساله 2016 تا 2018 در زمينه هاى مشترك 

و مورد عالقه تامين مى كنند.
پروژه هاى تحقيقاتى در حوزه هاى مشترك و مورد عالقه شامل علوم انسانى و 
علوم اجتماعى، موزه نگارى، ميراث هنرى و فرهنگى، علوم طبيعى، علوم زيستى 

و پزشكى، مهندسى و فناورى اطالعات است.

ــگاه ملى الورنس بركلى نوعى شنل نامرئى فوق نازك  تيمى از محققان آزمايش
ــيا را به آينه هاى مسطح و كامل تبديل مى كند. شنل هاى  توليد كرده اند كه اش
ــوند و شنل جديد به  نامرئى براى خم كردن نور حول يك جسم طراحى مى ش
اندازه كافى انعطاف پذير و نازك است به طورى كه مى توان آن را حول شيئى با هر 
شكلى پيچاند.اين شنل را مى توان طورى تنظيم كرد كه با هر پس زمينه اى كه در 
پس آن وجود دارد سازگار باشد يا حتى توهماتى از آنچه در آنجاست ايجاد كند. 
ــمندان به رهبرى ژيانگ ژانگ اين فيلم نازك را توليد كرده اند كه حاوى  دانش

اليه اى متشكل از فلورايد منيزيم به ضخامت 50 نانومتر است.
اين اليه داراى الگوى متغيرى از آنتن هاى طالى ريز به شكل آجر است كه هر 
يك 30 نانومتر ضخامت دارد؛ اين در حالى است كه تار موى انسان داراى عرضى 

حدود 100 هزار نانومتر است.
اين آجرها در اندازه هاى مختلف از 30 تا 220 نانومتر طول و 90 تا 175 نانومتر 
عرض توليد شده اند. دانشمندان سپس جسمى داراى شكل نامنظم و ريز را در 

اين فيلم پيچاندند و اين شى داراى عرض 36 ميكرون بود.
محققان با تاباندن نور داراى طول موج با 730 نانومتر يا نور مادون قرمز دريافتند 
كه نور تقريبا به صورت كامل منعكس شد. با اين حال نورى كه از شنل منتشر 
ــى بازتاب داده شد گويى جسم، آينه اى  شد، باز هم بدون آشكاركردن مكان ش
مسطح در جاى خود است. اين جسم ريز نامرئى شد؛ زيرا آنتن هاى طال انتشار 

نورى كه از آن منعكس مى شود را كنترل كردند.

زيست فناورى بايد جزو اولويت هاى 
اصلى كشور قرار گيرد

پيشرفت 14 پله اى ايران 
در شاخص جهانى نوآورى

گسترش همكارى هاى علمى و فناورى 
ايران و ايتاليا

شنل نامرئى براى تبديل
 اجسام به آينه

سهم 100 هزار ميليارد 
تومانى ايران از اقتصاد 
فناورى اطالعات دنيا
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 دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى گفت: بايد 
تالش كنيم زيست فناورى وارد كميسيون هاى اصلى هيات 

دولت شود.
مصطفى قانعى درباره اهميت زيست فناورى و طرح مسائل 
ــور، گفت: در حوزه زيست  آن در سطح مديريت ارشد كش
فناورى بايد به نحوى عمل كنيم و اين مقوله را به اندازه اى 
براى مسووالن ارزشمند كنيم تا وارد جلسات اصلى هيات 

دولت شود.

ــاورى در  ــت فن ــش مهم زيس ــه به نق ــزود: با توج وى اف
ــيل هاى زيادى كه ايران در اين حوزه  آينده كشور و پتانس
دارد بايد به نحوى عمل كنيم كه ارزش اين مقوله براى كل 
ــووالن به زيست فناورى اهميت  كشور مشخص شود و مس

بيشترى دهند.
ــت  ــال حاضر مباحث مربوط به زيس به گفته قانعى، در ح
ــيدگى  ــى دولت رس ــاى فرع ــيون ه ــاورى در كميس فن
ــد، ارزش اين  ــان مى ده ــود كه همين موضوع نش مى ش

ــن نشده است، زيرا هنوز  حوزه براى مسووالن چندان روش
ــت فناورى را به آنان ثابت  ــته ايم ارزش اصلى زيس نتوانس
ــتر به اين  ــراى ارزش گذارى بيش ــوان كرد: ب كنيم. وى عن
ــم و در خصوص  ــترى كني حوزه نياز داريم كه تبليغات بيش
ــت و كاملى به  ــانى درس ــالع رس ــده اط ــات انجام ش اقدام
ــتاد توسعه  ــته باشيم. دبير س ــووالن داش عموم مردم و مس
ــت جمهورى  ــت فناورى معاونت علمى و فناورى رياس زيس
ــت فناورى يكى از مهم ترين  ــعه زيس با اشاره به اينكه توس

ــت فناورى  ــعه زيس ــت، گفت: توس اهداف  اين معاونت اس
ــت فناورى  پيگيرى  يكى از مقوالتى است كه در ستاد زيس
ــود. اگر همين كار را به درستى انجام دهيم مى توانيم  مى ش
ــووالن و مردم اميدوار  به باال رفتن ارزش اين حوزه بين مس
ــت فناورى بايد به قانون  شويم. قانعى خاطرنشان كرد: زيس
ــدن  ــه البته اجرايى ش ــود ك ــرا و جارى تبديل ش الزم االج
ــووالن  ــالش مضاعف مس ــاد و ت ــه زمان زي ــن كار نياز ب اي

دارد.

دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى:

بايد زيست فناورى به قانون 
الزم االجرا و جارى تبديل شود
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با پیگیری های نماینده شهرستان، یک دستگاه خودروی آتش نشانی و یک قطعه 
زمین برای احداث مسجد ناحیه صنعتی کمش��چه در نظر گرفته شد.مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی اس��تان اصفهان و نماینده مردم شهرستانهای برخوار، 
شاهین ش��هر و میمه در مجلس ش��ورای اسالمی صبح روز پنجش��نبه گذشته با 
حضور در ناحیه صنعتی کمشچه به بررسی مسائل و مشکالت این ناحیه پرداختند.

حس��ینعلی حاجی ضمن خوش آمدگویی به دکتر بگ��ی، از پیگیری های صورت 
گرفته برای توس��عه این ناحیه خبر داد و افزود: یکی از نواحی فعال استان، همین 
ناحیه است که با پیگیری های انجام شده بیشتر مش��کالت زیربنایی آن برطرف 
ش��ده اس��ت.نماینده مردم برخوار ادامه داد: با توجه به اس��تقبال خوبی که از این 
مجموعه توسط س��رمایه گذاران می شود، پیش��نهاد الحاق ۳۸۰ هکتار زمین به 
آن را داده ایم و اس��تعالمات الزم نیز اخذ ش��ده، اخیرا نیز در دی��دار با نعمت زاده 
دس��توری از ایش��ان برای این الحاق گرفته ایم و امیدواریم بزودی و با تدبیر شما 
این امر محقق شود.وی در ادامه احداث مس��جد، واگذاری تلفن ثابت و خودروی 
آتش نش��انی را از دیگر نیازهای این ناحیه برشمرد و خواس��تار حل آنها شد.دکتر 
محمدجواد بگی پس از اس��تماع س��خنان حاجی و برخی از اعض��ای هیات امناء، 
یک دس��تگاه خودروی آت��ش نش��انی و یک قطعه زمی��ن برای احداث مس��جد 
ناحیه صنعتی کمش��چه در نظر گرفت و از برگزاری جلس��ه با مخابرات برای حل 
 مش��کل تلفن ثابت خبر داد.به طور کلی، اهم مصوبات این دیدار عبارت اس��ت از:
  ۱_ بررس��ی و پیگیری توس��عه منطق��ه صنعتی کمش��چه ح��دود ۳۸۰ هکتار
  ۲_ اخ��ذ یک ع��دد ماش��ین آت��ش نش��انی ب��رای ناحی��ه صنعتی کمش��چه

 ۳_ اخذ زمین برای مسجد در ناحیه صنعتی کمشچه و نیز هماهنگی جهت حل 
مشکل تلفن آن منطقه.

رییس اداره منابع طبیعی آبخیزداری آران و بیدگل از کشف و ضبط چهار کوره 
غیر مجاز تولید ذغال در روستای محمد آباد از توابع بخش کویرات این شهرستان 

خبر داد.
رضا شفیعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( منطقه 
اصفهان در آران و بی��دگل، افزود: با همکاری نی��روی انتظامی بخش کویرات و 
نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل 

۳۰۰ کیلوگرم ذغال تاغ نیز از متخلفین ضبط شد.
وی اظهار کرد: چهار نفر از متخلفین با قطع درختان تاغ با تنه های قطور اعم از سبز 
و خشک و سوزاندن آن در کوره های احداث شده اقدام به تولید ذغال می کردند 
که با تالش و تعقی��ب نیروهای یگان حفاظت و کالنت��ری ابوزیدآباد متخلفین 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.رییس اداره منابع طبیعی آبخیزداری آران 
و بیدگل خاطر نشان کرد: در راستای اجرای ماده 4۳ فصل جرائم و مجازات های 
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 4۸ همین فصل از قانون 
که به ممنوعیت بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی 
و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی و حمل چوب و هیزم و ذغال در 
تمام نقاط کشور بدون مجوز حمل اشاره دارد، نیروهای یگان حفاظت شهرستان  
آران و بیدگل با همکاری نیروی انتظامی اقدام به دستگیری متخلفین در حوزه 
تخلفات منابع طبیعی می کند.شهرستان آران و بیدگل با دارا بودن وسعت ۱۲۰ 
هزار هکتاری جنگل های دست کاش��ت تاغ و قره داغ، با ش��ش درصد وسعت 

تاغزارهای کشور رتبه نخست کشور را در زمینه مقابله با پدیده بیابانزایی دارد.

بیش از ده سال است که ماه مهر کاشان، غیر از بوی »شادی های راه مدرسه« بوی 
دیگری هم به خود گرفته است. بوی جشنواره تئاتر مهر. در یادداشت واصله به سایت 
کاشان اول، دلگویه های نویسنده و ستایش ها و رنجش هایش در مورد این جشنواره، 

به افکار عمومی مردم کاشان عرضه می شود.
شوکت تابستان که فرو می نشیند و گرمی هوا با شیب ناگهان پایین می آید، روزها 
روشنایی و نیروی خود را از دست می دهد و ابرهای پاییزی هر از گاهی در آسمان 
دیده می شود. رگبارها بر تن تفتیده زمین می خورد و اندکی از عطش شهر فروکش 
می کند و خنکای هوای پاییز به صورت می خورد… بوی ماه مهر وزیدن گرفته است.

دلم هر از چندی ناگهان می گیرد و خاطرات شیرین و تلخ سالهای دور و نزدیک زنده 
می شود.مهرماه بوی مدرسه ها را می دهد، حال و هوای خریدهای پاییزی، روپوش 
مدرسه و کیف و کفش و کتاب و دلهره هر روزه برای شروع سال جدید. نگاه هزار باره 
به لباسهای نو و مدادهای تراشیده و دفترهای کاهی و بوی چسب کفش نو و شمیم 

کتابهای جدید و لحظه شماری برای استفاده از آنها.
در شهر ما، مهر با خود خاطرات دیگری را نیز به همراه دارد.

کاشان شهر سنت ها و آیین های کهن اس��ت. دومین جمعه ماه مهر، تصویر چوبها 
و خاکها و قالی حرم و روضه وداع با سلطانعلی که نهایت به کربال ختم می شد…

خاطرات ش��یرین پدربزرگ و مادربزرگ و تقید آنها به ش��رکت در این مراس��م و 
دورهمی های خانوادگی در ذهنم نقش می بندد. یاد مهمان هایی که از سراسر کشور 
برای بازدید از این مراسم و توسل به آستان اهل بیت روانه شهرمان می شوند… و 
شهرم دوباره نگین انگشتری ایران می شود.این سالها البته مهر خاطرات دیگری را 
برایمان می سازد، خاطره ایاز میزبانی برای میهمانانی دیگر. امسال برای یازدهمین 
سال است که شهرما میزبان هنرمندان جش��نواره تئاتر مهر است.کاشان شهری 
هنرپرور و کاشانه هنرمندان اس��ت. برگزاری چنین جشنواره هایی بدون شک به 
غنی شدن هنر تئاتر شهرمان می انجامد و این شیرینی خاص خود را دارد.ولی غم 
دیگری دلم را می گیرد؛ شهر من، شهر مالمحس��ن و مالحبیب اهلل است. اما وقتی 
صورت های بزک کرده دخترکان میهمان و میزبان و لباس��های نامتعارف برخی از 
جوانان را به همراه رفتارهای زننده و خالف عرف و شرع آنان را می بینم سینه من و 
همشهریانم می گیرد.از آن بدتر زمانی است که همه آنچه از جیب مردم زحمتکش 
ش��هرم هزینه می ش��ود، گاهی برای تئاترهایی بی محتوا و حتی رکیکی است که 
تماشای آن عرق شرم بر پیشانی هر بیننده با اخالقی می نشاند.تئاتر هنر است و هنر 
باید متعالی باشد. کشور ما و شهر من مهد هنر و هنرمندان متعالی است. از فرشچیان 
گرفته تا کمال الملک، از بهزاد گرفته تا کی منش. اینها اندک نمونه ها از این دریای 
بی کران اند.مهر ماه زیبایی است. تداعی کننده خاطرات است، ولی این سالها دیگر 

خنکای پاییز را دوست ندارم.
بهانه تئاتر برای »نافرمانی خدا« بهانه خوبی نیست.

ترجیح می دهم شهرم شهید پرور بماند نه »گلشیفته پرور«. ترجیح می دهم شهر 
عباس کریمی ها و علی معمارها و فارسی ها باشد تا شهر … .

ترجیح می دهم شهرم همچنان شهر دارالمؤمنین باشد تا شهر تئاتر مهر؛ »تئاتری 
اینچنین«.این یک خواست عمومی است که شهرم نگین ایران باشد و سؤال من این 
است که آیا با برگزاری چنین جشنواره هایی، شهرم در چه نسبتی با انگشتری ایران 
خواهد بود.آیا باید اقلیتی پرهیاهو راه را برای س��قوط اخالقی شهرم باز کنند و آیا 

باید تسلیم بود؟

ناحیه صنعتی کمشچه زیر ذره بین مسووالن

بی مهری هایی در حاشیه جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان؛
غم ماه مهر

سرپرست فرمانداری کاشان با بیان اینکه باید جشنواره ها با نگاه منطقی 
و تخصصی همراه باشد، گفت: باید دستگاه های تخصصی حضوری موثر و 
فعال داشته باشند و در صورتی که ارزیابی اصولی از روند برگزاری داشته 
باشیم می توانیم یک مسیر درست و قابل قبولی را در سال های بعد رقم 

زده و از نتایج ارزنده آن برای تعالی و پیشرفت منطقه استفاده کنیم.
منطقه اصفهان، حمیدرضا مومنیان در جش��نواره نعنا در باغ تاریخی 
فین کاشان اظهار کرد: گفته می شود محصوالت کشاورزی مصرف آب 
باالیی دارد و به عنوان مثال نیاز تولید یک کیلو سبزی را بیش از 4۰ لیتر 
آب عنوان می کنند، می دانیم کشور و به خصوص کاشان با مشکالت کم 
آبی دست و پنجه نرم می کند. مس��ائل کامال درستی است، اما نباید از 
انتقادها واهمه داشته باشیم. باید با سعه صدر بشنویم و از آن استفاده 
کنیم و جشنواره ها بهترین محمل برای تخصصی کردن نگاهمان به این 
مسائل است، ولی همه اینها به معنی آن نیست که از ظرفیت ها و قابلیت 

جشنواره ها در بعد منطقه ای، استانی و ملی چشم پوشی کنیم.
وی افزود: توجه به مزیت های نس��بی منطقه با اهمیت اس��ت. نمونه 
آن برگزاری جش��نواره گل و گالب اس��ت. وقتی وضعیت گردشگری 
شهرستان را بررسی می کنیم می بینیم رونق کس��ب و کار با استفاده 
از ظرفیت های گردشگری شهرس��تان یکی از دستاوردهای برگزاری 

جشنواره  گل و گالب در منطقه است.

سرپرست فرمانداری کاشان تأکید کرد: البته توسعه و پیشرفت بخش 
کشاورزی مس��تلزم ورود این حوزه به فناوری های دانش بنیان است. 
مدیریت استفاده درست و اصولی از منابع الزم است که در حوزه دانش 
بنیان رقم  می خورد و امیدوارم افراد مس��ئول در این جش��نواره ها با 
ارتباطی که با مجامع عملی برقرار می کنند برای تخصصی ش��دن آن 
تالش کنند.مومنیان گفت: حوزه طب س��نتی و کاربردهای گیاهان 
دارویی در این حوزه از دیگر مس��ائل اس��ت که می توان از طریق این 
جشنواره ها فرهنگ س��ازی کنیم. بی انصافی است که به ظرفیت این 
جش��نواره ها در این خصوص بی توجه باش��یم، ولی باید منطقی تر به 
موضوع نگاه کرده و از بیان مشکالت نهراسیم. ضرورتاً این کارها، نگاه و 

تالش حرفه ای را طلب می کند.
وی افزود: باید توجه به اقلی��م و منابع آب و خاک منطقه را مورد توجه 
قرار دهیم. البته وقتی به پیشینه شهرس��تان با توجه به تمدن دیرینه 

آن نگاه می کنیم می بینیم کاشانی ها در طول تاریخ توانسته اند منابع 
آب خود را به خوبی مدیری��ت کنند. کمبود آب یک مش��کل جهانی 
است و کاش��ان بیش از همه متأثر از آن اس��ت که البته اکنون یکی از 
راهکارهای این مدیریت گذر از سازو کارهای سنتی در آبیاری و استفاده 
از تکنولوژی های نوین است.سرپرست فرمانداری کاشان گفت: وقتی 
به دستاوردهای کش��ورهای توس��عه یافته در حوزه های مختلف نگاه 
می کنیم متوجه می شویم که این پیشرفت ناشی از توجه به شرکت های 
دانش بنیان اس��ت. آنان از دانش برای زندگی بهتر استفاده می کنند و 
توجه صرف به منابع و نیروهای انسانی ندارند که آن هم در جای خود 
مهم و با اهمیت است و الزم است در منطقه خشک و بی آب کاشان این 
موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.مومنیان یادآور شد: جامعه نیاز به 
نشاط دارد تا در سایه آن برای س��ازندگی بیش از پیش تالش کند و از 
این نظر است که از برگزاری جشنواره ها حمایت می کنیم. نباید با بروز 
بعضی از مشکالت صورت مس��ئله را پاک کرده و برگزاری جشنواره را 
نفی کنیم بلکه آسیب ها را شناخته و با ارزیابی عملکردها برای کارهای 
بهتر اقدام کنیم.وی تأکید کرد: ابزارهای معرفی قابلیت های شهرستان 
و منطقه در سطح ملی و جهانی خیلی متناسب و متوازن نیست. با این 
وجود جشنواره یک ابزار خوب فرهنگی است که می توانیم برای معرفی 

کاشان از آن بهره برداری کنیم.

سرپرست فرمانداری کاشان:
نگاه تخصصی در برگزاری جشنواره ها 

ضروری است

خبر خبر 

قرارداد س��رمایه گذاری ایجاد تاسیسات فاضالب ش��هر تیران و احداث 
تاسیس��ات ش��وری زدایی آب فرخی در اس��تان اصفهان توسط بخش 
خصوصی باحضور وزیر نیرو و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 

اصفهان منعقد شد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به انعقاد قراداد 
ایجاد تاسیس��ات فاضالب ش��هر تیران گفت : ایجاد تاسیسات فاضالب 
ش��هر تیران با سرمایه گذاری ش��رکت سازه گس��تر منفرد به روش بیع 
متقابل ص��ورت پذیرفت که بدنبال انعقاد این ق��رارداد مقرر گردید طی 
 دو سال تاسیسات فاضالب شهر تیران توس��ط بخش خصوصی احداث 

شود . 
در مقابل طی بازه زمانی ۲5 ساله ۳۳ میلیون مترمکعب پساب به بخش 

خصوصی تخصیص داده شود .
مهندس هاشم امینی افزود : 94 کیلومتر حجم عملیات لوله گذاری این 
پروژه است که با س��رمایه گذاری 546 میلیارد ریال در دستور کار قرار 

گرفت .
وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه ۳6 هزار و 5۰۰ نفر تا س��ال ۱4۱5 
تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند خاطرنشان ساخت: 
اجرای شبکه فاضالب در شهر تیران یکی از مطالبات همیشگی مردم این 
منطقه بوده که خوشبختانه با س��رمایه گذاری بخش خصوصی این مهم 

عملیاتی شد .
مهندس امینی اعالم کرد : تصفیه خانه فاضالب به روش الگون هوادهی 

با ظرفیت 4۰ لیتر در ثانیه احداث می شود .
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به چگونگی 
انعقاد قرارداد احداث تاسیسات شوری زدایی آب فرخی پرداخت و تصریح 
کرد : احداث تأسیسات شوری زدایی آب فرخی با سرمایه گذاری شرکت 

تصفیه آب البرز به روش BOO منعقد شد .
مهندس امینی با اش��اره به ظرفیت تأسیسات ش��وری زدایی آب گفت : 
ظرفیت تعیین شده تأسیسات جهت تولید آب تحویلی 5۰۰ مترمکعب 

در روز است که مقرر گردید طی 6 ماه این تأسیسات احداث شود .
وی به میانگین قیمت تولید و فروش یک مترمکعب آب پرداخت و بیان 
داشت : این پروژه با مبلغ س��رمایه گذاری اولیه ۱۰ میلیارد ریال اجرایی 

شد .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد : مدت زمان بهره برداری 

از تأسیسات شوری زدایی آب فرخی ۱5 سال است .
در این جلسه مهندس پورشبانان رییس هیأت مدیره شرکت سازه گستر 
منف��رد و مهندس فرنودی مدیرعامل ش��رکت تصفی��ه آب البرز حضور 

داشتند .

باحضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان صورت گرفت ؛

انعقاد قرارداد اجرای فاضالب شهر تیران 
و احداث تأسیسات شوری زدایی آب 

زاینده رود
مهم ترین دستاوردانقالب اسالمي و دفاع مقدس خودباوری دیني 
بوداین مطلب را فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج شهرضادرجمع 
خبرنگاران بمناسبت ایام هفته دفاع مقدس بیان داشت وگفت : 
دوران دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه ارزشمند در عرصه های 

مختلف کشور همواره در سینه تاریخ خواهد ماند.
جواد داستانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا درجمع خبرنگاران بمناسبت ایام 
هفته دفاع مقدس گفت : براساس برنامه ریزی انجام گرفته 67 عنوان برنامه در طول 

هفته دفاع مقدس توسط حوزه هاي مقاومت بسیج اجرایی می شود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضاانقالب اسالمي رایک موهبت الهي دانست وگفت: 
انقالبي که شروع آن ازطرف مرجعیت دیني وانقالبي ودرراس آن حضرت امام قرارداشته 
است یک الگوي جدیدازمردم س��االري دیني وآشناکردن دنیاباانقالب است.داستاني 
بااشاره به عدم شناخت دشمنان ازانقالب اسالمي گفت:  عدم شناخت وتحلیل نادرست 
دشمنان ازانقالب اسالمي وعدم تصورسازمانهاي اطالعاتي دنیاازپیروزي بزرگ انقالب 
اس��المي ، آنهاتصورمي کردندکش��ورایران یک جزیره اي براي جنایات آنهاست وي 
درادامه افزود: بهره گیری نسل های آینده از دستاوردهای انقالب به عنوان یک اصل 
مهم واساسی درجامعه مطرح و باید با استفاده از ظرفیت های فرهنگی واجتماعی نسبت 

به این امر مهم اهتمام داشته باشیم.
وي یادآورش��داین انقالب به راحتي بدس��ت نیامده وحاصل ریخته ش��دن خونهاي 
زیادبه پاي درخت انقالب اس��ت.فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج ش��هرضا مهم ترین 
دستاوردانقالب اس��المي و دفاع مقدس راخودباوری دیني دانس��ت وگفت: درطول 
دوران دفاع مقدس مردم به یک خودباوري رسیدندوتوانستندبااستکبارجهاني مبارزه 

وروي پاي خودباستندواجازه ندادندبه انقالب اسالمي خودخدشه اي واردشود ودفاع 
مقدس همچون نگینی تا همیشه زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان 
جهان می درخشد.داستاني خاطرنشان س��اخت: ملت ایران توانست یک تنه درمقابل 
استکبارجهاني بایستدوقدرت نظامي دشمنان راازاقتدارخارج کندواستکبارستیزي 
رابه دنیاصادرنمایدوفتنه هارایکي پس ازدیگري درهم کوبدودراین راستاباشهدابیعت 
نمایدکه تاآخرین نفس از تمامی ارزش های دینی، ملی و انقالبی خودپاسداري ومطیع 
امروالیت تاظهورحضرت بقیه اهلل باشد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا دربخش 
دیگرسخنان خودبه تشریح برنامه هاي هفته دفاع مقدس پرداخت وگفت: : برهمین 
اساس تعداد 67 برنامه گسترده شامل همایش فرماندهان رده های مختلف مقاومت 
بسیج، یادواره شهدای آبروی محله، برگزاری مس��ابقات ورزشی، رژه نیروهای مسلح 
شهرستان درروز ۳۱ شهریور، غبارروربی مزار شهدای انقالب اسالمي ، مسابقه مقاله 
نویسي، همایش ناگفته هاي اسارت توسط آزادگان، تجلیل از فرزندان جانبازان دوران 
دفاع مقدس ،پیاده روی خانوادگی، همایش حلقه ه��ای صالحین، اهدای جهیزیه به 
خانواده های مستضعف ،اجرای طرح گروه هجرت، برپایي نمایشگاه هفته دفاع مقدس  
وهمایش همسنگران دیروزوپیام آوران امروز، وبرگزاري مسابقات عکاسي درطول ایام 
هفته دفاع مقدس از مهم ترین عناوین برنامه های این هفته در شهرستان تدوین شده 

که انتظار داریم با تعامل و همکاری مسئوالن امر شاهد تحقق این مهم باشیم.
وي با اشاره به لزوم تدوین وچاپ خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: بسیج 
به تنهایي قادربه این کارنیست ونیازبه یک مدیریت جهادي است ومي طلبدکه همه 
مدیران دلسوخته ومتولیان فرهنگي باحمایت هاي خوددرراستاي مکتوب نمودن این 

خاطرات دین خودرانسبت به شهداوانقالب ادانمایند.

