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آگهي تجديد مناقصه
شماره 94/4390/ص مورخ 94/6/28

شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

دفاع مقدس ملت ساز شد

شهردار اصفهان گفت شهروندان گردشگر را به چشم طعمه نبينند؛ 

آژانس های گردشگری به سمت میوه  ممنوعه رفته اند
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 رییس جمهوری دفاع مقدس را ملت س��از توصیف کرد 
و گفت: دفاع مقدس ملت ایران را به یک ملت منس��جم و 
مقاوم در برابر متجاوزان و بیگانگان تبدیل کرد.به گزارش 
 ایرنا، حجت االس��ام و المسلمین حس��ن روحانی صبح

 روز س��ه ش��نبه در نخس��تین روز از هفته دفاع مقدس 

و مراس��م رژه نیروه��ای مس��لح اف��زود: برخ��ی 
فکر م��ی کردن��د ب��ا زور س��رنیزه م��ی ت��وان ملتی 
 را س��اخت و به تاریخ های گذش��ته مثال م��ی زدند؛

اما در دوران بع��د از انقاب دیدیم ق��درت بزرگی که 
توانست ملت منسجم را بسازد مقاومت و ...

 مقامات بانک مرکزی می گویند تغییر مصوبه امکان 
برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت های بانکی 

در دستور کار است که در صورت نهایی ...

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان گفت: جش��ن ملی »اصفهان، ش��هر جهانی 

صنایع دستی« با حضور معاون ...

به گزارش زاینده رود و به نقل از دفتر امور فرهنگی و 
ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان چهارمحال و بختیاری ...

 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو ضمن اعام 
نام یکی از ش��رکت های متخلف تولید آب معدنی از 

مردم خواست از مصرف آب معدنی ...

برگزاری جشن ملی
 » اصفهان، شهر جهانی  صنايع دستی«

با حضور معاون ريیس جمهور

برداش�ت از کارت دو براب�ر 
می شود

بازديد از موزه های 
چهارمحال و بختیاری رايگان می شود

مردم از مص�رف آب معدنی 
دماوند پرهیز کنند

مراسم آغاز سال تحصیلی ۷۷ هزار دانش آموز کاس 
اولی در سراس��ر اس��تان اصفهان، صبح روز گذشته 
همزمان با سراس��ر کش��ور برگزار ش��د. این مراسم 
 ویژه، در دبستان دخترانه نبوت ملک شهر اصفهان و 

با حضور قائدی ها، مدیرکل ...

این روزها اخباری که منتشر می شود نشان از افزایش 
خش��ونت و عصبانی بودن م��ردم دارد و به نظر می 
رس��د تحمل مردم پایین آمده و برای کوچک ترین 
 مورد درگیری ایجاد می ش��ود. آمار قوه قضاییه هم 
نش��ان می دهد که بهاِر امس��ال، ١۰ جرم اول یعنی 

ضرب و جرح عمدی ...

۷۷ هزار کالس اولی،  س�ال 
تحصیلی خود را آغاز کردند 

چ�را کامنت ه�ای م�ردم 
پرازخشم شده است؟ 
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با حضور مسووالن نظامی و انتظامی استان اصفهان  برگزار شد؛

رژه اقتدارنیروهای مسلح



 رییس جمه��وری دفاع مقدس را ملت س��از توصیف کرد 
و گفت: دفاع مقدس ملت ایران را به یک ملت منس��جم و 

مقاوم در برابر متجاوزان و بیگانگان تبدیل کرد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
صبح روز سه شنبه در نخستین روز از هفته دفاع مقدس و 
مراسم رژه نیروهای مس��لح افزود: برخی فکر می کردند با 
زور سرنیزه می توان ملتی را ساخت و به تاریخ های گذشته 
 مثال می زدن��د؛  ام��ا در دوران بعد از انق��الب دیدیم که 
قدرت بزرگی که توانست ملت منسجم را بسازد مقاومت و 