کشف چهار کوره غیر مجاز
برگزاري نخستین نمایشگاه گرافیک و عکاسی آثار هنرمندان           تولید ذغال در آران و بیدگل 

شهرضا
فرمانده سپاه ناحیه خوانسار خبر داد:

اجرای برنامه های متنوع و خاطره انگیز در هفته دفاع مقدس
نخستین نمایشگاه گرافیک و عکاسی آثار هنرمندان شهرضا 
درمحل سالن نمایشگاه مجتمع فرهنگي هنري شهیدمدرس 

شهرضا برگزار شد.
درمراسمي که باحضورجمعي ازهنرمندان وفرهیختگان استان 
وشهرستان برگزارشده بودمحس��ن گالبي فرماندارشهرضا با 
اش��اره به افتخار آفرینی هنرمندان شهرضایي درکشوروخارج 
ازکش��ورگفت: مادرزمین��ه هنرحرهایي براي گفت��ن داریم 
وکاروان هنردرای��ن شهرس��تان مس��یرخودراپیدانموده وبه 
حرکت خودادامه مي دهد.وي درادامه افزود: مابایدهنرهایمان 
رادرمنظرکش��وري وبین المللي قراردهیم ودرزمینه موفقیت 
هنرمندان این شهرس��تان ت��الش خواه��م نمود.درادامه این 
مراسم محمدعلی جعفری مس��وول اداره فرهنگ شهرستان 
شهرضاطي گزارشي ازروندتاس��یس هنرستان هنرهاي زیبابا 
هدف شناسایی و آموزش هنرهای اصیل ایرانی به افراد مستعد 
به بیان فعالیته��اي هنرمندان پرداخ��ت وازروندایجادانجمن 

گرافیک مطالبي رابیان نمود.
جعفري بااشاره به تش��کیل انجمن گرافیک درشهرضاگفت: 
اس��تادان تاثیرگ��ذاري درح��وزه گرافیک دراس��تان تالش 
نمودندکه این انجمن ش��کل بگیردواین خدمات آنهاهمیشه 

درحافظه تاریخي هنرمندان وعالقه مندان به این رشته جاودانه 
خواهدماندوامیدواریم اینگونه ارتباطات منجربه رشدوشکوفایي 
دانش��جویان ای��ن رش��ته گرددوارتب��اط وپیونداس��تادان 
برقرارباش��دوي پویایي انجمن گرافیک راخواستارشدوگفت: 
امیدوارم انجمن گرافیک ش��هرضاهمواره پویایي خودراحفظ 
نمایدکه متاسفانه هرجااحساس نمودیم که به حدي ازتکامل 

رسیده ایم درآنجادرجازده ایم. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی افزود: یکی از مشکالت 
بزرگی که هنرس��تان از ابتدا تا کنون با آن مواجه اس��ت، نبود 
مکانی ثابت است که در طول این سال ها بیش از ۱۰ بار مکان 
هنرستان تغییر کرده اس��ت.جعفري نبودیک مکان مستقل 
جهت هنرس��تان هنرهاي زیباي این شهرس��تان راازدغدغه 
هاي اهالي هنردانست وتاکیدنمود بامساعت فرمانداري مکان 
مستقلي دراختیاراین هنرمندان قرارتابتوانندبافارغ ازنگراني 

هاافتخاراتي رابراي کشوروملت مابه ارمغان آورند.
درپایان این مراسم نمایشگاه س��االنه انجمن گرافیک شهرضا 
با9۰ اثرراه یافته توسط 55 هنرمندافتتاح وآثاراین هنرمندان 
جهت دیدعالقه مندان به رش��ته گرافیک وعکاسي درمعرض 

دیدقرارگرفت.

فرمانده س��پاه ناحیه خوانس��ار از اجرای ده ها برنامه 
متنوع در هفته گرامیداشت دفاع مقدس توسط سپاه 

ناحیه خوانسار خبر داد.
 س��رهنگ محسن پاش��ایی ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاطره شهدای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان 
با آغازین روز هفته گرامیداش��ت دفاع مقدس اجرای 
برنامه صبحگاه مش��ترک با حضور مس��ووالن ادارات، 
نیروهای نظامی و انتظامی، بس��یجیان و پیشکسوتان 
س��پاه ناحیه خوانس��ار، اجرای رژه موتوریزه از پارک 
عس��ل شهرس��تان همراه با رژه خودروه��ای نظامی، 
 انتظامی، امدادی و خدماتی در س��طح شهر را خواهیم 

داشت.
سرهنگ پاش��ایی در ادامه با اش��اره به برگزاری اولین 
یادواره شهدای هنرمند شهرستان خاطر نشان کرد: این 
یادواره در سالن شهرداری خوانسار با حضور خانوادهای 
معظم شهدا و هنرمندان شهرستان و با سخنرانی جانباز 

و آزاده دوران دفاع مقدس همراه خواهد بود.

سرهنگ پاش��ایی گفت: از دیگر برنامه های این هفته 
 اجرای مراس��م صبحگاه دانش آموزی همزمان با روز

 اول مهر و برگزاری نمایش بزرگ فصل شیدایی در شب 
عید سعید قربان است.

وی اضافه کرد: عطر افش��انی قبور مطهر شهدا، مراسم 
پرفیض دعای کمیل در جوار آس��تان مقدس امامزاده 
سید صالح، همایش پیاده روی خانوادگی در روز جمعه 
از میدان امام به سمت قبور ش��هدای گمنام در پارک 
سرچشمه همراه با قرعه کش��ی و اهدا جوایز از جمله 
برنامه های متنوع در این هفته است.فرمانده سپاه ناحیه 
خوانس��ار با تاکید بر حضور نیروهای بسیجی و رسمی 
سپاه در نماز سیاسی عبادی جمعه تصریح کرد: بازدید 
از آسایش��گاه مرکز بقیت اهلل، همایش اصناف با حضور 
بازاریان و اصناف شهرستان در س��پاه ناحیه خوانسار، 
همایش پیشکسوتان و برگزاری نشست های بصیرتی 
و روشنگری از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت دفاع 

مقدس است.

از گوشه و کنار استان

دفاع مقدس استكبارجهاني را از اقتدارخارج نمود
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ــكالت براى سالمت بدن انسان ها دارد  مدارك علمى درباره فوايدى كه ش
ــتند كه تعدادى از متخصصان خواستار توليد  ــتحكم هس به اندازه اى مس

مكمل هاى غذايى شكالتى شده اند: قرص هايى با محتواى كاكائويى.
ــي  ــتاد عصب شناس ــينتي اس ــكاوري، ماريا پاس ــاس گزارش ديس براس
ــت دارد،   ــان آلزايمرفعالي ــه در زمينه درم ــيناي ك ــتان مونت س بيمارس
ــكالت منبع طبيعي حفظ و بهبود سالمت  ــت از آنجايي كه ش معتقد اس
ــي از سالخوردگي از  ــت و به ويژه از اختالالت فروپاشي عصبي ناش مغز اس
قبيل آلزايمر جلوگيري مي كند، گرايش به ايجاد عصاره شكالت افزايشي 

قابل توجه يافته است.
ــت كه كاكائو در آن نقشي  ــالمت مغز يكي از زمينه هايي اس با اين همه س
اميد بخش دارد. مطالعات نشان داده اند مواد شيميايي-گياهي موجود در 
كاكائو مي تواند از بدن در برابر سرطان محافظت كند. ديگر مطالعات مصرف 
كاكائو را به سالمت قلبي عروقي، فشار خون پايين تر و بهبود جريان خون 

در مغز ارتباط داده اند.
ــد ميزان  ــخ مي توان ــكالت تل ــتند كه ش ــا حاكي از آن هس ديگر يافته ه
قند خون را تثبيت كرده و از خطر ابتال به چاقي بكاهد. دانشمندان همچنين 
ــكالت ممكن است بر ميزان  معتقدند تنها يكي از چربي هاي موجود در ش

كلسترول اثرگذار باشند و دو چربي ديگر اثري مثبت داشته و يا بي اثرند.
ــد چندين عامل  ــي تاثير گذار باي ــراي توليد يك مكمل غذاي با اين همه ب
بسيار مهم مورد توجه قرار گيرد و شايد مهم ترين آن ها چگونگي فرآوري 
كاكائو است. برخي از رايج ترين تكنيك هاي فرآوري منجر به از بين رفتن 
ــوند.  ــيميايي گياهي كاكائو مي ش ــد از خواص مفيد تركيبات ش 90 درص
در اين ميان نگراني هايي درباره محدوديت منابع كاكائو و آسيب پذيري اين 

گياه در برابر بيماري ها نيز وجود دارد.
ــترده ميان  ــد همكاري گس ــي كاكائويي نيازمن ــاي غذاي توليد مكمل ه
ــت.  ــكي اس ــندگان آن و جامعه زيست پزش توليد كنندگان كاكائو، فروش
مكمل هاي غذايي معموال ساده ترين راه براي مصرف مواد مغذي يا گياهي 
ــكل قرص كار دشواري است، اما مكمل  هستند كه مصرف آنها خارج از ش
غذايي كاكائويي سرنوشتي متفاوت دارد، اين مكمل ها از خواص بيشتري 
ــايد طعم شان  ــده خواهند داشت، اما ش نسبت به شكالت هاي شيرين ش

به اندازه شكالت هاي دوست داشتني خوب نباشد.

قرص ها، كاكائويى مى شوند

ــروع به رژيم گرفتن كنيد كم كردن ميزان غذايى كه  زمانى كه مى خواهيد ش
ــتر رژيم ها  ــت؛ اما دليل اصلى اينكه انجام بيش مى خوريد اجتناب ناپذير اس
ــت كه بايد در طول روز  به بيش از يك هفته نمى رسد، احساس گرسنگى اس
تحمل كرد. خبر خوب اين است كه مى تواند بدون اينكه كالرى اضافى استفاده 
ــى از غذاها باعث  ــت خوردن بعض ــنگى را كنترل كنيد. در حقيق كنيد گرس
مى شود مغز سيگنال دريافت كند مبنى بر اينكه بدن به اندازه كافى غذا گرفته 

است و اشتها ديگر بايد خاموش شود. با خوردن غذاهايى كه در اين ليست 
به شما معرفى مى كنيم، راحت تر رژيم مى گيريد.

سيب
ــد حدود  ــى گوين ــى م ــاى غذاي ــم ه ــه و رژي ــان تغذي متخصص

ــيب ميل كنيد،  ــاعت قبل ازوعده ى غذايى اصلى يك س نيم س
فيبر و آب موجود در سيب باعث مى شود احساس سيرى كنيد 

و اشتها كنترل شود.
لوبيا، نخود، عدس

ــا و نخود فرنگى  ــد نخود، عدس، لوبي پالس هاى غذايى مانن
ــى از پروتئين و  ــه غن ــتند ك ــارق العاده اى هس غذاهاى خ
ــيدان ها، ويتامين B و  ــار از فيبر، آنتى اكس همچنين سرش
آهن نيز هستند. خوردن مقدار زيادى از اين نوع غذاها كمك 

مى كند بتوانيد اشتهاى خود را كنترل كنيد.
ــد و نتايجش در  ــاس تحقيق متا آناليزى كه اخيرا انجام ش بر اس

مجله چاقى منتشر شد محققان به اين نتيجه رسيدند كه افراد پس 
از خوردن وعده هاى داراى حبوبات براى مدت بيشترى احساس سيرى 

مى كنند.
سوپ

در يك تحقيق مشخص شد افرادى كه قبل از وعده ى اصلى يك كاسه سوپ 
كم كالرى بر پايه ى آب مرغ ميل مى كنند 20درصد كالرى دريافتى شان از آن 

وعده كاهش پيدا مى كند.
ــوپ از آنجايى كه حجم معده را پر مى كند تا حدود زيادى مى تواند جلوى  س
ــت كه اين كار را در عين كم كالرى بودن انجام  اشتها را بگيرد و جالب اينجاس

مى دهد.
خيارشور

خيارشور و ديگر غذاهاى تخمير شده داراى اسيد هاى چرب با زنجيره ى كوتاه 
هستند. در تحقيقات اخير آكادمى علوم نيويورك دريافتند كه اين نوع غذاها 

پيوند بين مغز و روده را تقويت مى كنند.
ــد خونى مغزى كمك  ــده به توليد هورمون هاى عبور از س غذاهاى تخمير ش
مى كند؛ اين هورمون ها باعث بهبود ارسال سيگنال اشتها مى شود. غذاهاى 
تخمير شده همچنين پروبيوتيك را نيز تقويت مى كنند، باكترى كه به هضم 
غذا كمك مى كند. بعضى متخصصان بر اين باورند كه پروبيوتيك ها اشتها را 

پايين مى آورند و به كاهش وزن كمك مى كنند.
پودر فلفل

شايد بيشتر شما بدانيد كه كپسايسين موجود در فلفل كه عامل تندى آن است 

ــرعت  باعث باال رفتن س
ــود.  ــزم مى ش متابولي

ــات اخير  تحقيق

ــتريخت هلند  ــك وعده ى در دانشگاه ماس ــد كردن ي ــان مى دهد تن نش
غذايى روى اشتها تاثير مى گذارد و آن را كنترل مى كند.

ــق چاى خورى فلفل به هر وعده كمك مى كند  اضافه كردن يك چهارم قاش
سريع تر احساس سيرى و پرى كنيد.

ــد، به گروه اول  ــه دو ميزان متفاوت غذا داده ش در يك آزمايش به دو گروه ب
ــا به دليل تند  ــد، ام ــزان وعده اى كه بايد مى خوردند داده ش 75درصد از مي
ــتند بشقاب خود را كامل  بودن غذا، افراد مورد آزمايش گروه اول اكثرا نتوانس
ميل كنند، به گروه دوم 100درصد از ميزان وعده اى كه بايد مى خوردند داده 

شد و اكثر آنها همه آن وعده را خوردند.
شكالت تلخ

اگر دل تان هوس غذايى شيرين كرده، به سراغ شكالت تلخ برويد. تحقيقات 
ــكالت تلخ مى تواند باعث كاهش فشار خون  به اين نتيجه رسيده است كه ش

شود و همچنين از قلب و مغز محافظت مى كند.
ــكالت به فرد مى دهد و  ــيرى بيشترى نسبت به شير ش همچنين احساس س
ميل به غذاهاى شيرين و حتى شور را نيز كم مى كند. بر اساس يك مطالعه در 
مجله تغذيه و ديابت، شركت كنندگان در وعده هايى كه قبل از آن شكالت تلخ 

خورده بودند 17درصد كمتر كالرى مصرف كردند.
تخم مرغ

ــاس سيرى و  ــروع روز با تخم مرغ كمك مى كند تا در وعده ى ناهار احس ش
رضايت كنيد. تحقيقات دانشگاه ميسورى در كلمبيا نشان داد كه خوردن يك 
صبحانه 300 كالرى، كه از 30 تا 39 گرم پروتئين تشكيل شده باشد در مدت 
زمان بين صبحانه و ناهار باعث سيرى و احساس پرى مى شود. به همين دليل 
كسانى كه صبحانه اى پروتئينى ميل مى كنند نسبت به ديگر افراد در كل 

روز كالرى كمترى مصرف مى كنند.
آجيل ها

آجيل ديگر غذاى پر كننده اى است كه كمك مى كند كمتر بخوريد. 
محققان انگليسى دريافتند زنانى كه 42 گرم بادام زمينى يا 3 قاشق 
غذا خورى كره بادام زمينى را با غالت سبوس دار و آب پرتقال براى 
ــانى كه از اين نوع غذاها استفاده  ــبت به كس صبحانه مى خورند نس
نمى كنند تا 12 ساعت بعد از آن وعده احساس سيرى خواهند داشت.
آجيل اساسا توسط طبيعت طراحى شده است تا اشتها را كنترل كند 
زيرا داراى چربى هاى اشباع نشده سالم است كه در كنار پروتئين و فيبر 

قرار داده شده است.
غالت

ــتها را  ــت مصرف غالت بر كنترل اش ــا به حال تاثير مثب تحقيقات زيادى ت
نشان داده اند. بر اساس يك تحقيق كه توسط متخصصان آمريكايى انجام شد 

به شركت كنندگان 250 كالرى غالت به همراه 113 كالرى شير داده شد.
ــراى مدت طوالنى  ــامل غالت ب ــركت كنندگان با خوردن وعده ى ش اين ش
احساس سيرى كردند و كمتر ميل به خوردن كالرى اضافى از خود نشان دادند.
ــار از فيبر و پروتئين هستند و همچنين  دليل اين اتفاق چيست؟ غالت سرش
ــت مفيد بودن براى قلب را  داراى مقادير بااليى بتا گلوكان ، قندى كه خاصي

به غالت مى دهد، و هيدراتاسيون است كه خواص آن را چند برابر مى كند.
آب

ــتباه كند كه گرسنه هستيد.  كمبود آب بدن ممكن است شما را دچار اين اش
ــدن بدن مشابه هستند،  ــنگى تقريبا با نشانه هاى كم آب ش نشانه هاى گرس
ــناختى و بد شدن خلق و خو از نشانه هاى  كم انرژى بودن، كاهش عملكرد ش
آن است. پس دفعه ى ديگر كه فكر مى كرديد گرسنه هستيد و به دنبال يك 
ميان وعده بوديد، ابتدا يك ليوان آب بنوشيد و10 دقيقه صبر كنيد. با تامين 
آب بدن احساس گرسنگى كه داشتيد از بين مى رود و خود را از مصرف صدها 

كالرى اضافى نجات داده ايد.
پروتئين

مى شود گفت شير و فراورده هاى آن يكى از پر كننده ترين پروتئين ها هستند. 
ــيدنى پروتئينى مصرف  ــان مى دهد افرادى كه يك ليوان نوش تحقيقات نش
مى كنند از افرادى كه يك ليوان نوشيدنى حاوى كربوهيدرات مصرف كرده اند 

18درصدكمتر در خطر احساس گرسنگى مجدد قرار دارند.
ــيرى را  ــود مدت زمان س انرژى پروتئين به دليل اينكه كند وارد خون مى ش

افزايش مى دهد.
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بيشتر بدانيم خبر 

ــروع به رژيم گرفتن كنيد كم كردن ميزان غذايى كه  زمانى كه مى خواهيد ش
ــتر رژيم ها  ــت؛ اما دليل اصلى اينكه انجام بيش مى خوريد اجتناب ناپذير اس
ــت كه بايد در طول روز  به بيش از يك هفته نمى رسد، احساس گرسنگى اس
تحمل كرد. خبر خوب اين است كه مى تواند بدون اينكه كالرى اضافى استفاده 
ــى از غذاها باعث  ــت خوردن بعض ــنگى را كنترل كنيد. در حقيق كنيد گرس
مى شود مغز سيگنال دريافت كند مبنى بر اينكه بدن به اندازه كافى غذا گرفته 

است و اشتها ديگر بايد خاموش شود. با خوردن غذاهايى كه در اين ليست 

ــد حدود  ــى گوين ــى م ــاى غذاي ــم ه ــه و رژي ــان تغذي متخصص
ــيب ميل كنيد،  ــاعت قبل ازوعده ى غذايى اصلى يك س نيم س
فيبر و آب موجود در سيب باعث مى شود احساس سيرى كنيد 

ــا و نخود فرنگى  ــد نخود، عدس، لوبي پالس هاى غذايى مانن
ــى از پروتئين و  ــه غن ــتند ك ــارق العاده اى هس غذاهاى خ
ــيدان ها، ويتامين B و  ــار از فيبر، آنتى اكس ــيدان ها، ويتامين Bهمچنين سرش ــار از فيبر، آنتى اكس Bهمچنين سرش
آهن نيز هستند. خوردن مقدار زيادى از اين نوع غذاها كمك 

ــد و نتايجش در  ــاس تحقيق متا آناليزى كه اخيرا انجام ش بر اس
مجله چاقى منتشر شد محققان به اين نتيجه رسيدند كه افراد پس 

از خوردن وعده هاى داراى حبوبات براى مدت بيشترى احساس سيرى 

در يك تحقيق مشخص شد افرادى كه قبل از وعده ى اصلى يك كاسه سوپ 
درصد كالرى دريافتى شان از آن 

ــرعت  باعث باال رفتن س
ــود.  ــزم مى ش متابولي

ــات اخير  تحقيق

ــتريخت هلند  ــك وعده ى در دانشگاه ماس ــد كردن ي ــان مى دهد تن نش
غذايى روى اشتها تاثير مى گذارد و آن را كنترل مى كند.

17خورده بودند 17خورده بودند 17درصد كمتر كالرى مصرف كردند.
تخم مرغ

ــاس سيرى و  ــروع روز با تخم مرغ كمك مى كند تا در وعده ى ناهار احس ش
رضايت كنيد. تحقيقات دانشگاه ميسورى در كلمبيا نشان داد كه خوردن يك 

صبحانه 300 كالرى، كه از 
زمان بين صبحانه و ناهار باعث سيرى و احساس پرى مى شود. به همين دليل 
كسانى كه صبحانه اى پروتئينى ميل مى كنند نسبت به ديگر افراد در كل 

روز كالرى كمترى مصرف مى كنند.
آجيل ها

آجيل ديگر غذاى پر كننده اى است كه كمك مى كند كمتر بخوريد. 
محققان انگليسى دريافتند زنانى كه 

غذا خورى كره بادام زمينى را با غالت سبوس دار و آب پرتقال براى 
ــانى كه از اين نوع غذاها استفاده  ــبت به كس صبحانه مى خورند نس

12نمى كنند تا 12نمى كنند تا 12
آجيل اساسا توسط طبيعت طراحى شده است تا اشتها را كنترل كند 
زيرا داراى چربى هاى اشباع نشده سالم است كه در كنار پروتئين و فيبر 

قرار داده شده است.
غالت

ــتها را  ــت مصرف غالت بر كنترل اش ــا به حال تاثير مثب تحقيقات زيادى ت
نشان داده اند. بر اساس يك تحقيق كه توسط متخصصان آمريكايى انجام شد 

به شركت كنندگان 250
ــراى مدت طوالنى  ــامل غالت ب ــركت كنندگان با خوردن وعده ى ش اين ش
احساس سيرى كردند و كمتر ميل به خوردن كالرى اضافى از خود نشان دادند.

ــار از فيبر و پروتئين هستند و همچنين  دليل اين اتفاق چيست؟ غالت سرش
ــت مفيد بودن براى قلب را  داراى مقادير بااليى بتا گلوكان ، قندى كه خاصي

به غالت مى دهد، و هيدراتاسيون است كه خواص آن را چند برابر مى كند.
آب

با اين غذاها جلوى اشتهاى خود را بگيريد

اشتهاى ما با كدام رنگ ها تحريك مى شود؟ يك  ماه فرصت براى تزريق واكسن آنفلوآنزا

روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى   شماره 

ــزا در ميان گروه هاي  ــوا، آنفلوآن با كاهش دماي ه
ــدا  ــتري پي ــيوع بيش ــر ش ــف خط ــنى مختل س
ــد ماه هاي  ــم مي گوين ــان ه ــد و متخصص مي كن
ــن  ــب تزريق واكس ــر، زمان مناس ــهريور و مه ش

آنفلوآنزاست. 
ــاي واگيردار  ــت بيماري ه ــز مديري ــاون مرك مع
ــت هم مي گويد بايد تا حداكثر آبان  وزارت بهداش
نسبت به تزريق اين واكسن اقدام كرد؛ درحالي كه 
سال هاي گذشته تهيه اين واكسن در زمان مناسب 
ــود، اما دكتر محمود نبوي  به راحتي امكان پذير نب
مي گويد اين واكسن بيش از يك ماه است به ميزان 
ــده و اكنون به وفور در دسترس  زياد وارد كشور ش

است.
چرا بايد واكسن بزنيم؟

ابتال به ويروس آنفلوآنزا در افراد دچار بيماري هاي 
ــبب ابتالي آنان به عوارض اين  زمينه اي نه تنها س
بيماري از قبيل عفونت هاي ريوي ناشي از ويروس 
ــود،  ــواردي عفونت هاي ريوي ثانويه مي ش و در م
ــاي زمينه اي  ــديد خود بيماري ه بلكه موجب تش
ــد. بروز تب ناگهاني و باال، درد بدن،  نيز خواهد ش
ــانه هاي ابتال  ــه نش ــرفه و گاهي عطس گلو درد، س
ــت. افراد مبتال به  بيماري هاي  مزمن   به آنفلوآنزاس
ــيت، بيماران كليوي، بيماران  ريوي، آسم و برونش
قلبي، افراد دچار نارسايي قلبي مزمن، افراد مبتال 

ــتم ايمني،  ــاران داراي نقص سيس به HIV، بيم
ــودكان 6 تا 23 ماه  ــمي، ك بيماران ديابتي و تاالس
ــودك و در تماس با  به ويژه كودكاني كه در مهدك
ساير كودكان  هستند، كاركنان مراكز بهداشتي و 
درماني، بايد نسبت به تزريق اين واكسن اقدام كنند. 
براساس اطالعيه كميته بيماري هاي عفوني آكادمي 
ــده، واكسن  ــر ش كودكان آمريكا كه اخيرا منتش
آنفلوآنزا بهترين راه براي حفاظت كودكان در برابر 
اين ويروس است. اين آكادمي توصيه كرد تمامي 
افراد 6 ماهه و باالتر، شامل همه كودكان و نوجوانان، 
ساالنه واكسينه شوند.پزشكان مي گويند: افراد در 
ــروع فصل  معرض خطر از همين حاال و پيش از ش
سرما، بازگشايي مدارس و در حقيقت قبل از شروع 
ــبت به واكسينه كردن خود  اپيدمي آنفلوآنزا، نس

اقدام كنند.
واكسن آنفلوآنزا چه مي كند؟

واكسن آنفلوآنزا، ويروس ضعيف شده اين بيماري 
ــدن سيستم  ــبب فعال ش ــت كه تزريق آن س اس
ــت آماده باش  ــدن در حال ــدن و باقي مان دفاعي ب

مي شود.
ــق در 80 درصد  ــده بر اثر اين تزري ايمني ايجاد ش
ــت و بايد هر سال در زمان  موارد براي يك سال اس
معين تزريق آن تجديد شود. عالوه بر اين ويروس 
ــاز) 200نوع  آنفلوآنزا به گفته فرهاد فتاح (داروس

مختلف دارد و واكسن توليد شده فقط شامل چند 
نوع محدود و شايع آن مي شود.

مقامات دولتي اميدوارند كه سال آينده كل واكسن 
ــور در داخل كشور تامين  آنفلوآنزاي مورد نياز كش
ــن هاي وارداتي  ــود؛ اما تا آن موقع بايد از واكس ش

استفاده كرد. 
ــن آنفلوآنزا در كشور  امسال فقط يك برند از واكس

پخش شده كه محصول كشور هلند است. 
ــران 26هزار تومان  قيمت آن در داروخانه هاي ته
ــته حدود 6درصد  ــال گذش است كه نسبت به س

ارزان تر عرضه مي شود. 
ــت  ــن نيس ــاي اي ــن به معن ــن واكس ــق اي تزري
ــوند،  ــزا نش ــار آنفلوآن ــال دچ ــراد اص ــه اف ك
ــم مي كند و  ــراد ك ــاري در اف ــدت بيم بلكه از ش
ــن  ــه انواع ويروس آنفلوآنزا كه واكس در مواردي ك
ــت مصونيت  ــده اس ــخصي براي آن توليد ش مش
ــواد خدايي،  ــر ج ــد. دكت ــاد مي كن ــبي ايج نس
ــرماخوردگي  ــزا با س ــه آنفلوآن ــادآوري اينك با ي
ــتباه برخي اين  ــد، مي گويد:«اش ــاوت مي كن تف
ــت كه فكر مي كنند با تزريق اين واكسن ديگر  اس
ــرما خوردگي و آنفلوآنزا  ــرما نمي خورند؛ اما س س

يكي نيست».
چه زماني بايد اين واكسن را تزريق كرد؟

ــد در زماني كه  ــح مي دهد:«نباي دكتر فتاح توضي
به يكي از اين بيماري ها مبتال هستيد اين واكسن 
را تزريق كنيد. واكسن ويروس ضعيف شده است و 
امكان دارد عالئم سرما خوردگي خفيفي را در بدن 
ــويد بعد  ــس بگذاريد كامال خوب ش ايجاد كند؛ پ
ــود يك بار استفاده  تزريق كنيد. اينكه گفته مي ش
ــور مي كند براي  ــن آنفلوآنزا افراد را مجب از واكس
سال هاي بعد هم واكسن بزنند نيز، تصور اشتباهي 

است». 
ــخه و تداخل  ــزا نياز به نس ــن آنفلوآن خريد واكس
ــاح  ــر فت ــه  دكت ــه گفت ــي ب ــدارد، ول ــي ن داروي
ــي مواد  ــا برخ ــه زرده تخم مرغ ي ــه ب ــاني ك كس
ــن  ــد نبايد از اين واكس ــيت دارن ــي حساس داروي

استفاده كنند.
البته زنان باردار حتما با نظر پزشك اقدام به تزريق 

واكسن كنند. 
ــن را  ــن واكس ــق اي ــد تزري ــر قص ــن اگ بنابراي
ــت به كار  ــا دس ــن روزه ــت همي ــد بهتر اس داري

شويد.

سبز اشتها
وقتي پاي رنگ سبز به ميان مي آيد يعني 

اين كه بايد برويم سراغ طبيعت. 
ــام  ــن آدم انواع و اقس ــودآگاه در ذه ناخ
غذاهاي سالم تداعي مي شود كه مي تواند 
انواع ساالدها و سبزي هاي مختلف باشد؛ 
ــاالد را  هرچند ما ايراني ها عادت داريم س
ــان كنيم و بعد  به عنوان پيش غذا نوش ج
ــراغ اصل مطلب كه همان غذاي  برويم س

اصلي است. 
ــبزي هم جزو آن دسته رنگ هاي اشتها  س
ــادگي  ــه از كنار آن به س ــت ك برانگيز اس

نمي توان گذشت.
قرمز پرانرژي

ــتيد،  ــتها هس ــاي بي اش ــزو آدم ه اگر ج
ــراغ رنگ  ــدي برويد س ــچ تردي بدون هي
ــي كه با  ــا فضاي ــاي قرمز ي ــز، غذاه قرم
ــد؛ اين  ــده باش ــي ش ــز طراح ــگ قرم رن
ــت و  ــاري از انرژي اس ــع سرش رنگ منب
ــاده قدرتمند  ــي، فوق الع به لحاظ احساس

است. 
ــود سرعت تنفس و  رنگ قرمز باعث مي ش
فشار خون تان باال برود، البته اين يك روي 
ماجراست؛ چون در طرف ديگر رنگ قرمز 

اشتهاي افراد را به شدت تحريك مي كند.
از قرار معلوم وقتي چشم تان به رنگ قرمز 
مي افتد مغزتان به سرعت پيامي را به مركز 
ــك مضمون  ــتها مخابره مي كند كه ي اش
ــنه ام بايد به سرعت  ــخص دارد: «گش مش

غذا بخورم!»
آبي الغر

ــن دليل  ــت؛ اما اي ــگ آرامش اس ــى رن آب
ــي بتوانيد  ــود رنگ آب ــود كه با وج نمي ش
ــوردن  خ ــه  ب ــش  آرام ــت  نهاي در 

ادامه دهيد. 
ــرماي  ــت؛ س ــال برعكس اس ــه كام قضي
ــت.  موجود در رنگ آبي كامال ضداشتهاس
ــرده و دقيقا  ــد ك ــم را كن ــي متابوليس آب
ــش را در افراد  ــل حس آرام به همين دلي
ايجاد مي كند. كارشناسان توصيه مي كنند 
اگر مي خواهيد رژيم بگيريد يك المپ آبي 
ــور كامال طبيعي  ــد تا به ط باالي ميز بزني

ــيد. امتحان كنيد،  ــت از خوردن بكش دس
امتحانش مجاني است.

خاكستري ناخوشايند
خاكستري شايد موجب كاهش اضطراب 
شود، اما در عين حال اشتها را كم مي كند؛ 
ــتها  ــي اوقات فقط به كاهش اش البته گاه
ــي از غذا را هم  رضايت نمي دهد و دلزدگ

به همراه دارد. 
فيروزه اي چاق

اگر جزو آن دسته آدم هاي الغري هستيد 
ــمايل  ــالش مي كنيد از ش ــه ت ــه هرچ ك
ــت  ــتخواني درنمي آييد پس بهتر اس اس
ــگ غالب اطراف خود  رنگ فيروزه اي را رن
ــروزه اي جزو  ــر حال في كنيد؛ چون به ه
ــت كه اشتها را به  آن دسته رنگ هايي اس
ــه اين رنگ  ــدت تحريك مي  كند؛ البت ش
ــم مي آيد،  معموال در كمتر غذايي به چش
بنابراين اگر مي خواهيد از تاثيرگذاري اش 
ــتفاده بهينه كنيد مي توانيد  در اشتها اس
ــد در  ــه مي خواهي ــي را ك ــور فضاي دك
ــن رنگ  ــه اي ــد ب ــل كني ــذا مي ــا غ آنج

دربياوريد.
نارنجي خوشمزه

اگر مي خواهيد اكسيژن بيشتري به مغزتان 

ــروي مضاعفي  ــد، اگر مي خواهيد ني برس
داشته باشيد و اگر مي خواهيد فعاليت هاي 
ــود سراغ رنگ نارنجي  ذهني تان بيشتر ش

برويد. 
ــاس راحتي را  ــاد احس اين رنگ گرم و ش
در افراد به وجود مي آورد. زردچوبه هرچند 
ــود دارد  ــم خ ــوان زرد را در پيش اس عن
اما رنگ غذا را نارنجي مي كند و در نتيجه 
ــمزه بودن غذا را به شما تلقين  حس خوش

خواهد كرد. 
ــه خودي  ــه ب ــي هم ك ــت نارنج آبگوش
ــا كامال با  ــا ايراني ه ــود ثابت مي كند م خ
ــي  ــه خوب ــي رابط ــاي نارنج خوراكي ه

داريم.
زرد زعفراني

ــا ناخودآگاه آدم را  رنگ زرد در خوراكي ه
ــدازد؛ زعفراني كه  ــران مي ان ــاد زعف به ي
ــت و اين  ــد خنده آور اس ــم گفته ان از قدي
ــاد و مفرحي  ــه زرد رنگ ش ــي اين ك يعن

است.
ــبب  ــور اتوماتيك وار س ــادي هم به ط ش
ــه اش هم  ــود؛ نمون ــتها مي ش تحريك اش
ــان  ــي خودم ــاي زعفران جوجه كباب ه

است.
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دريچه

ــه هر روز  ــوز در لباس هايى ك ــتند از پنبه نس ــادت داش 1ـ رومى ها ع
مى پوشيدند استفاده كنند.

ــن دليل  ــه اي ــه آن ها ب ــى) گفت ــراى روم ــت گ ــك طبيع ــى (ي پلين
ــفيدتر  ــه آنها س ــيدند ك ــوز مى پوش ــاف پنبه نس ــا الي ــاس هايى ب لب
ــتند  مى توانس و  ــد  بودن ــى  معمول ــاف  لي ا ــا  ب ــى  پارچه هاي از 
ــاب  پرت ــش  آت درون  را  ــان  ش ــاى  لباس ه ــت  راح ــى  خيل

كنند. 
ــاس هايى با  ــه خدمتكارهايى كه لب ــرد ك ــان ك او همچنين خاطر نش
ــج  ــوى رن ــاى ري ــب از بيمارى ه ــيدند اغل ــى مى پوش ــاف معدن الي

مى بردند.
ــان را جايگاه هوش و اطالعات مى دانستند.  2ـ در مصر باستان قلب انس
ــتان فكر مى كردند مغز فقط چيزى است كه درون سر  مصرى هاى باس
ــردن مغز را بيرون آورده و  را پر مى كند؛ بنابراين آنها هنگام موميايى ك
ــورد قلب دقت و توجه خاصى مبذول  دور مى انداختند؛ درحالى كه درم

مى داشتند.
ــى از  ــطى برخ ــرون وس ــرى در ق ــراض مس ــان رواج ام 3ـ زم
ــى  بتداي ــوش ا ــا نق ــك هايى ب ــا و ماس ــاس هــ ــا لب دكترهــ
ــا  ي ــارى  بيم ــاس  «لب ــام  ن ــه  ب ــيدند  مى پوش ــتانى  باس و 

مرض». 
ــود  ــگ ب ــز رن ــه اى قرم ــمى هاى شيش ــك داراى چش ــن ماس اي
ــيطان غيرقابل نفوذ  ــر ش ــخص را در براب ــور مى كردند ش ــا تص كه آنه

مى سازد. 
قسمت بااليى ماسك با گياهان معطر و ادويه جات پر مى شد تا محافظى 
ــتند مرض و بيمارى را با خود  ــد دربرابر«هواى بد» كه اعتقاد داش باش

حمل مى كند.
4ـ سه هزار و 500 سال پيش تخمين مى زدند كه جهان دوران باشكوه 
ــاق نيفتاده  ــه در آن دوران هيچ جنگى اتف ــته ك ــاله اى را داش 230 س

است.
ــينى اروپاى غربى و آمريكايى ها، بعد از اوايل 5ـ  در چرخه هاى شهرنش

ــد؛ براى مثال در سال 1698   قرن 17 تزئين ريش از دنياى مد خارج ش
ــان را به طور كامل  ــتور داد مردها ريش هاى ش پيتر پادشاه روسيه دس

بتراشند.
ــتند  ــه ريش داش ــانى ك ــراى كس ــال 1705 ب ــيه در س ــاه روس پادش
ماليات گذاشتند تا جامعه روسيه، هم سو با معاصرانش در جوامع غربى 

شود.
ــتنـد  ــدس مى دانس ــا را مق ــتــان گربـه هـ ــر باس 6 ـ در مصــ
ــرا  ــود اجــ ــه خ ــرگ گربـ ــد از مــ ــى را بعـ ــــم خاصــ و مراس

مى كردند.
ــاى آن خانواده  ــواده مى مرد، تمام اعض ــه گربه خانگى يك خان وقتى ك
ابروهاى شان را مى تراشيدند و تا موقعى كه ابروها كامل رشد كند عذادار 

مى ماندند.
ــان  ــپارتاى يون ــهر اس ــه ش ــى ك ــالد وقت ــل از مي ــال قب 7ـ   200س
ــر خدمتكار ــهروند 20 نف ــر ش ــه ازاى ه ــود ب ــود ب ــدرت خ در اوج ق

 وجود داشت. 

حقيقت هاى 
عجيب و جالب تاريخى 

جنگ ايران و عراق بى شباهت به بسيارى از جنگ  هاى نوين، برآيند عوامل و متغيرهاى  
پيچيده و تاريخى، فرهنگى، سياسى و اعتقادى و ايدئولوژيك است. برخى از اين عوامل 
ــتان و بعدها بين  ــور در عصر باس به اختالفات تاريخى و طوالنى بين دو قوم ماد و آش
ــى،  ــى  گردد؛ و برخى ديگر به تحوالت سياس ــگ و دو ملت عرب و عجم باز م دو فرهن
ــع زمانى  ــى در مقط ــه  اى و بين  الملل ــى، منطق ــطوح مل ــى و نظامى در س اجتماع
ــناخت اين عوامل، ــاله (1367-1359) مربوط مى  شود. ش ــت س پيش از جنگ هش
ــتاورد و نتيجه جنگ به عنوان  ــاز جنگ، به اندازه دس اعم از عينى يا ذهنى، زمينه  س
ــى و نظامى و فناورى كه در صحنه نبرد واقعى به كار  مجموعه  اى از تصميمات سياس
ــروع جنگى بزرگ و طوالنى بدون وجود عوامل  گرفته مى  شوند، مهم است. اساسا ش

تاريخى، فرهنگى و استراتژيك غير محتمل است.
از انقالب اسالمى تا آغاز جنگ تحميلى

ادعاى تحريك شيعيان مخالف رژيم صدام از جانب ايران و تهديد انقالب اسالمى يكى از 
داليل صدام حسين براى حمله به ايران بود. رژيم صدام كه به طور معمول اجازه فعاليت 
ــى به هيچ گروه مخالفى را نمى  داد، انقالب ايران را زمينه ساز تغييرات داخلى  سياس
در عراق و حامى جنبش  هاى مذهبى و سياسى مى  ناميد؛ از اين رو در حين اوج  گيرى 
جريان مخالف شيعى در اواخر سال 1979م، روابط دو كشور نيز تيره  تر شد و در مارس 
ــول گرى  هاى ايران در عراق  1980م سفير ايران، بغداد را ترك كرد و تعدادى از كنس
ــكارا لزوم تجديدنظر  ــد. در 8 آبان ماه 1358، دولت عراق براى اولين بار، آش بسته ش
ــترداد حاكميت شط  العرب به  در قرارداد 1975م الجزاير را عنوان كرد و خواستار اس
عراق شد. در اين اثنا و در اول آوريل 1980م، طارق عزيز، معاون نخست  وزير عراق در 
حالى  كه مشغول سخنرانى در دانشگاه المستنصريه بغداد بود، ترور شد. اگر چه طى اين 
حادثه طارق عزيز تنها مجروح شد، با اين حال دولت عراق ترور او را به شيعيان نسبت داد 
و در اقدامى تالفى  جويانه آيت  اهللا محمدباقر صدر و خواهر وى را اعدام كرد. همچنين 
ــزب الدعوه و  ــازمانى ميان ح ــه يك رابطه س ــايع كردن اين خبر ك دولت بعثى با ش
ــل از عراق  ــيعه ايرانى  االص ــزاران ش ــه اخراج ه ــود دارد، ب ــران وج رژيم انقالبى اي
ــى(ره)،  ــوى امام خمين ــات صدام از س ــال و جناي ــد. محكوميت اعم ــادرت ورزي مب
ــين عليه ايران شد و او در يك سخنرانى  موجب آشكارتر شدن تهديدهاى صدام حس
در جمع دانشجويان دانشگاه المستنصريه اذعان داشت كه «رسم ما تهديد كردن نيست 
ــوگند به خدا و به نام هر ذره  ــوگند به خدا، سوگند به خدا، س اما به شما مى  گوييم س
ــتنصريه به زمين ريخته شد به هدر  از خاك عراق كه آن خون  هاى پاكى كه در المس
ــيه دارند مى  گوييم كه  ــعى در تالفى نبرد القادس ــانى كه س نخواهد رفت...، مابه كس
ــر  ــر س ــام را ب ــه پي ــردم آن ك ــرف م ــون و ش ــد خ ــيه همانن روح القادس
ــر  ــم  ت ــا عظي ــاى آنه ــش  ه ــد، از كوش ــى  كردن ــل م ــان حم ــاى ش ــزه  ه ني

است».
بدين ترتيب صدام براى برانگيختن احساسات مردم به استفاده از خاطره نبرد قادسيه 
ــراب و ايرانيان»  ــوان اختالف بين «اع ــران و عراق به عن پرداخت و از اختالف بين اي
ياد كرد. صدام كه سعى داشت درگيرى خود با ايرانيان را تحت لواى اسالم و تاريخ عرب و 
همچنين اختالفات قومى و نژادى عرب و عجم قرار دهد، به بدگويى از امام خمينى(ره) 

و انقالب اسالمى ايران نيز دست زد.
ــتمرار  ــيد و با اس ــدت بخش ــه مداخله خود در ايران ش ــگام، رژيم عراق ب در اين هن
كمك مالى و تسليحاتى، فعاليت جبهه التحرير عربستان (خوزستان) و مركز فرهنگى 
ــديد كرد.  ــاى خرابكارانه آن را تش ــتان را افزايش داد و جنبه  ه خلق عرب در خوزس
در پى آن، به تاسيسات نفتى و لوله  هاى نفت ايران در نقاط مختلف آسيب  هاى فراوان 
ــاه، اعمال خرابكارانه در مناطق نفتى  وارد كرد و ضمن انفجار تاسيسات نفتى كرمانش
ــدت گرفت  ــوى ديگر همزمان تحركات مرزى نيز ش را به صورت روزانه در آورد. از س
ــنگين، خمپاره و آرپى جى به پاسگاه  هاى  ــالح  هاى سبك و س و نيروهاى عراقى با س
ـــ.ش (آوريل 1980م)  ــت 1359ه مرزى ايران حمله كردند. در فروردين و ارديبهش

يگان هاى مرزى عراق، بسيارى از نقاط مرزى ايران مانند دهلران، تنگاب نو، قصرشيرين، 
حوالى سوسنگرد، بستان، مهران، سومار، خرمشهر و موسيان و نيز فرودگاه و پااليشگاه 

آبادان را مورد تهاجم قرار دادند.
علت فاصله زمانى ميان تصميم  گيرى درباره جنگ و شروع واقعى آن در 22 سپتامبر 
ــازماندهى جنگ است  1980م به دو عامل باز مى  گردد: اولين عامل، برنامه  ريزى  و س
كه حدود چند ماه وقت مى  برد، و عامل دوم به تالش عده  اى در عراق براى سازماندهى 
ــت. اين  ــالمى در تهران باز مى  گش ــرنگونى حكومت اس كودتايى نظامى به منظور س
ــت كامل عراق بهره  ــود، از حماي ــگاه هوايى نوژه» خوانده مى  ش كودتا كه به نام «پاي
ــد. با اين حال شكست  ــور انجام ش  مند بود و برنامه  ريزى كامل كودتا نيز در اين كش
ــتن دولت جديد ايران  ــراى از ميان برداش ــانس عراقى  ها را ب كودتاى نوژه، آخرين ش

از ميان برد.
ــهريور 1359هـ.ش روند تحركات مرزى و عمليات ايذايى عراق  به همين سبب در ش
ــى به مرزهاى  ايران  ــدت افزايش يافت. در اين ماه تعداد تجاوزات نيروهاى عراق به ش

در هوا، زمين و دريا بالغ بر 357 مورد رسيد.
دولت عراق در روز 17 شهريور 1359هـ.ش يادداشتى به كاردار سفارت ايران در بغداد 
ــال كرد و قصد خود را براى تصرف«زين القدس» اعالم كرد. آنگاه به پاسگاه هاى  ارس
مرزى ايران حمله كرد و در اين تاريخ وارد خاك ايران شد و منطقه زين  القدس را با توسل 
به قواى نظامى به تصرف درآورد. در روز 19 شهريور (10 سپتامبر) نيز بار ديگر يادداشتى 

ــليم كرد و متعاقب آن به منطقه ميمك و سيف   ــفارت ايران در بغداد تس به كاردار س
ــتفاده از نيروى نظامى تصرف كرد.  سعد در منطقه ايالم حمله كرد و آن جا را نيز با اس
ــد  ــراق اعالم كرد: «هر عراقى بايد آماده باش ــان صدام خطاب به مردم ع در همين زم
ــت عراق براى  ــزد»؛ در همين حال، دول ــت و اصول خود بري كه خون خود را براى مل
زمينه  سازى در صحنه بين  المللى، نامه  هايى براى هشت سازمان جهانى و منطقه  اى 
ارسال و در تمام آن ها ادعا كرد كه نيروهاى ايرانى مرتكب تجاوزات نسبت به اشخاص، 
نفوذ داخل اراضى عراق و خرابكارى  ها شده  اند! در اين نامه  ها بغداد ادعا كرد كه عراق 
خواهان صلح و ثبات در منطقه است، اما هرگونه تجاوز و تهاجم مسلحانه به سرزمين 
خود و يا اتباع خويش را بر طبق حق قانونى دفاع از خود كه قوانين بين  المللى نيز آن را 

به رسميت مى  شناسند، دفع مى  كند.
ــين عهدنامه 1975 الجزيره را كه مغاير با مقاصد  ــهريور 1359، صدام حس در 27 ش
ــخنگوى  ــن  هاى تلويزيونى پاره كرد. س ــعه  طلبانه خود مى  ديد، در برابر دوربي توس
ــش  هايى كه قصد  ــتى  ها و نفتك ــز اعالم كرد كه«از كليه كش وزارت خارجه عراق ني
ــه خود نصب  ــود پرچم عراق را بر عرش ــته مى  ش ــط  العرب را دارند، خواس عبور از ش
ــلطه و حاكميت خود بر  ــتفاده از زور درصدد اعمال س ــا اس كنند». پس از آن عراق ب
ــهريور 1359 با حمالت گسترده هوايى و  اروندرود برآمد. سپس اين كشور در 31 ش
ــينان، جنگ تحميلى 8 ساله را  زمينى و تجاوز به مناطق مرزى و غارت اموال مرزنش

آغاز كرد.

علل و اهداف عراق از آغاز جنگ
اگر چه به ظاهر موضوع اختالفات مرزى به عنوان دليل اصلى تجاوز عراق به خاك ايران 
ــود، اما در واقع تجاوز عراق به دليل نارضايتى اياالت متحده امريكا و  ــوب مى  ش محس
اتحاد جماهير شوروى از انقالب اسالمى ايران و مهار گسترش آن به منطقه و حمايت 
از منافع دولت  هاى محافظه كار عربى صورت گرفت. بنابراين از مهم ترين علل و اهداف 
ــى نظير تحريك  هاى امريكا،  تجاوز ارتش رژيم عراق به خاك ايران مى  توان به عوامل
ــى، اقتصادى و نظامى ايران، ادعاهاى ارضى و مرزى بى  اساس در  اوضاع آشفته سياس
مورد حاكميت مطلق بر اروندرود، تجزيه خوزستان، تسخير جزاير سه  گانه ابوموسى، 
ــالمى ايران،  ــورى اس ــاى جمه ــرنگونى نظام نوپ ــك، س ــب كوچ ــزرگ و تن تنب ب
ــان عرب  ــدام بر جه ــرى ص ــى و داعيه رهب ــم بعث ــى رژي ــت داخل ــم موقعي تحكي

اشاره كرد.
در بعد داخلى، جنگ براى صدام، نقطه اوج سياست  هاى وى براى جلب عالقه آمريكا 
ــد.  ــوب مى  ش ــور به عنوان قدرت برتر خليج فارس محس به منظور برگزيدن اين كش
در واقع با توجه به خالء قدرتى كه پس از سقوط نظام شاهنشاهى ايران در كل منطقه 
ــاه و  ــو رژيم ش ــوان آلترناتي ــه عن ــراق را ب ــت ع ــد داش ــدام قص ــود آمد، ص به وج

ژاندارم جديد منطقه، به امريكايى  ها معرفى كند.
ــه  گانه در كنار حق حاكميت  ــترداد جزاير س در بعد منطقه  اى، رژيم عراق با طرح اس
شط العرب، اهداف خود را با منافع كشورهاى عربى گره زد و خود را در خط مقدم دفاع 
از منافع اعراب قرار داد. در همين ارتباط وى در مهرماه 1358 (اكتبر 1979) ادعاهاى 
ــه  گانه ايران در خليج  فارس به امارات متحده  اسالف خود را در مورد استرداد جزاير س

عربى تكرار كرد.
ــرد و از زبان دولت  ــى  ك ــه اعراب را م ــاى نمايندگى از طرف هم ــه ادع رژيم بعثى ك
ــخن مى  گفت، با به كارگيرى اين حربه،  ــترداد جزاير سه  گانه س امارات متحده از اس
ــاى عرب منطقه  ــليحاتى و تبليغاتى دولت  ه ــه دريافت كمك  هاى مالى، تس موفق ب
شد. بدين ترتيب دولت بعثى عراق در برخورد با كشورهاى حاشيه خليج  فارس نه  تنها 
ــالمت  آميز و صلح  جويانه  اى را در پيش گرفت، بلكه به شدت تبليغ كرد كه  روش مس
ــد نه  چندان  ــت و يك رون ــالمى اس ــا در برابر خطرات انقالب اس منجى و حامى آنه
ــران را در برنامه كارى خود دارد؛ ــالمى اي طوالنى جهت مواجهه كامل با جمهورى اس
به همين دليل اعراب منطقه كه بيش از هر چيز نگران صدور انقالب ايران به كشورهاى 
ــى از آن بودند، در دوره هايى كه ايران در جنگ، موقعيت برترى  خود و بى ثباتى ناش

به دست مى  آورد، از هيچ نوع كمكى به عراق دريغ نمى كردند.
ــر منطقه،  ــالمى به سراس ــترش انقالب اس ــى نيز جلوگيرى از گس در بعد بين  الملل
دليل اصلى حمايت قدرت هاى بزرگ از رژيم بعثى به حساب مى  آيد. از اين رو سرنگونى 
ــترش نفوذ انقالب اسالمى  ــالمى، تجزيه ايران و جلوگيرى از گس نظام جمهورى اس
ــل حمايت رژيم  هاى عرب منطقه  ايران، مهم ترين هدف رژيم بعثى و بزرگ ترين دلي
ــت  وزير وقت عراق،  ــين رمضان، معاون نخس و قدرت هاى بزرگ از عراق بود. طه ياس
دراين  باره گفته است: «اين جنگ براى عهدنامه 1975 و يا چندصد كيلومتر خاك و 

يا نصف شط  العرب نيست، اين جنگ براى سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى است».
ــتا امريكا نيز تمايل خود را مبنى بر براندازى نظام جمهورى اسالمى ايران  در اين راس
ــكى مشاور امنيتى كارتر، استراتژى امريكا را  ابراز كرده بود. در يك اظهار نظر، برژينس
در مقابله با انقالب ايران، تقويت دولت  هايى عنوان كرد كه توان انجام عمليات نظامى 

 عليه رژيم [امام] خمينى(ره) را دارا باشند. 
ــه با صدام  ــدارى محرمان ــال 1359 در دي ــه تيرماه س ــكى در نيم همچنين برژينس
ــران اعالم كرد. ــراق به اي ــنگتن را در مورد تهاجم ع ــت واش ــين در اردن، حماي حس
ــبت به براندازى  ــورهاى منطقه و قدرت هاى بزرگ جهان نس بدين ترتيب عراق، كش
نظام جمهورى اسالمى، اشتراك نظر داشتند و در اين راستا حمايت  هاى بى  شائبه  اى 

از رژيم بعثى به عمل آوردند.

ــتان زنجان قرار دارد  ــتان ماه نشان در اس ــتان يا كهن دژ در شهرس قلعه بهس
و قدمت اين دژ به دوره هخامنشيان برمى گردد.

ــان در استان زنجان  ــتان يكى از 20 قلعه تاريخى شهرستان ماه نش قلعه بهس
است كه قدمت آن به قرن پنجم هجرى قمرى تخمين زده مى شود.

به علت شرايط زمانى خاص آن دوره، حاكمان جهت دفاع از خود و مردم اقدام 
به ساخت اين قلعه كرده اند.

ــه عنوان زاغه و محل  ــه جهت دفاع، و طبقات پايين تر ب طبقات باالى اين قلع
نگهدارى آذوقه مردم مورد استفاده قرار مى گرفت.

ــت،  ــده اس ــخت بنا ش ــفت و س اين قلعه كه در دل كوهى از جنس خاك س
به علت وزش بادهاى تند و فرسايش و همچنين عبور رودخانه قزل اوزن از كنار 

قلعه، در حال تخريب است.
سازندگان قلعه با در نظرداشتن طرح اوليه، اقدام به كندن كوه و تخليه خاك ها 
ــنگ ها كرده اند و اتاق ها را به وجود آوردند و به هر تعدادى كه به اتاق هاى  و س
ــه صورت داالن هايى  ــده راه هاى ارتباطى آن ها به مجموعه نيز ب آن اضافه ش

افزوده شده است.
فضاى كلى قلعه به سه دسته شامل اتاق ها، داالن ها و راه پله ها تقسيم مى شده 

است.  قلعه داراى سقفى تيزه دار و داراى محل هايى به شكل مثلث يا مدور روى 
ديوارها براى قرار گرفتن پيه سوز بوده است.