دفاع در برابر متجاوزان بود.
 ریی��س جمه��وری ادام��ه داد: ای��ن دفاع مق��دس همه

 ش��کاف های اجتماعی که برخی از آن ها در ش��رایط بعد 
ازانقالب ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده بود را از بین برد. 
فارس، ترک، کرد، لر، ترکم��ن، بلوچ، عرب و همه طوایف، 
 اق��وام، مذاهب و ادی��ان، یکپارچه در کنار ه��م به صورت
  صف واحد ایس��تادگی کردند. روحانی ب��ا تاکید بر اینکه

 دفاع مقدس ملت قوی، بزرگ و منسجم ایران را ساخت، 
اظهار داش��ت: به ما اتهام می زدندکه ایران بعد از انقالب 
یک نظام بنیاد گراس��ت و در پی تحمیل خواست خود به 
همسایگان و دیگر ملت هاست، در جنگ تحمیلی ثابت شد 

چه کسانی متجاوز هستند، چه ایدئولوژی در فکر تجاوز و 
مداخله در امور داخلی دیگران است و چه کسانی هستند 
 که نه تنها به ملت های همس��ایه که مل��ت خود هم رحم

 نمی کنند.رییس ش��ورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: 
نه به ملت ایران، نه به ق��وم کرد، نه به ملت عراق و حتی به 
کویت هم که متاس��فانه در آن مقطع پش��تیبان آن ها در 
آن تجاوز بود هم رحم نکردند و اگ��ر فرصت می یافتند به 

همسایگان و ملت های منطقه تجاوز می کردند.
روحانی تاکید کرد: دفاع مقدس به ما نش��ان داد که دین 
و اعتقاد به خداوند و اس��الم با حب به وطن و عشق میهن 
نه تنها منافاتی ندارد بلکه عشق به خداوند و ایمان و حب 
وط��ن در کنار یکدیگر اس��ت و به خوب��ی دیدیم که حب 

الوطن من االیمان.
رییس دولت یازدهم خاطرنشان کرد: هم افزایی هایی که 
عشق به سرزمین و ایمان به خدا در دفاع مقدس برای ما به 
وجود آورد، پر افتخارترین دفاع ایرانیان از س��رزمین شان 

در دفاع مقدس هشت ساله تحقق یافت.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود اف��زود: پیام انقالب 
ما رحمت و اس��تقالل برای همه ملت های همس��ایه بود 
اما قدرت های بزرگ، افلقیان م��زدور را برای تجاوز آماده 

کردند و فکر می کردند می توانند قدرت ملت بزرگی را به 
شکست بکشانند.

قطعنام�ه اخی�ر ش�ورای امنی�ت ب�ه معن�ای
 غلط بودن تحریم های ظالمانه بود

 رییس ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی افزود: وقت��ی ملتی،
  دولت��ی برآمده از آرای خ��ود و صندوق ه��ای رای دارد، 
وقتی ملتی دیپلمات های کارکش��ته، خالق، ش��جاع و با 
ش��هامتی دارد، می تواند و توانس��ت در برابر شش قدرت 
بزرگ دنیا پای میز مذاکره بنش��یند و هم��ه حقوق ملت 
بزرگ ایران را ب��ه خوبی دفاع کند. روحان��ی با بیان اینکه 
اولین قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در70 
س��ال پیش در زمانی که بخش��ی از کش��ورمان در جنگ 
جهانی دوم در اش��غال دیگ��ران بود، درباره ای��ران صادر 
ش��دگفت: گرچه این بین قطعنامه ه��ای ناصوابی از این 
ش��ورای امنیت صادر ش��د؛  اما آن قطعنامه ه��ای اولیه 
در دف��اع از ملت ای��ران و لزوم خ��روج نیروه��ای بیگانه 
 از ایران ب��ود و این آخری��ن قطعنامه هم ب��ه معنای رفع

 تحریم ها و غلط بودن تحریم های ظالمانه بود.
 وی ادام��ه داد: اگ��ر از ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل

 گالیه های به حقی داری��م و در دوران جنگ تحمیلی به 

خوبی در دفاع از مظلوم ظاهر نش��د؛ اما در یکی دو مقطع 
به طور نس��بی از حقوق ملت ایران دفاع کرد.رییس دولت 
تدبیر و امید تصریح کرد: اگر می بینیم ملت ایران پیروزی 
به دست آورده است، این پیروزی در سایه انسجام و وحدت 

دولت و ملت و وجود راهبر بزرگ و شجاع است.
نیروی مسلح ایران، بزرگ ترین نیروی مسلح 

ضد تروریسم
روحانی در ادامه س��خنان خود به بحران های منطقه ای 
اشاره کرد و گفت: امرزو به دنیا می گوییم بزرگترین نیروی 
مس��لح ضد ترور و تروریس��م نیروهای مس��لح جمهوری 
اسالمی ایران هستند.وی تاکید کرد: سپاه پاسداران قبل 
از آن که در براب��ر تجاوز دیگران بایس��تند، اولین قدمش 
 مبارزه با تروریس��م و گروه��ک های تروریس��تی داخل

 بود. رییس ش��ورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: امروز 
بزرگترین قدرت در برابر ارهاب، ارع��اب و ترور، نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ایران هس��تند. اگر تروریسم 
در کش��ورهای دیگر همس��ایه هم به جوالن بپردازند باز 
هم تنها امیدش��ان می تواند نیروهای مس��لح ایران زمین 
 باشد و فکر نکنند قدرت های بزرگ مدافع آن ها خواهند

 بود.
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تهران 20 درصدآمادگی زلزله 
را دارد

جزوه جلیلی منتشر شد

تبلیغات خیابانی علیه مقامات 
ايرانی در واشنگتن

 در خواست جديد زيباکالم
 از ناطق نوری

شنیده ها 

اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور 
گفت: بحث زلزل��ه تهران موضوعی بس��یار پیچیده 
است. به نظرم همه باید دعا کنیم تهران زلزله نیاید. 
وی افزود: وزیرکش��ور اعالم کرده اس��ت که آمادگی 
ته��ران برای زلزله 20 درصد اس��ت. ته��ران هرروز 
مانیتور می ش��ود و پیش نش��انگرهایی در آن نصب 
اس��ت و همه امکانات درآن به کار گرفته شده است. 
اما تهران یک ش��هر پیچیده اس��ت. تهران از لحاظ 
جایگاه بس��یار حائز اهمیت است. اگر در تهران زلزله 
باالی هفت ریشتر بیاید کار بسیار پیچیده می شود. 
ای��ن آمادگی اصال وجود ندارد و یا در حد 20 درصد 
اس��ت. همه هم به این موضوع اهتمام جدید دارند و 
به دنبال چاره اندیش��ی در این موضوع هستیم. یکی 
از موضوعات منهای آموزش مردم، شناسایی پدهای 
هلی کوپتر در تهران اعم از استاندارد و غیر استاندارد 
است. این پدها باید شناسایی شود تا در زمان بحران 
از همه ظرفیت های هوابرد استفاده شود. به هر حال 
تهران شهر شلوغی است و سال های سال بستر این 
افزایش جمعیت در آن مهیا نش��ده و اگر زلزله بیاید 
امداد رس��انی هوایی باید ص��ورت بگیرد. در بم برای 
امداد رس��انی و در آوردن م��ردم از زیر آورا با بیل و 
کلنک اقدام می شد، اما شما تصور کنید همین سازه 
وزارت کش��ور تخریب شود با چه ابزاری می خواهیم 

مردم را از زیر آوار دربیاوریم و خاک برداری کنیم؟

اینس��تاگرام منسوب به س��عید جلیلی نوشت: مشروح 
سخنان سعید جلیلی دبی��ر کمیسیون برجام مجلس 
پیرامون تحریم ها به همراه پاورپوینت های ارائه شده 
توسط تیم مذاکره کننده سابق هسته ای کشورمان به 