ــت كه  ــرقى اس ــاى زيك زاكى در ضلع هاى غربى و ش ــن دژ داراى راه پله ه اي
ــده و به دليل  ــمالى آن شروع مى ش ــمت ضلع ش روزگارى از پايينى ترين قس
ــير خطرناك و تقريبا ناممكن  ــايش طبقات زيرين آن، تردد در اين مس فرس

است. 
ــت  ــى از مناطق دس ــوان يك ــه عن ــه ب ــمال غربى قلع ــع ش ــاى ضل راه پله ه
ــكل  ــا، اتاقى به ش ــاالى اين پله ه ــت كه ب ــتان اس ــالم دژ بهس نخورده و س
ــه دوره  ــده متعلق ب ــالمى تزئين ش ــجد دوران اس ــاى مس ــاق محراب ه ط
ــز اقتباس  ــك متر ني ــرض ي ــاد با ع ــاى زي ــود دارد و راه پله ه ــالمى وج اس
ــاد تنها با  ــب زي ــه دليل تخري ــون ب ــت. هم اكن ــارى اس ــبك معم از اين س
ــطح آن  ــنگ هاى عظيم مس ــاالى قلعه با تخته س ــوان بر ب كوهنوردى مى ت

رسيد.
ــده و داخل آن حوضى با ابعاد 7 در 3 متر  ــمت باالى قلعه با گچ اندوده ش قس
و از جنس سنگ و ساروج قرار دارد كه با استفاده از لوله هاى آب گلى نيم مترى 

به اسم گنگ، آب آن تامين مى شده است.
ــينه اين دژ را به زمان ماد نسبت مى دهند. مادها از طريق مصب و  برخى، پيش
كناره هاى رودخانه قزل اوزن وارد فالت ايران شدند و در روستاهايى همچون 

مادآباد در 15 كيلومترى شهر ماه نشان مستقر شدند.
ــينه اين دژ به دوره هخامنشيان  بر اساس پژوهش هاى باستان شناسى، پيش
ــت. اين دژ در دوره پس از اسالم و تا  مى رسد و اين مساله به اثبات رسيده اس

قرن پنجم نيز يك دژ پابرجا بوده و كاربرد داشته است.
اين دژ به شماره 1458 به نام قلعه بهستان در فهرست آثار ملى كشور به ثبت 

رسيده است.

در چنين روزى 

ايراد نطق تاريخي حضرت آيت  اهللا 
خامنه  اى در سازمــان ملل 

(1366 ش)

حركت امام حسين(ع) 
از مكه به سوي عراق

(60 ق)

يورش به مكه و قتل عام حجاج توسط 
حكومت قرمطي بحرين

(317 ق)
ــه اي  ــت اهللا خامن ــرت آي حض
رييــس وقت جمهوري اسالمي 
ــل و  ــركت درچه ــا ش ــران ب اي
ــالس مجمع عمومي  دومين اج
سازمان ملل متحد نطق تاريخي 
ــان  ــد. ايش ــان كردن ــود رابي خ
ــخنراني خود، ديدگاه هاي  در س
جمهوري اسالمي ايران را درباره 
مسائل مختلف بيان واز عملكرد 
خيانت آميز دولت آمريكادر قبال 
ــلمان ايران در نيم قرن  ملت مس

گذشته، به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي، شديدا انتقاد كردند. همچنين ايشان 
ــريح علل و اهداف رژيم عراق براي آغاز جنگ و جنايات بي شمار اين رژيم و  به تش
ــخنان  ــلمان، مظلوم و بي دفاع ايران پرداختند. اين س نظاميان آن بر ضد مردم مس
ــوراي امنيت  ــل از آن، قطعنامه 598 ش ــه مدتي قب ــورت مي گرفت ك در حالي ص

به تصويب رسيده و عراق نيز در نهايت ضعف و درماندگي، آن را پذيرفته بود.

ــيــــن(ع)  ــام حس امــــــــ
ــت با  ــودداري از بيع ــي خ در پ
ــه را  ــه، مك ــن معاوي ــد ب يزي
ــراق ترك  ــه در ع ــد كوف به قص
ــار  چه ــرت،  حض آن  ــرد.  ك
ــه  ــل از آن، از مدين ــاه قب م
ــود  ــي خ ــل زندگ زادگاه و مح
ــي از خاندانش به  به همراه جمع
ــود. درمدتي كه امام  مكه آمده ب
حسين(ع) در مكه بود، با استفاده 
ــادي از زائران  از حضور تعداد زي

خانه ي خدا در اين شهر، توانست عده ي زيادي از مسلمانان را از ظلم و فساد حكومت 
يزيد بن معاويه آگاه كند. در عين حال، به دليل دعوت هاي مكرر مردم كوفه از امام 
ــط عامالن حكومت يزيد، آن حضرت  و همچنين توطئه ي ترور ايشان در مكه توس
ــد. ضمن آن كه ترك مكه در هشتم ذي الحجه كه از ايام حج است،  رهسپار كوفه ش

باعث جلب توجه بيشتر همگان به مخالفت امام با حكومت جابرانه ي يزيد شد.

ــت  ــس حكوم ــر، ريي ابوطاه
ــن در حمله اي  ــي بحري قرمط
بي رحمانه به شهر مكه، پس از 
اشغال اين شهر مقدس، حجاج 
ــوال آن ها  ــل عام كرد وام را قت
ــرد. وي همچنين  را به غارت بُ
ــنگ مقدسي  حجراالسود، س
ــده بود  را كه بر كعبه نصب ش
به همراه اموال و اسيران فراوان 
ــرقت  به بحرين انتقال داد. س
حجراالسود، دنياي اسالم را در 

ــمگين كرد. حجراالسود،  آن روزگار به شدت تكان داد و مسلمانان را خش
22 سال در دست قرمطيان بحرين بود تا آن كه در سال 339 ق باوساطت 
ــه ي قرمطيان، عقايدي  ــاز گرداندند. فرق ــي آن را به مكه ب خليفه ي فاطم
ــتند؛ به طوري كه قتل مسلمانان مخالف خود  انحرافي و سخت گيرانه داش

را جايز مي دانستند.

به بهانه ى هفته دفاع مقدس؛ 

واكاوى چرايى 
حمله رژيم بعث عراق

 به ايــران 

قلعـه بهستـــان



خبر خبر 

محم��د فره��ادی وزی��ر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری، در حکم��ی، 
 دکترمصطفی کیان��ی را به عنوان ریی��س دانش��گاه هنراصفهان منصوب

 کرد.
در حک��م انتص��اب این ریی��س دانش��گاه آم��ده اس��ت: »امید اس��ت با 
ت��وکل ب��ه خداون��د س��بحان، ماموری��ت و وظای��ف ریاس��ت دانش��گاه 
 را ب��ر پای��ه قوانی��ن، سیاس��ت ها و برنامه ه��ای مص��وب ب��ه انج��ام 

رسانید.
 بایس��ته اس��ت ب��ا پی��روی از آموزه ه��ای اس��امی، مبان��ی علم��ی، 
راهبرده��ای دول��ت تدبی��ر و امی��د و جل��ب هم��کاری دانش��گاهیان و 
 صاحب نظران، نقش��ی شایس��ته در تحقق اهداف نظام عل��م و فناوری ایفا 

کنید.«
دکت��ر مصطف��ی کیان��ی  تاکن��ون ب��ه عن��وان سرپرس��ت مش��غول 
فعالی��ت ب��ود ک��ه ب��ا تایی��د کمیت��ه منتخ��ب ش��ورای عال��ی 
نق��اب فرهنگ��ی، وزی��ر عل��وم اح��کام ریاس��ت وی را ص��ادر   ا

کرد.طرح کر

مجید مصلحی، مدیرکل امور اس��تان ها و مجلس حوزه       
هنری  در نشس��ت خبری چهارمین جش��نواره استانی 
تولیدات و آثار حوزه هنری با اشاره به اینکه جشنواره تولیدات استانی حوزه 
هنری  تنها یک ویترین نیست، اظهار داشت: محصوالت به نمایش درآمده 
در جش��نواره دامنه موضوعی مش��خصی دارند و ضمن دارا بودن تنوع باال 

محلی برای عرضه محصوالت است.
وی با بیان اینکه رویکرد در حوزه هنری بر سه پایه تشخیص، تثبیت و تعالی 
استوار است، افزود: بر پایه این سه رویکرد، مدیریت در استان ها تثبیت شده 
است و آرامش در حوزه مدیریت سبب شده که در هر استان برنامه میان مدت 
یک تا سه ساله تدوین شده و افق پنج ساله با توجه به استعدادها ترسیم شده 
است. همه فعالیت اس��تان ها در راس��تای تبدیل اثر تولید به محصول گام 

برمی دارند.
رییس جش��نواره جش��نواره اس��تانی آثار و تولیدات حوزه هن��ری بابیان 
اینکه حلقه کلیدی در حوزه تبدیل آثار تولی��دی به محصول وجود ندارد، 
خاطرنش��ان کرد: مراکز هنری با مش��کل ج��دی در حوزه توزیع و نش��ر 
تولیدهای موجود روبه رو هس��تند. از طرفی در این چرخه کمتر توجهی به 

مخاطبان و ذائقه هنری دیده می شود.
حوزه هنری رقابتی با دیگر دستگاه ها ندارد

وی بابیان اینکه حوزه هنری رقابتی با دیگر دستگاه ها ندارد، تصریح کرد: 
با توجه به ظرفیت موجود و خاهایی فرهنگی و هنری در جامعه اگر همه 
ارگان ها نیز وارد مس��ائل فرهنگی ش��وند فرصت و امکان انج��ام هرگونه 

فعالیتی بدون آنکه هم پوشانی وجود داشته باشد مهیا است.
مصلحی با اش��اره به رسالت حوزه هنری که رس��اندن پیام انقاب اسامی 
در زبان هنر است ،تصریح کرد: وقت آن رسیده اس��ت که با کنار گذاشتن 
مدیریت متمرکز در تهران، به دنبال استفاده از پتانسیل موجود در استان ها 
باشیم.وی در خصوص جایگاه هنرمندان در حوزه هنری خاطرنشان کرد: 
هنرمندان حوزه ،به حوزه هنری معنا داده اند و این تصور غلطی اس��ت که 
حوزه هنری را چهار س��اختمان و میز و غیره بدانی��م. هنرمندان در حوزه 
هنری بااس��تعداد و خاقیت و نوآوری های ممکن، تاکنون حوزه هنری را 

به پیش برده اند.
ارس�ال 4 هزار و 973 اثر ب�ه دبیرخانه جش�نواره اس�تانی آثار و 

تولیدات حوزه هنری
سید مهدی سیدین نیا، دبیر جشنواره اس��تانی آثار و تولیدات حوزه هنری 
نیز در ادامه این نشست با اشاره به ارسال 4 هزار و 973 اثر به دبیرخانه این 
جش��نواره اظهار داش��ت: از این تعداد 101 اثر در بخش نمایش ،232 در 
بخش ادبیات، 176 در بخش موسیقی ، 3402 اثر در 25 رشته تجسمی ، 
101 اثر در فرهنگ و مطالعه با موضوع پایداری 381 اثر محصول فرهنگی 

و 560 اثر فیلم به مدت سه روزبه نمایش درمی آیند.
وی با اشاره به اینکه آثار باید مابین جشنواره س��وم و چهارم تولیدشده اند 
افزود: این میزان از آثار با توجه به محدودیت هایی که برای مراکز استان ها 
برای ارسال آثار در نظر گرفته شده است دریافت شده اند و پتانسیل کنونی 

حوزه هنری بسیار بیشتر از 5 هزار اثر است.
سیدین نیا با اشاره به اینکه در روز اول افتتاح ساختمان سعدی را در دستور 
کارداریم ،تصریح کرد: این س��اختمان ظرفیت نمایش 600 اثر تجسمی را 

به طور کامل داراست.
رییس حوزه هن��ری اصفهان در مورد ادامه جش��نواره اف��زود: در روز دوم 
جش��نواره هفتم آبان در چهل ستون شب ش��عری برگزار خواهد شد که از 

اساتید به نام شعر ایران برای این برنامه دعوت به عمل آمده است.
وی ادامه داد: این جشنواره در روز نهم آبان ماه با معرفی برگزیدگان به کار 

خود خاتمه می دهد.
س��یدین نیا با اش��اره به اتفاقات ویژه ای��ن دوره از جش��نواره عنوان کرد: 
بازگشایی ساختمان سعدی بعد از ترمیم اساسی؛ ش��روع به کار کتابخانه 
دفاع مقدس در س��اختمان موزه خط با 1500 کتاب و همچنین رونمایی 
260 کتاب در حیطه دفاع مقدس و ادبیات پایداری اتفاق ویژه این جشنواره 

است.

با صدور حکمی از سوی وزیر علوم؛
رییس دانشگاه  هنر اصفهان منصوب شد

مدیرکل امور استان ها و مجلس حوزه هنری:
جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری  

تنها یک ویترین نیست
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استاندار اصفهان: در نشست خبری 
با خبرنگاران با بیان اینکه در سفر 
رییس جمهور به اس��تان اصفهان بررس��ی مشکات 
واحدهای صنعت��ی و تولیدی که به دالیل مش��کات 
اقتصادی کش��ور متضرر ش��ده و یا مش��کات داخلی 
داشته اند در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: بر 
این اساس تاکنون 800 واحد صنعتی پرونده های خود را 
برای بررسی در کارگروه ویژه تسهیل و رفع موانع تولید 
که به منظور بررسی مشکات صنایع تشکیل شده است 

ارائه کرده اند.
رس��ول زرگرپور با بیان اینک��ه تاکن��ون 150 مورد از 
این پرونده ها مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت، افزود: 
تاکنون برای 110 واحد صنعتی تعیین تکلیف ش��ده 
است.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه هر صنعتی باید 
برنامه خروج از بحران را ارائه دهد، گفت: تصمیم گیری 
کمیته تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان بر اس��اس 
برنامه خروج از بحران هر صنعتی نس��بت به تخصیص 
تسهیات و واگذاری برخی از امتیازات و تسهیات تامین 
اجتماعی و دیگر تخفیف ها اقدام می کند.وی با اشاره به 
 اینکه تنسهیات در نظر گرفته ش��ده برای صنایع در

 بازه زمانی 36 تا 54 ماهه تقس��یط می شوند، افزود: در 
اس��تان اصفهان 10 واحد صنعتی وجود داشت که به 
دلیل بدهی های بانکی به مزایده گذاشته شده بود؛ ولی 

مشکات آنها نیز مرتفع شد.
ماهانه 270 میلیارد تومان بیمه بیکاری در استان 

پرداخت می شود
زرگرپور در ادامه ب��ا تاکید بر اینکه ب��ه دنبال بیکاری 
 ایجاد شده در اثر مشکات به وجود آمده در صنایع در

 حال حاضر هر ماه در اس��تان اصفه��ان 270 میلیارد 
 تومان بیمه بیکاری پرداخت می ش��ود، ابراز داش��ت:

 بر این اساس حل مشکات صنایع می تواند بار زیادی 
از هزینه ها را از روی دوش اس��تان بردارد.وی در ادامه 
با اش��اره به تخصیص 680 میلیارد تومان اعتبار برای 

اس��تان اصفهان در س��فر رییس جمهور به این استان 
بیان داشت: این اعتبار قرار اس��ت که در سال های 94 
و 95 پرداخت شود و این در حالی است که تاکنون 50 
درصد از اعتب��ارات تخصیص یافته به اس��تان اصفهان 
 در س��ال 94 پرداخت ش��ده است.اس��تاندار اصفهان 
ایجاد ت��وازن در توس��عه اس��تان اصفه��ان را از دیگر 
برنامه های مدیریت استان در س��ال جاری عنوان کرد 
و گفت: طی چند سال اخیر نس��بت به توسعه متوازن 
در استان توجهی نشده اس��ت که نتیجه آن را می توان 
در فاصله 240 کیلومتری یک بیمارستان از شهر خور 
دید که مشکات زیادی را در بخش درمان این منطقه 
به وجود آورده است.وی در ادامه این نشست به بررسی 
بخشی از مش��کات احزاب سیاسی اس��تان اصفهان 
اش��اره کرد و ابراز داش��ت: اس��تان اصفهان با  توجه به 
جایگاهی که دارد در حوزه سیاسی یکی از استان های 
مهم و تاثیرگذار کشور است و وجود 67 تشکل سیاسی 
 وابس��ته به جریان اصاحات و اصولگرایان مصداق این

 مدعاست.
توسعه و افزایش دفاتر احزاب در شهرستان های 

استان اصفهان
زرگرپور با بی��ان اینکه افزایش و توس��عه دفاتر احزاب 
سیاسی در شهرس��تان ها یکی از اولویت های مدیریت 
استان در بخش سیاس��ی اس��ت، اضافه کرد: از این رو 
تاکنون تقاضای تاس��یس 40 دفتر جدید که بیش��تر 
 آنها نیز مربوط به حزب موتلفه اسامی بوده ارائه شده

 است.وی با بیان اینکه تاکنون 8 شعبه جدید احزاب در 
شهرستان های استان ایجاد ش��ده است، افزود: بررسی 
پرونده 32 دفتر دیگر نیز در دست بررسی است.استاندار 
اصفهان همچنین از پیشنهاد راه اندازی دو دفتر حزب 
جدید در اس��تان یکی وابس��ته به اصاحات و دیگری 
وابسته به اصولگرایان خبر داد و افزود: حزب وابسته به 
اصاحات در ش��هرضا و حزب وابسته به اصولگرایان در 

اصفهان راه اندازی خواهد شد.

تنازعات سیاس�ی بس�تر توسعه اس�تان را کند 
ساخته است

وی با بیان اینکه از یک س��ال گذشته تاکنون جلسات 
مختلفی را با س��ران احزاب مختلف برای ایجاد تضارب 
 افکار جهت توس��عه اس��تان برگزار کرده ای��م، گفت:

 از این رو باید توجه داشته باشیم که در استان اصفهان  
17 حزب اصولگرا و 17 ح��زب اصاح طلب وجود دارد 
که به تعامات خوبی دست یافته و منشور وفاق احزاب 
استان را نوشته و به تصویب رساندند.زرگرپور که معتقد 
اس��ت تنازعات سیاس��ی در اس��تان اصفهان به میزان 
 قابل توجهی بستر توسعه اس��تان را کند ساخته است،

 ادامه داد: از این رو حل مشکات احزاب سیاسی استان 
کمک قابل توجهی به پیش��رفت خواهد داشت.وی در 
ادامه از تخصیص  950 میلیارد ریال اعتبار برای حوادث 
مترقبه در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: تاکنون 30 
درصد از این اعتبار به استان پرداخت شده و در اختیار 
حل مشکات استان از جمله آب شهری، آب روستایی 

و ... قرار گرفته است.
هنوز تصمیم قطعی برای جشنواره کودک اتخاذ 

نشده است
اس��تاندار اصفه��ان در ادام��ه در خصوص جش��نواره 
 بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ابراز داش��ت:

باید توجه داشته باش��یم که هنوز تصمیم قطعی برای 
این جشنواره گرفته نشده است و تصمیم نهایی پس از 
برگزاری جشنواره نوجوان در همدان و جشنواره کودک 
در اصفهان اتخاذ خواهد ش��د.وی در خصوص آخرین 
وضعیت زاینده رود نیز اظهار کرد: کنترل برداشت های 
باالدست باید بیش��تر مورد توجه قرار گیرد چرا که این 
برداشت ها به صورت مجزا مشخص است و باید مسووالن 
امر در باالدست نسبت به این برداشت ها توجه بیشتری 
داشته باش��ند.زرگرپور در خصوص سد بهشت آباد نیز 
بیان داشت: این سد مصوبه اجرایی را دریافت کرده است 

و با تایید نهایی پیمانکار اجرایی خواهد شد.

زاینده رود

زاینده رود
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رییس س��ازمان نظام 
زایند ه 
رود 

یان��ه ای  را صنف��ی 
در جم��ع  اصفه��ان 
خبرنگاران با اش��اره به اینکه مس��ووالن 
استان اصفهان باید اولویت های خود را در 
بخش توسعه ای عنوان کنند، ابراز داشت: 
این در حالی است که اس��تان اصفهان در 
زمینه توس��عه دول��ت الکترونیک جایگاه 

خوبی را نداشته است.
 محمد اط��رج با اش��اره ب��ه فعالیت های 
س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای اصفهان 
و برنامه ه��ای در دس��تور کار آن ها اظهار 
داشت: این س��ازمان در زمینه حمایت از 
پدیدآورندگان نرم افزار به وس��یله قانون 
حمای��ت از پدیدآورن��دگان آن فعالی��ت 
می کن��د و فعالیت ه��ای گس��ترده ای 
 در س��ال های گذش��ته اجرای��ی ک��رده

 است.
وی با بیان اینکه امنیت نخستین نیاز حوزه 
خدمات رایانه ای به ش��مار م��ی رود، بیان 
کرد: در حال حاضر تنه��ا نهاد صنفی که 
رییس آن در کشور از سوی رییس جمهور 
انتخاب می ش��ود، این سازمان است و این 
موض��وع، اهمیت س��ازمان نظ��ام صنفی 

رایانه ای را نشان می دهد.

فعالیت 320 شرکت فعال رایانه ای در 
استان اصفهان

رییس س��ازمان نظ��ام صنف��ی رایانه ای 
اصفهان با اش��اره به فعالیت بیش از 320 
شرکت نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه ای 
و اینترنت��ی در این س��ازمان اف��زود: این 
سازمان 61 عضو فروشگاهی، 89 مشاور و 
74 عضو حقیقی را به خدمت گرفته است.

وی بیان ک��رد: در حال حاض��ر اهداف و 
اس��تراتژی های ما در زمینه توسعه بازار، 
توانمندسازی اعضا و تمرکز بر نرم افزارها 
به عن��وان ی��ک س��رویس مد نظ��ر قرار 
گرفته و تاش می کنیم ک��ه فعالیت های 
کامپیوت��ری خ��ود را ب��ه س��طح جامعه 
بکشانیم.اطرج  گفت: در حال حاضر برنامه 
ما بر اس��اس افق 1404، توجه به موضوع 
اقتصاد دانش بنیان و در پ��ی آن، فناوری 
اطاعات و ارتباطات است و باید گفت که 
فناوری اطاعات و ارتباط��ات، پیش ران 
فعالیت های اقتصادی کش��ور است.وی با 
بیان اینکه دولت یازدهم، دومین محور از 
سه محور توسعه کشور را فناوری اطاعات 
و ارتباطات می داند، تصریح کرد: در حال 
حاضر با نهایی شدن سند آمایش سرزمین 
اس��تان اصفهان، نگاه ها باید تغییر کرده و 

رویکرد مسووالن از توجه به صنایع کان 
و سنگین، باید توجه به صنایع سبز و پاک 

و حوزه فناوری اطاعات باشد.
از پراکنده کاری خودداری کنیم

رییس س��ازمان نظ��ام صنف��ی رایانه ای 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه وظایف س��نگین 
امروز این س��ازمان اظهار داش��ت: امروز 
وظایف ما بسیار سنگین شده و باید کاری 
کنیم که منابع خ��ود را تجمیع کرده و از 
پراکنده کاری خ��ودداری کنیم، بنابراین 
به دنبال آن هس��تیم که اتاق فکر فناوری 
اطاعات اس��تان اصفهان راه اندازی شود.

وی بر ضرورت ایج��اد پردیس های تولید 
محتوا اشاره کرد و گفت: قرار است پردیس 
تولید محتوای اصفهان در نیمه دوم امسال 
عملیاتی ش��ود و در آن با اختصاص فضا و 
اس��تفاده از جوانان فعالیت های مختلفی 

صورت گیرد. 
همچنین ایج��اد نرم افزاره��ای کاربردی 
موبایل و بازی های رایان��ه ای نیز اهمیت 
دارد.اطرج نگاه به توسعه دولت الکترونیک 
در اس��تان اصفهان را مهم دانست و گفت: 
متأسفانه این توسعه در اس��تان اصفهان 
هن��وز اتفاق نیفت��اده و ما باید با تس��ریع 
س��رعت آن، زمینه ارتقای جایگاه دولت 

الکترونیک در استان را فراهم کنیم.
نمایشگاه اتوکام اصفهان از 19 تا 23 

آبان در استان برگزار می شود
وی با بیان اینکه نمایشگاه اتوکام اصفهان 
از 19 تا 23 آبان در استان برگزار می شود، 
تصریح کرد: مراکز رش��د دانش��گاه های و 
بخش های دولتی باید در این نمایشگاه با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند و فضایی فراهم 
شود تا افراد، محصوالت جدید خود را ارائه 
کنند.رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اصفهان توجه به تیم های دانشجویی حوزه 
فناوری اطاعات را مهم دانس��ت و گفت: 
تاش می کنیم که دانش��جویان با حضور 
در پاویون ای��ن نمایش��گاه، فعالیت های 
اقتصادی خود را عرض��ه کنند و خدمات 
خود را ارائ��ه کنند.وی اف��زود: همچنین 
همایش بازی های رایان��ه ای اصفهان نیز 
بهمن امسال با همکاری دانشگاه اصفهان 
برای حضور پررنگ بخش خصوصی در این 

عرصه، برگزار می شود.
لزوم استفاده از توانمندی شرکت های 
بومی اصفهان برای طرح های مختلف

اطرج اس��تفاده از توانمندی شرکت های 
بومی اصفه��ان برای طرح ه��ای مختلف 
را ض��روری عنوان ک��رد و اظهار داش��ت: 
رویکرد ما این است که از بخش خصوصی 
و توانمندی های آن در حوزه های مختلف 
اس��تفاده الزم را ببریم و به دس��تگاه های 
مختلف استان پیش��نهاد می دهیم که از 
توانمندی های داخلی موجود در اس��تان 

به خوبی استفاده ش��ود.وی درباره بحث 
تجاری س��ازی پروژه های کارشناس��ی و 
کارشناسی ارشد دانش��گاه های اصفهان 
در حوزه فن��اوری اطاعات گف��ت: ما در 
حال حاض��ر ش��اهد مفقودش��دن حلقه 
واسط دانش��گاه و صنعت هس��تیم و باید 
کاری کنی��م که دانش��گاه و خروجی های 
آن، ای��ن حلقه مفق��وده را دوب��اره برقرار 
کنند.رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اصفهان با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر با 
چهار دانش��گاه اصفهان ب��رای حضور در 
نمایش��گاه اتوکام صحبت کردیم، گفت: 
ما تاش می کنیم که پایان نامه های مورد 
نیاز صنعت را از طری��ق بخش خصوصی، 
وارد کار کنی��م و دفاتر ارتب��اط با صنعت 
دانشگاه های اصفهان نیز با همین رویکرد 
ایجاد می شوند.وی خاطرنشان کرد: باید 
تاش کنیم ک��ه دیدگاه های اقتصادی در 
افراد فعال در حوزه فناوری اطاعات ایجاد 
ش��ود و اعتماد دولت نیز به ش��رکت های 

بومی داخلی افزایش یابد.
اطرج با انتق��اد از حضور برخ��ی تیم های 
خارجی در سطح اس��تان اصفهان اضافه 
کرد: متاسفانه برخی هیات های اقتصادی 
کش��ورهای مختل��ف تنها ب��رای فروش 
محصوالت خود ب��ه اصفه��ان می آیند و 
هیچ کدام از آنها برای سرمایه گذاری راهی 
نصف جهان نمی شونتد بنابراین باید مسیر 
را مشخص کرده و از فناوری شرکت های 

خارجی استفاده کنیم.

یک عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��امی واحد 
اصفهان با تاکید بر اینکه حوضه زاینده رود دیگر توان 
توسعه صنایع بزرگ را ندارد، گفت: بر اساس مطالعات 
آمایش س��رزمین در حال حاضر توس��عه بخش های 

گردشگری و خدمات برای اصفهان توصیه می شود .
اظهار کرد: آمایش س��رزمین به مفه��وم ویژگی های 
منطقه برای تعیین نوع کاربری اس��تفاده می شود که 

یکی از موضوعات در آن، بررسی توان سرزمین است.
وی افزود: اگر در یک س��رزمین قابلی��ت یک کاربری 

خاص اعم از کشاورزی، دام، صنعت و ... وجود داشت 
به معنا آن نیس��ت که ای��ن امر باید بی ح��د و حصر و 
بدون محدوی��ت در آن منطقه انجام ش��ود.این عضو 
هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��امی واح��د اصفهان 
درباره ت��وان س��رزمین در حوضه آبری��ز زاینده رود، 
گف��ت: در برخ��ی نواحی باالدس��تی و کوهس��تانی 
این حوضه عاوه ب��ر وضعیت خ��اص اقلیمی، عمق 
خاک کم و دارای شیب زیاد اس��ت، اما در دشت های 
پایین دستی دش��تی مس��طح و به دلیل برخورداری 
 از رس��وبات غن��ی دارای قابلیت کش��اورزی اس��ت.

کوش��افر ادامه داد: با توج��ه به تناس��ب و میزان آب 
و خ��اک در دش��ت های زراع��ی اصفه��ان ب��ه طور 
تجرب��ی در ط��ول تاری��خ الگ��وی کش��ت تدوی��ن 
ش��ده بود که ب��رای نمونه می ت��وان به کش��ت برنج 
 در لنجان��ات و غل��ه در ش��رق اصفهان اش��اره کرد.

وی ادامه داد: البته در توس��عه کش��اورزی در حوضه 
زاینده رود و در هر دو اس��تان اصفهان و چهارمحال و 

بختیاری باید ظرفیت محیط مورد توجه باشد.
عضو هیات مدیره جمعیت پیام سبز اصفهان با تاکید 
بر اینکه نواحی باالدستی و سنگاخی حوضه زاینده 
رود قابلیت زراع��ت ندارد، اظهار کرد: کش��ت در این 
نواحی فقط منجر به برداشت و تبخیر آب در ارتفاعات 
و فشار به س��رزمین اس��ت در حالی که برای تعیین 
نوع اس��تفاده از این اراضی باید به نقشه های آمایش و 
تناس��ب اراضی رجوع  و تصمیم گیری مبتنی بر این 
دانش انجام شود.کوشافر با بیان اینکه رودخانه زاینده 
رود و توپوگرافی مناس��ب زمینه خوبی برای استقرار 
صنایع در اصفهان ایجاد کرد، ادامه داد: صنایع بزرگ 
آب بر به دلیل نب��ود مطالعه در بح��ث آمایش در این 
منطقه تاسیس شد در حالی که این علم توسعه صنایع 

 س��بز، پاک و منطبق بر س��رزمین را توصیه می کند.
این عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��امی استان 
اصفهان در واکنش به سخنانی درباره اشتغال زا بودن 
صنعت فوالد، گف��ت: این نوع نگ��رش دیدگاهی تک 
بعدی و مقطعی اس��ت که فقط سود خالص اقتصادی 
 و مزیت های اجتماع��ی در آن نظر گرفته می ش��ود.

کوشافر خاطر نشان کرد: باید اقتصاد محیط زیست و 
دیگر موارد در محاسبات در نظر گرفته شود، هم چنین 
هزینه  تنش ه��ای آبی و زیس��ت محیطی به کش��ور 
و مخ��ارج گ��زاف واردات برخی داروها نی��ز مورد بی 
توجهی قرار گرفته است.کوش��افر با تاکی��د بر اینکه 
حوضه زاینده رود دیگر توان توس��عه صنایع بزرگ را 
ندارد، تاکید کرد: بر اساس مطالعات آمایش سرزمین 
 اکنون گردش��گری و خدم��ات در اصفه��ان توصیه 

سمی شود .

محققان موسسه سامت و تحقیقات پزش��کی فرانسه می گویند زندگی در 
کنار بزرگراه ها خطر ابتا به نوعی لوسمی )سرطان خون( را افزایش می دهد.

به گزارش ایس��نا و به نقل از پایگاه خبری sciencedaily، پژوهش��گران 
رویارویی با »بنِزن« ناش��ی از تردد خودروها را یک��ی از توجیهات این رابطه 

می دانند.
طی این پژوهش محققان به مقایس��ه 2760 مورد کودک مبتا به سرطان 
خون متعلق به سال های 2002 تا 2007 با 30 هزار کودک سرطانی که در 

سال های معاصر زندگی می کنند، پرداختند.
نتایج نش��ان م��ی داد ک��ه وقوع س��رطان خ��ون از ن��وع میلوباس��تیک 
در کودکان��ی که مح��ل سکونتش��ان در ش��عاع 150 متری جاده ه��ا قرار 
داش��ت، 30 درص��د بیش��تر از س��ایر ک��ودکان گزارش ش��ده اس��ت. در 
مقابل، رابطه ای بی��ن زندگی در نزدیک��ی جاده ها و وقوع ش��ایع ترین نوع 
 س��رطان خون یعنی لنفوباس��تیک وجود نداش��ت.این پژوهش در مجله 
 »American Journal of Epidemiology«منتش��ر ش��ده

 است.

سکونت در کنار بزرگراه ها؛ خطری برای 
سرطان خون کودکان

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان:

مسووالن، اولویت  برنامه های توسعه ای استان را مشخص کنند

حوضه زاینده رود توان 
توسعه صنایع بزرگ را ندارد

رییس موسسه مطالعات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه 
در رومانی خواستارشد؛

معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری های 
مشترک بین اصفهان و رومانی

رییس موسس��ه مطالعات سیاس��ی و اقتصادی خاورمیانه در رومانی خواستار 
معرفی فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری های مشترک بین استان اصفهان 
و رومانی ش��د.  فالیوس کاب��ا ماری��ا )Flavius Caba Maria(در دیدار با 
عضو هیات رییسه اتاق اصفهان، هدف از س��فر به اصفهان را بررسی فرصت ها 
و پتانس��یل های این استان برش��مرد و گفت: آش��نایی با زمینه های همکاری 
 و پتانس��یل های مش��ترک دو کش��ور می تواند حج��م مب��ادالت اقتصادی را

 افزای��ش ده��د.وی از آمادگی هم��کاری رومان��ی در بخش خ��ودرو به ویژه 
خرید  قطعات از اس��تان اصفه��ان خبر داد  و  اف��زود: رومان��ی دروازه ورود به 
اروپا اس��ت و اس��تان اصفهان می تواند از این کش��ور ب��رای واردات ب��ه اروپا 
به��ره گیرد.ماریا هم��کاری در بخش ه��ای گردش��گری به وی��ژه هتلینگ را 
از دیگ��ر زمینه ه��ای قاب��ل س��رمایه گذاری رومان��ی در  اس��تان اصفه��ان 
برش��مرد و  اظه��ار ک��رد: رومان��ی در زمین��ه گردش��گری دارای تج��ارب 
 ارزنده ای اس��ت که می توان��د در اختیار فعاالن گردش��گری اس��تان اصفهان

 قرار دهد.  
رییس موسس��ه مطالعات سیاس��ی و اقتصادی خاورمیانه تنه��ا چالش پیش 
روی همکاری های اقتصادی رومانی با ایران  را مس��ایل بانکی دانست و  اظهار 
 امیدواری کرد با برداشتن تحریم های اقتصادی این مساله به خودی خود برطرف

 شود.

استاندار درباره آخرین 
وضعیت زاینده رود 

گفت:
برداشت های 
باال دست را 
کنترل کنید



فرهاد کاظمی
 به سپاهان نرسید

فحاشی ها 
اپیدمی شده است

با اخراج سرمربی راه آهن تنها ساعتی پس از اینکه این تیم ،حریف سپاهان 
در جام حذفی شد، فرهاد کاظمی به تیم سابقش نرسید.

سپاهان دقایقی پس از صعود به یک چهارم نهایی جام حذفی حریف خود در 
این مرحله را شناخت و معلوم شد که برای راه یابی به جمع چهار تیم پایانی 
باید از سد راه آهنی بگذرد که همان روز استقالل خوزستان را حذف کرده 
بود.به این ترتیب، سپاهان و فرهاد کاظمی یک بار دیگر به هم رسیدند اما 
دیدار تیم اصفهانی با سرمربی سابق محقق نشد زیرا ساعتی پس از راهیابی 
لوکوموتیورانان به یک چهارم نهایی خب��ر کامال غیرمنتظره اخراج فرهاد 
کاظمی روی خروج��ی خبرگزاری ها قرار گرفت.برکن��اری کاظمی از آن 
جهت غیرمنتظره بود که این مربی، راه آهنی را که فصل گذشته تقریبا همه 
از ماندنش قطع امید کرده بودند به شکل تقریبا معجزه آسایی در لیگ برتر 
نگه داشت و همین تیم را که تا چند روز مانده به شروع لیگ در بالتکلیفی 

محض به سر می برد به هر نحوی که بود آماده حضور در مسابقات کرد.

مربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی گفت: متاسفانه فحاشی در سالن های فوتسال 
به یک اپیدمی تبدیل شده است.

امیر شمسایی درباره آخرین شرایط تاسیسات دریایی بعد از شکست سنگین مقابل 
گیتی پسند در هفته دهم لیگ برتر فوتسال، اظهار کرد: برد و باخت که همیشه در 
فوتبال و فوتسال هست. تاسیسات، یک تیم حرفه ای است و بازیکنان را از نظر روحی 
سریع ریکاوری کردیم. ما به شرایط گذشته برگشته ایم و آماده بازی با آذرخش در 
هفته یازدهم هستیم.وی افزود: در بازی با گیتی پسند یک مقدار مشکالتی پیش آمد 
که باعث شد آن نتیجه رقم بخورد. ما فرصت های صد درصد گلزنی را از دست دادیم. 
در یک صحنه هم وقتی ۲ بر یک عقب بودیم، یک گل زدیم که داور آنرا قبول نکرد. 
شمسایی با اشاره به فحاشی هواداران گیتی پسند به بازیکنان تاسیسات، خاطرنشان 
کرد: در طول بازی که به مصطفی نظری و یکی از اعضای نیمکت ما فحاشی کردند. 
بعد از پایان بازی و خارج از سالن هم به وحید شمسایی حرف هایی زدند. نمی دانم 
چرا تماشاگران این کارها را می کنند. این فحاشی ها در فوتسال اپیدمی شده است.

رفتار دروازه بان پرسپولیس در دقایق پایانی دیدار با ملوان آنقدر زشت و 
زننده بود که حتی صدای پیشکسوتان و اعضای هیات مدیره این باشگاه 

را هم درآورده است. او انگار در فضایی به غیر از ورزش فریاد می زد!
این برای اولین بار نیس��ت که سوش��ا مکانی اقدام ب��ه چنین رفتارهای 
غیراخالق��ی می کند و چن��ان عربده می زن��د که هر بینن��ده ای تصور 
 دعواهای خیابان��ی را می کن��د. او باره��ا فراموش کرده در باش��گاهی

 بازی می کند که اخالق و تحصیل جزو ش��عارهای ابتدایی تش��کیلش 
 بوده اس��ت.دروازه بان پراش��تباه پرس��پولیس ک��ه بارها با اش��تباهات

 فنی اش کمر این تیم را شکس��ته، ح��اال با رفتاره��ای غیراخالقی اش 
 دارد تیش��ه به ریش��ه تاریخ این باش��گاه می زند. او حاال نه تنها کمک 
نمی کند که تیمش از نظر فنی بهتر شود و به رده های باالتر جدول برسد، 
بلکه دارد همه تاریخ این باشگاه را به تاراج می گذارد و زمین مسابقه را به 
یک بزنگاه چاله میدانی تبدیل می کند که چند نفر باید بیایند و او را مهار 
کنند تا به سمت بازیکن حریف و داور یورش نبرد.محمد مایلی کهن حرف 
درستی در مورد سوشا مکانی زده است. او واقعا در دیدار برابر ملوان فقط 
یک قمه کم داش��ت تا برود و چند بازیکن حریف و مربی این تیم را بزند. 
رفتار او اینگونه نشان می دهد که مسووالن باشگاه باید مراقب باشند او 

در بازی بعدی با خودش قمه به میدان نیاورد!
سوش��ا مقصر نیست، کسی مقصر اس��ت که س��ایز پیراهن پرسپولیس 
را نفهمید و آن را به تن هر کس��ی که رس��ید، اندازه دید. آن فروش��نده 
که نفهمی��د این پیراه��ن بر ت��ن برخی آنقدر گش��اد اس��ت که حتی 
از صد کیلومت��ری آن ه��م نمی تواند رد ش��ود.این به تن کردن رس��م 
 فروشنده هاس��ت. آنها می خواهند جنس ش��ان را بفروش��ند، برایشان

 فرقی نمی کند خریدار یک جوان دانش��جو باش��د یا ی��ک مرفه بی درد. 
پیراهن پرسپولیس را هم همینطوری حراج کرده اند، خیاط و فروشنده 

این پیراهن مارک دار و بزرگ، حتی سایز هم نمی زند.
 باور کنی��د مقصر سوش��ا نیس��ت، او جنس برن��د بزرگی را ک��ه حراج

 زده بودند، آتش زده بودند را به دس��ت آورده است. سوش��ا را به لحاظ 
فنی نباید بررس��ی ک��رد، اص��ال کار او به آنج��ا نمی رس��د، او را باید به 
آزمایش��گاه ب��رد و روی وی مطالعه کرد ک��ه این گونه انس��ان، چگونه 
 می تواند روی خواس��ته بیس��ت میلیون نفر پ��ا بگذارد و پرس��پولیس
  بیس��ت میلیون نفر را روی پل ببرد و خط��ر اخراج را به ج��ان بخرد تا

 جایی که حتی برخی در مورد وی تصور کنند او با درگیری با داور کوشید 
تا اخراج شود؛ اما داور کوتاه آمد.

مکانی معلوم نیست چگونه سر از پرس��پولیس درآورد اما دلیل مستند 
و زنده ای اس��ت برای مطالعه روی دالیل ناکامی های پرسپولیس، اینکه 
پیراهن این تیم حراج شده، چند مدیر پشت سر هم آمده اند و این پیراهن 
را حراج کرده اند و حاال این تیم نمی تواند قهرمان لیگ برتر شود.دلیلش 
را سوشا با انگش��ت نشان می دهد. او نش��ان می دهد که برخی بازیکنان 
این تیم باید در تیم آماتور درجه س��وم پرسپولیس به میدان بروند نه در 
پرسپولیسی که در ورزشگاه آزادی به میدان می رود و میلیون ها طرفدار 
دارد. نه جلوی دوربین های تلویزیونی در حالی که از بچه های پنج ساله تا 
پیرمرد و پیر زن ها، از شاگرد مغازه ها تا دکتر ها و پروفسور ها او را می بینند.

بیچاره پرسپولیس، بیچاره پرس��پولیس که بازیکنش، اولین دستورات 
حرفه ای گری را هم زیر پا می گذارد و پرسپولیس را با خطر مواجه می کند. 
پرسپولیسی که اگر مربی اش کمی فرمانده تر بود، پس از حمله به داور که 
نه، حمله به دستاورد های پرسپولیس از مکانی، یک المکان در رختکن 

درست می کرد.

 جلسه کمیته انضباطی 
هافبک استقالل برگزار می شود

معاون ورزشی باشگاه استقالل از برگزاری جلسه کمیته انضباطی برای 
رسیدگی به وضعیت هافبک خارجی این تیم خبر داد.

 علی نظ��ری، درب��اره مش��کالت اخی��ر بعض��ی از بازیکنان اس��تقالل
 اظهار کرد: با پیگیری که انجام دادیم توانس��تیم مش��کل وصول نشدن 
چک بازیکنان اس��تقالل را برطرف کنیم. نیمی از رق��م چک بازیکنان 
 اس��تقالل را یکش��نبه به حس��اب آنها واریز کردی��م و مابق��ی را نیز در

 هفته آینده به آنها پرداخت خواهیم کرد. تمام تالش مجموعه استقالل 
این اس��ت که امس��ال بازیکنان و اعضای تیم فوتبال استقالل با آرامش 
در مس��ابقات حاضر ش��وند.معاون ورزش��ی باش��گاه اس��تقالل درباره 
پرون��ده ریوالدو اف��زود: ریوالدو اکن��ون در تمرینات حاضر اس��ت و در 
اختیار کادرفنی قرار دارد. ما مش��کل وی را حل کردی��م و تنها پرونده 
 او در کمیته انضباطی مطرح است که جلس��ه کمیته انضباطی او امروز 
 برگزار می شود تا در مورد غیبت های او طبق قراردادی که با باشگاه دارد،

 تصمیم گیری شود.

13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1686 |سه شنبه 31  شهریور 1394 | 8 ذی الحجه 1436

Society,Cultural  Newspaper No.1686|  September 22،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

سرخابی ها

در نشست خبری رییس فدراسیون وزنه برداری به مشکلی 
 اش��اره ش��د که ممکن اس��ت حضور ملی پوش اصفهانی

 دسته 94 کیلوگرم ایران را در مسابقات جهانی و المپیک 
 با اما و اگر همراه کند. در نشس��ت مطبوعاتی علی مرادی،

 رییس فدراس��یون وزنه برداری و حسین توکلی، سرمربی 
تیم ملی  که در تهران برگزار شد، کیانوش رستمی ملی پوش 
دسته 85 کیلوگرم و س��هراب مرادی ملی پوش اصفهانی 
دسته 94 کیلوگرم ایران نیز حضور داشتند.رییس فدراسیون 
در خالل این نشست به موضوع عجیبی اشاره کرد؛ اتفاقی که 
ممکن است به قیمت از دست رفتن شانس حضور سهراب 
مرادی ملی پوش اصفهانی دس��ته 94 کیلوگ��رم ایران در 
مسابقات جهانی ۲015  آمریکا و المپیک ۲016 تمام شود.
 ماجرا از این قرار است که مسووالن فدراسیون قصد داشتند

 س��هراب م��رادی را در ترکی��ب تی��م ملی کش��ورمان به 
مس��ابقات قهرمانی جهان در آمری��کا که اواخ��ر آبان ماه 
امس��ال برگزار می ش��ود، اعزام کند؛  اما فدراسیون جهانی 
وزنه برداری به فدراس��یون وزنه برداری ای��ران اعالم کرده 
اس��ت مرادی به دلیل اینکه بازنشس��ته اعالم شده است، 
نمی تواند به این مس��ابقات اعزام ش��ود.رییس فدراسیون 
وزنه برداری در این خصوص گفته اس��ت: »امیدوارم بودیم 
 که با حضور سهراب مرادی تیم متفاوتی در قهرمانی جهان 
داشته باشیم. می خواستیم سهراب مرادی را به عنوان نفر 
هشتم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم اما فدراسیون 
جهانی به ما اطالع داد ک��ه او نمی تواند در ای��ن ر قا بت ها 
شرکت کند چرا که فدراسیون قبلی اعالم کرده که مرادی 

بازنشس��ته ش��ده و خودش نیز به این موضوع راضی است 
و زمان بازگش��ت مجدد او به و ز نه بر د ار ی را اعالم نکردند. 
 وقتی من به فدراسیون آمدم، کس��ی به من نگفت که این

 اتف��اق رخ داد و چ��ه ظلمی در ح��ق این و ز نه بر د ار  ش��ده 
اس��ت.«وی ا دا م��ه  داد: از خ��ود م��رادی در ای��ن م��ورد 
 س��وال کردم و س��هراب گفت ک��ه روحش از ای��ن ماجرا 

خبر ندارد و نمی داند که دلیل این کار چیس��ت. نمی دانم 
 فدراس��یون قبلی این تبعات را می پذیرد یا خیر. با توجه به 
قوانین بین المللی احتمال این که س��هراب مرادی در تیم 
اعزامی به جهانی بز ر گ ساالن باش��د خیلی ضعیف است 
و حتی ای��ن موضوع المپی��ک را هم تحت تاثی��ر قرارداده 
است چرا که طبق قوانین جدید کسانی که می خواهند در 
المپیک شرکت کنند باید در دو رویداد گزینشی المپیکی 
شرکت کرده باش��ند که شامل مس��ابقات قهرمانی بز ر گ 
ساالن و جوانان ۲014، مس��ابقات قهرمانی بز ر گ ساالنان 
و جوان��ان ۲015 و مس��ابقات قهرمان��ی ۲016 اس��ت. از 
آنجایی که زمان بازگشت س��هراب مرادی بعد از مسابقات 
 جهانی آمریکا است، بنا بر این او تنها می تواند در یک رویداد 
)قهرمانی آسیا ۲016 شرکت کند( و در حق این و ز نه بر د ار  
ظلم است. فدراس��یون قبلی باید پاسخگوی افکار عمومی 
و آرمان های ملت باش��د که چرا این کار را انج��ام داده اند.

 مرادی افزود: ما در حال انجام رایزنی هستیم تا این قضیه را 
حل کنیم اما ت��ا این لحظه نتیجه ای نگرفته ای��م و من با او 
صحبت کرده ام و موضوع را به سهراب مرادی اطالع داده ام. 
احتمال این که المپیک هم از دست برود زیاد است چراکه 
هیات رییس��ه فدراسیون جهانی نس��بت به انجام مقررات 
بین المللی بسیار جدی است.«سال گذشته بود که سهراب 
مرادی به دلیل مثبت ش��دن آزمایش دوپینگش، از طرف 
فدراسیون جهانی محروم شد اما محرومیت او تیرماه امسال 
به پایان رسید و مرادی بالفاصله پس از پایان محرومیت خود 

به اردوی تیم ملی بازگشته بود.

 دروازه بان یا گالدیاتوری، 
برای نابودی پرسپولیس

مهدی شریفی، ستاره بازی  س��پاهان برابر کارای بود و ۲ گل از 3 گل 
تیمش را در جام حذفی به ثمر رساند.

شریفی در مورد ش��ادی پس از گلش در صفحه اجتماعی خود نوشت: 
»من اون حرکت را با چند نفر بودم ک��ه تو صورتم به خودم وخانواده ام 
توهین کردند و اصال با هوادارای عزیز و اصیل سپاهان نبودم و سو تفاهم 

شده. کوچیک همه هم هستم.«

لنز دوربین

واکنش ستاره سپاهان به شادی 
جنجالی

جام ملت های بسکتبال - چین؛

نگاهی به 16 تیم بسکتبال آسیا در مسیر ریو
بیست و هشتمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی آس��یا از اول مهر و به میزبانی چین آغاز می شود و 16 تیم حاضر در این مسابقات برای 
رسیدن به سکوهای آسیایی به رقابت خواهند پرداخت؛ س��کوهایی که تنها قهرمانی اش ارزش دارد و می تواند بلیت المپیک ریو را در اختیار 
 آنها قرار دهد. بیست و هشتمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی آسیا و کسب س��همیه المپیک ریو از اول مهر به میزبانی چانگشا چین

 برگزار می شود و 16 تیم برتر قاره کهن برای تک بلیت ریو به مصاف هم می روند. در روزهای باقی مانده به شروع این مسابقات مدعیان اصلی 
قهرمانی آخرین تمرین های شان را انجام می دهند تا رقابت های ش��ان را آغاز کنند. در این دوره تنها تیمی می تواند المپیکی شود که بتواند 
 در پایان جام قهرمانی را باالی س��ر ببرد.در این رقابت ها می توان به ایران، چین، کره جنوبی و فیلیپین اشاره کرد که مدعیان اصلی قهرمانی 
 به حساب می آیند که در میان آنها جا دارد یک تیم را به عنوان شانس اصلی قهرمانی معرفی کرد؛ ایران، تیمی که مدافع عنوان قهرمانی است و

 با هدایت سرمربی آلمانی خود روزهای خوبی را پشت سر گذاشته و آماده رسیدن به هدف است.ایران، چین، چین تایپه، هنگ کنگ، هند، ژاپن، 
اردن، قزاقستان، کره جنوبی، لبنان، فیلیپین، قطر، کویت، فلسطین، مالزی و سنگاپور 16 تیم حاضر در این دوره از مسابقات هستند که در این 

گزارش به سابقه عملکردی آنها در دوره های گذشته پرداخته می شود.

فیلیپین
فیلیپینی ه��ا زمانی در ق��اره کهن آقای��ی می کردند. 
پس از چین این کش��ور اس��ت که در قهرمانی آس��یا 
بیش از همه به مدال طال رس��یده اس��ت. فیلیپینی ها 
که در جایگاه س��ی و یکم جهان قرار دارند در بیس��ت 
و چهار دوره قهرمانی آس��یا حاضر شده اند. حضور این 
کش��ور در قهرمانی آسیا به س��ال 1960 بازمی گردد.

فیلیپین که میزبان بیس��ت و هفتمین دوره قهرمانی 
آسیا بود و با نایب قهرمانی سهمیه جام جهانی را کسب 
 ک��رد در س��ال های 1960، 63، 67، 73 و 86 قهرمان 
ق��اره که��ن ش��ده، در س��ال های 1965، 1971 و 
 ۲013 به نایب قهرمانی رس��یده و در س��ال 1969 در 
جایگاه سوم ایستاده است.فیلیپینی ها در دوره گذشته 
 نایب قهرمان ش��دند و در این دو س��ال تالش زیادی

 انجام داده اند تا بتوانند با قهرمانی به المپیک هم برسند. 
س��رمایه گذاری زیادی برای تیم بسکتبال این کشور 
انجام ش��ده که نمونه بارز آن تبعه ک��ردن آندره بلیچ 

آمریکایی پست پنج سابق تیم بروکلین است.

ایران
تیم ملی بسکتبال ایران پس از عملکرد خوبی که در 
جام جهانی داشت س��ه پله در رده بندی فدراسیون 
جهانی صعود کرد و در جایگاه هفدهم جهان ایستاد. 
بسکتبالیس��ت های ایران در پانزده دوره رقابت های 
قهرمانی آس��یا ش��رکت کرده اند که نخستین سال 
حضور ایران 1973 و آخرین حضور نیز در سال ۲013 
 بود. عناوین ای��ران در این 15 دوره س��ه قهرمانی در

 سال های ۲007، ۲009 و ۲013 است.
 ای��ران در دوره قبل��ی کس��ب س��همیه المپیک که 
سال ۲011 برگزار شد، مدافع عنوان قهرمانی بود؛ اما 
نتوانس��ت از این عنوان دفاع کند و پنجم شد. پس از 
آن ایران با قدرت وارد رقابت های بعدی شد و با کسب 
عنوان قهرمانی سهمیه جام جهانی اسپانیا را به دست 
آورد. حاال آسمان خراش های ایران می خواهند دوباره 

قدرت نمایی کنند و المپیکی شوند.

چین
چین پرافتخارترین تیم بسکتبال آسیا است که 

در رنکینگ چهاردهم جهان قرار دارد. 
 چینی ه��ا در بیس��ت دوره قهرمان��ی آس��یا

  ش��رکت کرده اند که نخس��تین حضورش��ان 
 س��ال 1977 بود و آخرین رقابت ش��ان نیز در 
سال ۲013 انجام ش��د. چینی ها 15 قهرمانی 
آس��یا در کارنام��ه دارن��د ک��ه ب��ه ترتیب در 
س��ال های 1975، 77، 79، 81، 83، 87، 
 ،۲003  ،۲001  ،99  ،95  ،93  ،91  ،89
۲005 و ۲011 به قهرمانی آس��یا رس��یده اند، 
در س��ال ۲009 نای��ب قهرم��ان ش��دند و در 
 س��ال های 1986 و 1997 به مدال برنز آس��یا 
رس��یدند.چین در س��ال ۲011 قهرمان آسیا 
ش��د و به المپیک لندن رفت اما در دوره بعدی 
نتوانست کاری از پیش ببرد و حتی از رسیدن به 

جام جهانی ۲014 باز ماند.

هند
تیم ش��صت و یکم رنکینگ جهان��ی تاکنون 
 در بیس��ت و س��ه دوره قهرمانی آسیا شرکت 
کرده است؛ از سال 1965 هندی ها به ترتیب 
در س��ال های ۲011 و ۲013 ،چهارده��م و 
یازدهم شدند و بهترین عنوانی که تاکنون به 
دست آورده اند کس��ب مقام چهارمی آسیا در 

سال های 1967 و 1975 است.

سنگاپور
این تیم که هنوز در رنکینگ فدراس��یون جهانی 
وارد نشده تاکنون 16 بار در رقابت های قهرمانی 
آسیا شرکت کرده  است. اولین حضور این تیم به 
سال 1963 باز می گردد و آخرین بار نیز در سال 
۲001 در این مسابقات حضور داشت. در آخرین 
دوره ای که سنگاپور در رقابت های قهرمانی آسیا 
حض��ور داش��ت کارش را در رده چهاردهمی به 
پایان رساند. بهترین رده ای که این کشور در ُآسیا 
کس��ب کرده مقام هفتمی در سال های 1963 و 

1975 است.

مالزی
مالزی تی��م هفتاد و یک��م جهان اس��ت و ۲3 بار 
 در قهرمانی آس��یا شرکت کرده  اس��ت. مالزی در

 س��ال ۲011 یازدهم آسیا و در س��ال ۲013 نیز 
پانزدهم شد. این تیم در سال های 1977 و 1986 

به مقام چهارمی قاره کهن رسیده  است.

قطر
 قطری ه��ا در رده چه��ل و هش��تم جه��ان

 قرار دارند و تاکنون در هش��ت دوره قهرمانی 
 ق��اره کهن حض��ور داش��ته ان��د. قطری ها از 
سال 1991 گام به عرصه رقابت ها گذاشته اند 
و تنها دو نایب قهرمانی دارند. آنها در سال های 
۲003 و ۲005 به مدال نقره آسیا رسیده اند 
 و در س��ال های ۲009 و ۲011 ب��ه ترتی��ب 

ششم و شانزدهم شده اند.

اردن
اردن؛تیمی که بسکتبال ایران هنوز از آن خاطره ای 
بد در ذهن دارد. اردن در دوره قبلی کس��ب سهمیه 
المپیک در سال ۲011 با شکست دادن ایران اجازه 
نداد ،ملی پوشان از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند. 
این تیم در رده بیس��ت و نهم جهان قرار دارد. اردن 
تا کنون در س��یزده دوره رقابت های قهرمانی آس��یا 
حاضر بوده و بهترین عنوانش نیز دومی در سال ۲011 
است؛ عنوانی که برایشان بسیار ارزشمند است چرا 
که برای رسیدن به آن از سد حریفی قدر چون ایران 
گذشتند. اردن از سال 1983 در رقابت های قهرمانی 
آسیا حاضر شده و جز نایب قهرمانی در دوره گذشته، 

در سال ۲009 نیز به مدال برنز رسیده است.

کویت
کویت تا کنون 11 بار در رقابت های قهرمانی آسیا 
شرکت کرده است. این تیم که در رده هفتاد جهان 
قرار دارد، بهترین رده ای که در مسابقات قهرمانی 
آسیا به دست آورده به سال 1983 بازمی گردد که 

در جایگاه چهارم آسیا ایستاده است.

فلسطین
فلس��طین نخس��تین حض��ورش در رقابت های 
قهرمانی آس��یا را تجربه می کند. این تیم هنوز به 

رنکینگ فدراسیون جهانی وارد نشده است.

کره جنوبی
دیگ��ر تیم پرافتخ��ار آس��یا، کره جنوبی اس��ت. 
 کره ای ها که در س��ال های گذشته رشد خوبی در 
بس��کتبال داش��ته اند در جایگاه بیست و هشتم 
جهان قرار دارند و در تمام دوره های قهرمانی آسیا 
شرکت کرده اند. حضور ُکره از ابتدا  و از سال 1960 
تا ۲013 در قهرمانی آسیا بوده است. کره به ترتیب 
در س��ال های 1969 و 1997 قهرمان قاره کهن، 
در س��ال های 1967، 73، 77، 81، 86، 87، 89، 
91، 95، 99 و ۲003 نایب قهرمان و در سال های 
 ،۲007 ،۲001 ،93 ،83 ،79 ،75 ،65 ،1963
۲011 و ۲013 سوم آسیا شده است.کره جنوبی 
در سال ۲013 به مدال برنز آسیا رسید و توانست 
سهمیه جام جهانی را به دست بیاورد. این تیم در 
بازی های آسیایی اینچئون نیز به فینال رسید و با 

پیروزی برابر ایران قهرمان شد.

لبنان
تیم سی و چهارم جهان تنها هفت دوره در قهرمانی 
آس��یا ش��رکت کرده و از س��ال 1999 وارد عرصه 
بسکتبال قاره کهن ش��ده اس��ت. لبنانی ها در این 
مدت تنها س��ه بار به نایب قهرمانی آسیا رسیده اند. 
این کشور در س��ال های ۲001، ۲005 و ۲007 در 
جایگاه دوم آسیا ایستاد. در سال ۲009 چهارم و در 
سال ۲011 ششم ش��د. لبنان در جام های جهانی 
۲00۲، ۲006 و ۲010 حضور داشته  است. این تیم 
در سال ۲013 می توانست در رقابت های قهرمانی 
آسیا شرکت کند اما توسط فدراسیون جهانی تعلیق 

شد و از حضور در این مسابقات بازماند.

چین تایپه
تیم چهل و چهارم جهان که در بیس��ت و دو دوره 
قهرمانی آس��یا حاضر ب��وده و از س��ال 1960 در 
رقابت ها ش��رکت کرده اس��ت. در دو دوره گذشته 
به ترتیب در سال ۲011 هش��تم و در سال ۲013 
چهارم شده اس��ت. تایپه ای ها در سال های 1960 
و 1963 نایب قهرمان شدند و در سال های 1973 
 و 1989 ب��ه مدال برنز آس��یا رس��یدند. حضور در

 سه المپیک و دو جام جهانی کارنامه بسکتبال این 
کشور را کامل می کند.

قزاقستان
قزاق ها ب��ا عملک��ردی ک��ه در بازی های آس��یایی 
اینچئون داشتند، نش��ان داده اند که با برنامه حرکت 
 می کنند و مطمئنا در این دوره از مسابقات به دنبال

 شگفتی سازی خواهند بود. تیم پنجاه و سوم جهان 
تاکنون در هفت دوره حاضر بوده و از سال 1995 در 
رقابت ها شرکت کرده اس��ت. این تیم در سال ۲011 
غایب بود و در سال ۲013 هشتم شد. بهترین عنوان 

این تیم در قاره کهن چهارمی در سال ۲007 است.

هنگ کنگ
هن��گ کنگی ه��ا در رده ش��صت و نه��م جهانی 
ایستاده اند و سابقه بیست و چهار حضور در قهرمانی 
آس��یا را دارند. این تیم از س��ال 1960 در رقابت ها 
شرکت کرده و کس��ب رده پنجمی در سال 1960 

بهترین عنوان این تیم در بسکتبال آسیا است.

ژاپن
آس��یا  داره��ای  عن��وان  از  نی��ز   ژاپنی ه��ا 
ش��ناخته می ش��وند. ای��ن تیم ک��ه چه��ل و هفتم 
جهان اس��ت در بیس��ت و پنج دوره قهرمانی آس��یا 
ش��رکت کرده اس��ت. ژاپنی ه��ا نیز از س��ال 1960 
وارد رقابت ها ش��ده اند و آخرین حضورش��ان نیز در 
س��ال ۲013 بود. ژاپ��ن در آخری��ن دوره رقابت ها 
 در جای��گاه نه��م ایس��تاد. ای��ن تی��م تا کن��ون به

 دو قهرمانی در آسیا رسیده است؛ در سال های 1965 
و 1971. این تیم در سال های 1969، 75، 79، 83 و 
97 نایب قهرمان و در سال های 1960، 67، 77، 81، 

87، 91 و 95 به مدال برنز رسیده است.

رییس فدراسیون وزنه برداری در نشست خبری مدعی شد؛

احتمال غیبت مرادی در مسابقات جهانی به دلیل بازنشستگی
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دانستنی هاسبک زندگی

دكتر محمد زاهدی اصل مددكار اجتماعی و عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی یكی از این افراد بود كه چند وق��ت پیش در گفت وگو با تهران امروز 
اعالم كرد كه گرایش به تجرد گزینی و تن دادن به س��بك زندگی جدید باعث 
ش��ده دهه 90دهه فروپاش��ی نهاد خانواده در ایران باش��د. موضوعی كه دكتر 
معید فر چندان با آن موافق نیس��ت. او می گوید:اما مطرح كردن این بحث ها در 
مورد جامعه ایران، زود است. زیرا هنوز نهادهای اجتماعی دیگر زور زیادی پیدا 
نكرده و مهم نشده اند. ضمن آن كه خانواده همچنان دارای اهمیت باالیی است. 
به رغم تمام این تغییرات اعضای خانواده به هم دلبسته هستند.پدر و مادرها نیز 
تمام وجود و دارایی خود را در اختیار فرزندانشان می گذارند و برای آنها تالش 
می كنند. همچنین سهم عمده شخصیتی فرزندان از خانواده تغذیه می شود و 
براساس تحقیقات گروه مرجع فرزندان هنوز هم والدین آنها هستند. با توجه به 
تغییرات و به رغم ایرادهایی كه به سبك زندگی، تحوالت اقتصادی و اجتماعی 
وارد می شود خانواده در جامعه ایران دارای اعتبار باال و مهم ترین نهاد اجتماعی 
است كه در درون آن افراد یك جامعه با هم تعامل دارند و هنوز نهادهای بزرگ تر 
نتوانستند جایگزین آن شوند و آنقدر ها كه شنیده می شود خانواده ایرانی از هم 
گسیخته نیست. البته نباید دلخوش كنیم و بگوییم نباید نگران بود.این جامعه 
شناس به عواقب بی اعتنایی به خانواده اشاره كرده و می افزاید: متاسفانه در دهه 
اخیر عدم توانایی ساماندهی جامعه، بحران های اقتصادی، مشكل تورم، اشتغال، 
بیكاری و همچنین ع��دم برنامه ریزی در حوزه های تعلیم و تربیت فش��ار های 
هنگفتی به خانواده وارد كرده است. اما این خانواده همچنان در این سختی ها 
توانسته اس��تحكام خود را حفظ كند. این روزها اتفاقات هشدار دهنده زیادی 
رخ می دهد كه باید به آنها توجه مضاعفی شود. بسیاری از قتل ها و خشونت ها 
در درون خانواده اتفاق می افتد. محققان با توجه ب��ه آمار و درصد باال معتقدند 
خشونت های اجتماعی در خانواده اتفاق می افتد.این حاكی از تحت فشار شدید 
بودن خانواده است. مس��ووالن با بی كفایتی باعث شدند تمام فشارهای جامعه 
اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و حتی سیاس��ی بر س��ر خانواده خراب بشود. در 
موقعیت زمانی كه فش��ارها برخانواده زیاد می شود، مس��لما آسیب و صدمات 
زیادی به آن خواهد خورد. از جمله این آسیب ها می توان به ایجاد خشونت بین 
اعضای خانواده، زن و ش��وهر، پدر، مادر و فرزندان اش��اره كرد. اگر بخواهیم به 
كمك خانواده بشتابیم، باید از این فشار ایجاد شده بر به خانواده بكاهیم. خانواده 
زحمت خود را می كشد. و این مسووالن هس��تند كه نتوانستند در كمتر كردن 
این بار سنگین كاری كند و هزینه سنگین تعلیم و تربیت را هم بر دوش خانواده 
انداخته اند.بیش از هر چیز باید برنامه ریزی های علمی و دقیق و كارآمد صورت 
بگیرد تا خانواده بتواند نقش همیشگی و انسجام بخش خود را ایفا كند.وی درباره 
خانواده های مرفهی كه دچار عدم انس��جام ش��ده اند نیز می گوید: اگر آمارها را 

نگاه كنید، بیشترین خشونت ها و فشارها بر خانواده های طبقات پایین است. 
در خانواده های مرفه این خش��ونت به این شكل و ش��مایل نمود پیدا نمی كند. 
طبیعی است اگر پدری بیكار باشد و نتواند پاس��خگوی نیازهای خانواده باشد 
روابط آنها به خشونت گرایش پیدا خواهد كرد.البته ممكن است رفاه بیش از حد 
هم مشكل ایجاد كند، اما صدمات و آس��یب های فقر بسیار بیشتر است. برخی 
جامعه شناس��ان هم معتقدند وقتی در یك جامعه بی عدالتی وجود داش��ته و 
فاصله طبقاتی زیاد باشد، معموال از هر دو سو مشكل ایجاد می شود. ناكارآمدی 
می تواند فاصله های طبقاتی بیش��تر كند و در ثروت بیش از اندازه و فقر شدید 
نابس��امانی ایجاد كند. ما در اعتقادات و ادبیات دینی هم روایات زیادی داریم 
مبنی بر اینكه »فقر از هر دری وارد ش��ود، فساد، كفر، بیچارگی و تباهی همراه 

آن وارد می شود.«

اكنون ممكن است این سوال در ذهنتان تداعی شود كه چگونه آدامس باعث 
سفید شدن دندان و لبخند زیبا می شود؟ پاس��خ این پرسش در اجزای فعال 
آدامس كه 5 درصد آن را تش��كیل می دهند، خالصه می ش��ود. این اجزاء به 
عنوان سفید كننده و تمیز كننده دندان ها، خوشبو كننده دهان، تنفس و بهبود 

سالمتی دندان ها افزوده می شوند.
انواع آدامس

آدامس ها ان��واع مختلفی دارند، نوع��ی از آنها حاوی  نیكوتی��ن بوده و عالیم 
محرومیت از نیكوتین و هوس كشیدن سیگار، درافرادي كه مایل به ترك سیگار 
میباشند را كاهش میدهد. نوع دیگر آنها صورتی رنگ بوده و از صمغ بیشتري 
برخوردار اس��ت و خاصیت ارتجاعي بیشتري دارند.حجم ش��ان نیز نسبت به 
آدامس هاي معمولي بیشتر میباشد و باالخره آدامس هاي حاوي ویتامین ها 
كه مخصوص كودكان تهیه میگردد. بهترین نوع آدامس ها، انواع رژیمی و بدون 
قند آن است كه برای هر گروه سنی یا هر فرد بیمار یا سالمی مناسب است. هر 
عدد از این آدامس ها حاوی 2 كالری و ان��واع غیر رژیمی آن حاوی 10 كالری 
انرژی است.مهم ترین فایده آدامس های رژیمی این است كه شیرین كننده آن 
از سوی باكتری های دهانی تجزیه و تخمیر نشده و باعث پوسیدگی و برداشت 
كلسیم و فسفات از دندان نمی شود و به حفظ تمیزی و سالمت دهان كمك می 
كند.در میان انواع آدامس های رژیمی انواعی كه حاوی زایلیتول است توصیه 
می شود. تحقیقات نشان داده اس��ت اگر كودكان جویدن آدامس های بدون 
 قند را یك سال قبل از رویش اولین دندان دائمی آغاز كنند میزان پوسیدگی 
دندان هایشان به طور چش��مگیر كاهش خواهد یافت. شاید گزاف نباشد اگر 
بگوییم كه شایع ترین جویدنی دنیا آدامس است؛  وقتی كه هر سال حدود 374 

بیلیون قطعه آدامس درسراسر جهان به فروش می رسد.
چه کسانی بیشتر آدامس مصرف می کنند؟

جالب است كه مش��تریان اصلی آدامس را جوانان تشكیل می دهند و خانم ها 
بیشتر از آقایان آدامس می جوند. در مورد آدامس و نحوه ی اختراع آن داستان 
های زیادی وجود دارد. مثال گفته می شود كه در سال 1993 باستان شناسان 
جسد مردی با قدمت 9 هزار سال را كشف كردند كه شواهد نشان می داد او در 
حال جویدن مداوم نوعی ماده رزینی آغشته به عسل بوده، كه در اثر یك حادثه 
كشته شده است. مطالعات دقیق تر نشان داد كه این فرد یك نوجوان بوده است!

آنچه از خواص آدامس نمی دانید!
جویدن آدامس در حین پیاده روی از بازگشت اسید معده به مری جلوگیری می 
كند. خوشبو كردن دهان نیز، مزیت مهم جویدن آدامس است. از سوی دیگر 10 
دقیقه جویدن آدامس بعد از صرف وعده های غذایی به دلیل تحریك تراوش 
بزاق به هضم بهتر غذا كمك می كند و هم چنین برای رفع خشكی دهان موثر 
است. عالوه بر مزایایی كه گفته شد، كمك به بازتوانی ماهیچه های صورت از 

دیگر فواید جویدن آدامس است.
تاثیر آدامس بر عمل سزارین

در یك بررسی بوسیله پژوهشگران مصری بر روی گروهی از زنان كه تحت عمل 
سزارین قرار گرفته بودند، نشان داده شد كه جویدن آدامس پس از این عمل به 
این زنان كمك می  كند تا حركات طبیعی روده را بازیابند و زمان بس��تری آنها 

در بیمارستان كاهش یابد...
تاثیر آدامس بر الغری

برخی مطالعات نشان داده اند كه جویدن آدامس می تواند به كنترل تمایالت 
غذایی، مدیریت گرسنگی و تقویت كاهش وزن كمك كند. افرادی كه آدامس 
می جوند، در ناهارشان چیزی در حدود 68 كیلو كالری كمتر مصرف می كنند 

و در بقیه اوقات روز كمتر دچار پر خوری می شوند. 

سبک زندگی اصیل ایرانی در آستانه 
فراموشی است؟

آدامس و راز سفید شدن دندانها

جواب جدول سودوکو  - شماره 1685جدول سودوکو  - شماره 1686

کاریکاتور)سرعت باالی آمار طالق (

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ك��ه مجموعا دارای 
درك 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 ) خطاهای رفتاری زمینه ساز وقوع جرم (زنگ زبان

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

Bare one's heart
س�فره دل خود را باز کردن/احساس خود را نشان 

دادن

The heart of the matter
لّب مطلب/جان کالم

Eat one's heart out
خودخوری کردی/ خون دل خوردن

مهمانی این بابا شده حكایت مهمانی کالغ و روباه

جواب
این مثل را به طنز درباره میزبانی می گویند كه در پذیرایی از مهمان 
قصور كند یا به فكر آسایش او نباشد و بی اعتنا به ذائقه و میل مهمان، 
خوردنی هایی موافق میل خود در س��فره نهد یا آنچه در سفره است 
خود، بخ��ورد. روزی روباهی كالغ��ی را به النه خود دع��وت كرد و از 
قبل، آش��ی پخت و آماده كرد. وقتی كالغ به النه روب��اه رفت. روباه 
پس از س��الم و تعارف آش را روی تخته س��نگی ص��اف ریخت و به 
كالغ  گفت: بفرمایید بخوری��د.»  غال غ بیچاره هرچ��ه نوك زد روی 
تخته سنگ چیزی نتوانس��ت بخورد و منقارش به شدت درد گرفت 
و گرس��نه ماند. اما روباه زبانش را مالید روی تخته سنگ و همه آش 
 را خورد. بعد از تمام ش��دن غذا روباه رو كرد ب��ه كالغ بیچاره و گفت:

» ای رفیق ش��فیق! حاال بیا تا راه رفتن را به تو یاد بدهم.« و ُدم كالغ 
بیچاره را به ُدم خود بس��ت و بنای دویدن را گذاش��ت. آنقدر كالغ را 
توی كوه و صحرا كش��ید تا از حال رفت و بعد او را از ُدم خود باز كرد. 
 پس از چند دقیقه ای كه كالغ جان گرفت از روباه تشكر كرد و گفت: 

» ای رفیق! حال دیگر نوبت توست كه به النه من بیایی.«  و خداحافظی 
كرد و رفت.

 روز مقرر روباه درس��ت س��ر وقت به النه كالغ رفت. كالغ آشی را كه 
درس��ت كرده بود توی بوته خار ریخت و به روباه گفت: » بفرمایید.« 
روباه كه نمی دانست كالغ چه آشی برایش پخته با حرص و ولع زبانش 
را كشید روی بوته خار تا آش بخورد؛ كه چشمت روز بد را نبیند. خار 
تیغ به زبان روباه رفت و خون جاری شد و ولی در عوض كالغ هی نوك 
زد به بوته و هر چه آش بود خورد. بعد رو كرد به روباه گفت: »  ُخب، این 
از خوراك. حال بیا تا پرواز یادت بدهم.«  روباه را روی بال خود س��وار 
كرد و به آس��مان پرواز كرد. قدری كه رفت به روباه گفت: »  زمین را 
چقدر می بینی؟«  روباه گفت:» به قدر یك هنداونه.« باز رفت باالتر و 
پرسید:» زمین را چقدرمی بینی؟«  روباه جواب داد:» دیگر نمی بینم.« 
كالغ موقع را مناسب دانست و بال خود را كج كرد و روباه را از آن باال 

انداخت زمین و نیست و نابود كرد.

برای اینكه سعید برنده شود باید آب شیر را بگذارد 
بجوشد و از آب جوش استفاده كند, آب داغ را سریع 
داخل بطری ریخته و در فریزر قرار دهد. آب جوش 
زودتر از آب هم دمای اتاق یخ می زند و پدیده ای كه 
این خاصیت را توضیح می دهد تحت عنوان اثر امپمبا 

)Mpemba effect( شناخته می شود.

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

5    7  3  6 
 4   9     
  6  1  7  5 

  1       
 6   8  4 7 1 
2         

  9     3  
 8  7 2     
6     9  8  
 

7 9 5 3 2 4 1 6 8 
6 8 4 9 5 1 3 2 7 
3 1 2 7 6 8 5 9 4 
5 4 9 2 1 7 6 8 3 
2 6 3 4 8 5 9 7 1 
1 7 8 6 9 3 2 4 5 
4 2 1 8 3 9 7 5 6 
9 3 7 5 4 6 8 1 2 
8 5 6 1 7 2 4 3 9 
 

عوامل زمینه ساز اصلی 
 عدم رعایت اصول اخالقی و مذهبی در خانواده .

 عدم نظارت بر اعمال و رفتار و روابط فرزندان .
 اختالف خانوادگی و زناشویی و وقوع طالق در خانواده .

از بروز اتفاق جلوگیری كنید. 
با رعایت اصول مذهبی و اخالقی آن را به فرزندان خود بیاموزید. 

 استفاده فرزندان شما از هر گونه وسیله ارتباط جمعی، باید كنترل 
شده و بانظارت انجام پذیرد. 

 هر گونه استفاده  فرزندانتان  از كامپیوتر و اینترنت، باید كنترل شده 
و یا نظارت  انجام پذیرد. 

 بر رفت و آمدها او روابط فرزندانتان نظارت كافی داشته باشید. 
 اگر برای استخدام در شركت ها، به ویژه شركت های كوچك، به صورت 

حضوری مراجعه می كنید. جوانب احتیاط را رعایت كنید. 
 فریب افرادی را كه با شیوه هایی نظیر فالگیری، دعانویسی، احضار روح 

و غیره، قصد نزدیك شدن به شما و خانوادتان را دارند، نخورید. 
از برقراری ه��ر  گونه رابطه و دوس��تی خارج از چارچ��وب اخالقی، 

اجتماعی و مذهبی بپرهیزید. 
 بهترین و دلسوزترین مشاور فرزندان، پدر و مادرشان می باشند. باید 
زمینه ای فراهم شود كه فرزندان، والدین خود را در جریان تمام مسائل و 

روابط خود قرار دهند و مشكالت خود را با آن ها مطرح سازند. 
در اعتماد كردن به افراد حتی دوستان و آشنایان، محتاط باشید. 

 آستانه تحمل خود را در برابر نامالیمات باال ببرید؛ اتفاقات تلخ غیر 
منتظره می تواننند برای شما هم رخ دهند. 

 عصبانیت شما ممكن است منجر به بروز اتفاقات ناگواری نظیر ضرب 
و شتم، آسیب رساندن به خود یا دیگران یا حتی قتل شود همیشه هنگام 
مواجهه یا هر اتفاقی به این فكر كنید كه آیا این مس��اله ارزش این گونه 

عواقب را دارد. 
 سعی كنید با صحبت كردن مشكل خود را حل كنید. 

 س��عی كنید بیش��تر با افرادی كه تاثی��ر روحی مثبتی روی ش��ما
 می گذارند مراوده كنید. 

در ژاپن سگ معروفی با نام هاچیكو به دنیا آمد كه زندگی 
و منش او به افسانه ای از یاد نرفتنی بدل گشت. هاچیكو 
سگ س��فید نری از نژاد آكیتا كه در اوداته ژاپن در نوامبر 
س��ال 1923 به دنیا آمد. زمانی كه هاچیكو دو ماه داشت 
به وسیلۀ قطار اوداته به توكیو فرستاده شد و زمانی كه به 
ایستگاه شیبویی میرسید قفس حمل آن از روی باربر به 
پایین می افتد و آدرسی كه قرار بود هاچیكو به آنجا برود 
گم می شود و او از قفس بیرون آمده و تنها در ایستگاه به 
این سو و آن س��و میرود در همین زمان یكی از مسافران 
هاچیكو را پیدا كرده و با خود به منزل میبرد و به نگهداری 
از او می پردازد.این فرد پروفسور دانشگاه توكیو دكتر شابرو 

اوئنو بود.
پروفسور به قدری به این سگ دلبسته می شود كه بیشتر 
وقت خود را به نگهداری از این س��گ اختصاص می دهد. 
دور گردن هاچیكو قالده ای بود كه روی آن عدد 8 نوشته 
شده بود )عدد هش��ت در زبان ژاپنی هاچی بیان می شود 
 و نماد شانس و موفقیت است( و پروفسور نام اورا هاچیكو 
می گذارد. منزل پروفسور در حومه شهر توكیو قرار داشت 
و هر روز برای رفتن به دانش��گاه به ایستگاه قطار شیبویی 
میرفت و ساعت 4 برمی گشت. هاچیكو یك روز به دنبال 
پروفسور به ایستگاه می آید و هرچه شابرو از او می خواهد 
كه به خانه برگردد هاچیكو نمی رود و او مجبور می ش��ود 
 كه خود هاچیك��و را به منزل برس��اند و از قط��ار آن روز

 جا می ماند.در زمان بازگش��ت از دانش��گاه با تعجب می 
بیند هاچیكو روب��روی در ورودی ایس��تگاه به انتظارش 
نشس��ته و با هم به خان��ه برمیگردن��د از آن تاریخ به بعد 
هرروز هاچیكو و پروفسور باهم به ایستگاه قطار میرفتند 
و س��اعت 4 هاچیكو جلوی در ایس��تگاه منتظر بازگشت 

او می ماند، تمام فروش��ندگان و حتی مسافران هاچیكو 
را می ش��ناختند و با تعجب به این رابطۀ دوس��تانه نگاه 
میكردند. در سال 1925 دكتر ش��ابرو اوئنو در سر كالس 
درس بر اثر س��كتۀ قلبی از دنیا می��رود، آن روز هاچیكو 
كه 18 ماه داشت تا ش��ب روبروی در ایس��تگاه به انتظار 
صاحب��ش می نش��یند و خانوادۀ پروفس��ور ب��ه دنبالش 
آم��ده و به خانه میبرن��دش اما روز بعد نیز مثل گذش��ته 
هاچیكو به ایس��تگاه رفت��ه و منتظر بازگش��ت صاحبش 
 می ماند و هربار كه خانوادۀ پروفس��ور جل��وی رفتنش را 
می گرفتند هاچیكو فرار میك��رد و به هر طریقی بود خود 
را رأس ساعت 4 به ایستگاه میرس��اند. این رفتار هاچیكو 
خبرنگاران و افراد زیادی را به ایستگاه شیبویی می كشاند، 
و در روزنامه ها اخبار زیادی دربارۀ او نوشته می شد و همه 
میخواستند از نزدیك با این سگ باوفا آشنا شوند. هاچیكو 
خانوادۀ پروفسور را ترك كرد و شبها در زیر قطار فرسوده ای 
میخوابید، فروشندگان و مسافران برایش غذا می آوردند و 

او 9 سال هر بعد از ظهر روبروی در ایستگاه منتظر بازگشت 
صاحب عزیزش میماند و در هیچ ش��رایطی از این انتظار 
دلسرد نشد و تا زمان مرگش در مارس 1934 در سن 11 

سال و 4 ماهگی منتظر صاحب مورد عالقه اش باقی ماند
وفاداری هاچیكو در سراسر ژاپن پیچید و در سال 1935 
تندیس یادبودی روبروی در ایس��تگاه قطار شیبویی از او 
ساخته ش��د.تا امروز تندیس برنزی هاچیكو همچنان در 
ایستگاه شیبویی منتظر بازگشت پروفسور است. در زمان 
جنگ جهانی دوم تندیس تخریب ش��د و در سال 1947 
دوباره تندیس جدیدی از هاچیكو در وعدگاه همیش��گی 
اش بنا شد، اگرچه این بنا حالت ایستاده داشت و به زیبایی 
تندیس اول نبود، اما یادبودی بود از وفاداری و عشق زیبای 
هاچیكو برای مردم ژاپن؛ در سال 1964 تندیس دیگری از 
 هاچیكو همراه با خانواده ای كه هرگز، انتظار و عشق اجازۀ 
داش��تنش را به او نداده بود در اودات��ه روبروی زادگاهش 

بنا شد.

روزی مردی نزد ش��یوانا آمد و از او خواس��ت ت��ا به عیادت 
فرزندش برود. ش��یوانا بیم��اری فرزندش را پرس��ید . مرد 
گفت:»نزدیك كوچه ما چاله ای هست كه پسرم یك هفته 
پیش داخل آن افتاد و ضرب دید و ترس��ید و دچار ش��وك 
شده است. او چند ساعتی داخل آن چاله گود گیر كرده بود 
و همین امر باعث شد تا ترس و وحشت به جانش بیافتد و او 
نتواند به حالت عادی برگردد. از تو استاد آگاهی می خواهم 
تا از فرزندم عیادت كنی و او را آرام س��ازی و برایش توضیح 

دهی كه چاله ترسی ندارد!«
ش��یوانا قبول كرد و همراه مرد به س��مت من��زل او حركت 
كرد. وقتی به س��ركوچه مرد رس��یدند. ش��یوانا ایس��تاد و 
با انگش��ت چاله را نش��ان داد و گفت:» این چال��ه كه هنوز 
آنجاست!؟«مرد تبسمی كرد و گفت:» بله استاد! این همان 
چاله است. اما جای نگرانی نیست. از كنار آن به راحتی می 
توان گذشت.»ش��یوانا با عصبانیت به س��مت مرد برگشت 

 و گفت:»چال��ه هایی ك��ه قبال یكب��ار در آنها افت��اده اید ، 
هنوز هم سرجای ش��ان هس��تند و تو به من می گویی نزد 
پسرت بیایم و به او  بگویم چاله ها ترسی ندارند!؟ این چاله 
باید چند قربانی دیگر بدهد تا ش��ما هم��ت كنید و آن را پر 
كنید!؟« من از همین جا برمی گردم و تا این چاله را پر نكرده 

اید به سراغ من نیایید!
مرد مات و مبهوت به شیوانا خیره شد و گفت :» ولی استاد! 
شما كه تا اینجا آمده اید ، چند قدم دیگر هم بیایید و با پسرم 
صحبت كنید! «شیوانا تبسمی كرد و گفت:» به جای اینكه 
به سراغ من می آمدید می توانستید همت كنید و این چاله 

را پر كنید!«
شیوانا به مدرسه بازگشت و ده روز بعد به صورت سرزده به 
عیادت پسر بیمار رفت. سر كوچه كه رسید دید چاله گود پر 

و همسطح زمین شده است و پسر بیمار هم سالم و سرحال 
مقابل منزل خود مشغول بازی است. پدر كودك وقتی استاد 
را دید به سوی او شتافت و درآغوشش گرفت و گفت:» استاد! 
به محض اینكه چاله را پر كردیم چند ساعت بعد حال پسرم 
خوب شد و دیگر نیازی به ش��ما پیدا نشد.«شیوانا تبسمی 
كرد و گفت:» پسرت چه گفت!«مرد سرش را پائین انداخت 
و گفت:» پسرم وقتی دید من و بقیه اهالی مشغول پر كردن 
چاله هستیم، به من گفت كه دیگر نمی ترسد، چون می داند 
كسانی هستند كه وحشتناكترین چاله ها را با شجاعت پر می 
كنند . و دنیابا وجود این آدمها دیگر ترسناك نیست.«شیوانا 
سری تكان داد و گفت:»زندگی در شهری ترسناك است كه 
ساكنین آن ش��هر ،  چاله ها  را به حال خود رها می كنند تا 
رهگذران را در خود فرو ببرند. ترس پسر تو از چاله ها نبود! 
از كرختی و بی تفاوتی ساكنین این محله بود كه نسبت به 

وجود چاله های ترسناك در محله بی اعتنا بودند!«

چاله هنوز هست!

هاچیکو



حصر وراثت
6/515  آقای محمود نبویان دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست به کالسه 2844/94 
ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اسداله 
نصرآبادی به شناس��نامه 490 در تاریخ 81/06/22 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر اسداله نصرآبادی 488 برادر 2- سلطنت 
نصر نصرآبادی 73 همسر و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م/الف: 16177 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

6/516  خانم مهناز زعفران زاده عطار دارای شناس��نامه شماره 11832 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 3091/94 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جمیله معینی به شناسنامه 7 در تاریخ 93/06/1  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجتبی زعفران زاده عطار 11833 فرزند 
2- شهناز زعفران زاده عطار 11831 فرزند 3- مهناز زعفران زاده عطار 11832 فرزند 4- محمد 
هادی زعفران زاده عطار 51 همسر 5- شهاب زعفران زاده عطار 23701 فرزند و الغیر. 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 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16176 رییس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

6/517  آقای علیرضا نصیری دارای شناس��نامه ش��ماره 521 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3088/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
هوش��نگ نصیری به شناس��نامه 1 در تاریخ 79/08/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- س��هیال نصیری 838 فرزند 2- علیرضا 
نصیری 521 فرزند 3- صدیقه عابدی جونی 26 همسر و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16175رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

6/518  آقای داود ش��اه بندری دارای شناس��نامه ش��ماره 14 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3087/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدی شاه بندری به شناس��نامه 1190502208 در تاریخ 94/01/16 اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا مرادی 1 مادر 2- داود 
شاه بندری 14 پدر  و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/

الف: 16174 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

6/519  آقای محمدعلی شاه طالبی دارای شناسنامه شماره 620 به شرح دادخواست به کالسه 
3093/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نوروز شاه طالبی حسین آبادی به شناسنامه 13809 در تاریخ 94/03/14 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمدعلی شاه طالبی 
حسین آبادی 620 فرزند 2- ناصر شاه طالبی 349 فرزند 3- منصور شاه طالبی حسین آبادی 
2678 فرزند 4- عصمت حمزئی حسین آبادی 286 همسر 5- اشرف شاه طالبی حسین آبادی 

1011 فرزند 6- حسین شاه طالبی حس��ین آبادی 207 فرزند و الغیر. 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 شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16173 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
6/520  آقای جواد سلیمانیان حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 2759 به شرح دادخواست 
به کالسه 3092/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صغری اکبری باطانی به شناسنامه 2 در تاریخ 94/04/1 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- علی س��لیمانیان حبیب آبادی 
293 فرزند 2- عباس سلیمانیان حبیب آبادی 1310 فرزند 3- مهدی سلیمانیان حبیب آبادی 
48835 فرزند 4- جواد سلیمانیان حبیب آبادی 2759 فرزند 5- اکرم سلیمانیان حبیب آبادی 
67770 فرزند 6- الهه س��لیمانیان حبیب آبادی 1668 فرزند و الغیر. 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 شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16172 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
6/521  آقای فروغ الزمان مغزی دارای شناسنامه شماره 1400 به شرح دادخواست به کالسه 
3094/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آغا بی بی لوافان به شناسنامه 35924 در تاریخ 89/03/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فروغ الزمان مغزی 1400 فرزند 2- پری 
مغزی 46746 فرزند 3- توران مغزی 46745 فرزند 4- رضا مغزی 27140 فرزند 5- حس��ین 
مغزی 893 فرزند 6- حس��ن مغزی 27139 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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 شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16171 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

6/522  آقای س��ید مهدی خانگی دارای شناسنامه شماره 30 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3074/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید مجتبی خانگی به شناسنامه 177 در تاریخ 93/11/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- س��ید مهدی خانگی 30 فرزند 2- سید 
محمد خانگ��ی 3240778858 فرزند 3- صباح الس��ادات خانگی 34529 فرزند 4- س��میه 
السادات خانگی 441 فرزند  و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م/الف: 16170 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

6/523  آقای سید حسین بهمنی دارای شناسنامه شماره 1155 به شرح دادخواست به کالسه 
3077/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه معتمدی سده به شناس��نامه 2532 در تاریخ 93/02/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید حکمت بهمنی 963 فرزند 
2- سید اس��معیل بهمنی 1014 فرزند 3- س��ید احمد بهمنی 696 فرزند 4- سید رحمت اله 
بهمنی 1108 فرزند 5- س��ید حس��ین بهمنی 1155 فرزند  و الغیر. 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 شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16169 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
6/524  آقای مرتضی ملکیان دارای شناس��نامه ش��ماره 527 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3083/94 ح10 از این شورا درخواست گواهی وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
توران بکاء به شناس��نامه 45517 در تاری��خ 94/05/6 اقامتگاه دائمی خ��ود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مصطفی ملکیان دلیگانی 1640 فرزند 
2- مرتضی ملکیان دلیکانی 527 فرزند 3- اکبر ملکیان دلیگانی 883  فرزند 4- فروغ ملکیان 
دلیگانی 49711 فرزند 5- رضا ملکیان دلیگانی 1548 فرزند و الغیر. 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 شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 16168 رییس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
6/350 شماره کالس��ه 93-1725 به موجب رای ش��ماره 16-94/1/15 حوزه ششم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه  1- بهرام نعمتی 
فرزند قدرت اله 2- حمزه علی ایدرلی فرزند عبدالخلیل هر دو نفر مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت 50/000/000 ریال بابت بخشی از چک شماره 341397-88/11/1 و 25/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 88/11/1 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا سعادت به نشانی اصفهان، خیابان حکیم نظامی 
جنب خیابان شهیدقندی )مهرداد( ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد 4 به صورت تضامنی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف 16164 دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/445 شماره: 1394/04/98321 نظر به اینکه سند مالکیت مجاری دوازده دانگ از سیصد و 
سی و شش دانگ قنات نصیرآباد به شماره پالک: 25 اصلی ردیف 54 در شبانه روز جمعه ذیل 
ثبت 12 در صفحه 429 دفتر 5 مجاری به نام سید عبدالرحیم هاشمیان نطنزی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نیرالسادات هاشمی نطنزی احدی از ورثه مع الواسطه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 93/831/337 و 1393/02/08 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 59811 و 59812 و 59814 -1393/09/03 به گواهی 
دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن در دست آقای سید ناصر هاشمیان 
نطنزی احدی از ورثه می باشد و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
که پس از اخطار به نامبرده و عدم ارائه سندمالکیت در مهلت مقرر مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی 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 خودر ا 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 س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 
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6/495 شماره صادره: 1394/03/98302 آگهی مفاد آرائ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
اردستان آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 

روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و 
امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک 
ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یامعترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را اراده نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمناً 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- رای ش��ماره 139460302032000045 مورخ 1394/02/22 آق��ای احمد دقیق فرزند 
اسداله ششدانگ قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 640 فرعی از 
51 اصلی مهاباد بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 1325 متر مربع انتقال عادی از طرف سید 

داود کسائی زادگان احدی از ورثه سید شهاب الدین کسائی زاده می باشد. 
2- رای شماره 139460302032000045 مورخ 1394/02/22 آقای حسین فدوی اردستانی 
فرزند علی ششدانگ یک باب مرغداری نسبت به قس��متی از ششدانگ پالک 179 اصلی علیا 

مزرعه دهچی حاج حسین بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 34118/13 مالک رسمی. 
3- رای ش��ماره 1392114402032000078 مورخ 1393/03/21 خانم عذرا جمش��یدیها 
فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 39 فرعی از 

75 اصلی سفلی واقع در کچو مثقال بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 180 مالک رسمی. 
4- رای شماره 139460302032000116 مورخ 1394/05/26 خانم بهجت دهقانی دولت 
آبادی فرزند خدابخش ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 72 
اصلی و گرمسیر مزرعه دولت آبادی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 250/55 انتقال 

عادی از طرف آقای دخیل صابری مالک رسمی. 
5- رای ش��ماره 139460302032000099 مورخ 1394/04/30 آقای هادی رضا پور فرزند 
مرتضی ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالک 34 فرعی از 15 اصلی 
گرمسیر فیض آباد واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 153/5 متر مربع انتقال رسمی 

از طرف سید حسین طباطبائی کهنگی می باشد. 
6- رای ش��ماره 139460302032000099 مورخ 1394/03/03 اقای حسین امیری فرزند 
نظام الدین ششدانگ یک باب ساختمان نسبت به قسمتی از شش��دانگ پالک 35 اصلی علیا 
روستای مسفره واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 188/72 متر مربع مالک رسمی. 

7- رای شماره 139460302032000071 مورخ 1393/4/20 آقای احمد نیکو فر فرزند علی 
ششدانگ ساختمان نسبت به قسمتی از ششدانگ پالک 21 اصلی علیا روستای رقران واقع در 
بخش هفده ثبت اصفهان به مس��احت 584/90 متر مربع انتقال رسمی از طرف احمد السیبی 

شیرازانی مالک رسمی. 
8- رای ش��ماره 139460302032000098 مورخ 1394/03/05 آقای حسین چوپانی علی 
آبادی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه احداثی نسبت به قس��متی از پالک 83 اصلی علیا 
روستای علی آباد واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 611/20 متر مربع انتقال رسمی 

از طرف حسن چوپانی علی آبادی مالک رسمی. 
9- رای شماره 139460302032000120 مورخ 1394/06/11 خانم بهجت دهقانی دولت 
آبادی فرزند خدابخش ششدانگ یک باب خانه احداثی نسبت به قسمتی از ششدانگ پالک 72 
اصلی گرمس��یر مزرعه دولت آباد واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 2276/40 متر 

مربع انتقال عادی از طرف آقای دخیل صابری مالک رسمی. 
10- رای اصالحی شماره 139460302032000055 مورخ 1394/04/30 آقای ناصر نبوی 
فرزند علی ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 115 اصلی علیا مزرعه ویشه 
چالک واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 363/98 متر مربع انتقال رسمی از طرف 

علی کوهی گونیانی مالک رسمی. 
تاریخ انتشار اول: 1394/06/31 
تاریخ انتشار دوم: 1394/07/14 
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اخبار

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان گفت: امروز بیش 
از هر زمان دیگری باید به موضوع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر توجه کرد.

مصطفی هادی زاده در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
اظهار کرد: اگر در محیط خانواده عاطفه به عنوان یک رکن اساسی قرار گرفت، 
مصون ماندن جوانان و حتی کودکان از مشکالت و عواقب مواد مخدر را به همراه 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه خانواده برای جلوگیری از گرایش کودکان خود 
به مواد مخدر باید یک نهضت پیشگیرانه به کار گیرد، تأکید کرد: فرهنگ خود 
مراقبتی والدین از فرزندان و مذهبی بودن خانواده ها از جمله معیارهای اصلی 
برای پیشگیری از گرایش فرزندان به سمت و سوی مواد مخدر است. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه مواد مخدر یک مساله 
پیچیده است که همه زوایای آن باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: تمام 
موضوعات، محورها و آحاد مختلف جامعه مانند روحانیون، بسیج و مداحان باید 

به صورت جدی در حوزه پیشگیری از مواد مخدر ورود پیدا کنند.
این مس��وول اضافه کرد: در جهان بیش از  یک صد سال که با مواد مخدر مقابله 
 و مبارزه می ش��ود اما تنها 14 سال است که موضوع پیش��گیری در دستور کار 
قرار گرفته است. هادی زاده تأکید کرد: راهبردهای اساسی در موضوع مواد مخدر 
شامل پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، مقابله و صیانت از برنامه های تدوین 

شده پیشگیری از مواد مخدر است.
وی گفت: علت اصلی گرایش به مواد مخدر تنها موضوعات اقتصادی نیست بلکه 

طبق آمار 55 درصد معتادین به مواد مخدر دچار فقر فرهنگی هستند.
دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان با اشاره به نقش 
خیرین در پیشگیری از اعتیاد، بیان کرد: امید است با تعامل و همدلی ارگان های 
مسوول و همچنین مش��ارکت خیرین بتوانیم با این پدیده شوم و خانمان سوز 
مبارزه و تا ریش��ه  کردن آن دس��ت از تالش برنداریم. این مسوول گفت: سال 
گذشته 33 هزار نفر معتاد در مراکز ترک اعتیاد استان پذیرش شدند که هزینه 

ترک اعتیاد این افراد بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

باید پیشگیری از اعتیاد 
در دستور کار باشد

 بیش از هزار و 750 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مواد مصنوعی در محورهای 
ورودی استان اصفهان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: این میزان مواد مخدر در سه عملیات ضربتی در 
24 ساعت گذشته در محورهای ورودی استان کشف و ضبط شد.

سردارآقاخانی با اشاره به دس��تگیری هفت نفر و توقیف سه دس��تگاه خودرو در این 
عملیات ها افزود: اعضای این باند  این مقدار مواد مخدر سنتی و صنعتی را برای مصرف 
در استان اصفهان و توزیع به برخی از استان های دیگر از سمت شرق کشور وارد استان 
کردند. وی گفت: بیش از 20 تن انواع مواد مخدر س��نتی و صنعتی ، از ابتدای س��ال 
تاکنون در اس��تان اصفهان کشف و ضبط شد که نسبت به مش��ابه پارسال 16 درصد 
افزایش داشته اس��ت. فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: امس��ال با اجرای طرح 
مبارزه با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان اصفهان، بیش از 60 باند

 مواد مخدر شناسایی ،منهدم و اعضای آن دستگیرشدند.

کشف و ضبط بیش از هزار کیلو گرم 
مواد مخدر دراصفهان

زني که با همدستي دو نفر دیگر، راننده خودرویي 
را اغفال و در ج��اده اي خلوت ب��ه زور چاقو از او 
اخاذي کرده بودند در کمتر از 10 ساعت دستگیر 
شدند. سرهنگ ابراهیم عرب زاده، اظهارداشت: 
فردي با مراجعه به کالنتري شهر جدید عالیشهر 
از ضرب و شتم برادرش به وسیله افرادي ناشناس 
خبر داد که به علت ش��دت جراحت برادرش به 
بیمارس��تان منتقل  ش��ده اما وي ق��ادر به تکلم 
نیس��ت. این مقام انتظامي یادآورش��د: با حضور 
پلیس در بیمارس��تان و انجام تحقیقات میداني 
مشخص ش��د فرد مضروب حوالي ظهر در یکي 
از میدان هاي عالیشهر، خانم ناشناسي به همراه 
دو نفر دیگر را به مقصد یکي از شهرهاي همجوار 

سوار خودرو خود کرده بود.
 فرمانده انتظامي شهرستان بوشهر اضافه کرد: در 
ادامه تحقیقات مشخص شد پس از طي مسافتي 
خانم ناش��ناس با چاق��و راننده را تهدی��د و مرد 
همراهش نیز با شي نوک تیزي به پهلوي راننده 
فرو کرده و از وي مي خواهند مسیرش را به سمت 

جاده خاکي تغییر دهد.
 وي گفت: زن و مرد ناش��ناس با چوب راننده را 
به ش��دت مجروح و مبلغ 30 میلیون ریال به زور 
از وي اخاذي و با تاریک ش��دن ه��وا راننده را در 
جاده اي خلوت رها مي کنن��د.  عرب زاده افزود: 
باتوجه به حساس��یت موضوع، افسران آگاهي و 
اطالعات کالنتري تحقیقات گسترده اي را آغاز 
کرد و کمتر از 10 س��اعت از وقوع حادثه، هویت 
مهاجمان شناسایي شد.  این مقام انتظامي گفت: 
کارآگاهان، در عملی��ات ضربتي، یک��ي از زنان 
زورگیر را دس��تگیر و وي در تحقیق��ات اولیه به 
همدس��تي یک زن و مرد در این اقدام مجرمانه 
اعتراف کرد.  فرمانده انتظامي بوشهر افزود: پس از 
اعترافات متهم، کارآگاهان در عملیات غافلگیرانه، 
دو همدست متهم را دستگیر کردند که تحقیقات 
در این زمینه از سوي پلیس ادامه دارد.  سرهنگ 
عرب زاده در خاتمه از شهروندان خواست از سوار 
کردن افراد مش��کوک به خصوص در جاده هاي 

خلوت و ساعات کم تردد خودداري کنند.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل 
استان اصفهان از کشف چهار حلقه کوره زغال 
در روس��تای محمدآباد کویر این شهرس��تان 

خبر داد.
رضا ش��فیعی اظهارداش��ت: نیروه��ای یگان 
حفاظت مناب��ع طبیعی و نی��روی انتظامی در 
گشت و بازرسی در منطقه روستای محمدآباد 
 کویر این شهرس��تان ع��الوه بر کش��ف چهار 
کوره زغال گیری موفق به ضبط 300 کیلوگرم 

زغال قاچاق شدند.
وی گف��ت: قاچ��اق چ��وب و زغ��ال از عوامل 
تخریب جنگل های دس��ت کاشت توسط افراد 
سودجوست که به دلیل سودهای کالن دست به 

قطع درختان یا زغال گیری می کنند.
شفیعی بیان داشت: خالء قانونی، گسترده بودن 
جنگل های ت��اغ زار و کمبود نی��رو و امکانات 
حفاظت��ی در کنار وج��ود بازار س��یاه پر رونق 
زغال و ضعف فرهنگی از عوامل موثر در قاچاق 

چوب است.

وی خاطرنش��ان ک��رد: اداره مناب��ع طبیعی و 
 آبخی��زداری ای��ن شهرس��تان ب��ا اج��رای

پروژه های بیابانزدایی اقدام به ایجاد120هزار 
هکتار جنگل های دس��ت کاشت تاغ به منظور 
تثبیت ش��ن ه��ای روان در منطقه ک��رده که 
مسووالن و مردم باید در حفظ و نگهداری این 
 میراث گرانبها اهتمام ورزند و دست سودجویان 
و متخلفان قاچاق چ��وب را از این عرصه کوتاه 

کنند.

فرمانده انتظامي استان خوزستان از شناسایي و کشف محموله 149 
کیلو تریاک و دستگیري یک سوداگر مرگ در شهرستان بهبهان 
خبر داد. سردار محمدرضا اس��حاقي گفت: ماموران عملیات ویژه 
مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان با اقدام اطالعاتي از انتقال یک 
محموله مواد مخدر از استان هاي جنوبي به خوزستان مطلع شدند، 
که بالفاصله موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
وي ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان با 
همکاري پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان هاي امیدیه و بهبهان 
با مستقر شدن در محورهاي مواصالتي و کنترل خودروهاي عبوري 
در مسیر شهرستان سردشت، بهبهان به امیدیه یک دستگاه خودرو 
پیکان وانت را شناس��ایي و متوقف کردند، ک��ه در این زمینه یک 
 نفر سرنشین آن دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان خوزستان 
تصریح کرد: ماموران در بازرسي تخصصي از خودروي توقیف شده 
مقدار 149 کیلو و 950 گرم مواد مخدر تریاک را که به طرز ماهرانه 
اي در آن جاسازي شده بود، کش��ف کردند. اسحاقي خاطر نشان 
کرد: فرد دستگیر شده پس از تش��کیل پرونده براي سیر مراحل 

قانوني راهي مراجع قضایي شد.

زورگیری با چاقو؛

زنان زورگیر در بوشهر دستگیر شدند
کشف چهار حلقه کوره زغال قاچاق 

در آران و بیدگل
توقیف وانت پیکان با 149 کیلو 

تریاک در خوزستان

توریست آزاری توسط چهار مرد افغان
چهار تبعه غیرمجاز افغان که زن فرانس��وی را در مسیر کوهستانی 
فرحزاد در تهران مورد تعرض قرار داده بودند، قبل از ترک کش��ور 

دستگیر شدند.
 در یکی از مسیرهای کوهستانی شهر تهران چهار مرد افغان غیرمجاز 
یک زن تبعه فرانسه را مورد آزار و اذیت قرار دادند. پس از این حادثه 
زن فرانسوی با مراجعه به کالنتری محل به طرح شکایت پرداخت 
که ماموران کالنتری بالفاصله تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

در جریان تحقیقات از توریست 23 ساله تبعه فرانسه، مشخص شد 
او از کوهنوردان حرفه ای بوده که 14 شهریور امسال از طریق مرز 

ارمنستان وارد ایران شده بود.
ش��اکی به ماموران گفت: کوه های ایران را در اینترنت دیده بودم و 
عالقه زیادی به کوهنوردی در تهران داشتم. در حال کوهنوردی در 
منطقه فرحزاد بودم که چهار مرد جوان سد راهم شده و با تهدید مرا 

مورد آزار و اذیت قرار دادند.
پس از این شکایت، ماموران کالنتری تجسس در منطقه را آغاز کرده 
و موفق شدند یکی از متهمان را که در یکی از نقاط کوهستانی مخفی 

شده بود، دستگیر کنند.
با تحقیقات از این متهم مش��خص ش��د، س��ه همدس��تش پس از 
این جنایت س��یاه به سمت شرق کش��ور فرار کرده اند تا به صورت 

غیرقانونی از مرز خارج شده و به افغانستان بروند.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با دریافت این اطالعات وارد 
عمل شده و متهمان را در کمتر از 24 س��اعت در شهرستان تربت 

جام دستگیر کردند.
متهمان پس از اعتراف به جنایت خود، با قرار قانونی و برای تحقیقات 
بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفتند.
همچنین پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار شعبه هشتم دادگاه 
کیفری اس��تان تهران قرار گرفت و چهار مرد متج��اوز به زودی به 
ریاس��ت قاضی حس��ین اصغرزاده پای میز محاکمه ق��رار خواهند 

گرفت.
در نتیجه اقدامات پلیس تهران برای دستگیری چهار مرد متجاوز 

نیز از طریق پلیس اینترپل به سفارتخانه های مربوطه اعالم شد.



امام رضا عليه السالم:
هر كس حريــم خــدا را حفظ كنــد، حرمتش 
حفظ مى شــود و هر كس خــدا را اطاعت كند،

 اطاعت مى شود.
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ــه يكى از ــى آن ب ــگ صورت ــل رن ــنگال به دلي ــا در س ــه رتب درياچ
ــا  ــرب آفريق ــتى درغ ــاى توريس ــه ه ــن جاذب ــر تري ــى نظي  ب

تبديل شده است.
ــت به  ــب آن مورد توجه قرار گرفته اس اين درياچه به خاطر رنگ جال
گفته يكى از محققان، زمانى كه از داخل هلى  كوپتر به اين درياچه نگاه 
ــير ــا روى مخلوطى از ش ــق    ه ــد كه قاي ــر مى  رس ــم، به نظ مى  كني

 و توت فرنگى شنا مى  كنند.
غلظت نمك اين درياچه به حدى است كه باعث شناور شدن هر شناگرى 
ــون، ميكروبيولوژيست و محقق در  در سطح آب مى  شود.مايكل دانس
ــر غلظت زياد و  ــن درياچه به خاط ــد: رنگ صورتى اي اين  باره مى گوي
 Dunaliella Salina ــى به نام باالى نمك در تركيب با باكترى فعال

است.
 اين باكترى    ها در كنار نمك و با استفاده از نور خورشيد، انرژى بيشترى 

توليد مى  كنند و چرخه صورتى رنگ آب را به وجود مى  آورند.
ــكل  ــگ  دانه  ها ش ــطه اين رن ــه واس ــگ صورتى آب ب ــه رن در نتيج
ــتند  ــان كامال بى ضرر و بى خطر هس مى گيرد اين جلبك  ها براى انس
ــه راحت و ممكن  ــنا كردن در اين درياچ ــوند، ش و حتى باعث  مى ش

شود.
ــى بر اين درياچه  ــى آب   هاى مرده را زمان  نام درياچه  Retba به معن
ــازگارى با زندگى و  ــد، اين درياچه هيچ س ــتند كه تصور مى ش گذاش
حيات انسان ندارد. مايكل دانسون مى  گويد: اين درياچه از مواد معدنى 

با ارزشى نيز پوشيده شده است.
ــتخراج  ــتاييان اين مواد معدنى را به همراه نمك اس ــيارى از روس   بس
مى  كنند و به فروش مى  رسانند. مواد معدنى كه از اين درياچه استخراج 
شده  و در ازاى مبالغ اندك و ناچيزى در اختيار سودجويان و سودا گران 

قرار مى گيرد ، بسيار با ارزش تر از آنى است كه تصور مى  كنند.  
ــت.  ــدن اين درياچه، ماه هاى نوامبر تا ژوئن اس  بهترين زمان براى دي
ــيد در اين ماه  ها باعث  يعنى زمانى كه افزايش شدت تابش نور خورش
ــده و رنگ صورتى درياچه را  پر رنگ و زيبا  افزايش اين رنگ  دانه ها ش

مى  كند.

ــغل هاى عجيبى در دنيا وجود دارد كه افراد بابت انجام كار حقوق  ش
ــغل هايى وجود دارد كه مطرح نيست  مى گيرند. در سراسر جهان، ش
ــوب تعيين  ــبت خ ــا بابت آن ، حقوق به نس ــركت ه ولى مديران و ش
ــد  نيازمن ــد  كارمن ــه  ب كار  ــام  نج ا  ــراى  ب و  ــد  ن ا ــرده  ك

هستند.برخى از اين كار ها به طور دائم نيست و موقتى اند.
1- آزمايش كننده چشـنده غذا: 15 تا 20 دالر در ساعت و نياز به 

روابط عمومى قوى دارد. آزمايش كننده ها نظر خود را درباره مزه  همه 
چيز مى گويند. آن ها غذا،خمير دندان و حتى غذاى سگ را  مى چشند 

و نظر كارشناسى خود را به مديران و رييس كارخانجات  مى گويند.
ــرايط دارد. به طور  ــتگى به ش 2- خواب رونده حرفه اى:حقوق بس
ــتخدام كرد كه در ــواب رونده حرفه اى را اس مثال هتلى در فنالند خ

ــب در 35 اتاق بخوابد و نظر خود را درباره مناسب بودن محيط   35 ش
براى خواب گويد.

ــزار دالر الى 80 هزار دالر  3- تميز كردن صحنه قتل:حقوق 35 ه
است. صحنه قتل مى تواند كثيف و آلوده باشد و به فردى احتياج است 

كه مكان را تميز كنند.
ــى 2000 دالر براى  4- مدل هاى اعضـاى بدن:حقوق آن 500 ال
ــت. عكس  دندان در تبليغات خميردندان ها، عكس   يك روز كارى اس
دست براى تبليغات موبايل و ...  اين افراد را از طريق مصاحبه انتخاب 

مى كنند.
ــت. اين شغل  5- راهنماى زندگى:ميانگين حقوق 29100 دالر اس
ــى كنند و  ــردن هدايت م ــالمت زندگى ك ــت و س تمام افراد به درس

راهنماى درست زيستن هستند.
ــت.  6- تحليل گـر زيركانه:ميانگين حقوق آن ها 65578 دالر اس
كار تحليل گر ها به طور زيركانه فروش نظر هاى مصرف كننده و آمار 

شركت هاى ديگر را به دست مى آورند.
ــاعت  7- آزمايـش كننده ويديو گيـم:8 الى 14 دالر حقوق هر س
ــت  ــى، بازى هاى جديد را تس ــازى تلويزيون ــت. آزمايش كننده ب اس
ــر نظ ــت  بي جذا و  ــت  كيفي ــر  نظ از  و  ــد  كنن ــى  م

 مى دهند.

درياچه اى از شير و توت فرنگىهفت كار عجيب كه بابت آن پول مى گيرند

خانه دارىآشپزى

ــت و ــد در راه چند عدد نان تس ــى روي ــه منزل م ــى از محل كارب وقت
ــريع و  ــام س ــته پنير ورقه اى بگيريد تا بتوانيد در خانه يك ش  يك بس
ــاندويچ هاى خوشمزه را مى توانيد براى  خوشمزه درست كنيد. اين س

صبحانه هم درست كنيد.
مواد الزم ساندويچ نان تست:1 عدد گوجه فرنگى،4 عدد نان تست،

4 عدد پنير ورقه اى،2 عدد سير رنده شده،به ميزان الزم روغن زيتون يا 
كره،1/2 پيمانه ريحان، به ميزان الزم نمك و فلفل،

طرز تهيه ساندويچ نان تست:
ــبدى بريزيد تا  ــوييد سپس در س 1. ابتدا برگ هاى ريحان را خوب بش
ــز خردكنيد. در  ــود. حاال با يك چاقوى تيز آنها را ري آب آنها گرفته ش
يك كاسه كوچك سيرهاى رنده شده، ريحان خردشده، مقدارى نمك و 
فلفل و دو قاشق سوپ خورى روغن  زيتون يا كره را بريزيد و خوب باهم 

مخلوط كنيد سپس آن را كنار بگذاريد.
2. يك تابه نچسب را روى حرارت بگذاريد و مقدارى روغن يا كره داخل 
ــيار كم كنيد. نان هاى تست را با چاقو از وسط  آن بريزيد. حرارت را بس
ــوپ خورى از مواد را روى نان بماليد. يك ورق  نصف كنيد.يك قاشق س
پنير هم روى مواد بگذاريد. حاال نان ها را داخل تابه قرار دهيد. در تابه 
ــته  و پنير  را هم بگذاريد و به مدت 5تا4 دقيقه صبر كنيد تا نان ها برش

كمى آب شود.
ــورت ورقه اى برش دهيد. هركدام  3. در اين زمان گوجه فرنگى را به ص
ــدند، آنها  ــد. وقتى نان ها آماده ش ــط نصف كني از ورقه ها را هم از وس
ــه گوجه فرنگى قرار  ــد، روى هركدام يك تا دو تك را از تابه بيرون آوري
ــپس كمى از مخلوط ريحان روى آنها بريزيد و سرو كنيد.به  دهيد و س
ــبزى معطر ديگرى كه  جاى ريحان مى توانيد از جعفرى، نعنا يا هر س

دوست داريد استفاده كنيد.

 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.

 در اين قسمت با روش هاى  ديگر  استفاده از اين مايع كف دار آشنا مى شويد.(قسمت دوم)
ــويى با آب معدنى گازدار،  جواهرات خود را جال دهيد: اضافه كردن كمى مايع ظرف ش
روشى سريع براى تميز كردن زيورآالت است. كف ايجادشده آزاد كردن كثيفى ها را تسهيل 
كرده و كمك مى كند كه مايع ظرف شويى وارد شكاف هاى كوچك شود. آب معدنى گازدار و 
مايع ظرف شويى را در يك كاسه مخلوط كنيد، زيورآالت را به مدت پنج دقيقه در آن خيس 
كنيد و سپس آن را در كف تكان دهيد. از يك مسواك نرم براى سابيدن و شستن هر چرك 

سرسختى استفاده كنيد. 
شانه ها و برس ها را تميز كنيد:با استفاده از محلول كف دار چند قطره مايع ظرف شويى 
ــتى و موى چرب در برس ها و  ــى- بهداش مخلوط در آب گرم، با تجمع محصوالت آرايش

شانه ها مبارزه كنيد.
ــارى، مى توانيد ــگام ناچ لباس هـاى قابل شستشـو با دسـت را بشـوييد: در هن
 يك قاشق غذاخورى مايع ظرفشويى را به جاى ماده ى شوينده اى كه براى شست وشوى 
ــتفاده مى كنيد، به كار گيريد. لكه هاى روى فرش ها  ــت از آن اس لباس هاى ظريف با دس
ــان آب گرم  ــويى را در دو فنج ــع ظرف ش ــورى ماي ــق غذاخ ــك قاش ــن ببريد:ي را از بي
ــته به اين محلول را روى لكه قرار دهيد تا آن  حل كنيد و يك پارچه ى سفيد و تميز آغش
ــده و از روى فرش  را به خود جذب كند. اين كار را تكرار كنيد تا لكه كامال جذب پارچه ش
ــرد تميز كنيد و با يك پارچه ى تميز ــفنج با آب س پاك شود. سپس با استفاده از يك اس

 خشك كنيد. 

كابينت هاى آشـپزخانه را پاك كنيد: هنگام پختن غذا، كابينت ها هم مانند وسايل 
آشپزى (ابزار پخت و پز) مى توانند چرب شوند. براى پاك كردن كثيفى كابينت ها مقدارى 
ــپرى حاوى آب گرم اضافه كنيد و با استفاده از آن  ــويى را به يك بطرى اس مايع ظرف ش
ــپس با پارچه اى كه به خوبى چالنده شده شستشو و  ــپرى كنيد. س روى كابينت ها را اس

خشك كنيد.

روش هايى براى استفاده از مايع ظرفشويىطرز تهيه ساندويچ نان تست

هفته هفتم باردارى

كودك

ــروع  ــت. جنين ش ــه،  جنين هفت هفته اى اس جنين:در اين هفت
ــى توان طول  ــراى اولين بار م ــد و در اين هفته ب ــى كن به حركت م
ــركات جنين  ــادر نمى تواند ح ــدازه گرفت. اما م ــن را ان و وزن جني
ــا حدودى  ــم ها ت ــا و چش ــد. گوش ه ــاس كن ــدت ها احس را تا م
ــاالى صورت و  ــا در ب ــم ه ــد. در ابتدا چش ــرار دارن در جاى خود ق
ــه جاى اصلى  ــر اين هفته ب ــان، اما در آخ ــا در نزديكى ده گوش ه
ــت  ــر راس ــوند س ــد. در اين هفته اندام ها دراز مى ش ــى رون خود م
ــب آماده  ــوند. قل ــر از همديگر جدا مى ش ــردن و كم ــود و گ مى ش
ــتر از هر وقتى مى تپد، 177 بار در دقيقه. در كنار  ــت و حاال بيش اس
ــد پاها كمى كند است؛  اما  دست ها،  شانه ها تشكيل مى شوند. رش
ــت پاها و قسمتى از  ــاق پاها، پش در آخر اين هفته ران ها، زانوها، س
مچ پاها تشكيل مى شوند. همچنين انگشتان پا و دست نيز تشكيل
ــه در  ــك دارد (ك ــك دم كوچ ــوز ي ــما هن ــوند.كودك ش ــى ش  م
ــدى از  ــاى بع ــه ه ــت) و در هفت ــه اس ــتخوان دنبالچ ــع اس واق
ــد  ــت كه با رش ــمتى اس ــن دم، تنها قس ــت. اما اي ــد رف بين خواه
ــما تقريبا  ــودك ش ــود. اكنون ك ــر مى ش ــما، كوچك ت كودك ش
ــت، و  ــك) اس ــك تمش ــدازه ي ان ــه  ــر (ب ــانتى مت 1 س /2
ــا دارد.  پ ــت و  ــتان دس انگش ــن  ــج و همچني ــل آرن مفص
ــر دو  ــت، ه ــدن او اس ــر از ب ــزرگ ت ــى ب ــه خيل ــر او ك در س
ــتند. دندان ها و فضاى داخلى دهان  ــد هس نيم كره مغز در حال رش
ــت و گوش هاى او نيز به رشد خود ادامه  ــكل گيرى اس او در حال ش

مى دهند. 
ــد.  ــزرگ و باد كرده به نظر مى رس ــكمت ب مادر:به احتمال زياد ش
ــيار  ــت اين بس ــكلى نيس ــايد هم تكرار ادرار پيدا كردى. اما مش ش
ــترون باعث  ــتروژن و پروژس ــاى اس ــرا هورمون ه ــت زي نرمال اس
ــمت  ــكم به س ــوند. اما وقتى ش ــدن مى ش ــادى در ب ــرات زي تغيي
ــد مشكل  ــنگينى آن روى مثانه نباش ــود و ديگر س بيرون بزرگ ش
ــيار كند مى شود  ــتم هضم غذا بس ــود. سيس تكرر ادرار حل مى ش
ــنگينى ــاس ورم و س ــذا  احس ــان هضم غ ــل در زم ــه همين دلي ب
ــم غذا ــرا وقتى هض ــت ؛زي ــوب اس ــيار خ ــا اين بس ــى. ام  مى كن
ــت مى كند و  ــترى را درياف ــد، بدن مواد غذايى مفيد بيش  كند باش
ــن را دارد. مادر  ــد جني به اين طريق بدن مواد غذايى الزم براى رش
ــته باشيد  ــتگى كند، اما به ياد داش ــاس خس ــيار احس مى تواند بس
ــتگى ــند و در تمام افراد خس ــم باش ــد مثل ه ــى توانن كه همه نم
 وجود ندارد. خستگى به آن دليل است كه بدن كار زيادى براى رشد 
جنين انجام مى دهد. بهترين كارى كه مى توانى انجام بدهى آن است 

كه استراحت كنى.

ــال دفاع مقدس، برنامه سازان ــت بيش از دو دهه از هشت س با گذش
ــانه ملى تالش كردند آثارى توليد كنند كه ضمن گرامى داشت   رس
ــرزمين، آرمان هاى آنان  ــادت ها و جوانمردى هاى مردان اين س رش
فراموش نشود و فرهنگ ايثار و شهادت در دل نسل هايى كه آن روزها 

را لمس نكرده اند، معنى و مفهوم پيدا كند.
 همزمان با گرامى داشت هفته دفاع مقدس، شبكه هاى تلويزيونى با 
تدارك برنامه هاى متنوع در قالب هاى مختلف سريال، فيلم، مستند، 
تركيبى و... به استقبال اين هفته مى روند تا آن را باشكوه و ارزشمند 

برگزار كنند.
شبكه يك؛ شور شيرين

ــيرين» به كارگردانى جواد اردكانى كه مجموعه تلويزيونى«شور ش
ــنبه 28 مرداد تا  اول مهر ــينماها اكران شد، از ش  سال گذشته در س

ــبكه يك مى رود. اين سريال با محور زندگى   ساعت 22 روى آنتن ش
ــتان را روايت مى كند. ــهيد محمود كاوه، حوادث سال 59 كردس ش

ــران  ــى از بازيگ ــبنم قلى خان ــى و ش ــد نجف ــرى، احم ــا رويگ  رض
ــهر» با  ــا خرمش ــنويه ت ــتندهاى «از اش ــريال هستند.مس ــن س اي
ــا موضوع  ــاب» ب ــردان آفت ــدس، «م ــاع مق ــرات دف ــت خاط رواي
ــرب،  غ ــه  جبه ــدازان  تك تيران ــادت هاى  رش از  ــرى  تصوي
ــتند ــاع مقدس، مس ــاى دف ــى رويداده ــرور برخ ــا م ــراج» ب «س

 «خط مقدم» در خصوص دستاوردهاى ايران در صنعت موشك سازى، 
مستند «آن فرو ريخته گل هاى پريشان در باد» با موضوع جانبازى كه 
پس از شهادت، اعضاى خود را اهدا كرد و مستند «شناسنامه» درباره 
ــهيد شده  زندگى يكى از اعضاى گروهك منافقين كه توبه كرده و ش
ــت. در اين هفته، مسابقه هفت قسمتى ــبكه اس از برنامه هاى اين ش

ــتند «هم پرواز» درباره خلبان هاى شجاع و   «تيپ مخصوص» و مس
غيور ايرانى، مستند «حصر آبادان»، «فرماندهان» با روايت خاطرات 
ــر  ــه پويانمايى «نورالدين پس ــدس و مجموع ــان دفاع مق فرمانده
ــون هر روز ــينما و تلويزي ــناس س ــداى بازيگران سرش ايران» با ص

 ساعت 13 و 20 دقيقه پخش مى شود.
شبكه 2؛ روايت خرمشهر با كيميا

ــه كارگردانى ــمتى «كيميا» ب پخش مجموعه تلويزيونى 110 قس
ــارم مهر هر  ــفيعى از چه ــار و تهيه كنندگى محمدرضا ش  جواد افش
ــمان» درخصوص  ــاعت 21 و 30 دقيقه و ويژه برنامه «از آس شب س
جانبازان، شهدا و خانواده هاى جانبازان و شهدا نيز اين هفته روى آنتن

ــى «نما دو»،  ــتند «حضور»، مستند گزارش ــبكه دو مى رود. مس  ش
ــاى رزمندگان، برنامه  ــى» با حضور خانواد ه ه برنامه «زنده باد زندگ
ــان يك محله در  ــادت هاى جوان «براى تاريخ» با موضوع نمايش رش
دوران انقالب و دفاع مقدس، گفت وگو با فرزندان شهدا در برنامه هاى 
ــى از خودتونه»،  ــور فرماندهان در برنامه «خوب «دانه هاى انار»، حض
ــبكه  نمايش عكس و فيلم با موضوع دفاع مقدس در ويژه برنامه «ش
ما»، «جنگ شبانه» با حضور مهمانان در باغ موزه دفاع مقدس و برنامه 
ــرح در منزل  ــمت با حضور يك بازيگر مط «فرش قرمز» در 13 قس

خانواده شهدا از ديگر برنامه هاى اين شبكه است.

3؛  شـبكه 
جشنواره مستند

ى  ها ــتند مس
ــده»  رزمن ــزن  ب ــد  «لبخن

ــهداى  ــاى ش ــور خانواده ه ــا حض ب
ــه  ك ــى  بازيگران ــن  همچني و  ــواص  غ

ــى  ــاع مقدس ــاى دف ــى در مجموعه ه ــاى متفاوت نقش ه
ــدگار»، برنامه  ــاى مان ــاى ماندگار، قصه ه ــد، «نبرده بازى كرده ان
هفت قسمتى «برايت مى نويسم»، «سالم رزمنده»، «چگونه مادرت را 
دست بسته در آغوش مى گيرى» درباره زندگى شهيد ميرى از شهداى 
ــات هنرمندان  غواص، «خط ويژه» با محوريت بازتاب دهنده احساس
درباره دفاع مقدس در كنار مستند «راه ستاره» كه با حماسه آفرينان 
دفاع مقدس درباره وقايع جنگ صحبت مى كند از ديگر مستندهاى 
اين شبكه است. ضمن اين كه آثارى از جشنواره فيلم هاى سينمايى
ــس آبيار)، ــيار 143» (نرگ ــا فيلم هاى سينمايى«ش  دفاع مقدس ب
 «ليلى با من است» (كمال تبريزى)، «معراجى ها» (مسعود ده نمكى) و 

«ضدگلوله» مصطفى كيايى روى آنتن اين شبكه مى رود.
شبكه 4؛ صدام در قاب مستند

مستند «جنگ پيدا، جنگ پنهان» با به تصوير كشيدن اوضاع سياسى 
ــيا، حزب بعث و چگونگى روى كار آمدن صدام و  ــازمان س عراق، س
جنگ عليه ايران و نگاهى به زندگى صدام، «سنگر تداركات» در شش 

با  قسمت 
موضوع نقش 
ــداركات در  ــووالن ت مس
ــتند«چهل  ــا، مس عمليات ه
ــاهد» با محوريت مصاحبه با گروه  ش
تصويربرداران و عكاسان زمان جنگ، مستند 
ــتند«طلوع» از ديگر  ــتند«دا» و مس ــاك»، مس ــكوت خ «س

برنامه هاى شبكه چهار در هفته دفاع مقدس است.
شبكه آموزش؛ لبخند تهران به باران نور

سرى جديد برنامه «سفيد» و برنامه هاى «لبخند تهران» و «باران نور» 
با موضوع مشاعره دفاع مقدس از شبكه آموزش سيما پخش مى شود. 
ديگر برنامه هاى اين شبكه به مناسبت هفته دفاع مقدس عبارتند از: 
«مشق عشق» با حضور خانواده هاى بسيجى، «مشاور»، نمايش امداد 
در جبهه در «دكتر سالم»، «جبهه يادش بخير»، برنامه صبحگاهى 
«صبحى ديگر»، برنامه گزارشى «دوربين 7» و مستند «نان و نمك» 

پخش مى شود.
شبكه نسيم؛ حال و هواى متفاوت خاطرات

ــابقه  ــاعت صفر» (مس ــلح در «هيجان در س ــاى مس حضور نيروه
ــنگر» و «يادها»  رزم آوران) در كنار برنامه هاى تركيبى «خاطرات س
ــبكه حال و هواى  كه به خاطره گويى رزمندگان مى پردازند به اين ش
ــت. برنامه تركيبى «حاجى مشهدى جبهه رو» متفاوتى بخشيده اس

ــت خاكريز» با اجراى اصغرزاده و   (بچه  محله امام رضا) و برنامه «پش
رجبى، نگاهى شاد و جديد به مقوله دفاع مقدس خواهند كرد.

شبكه مستند؛ جنايت در سكوت
ــا محوريت تصاويرى  ــيمرغ» ب «حصر آبادان» در قالب مجموعه «س
ــتند «578 روز» به  ــده از حصر آبادان و مس مستند و كمتر ديده ش
ــماعيل به روايت  هاجر»  كارگردانى بابك بهداد، «روايت فتح» و«اس

پخش مى شوند.
ــتند «دفاع مقدس» را براى  ــپان تى وى مس ــبكه هيس همچنين ش
ــمار جنگ است و در آن با  اين شبكه تدارك ديده كه به نوعى روز ش
فرماندهان جنگ مصاحبه شده است. مستندهاى «نبرد تامكت ها»، 
«الاليى جنگ» و «جنايت در سكوت» از ديگر آثار تدارك ديده شده 

براى اين ايام است.
شبكه قرآن سيما؛ شمع هاى روشن براى غواصان

ــمتى «غواص كربال»، برنامه «شمع هاى روشن» با  مستند هفت قس
اجراى محمدرحمان نظام اسالمى، پويانمايى «همسفران» با محوريت 
خاطرات رزمندگان از جبهه و جنگ، «نغمه هاى فتح»، «ارمغان» و 
«پالك» با محور شهداى روحانى و مداح و تاثيرگذارى قيام عاشورا در 
ــتندهاى «روضه رضوان»،  ــال دفاع مقدس در كنار مس ــت س هش
ــورايى» و «خلبان حجت االسالم حسينى» در هفته «شب هاى عاش

 دفاع مقدس روى آنتن خواهد رفت.
شبكه سالمت: خاطرات ناتمام سپيد جامگان

ــتى» و «ضربان» و  ــودك، تندرس ــادر، ك ــى «م ــاى تركيب برنامه ه
مستندهاى «شكوه مهربانى»، «سپيد جامگان» و «خاطرات ناتمام» 
ــتاران و امدادگران در جنگ پخش  ــكان، پرس با محور خاطرات پزش

مى شود.
شبكه افق: سردار اروند در اقليم سرخ

فيلم هاى سينمايى «روز سوم»، «فرزند خاك»، «چ» و «شيار143» 
ــن برنامه ــد. همچني ــق پخش خواهد ش ــبكه اف در اين هفته از ش

ــته  ــه اى از زندگى، خاطرات و تاريخ نانوش  «نيمه پنهان ماه» با گوش
ــان جنگ»،  ــتندهاى «ننه قربون»، «ن ــان، مس جنگ براى مخاطب
«شاهرخ»، «سردار اروند»، «اقليم سرخ»، جام در آفسايد، تاريخ جنگ، 
نيمه خاموش و قاب هاى ماندگار از مستندهاى ديگرى هستند كه در 

اين هفته روى آنتن شبكه افق مى رود.
شبكه آى فيلم و خاك سرخ

ــه مجموعه  ــاعت 19 و 30 دقيق ــب س ــر ش ــبكه آى فيلم هم ه ش
ــا را روى  ــرخ» به كارگردانى ابراهيم حاتمى كي ــى«خاك س نمايش
ــاه نرده بان را ــتانى كوت ــم مجموعه داس ــبكه  صبا ه آنتن مى برد.ش

 پخش مى كند. تله فيلم كوتاه «چمران قلب ايثار»، سريال «شجاعان» 
به كارگردانى عليرضا گلپايگانى و فيلم «تپه عقاب ها» از اين شبكه روى 
ــرقى» با موضوع دفاع مقدس و رويكرد علمى،  آنتن مى رود. «شب ش
اقتصادى، اجتماعى، خانواده، برنامه گام هشتم با بررسى شعر و ادبيات 
و موسيقى دفاع مقدس و برنامه ارغوان در اين ايام از اين شبكه پخش 

خواهد شد.

ى 
ه مل

                                                                        باز خوانى 8 سال حماسه عشق در رسان
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