صورت جزوه منتشر منتشر شد.
  د��ر این جزوه به طور مبسوط د��رباره آینده 
تحریم ها د��ر برجام و چگونگی باقی ماندن زیرساخت 
آنها توضیح داده شده است و مواردی از جمله چگونگی 
حفظ شدن زیرساخت های تحریم های اتحادیه اروپا، 
وضعیت توقف موقت تحریم های کنگره آمریکا به دست 
رییس جمهور این کشور و باقی ماندن تحریم های اولیه 
آمریکا، باقی ماندن تعداد زیاد��ی از دستورالعمل های 
اجرایی رییس جمهور آمریکا علیه ایران، عدم دسترسی 
ایران به پول های ناشی از درآمدهای نفتی و لغو مشروط 
و قابل بازگشت قطعنامه های قبلی شورای امنیت مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.

گروه »پروژه اس��راییل« بیلبوردی با عنوان »ایران هنوز 
عزم نابودی آمریکا را دارد« را در خیابان های واش��نگتن و 
در نزدیکی ساختمان کاخ سفید و کنگره نصب کرده است.

به گزارش مشرق، گروه های وابسته به رژیم صهیونیستی در 
آمریکا در روزهای اخیر با هدف تحت فشار قرار دادن دولت 
و کنگره آمریکا بر سر توافق هسته ای با ایران، از همه نوع 
ابزارهای تبلیغی علیه این توافق استفاده می کنند؛ از دادن 
آگهی در روزنامه های پرتیراژ تا نص��ب بنر و بیلبوردهای 

خیابانی.
در یک نمونه از این اقدامات، یک گروه صهیونیس��تی در 
آمری��کا بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ علیه مقامات ارش��د 
جمهوری اسالمی ایران در نزدیکی ساختمان های کنگره 
و کاخ سفید در خیابان های واشنگتن نصب کرده  است.این 
گروه صهیونیستی که »پروژه اسراییل« نام دارد، همچنین 
دو آگهی تمام صفحه در روزنامه های پرتیراژ آمریکا یعنی 
»نیویورک  تایمز« و »واشنگتن پس��ت« منتشر کرده  که 
محتوای آنها هش��دار نس��بت به تبعات توافق هس��ته ای 

ایران است.
در بیلب��وردی که این گ��روه در خیابان های واش��نگتن و 
 در نزدیکی س��اختمان کاخ س��فید و کنگره نصب کرده،

 حضرت امام خمینی )ره(، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود 
احمدی نژاد و حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی( به 
عنوان مقامات ارشد جمهوری اسالمی طی سه دهه اخیر 

معرفی شده اند که خواستار نابودی آمریکا بوده اند.

صادق زیباکالم طی نام��ه ای به علی اکبر ناطق نوری ازا 
و درخواس��ت کرد که در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
حضور پیدا کند. این اس��تاد دانش��گاه در بخش��ی از نامه 
نوش��ته است: آنچه کش��ور خیلی بیش از»جوان گرایی« 
و....ب��دان نیاز دارد، دوری از تندروی و پرهیزاز رادیکالیزم 
انقالبی و متقابال رفتن به سمت و سوی اعتدال، میانه روی 
و پراگماتیسم اس��ت و دقیقا هم به واسطه این نیاز است 
که بنده در مقابل تان زانوزده و درخواست می کنم که نه 
نگویید. یقین بدانید نیامدن شما کمک خواهد کرد تا جایگاه 
 مجل��س دهم ازجایگاه مجلس فعلی هم در تاثیرگزاری بر
و کش��ور  س��از  سرنوش��ت  ه��ای   سیاس��ت 

 تصمی��م گیری های کالن نظام ک��م اثرتر و کم رنگ تر 
شود.«

فرمانده کل ارتش گفت: ما مشتاقیم که اسراییل زودتر 
علیه ما اقدام کند، تا ما این نابودی را کمتر از 2۵ سالی که 

وعده داده شده محقق کنیم.
سرلشکر عطاءاهلل صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی در حاش��یه رزمایش یگان های نمونه نیروهای 
مسلح در جمع خبرنگاران با اشاره به تهدیدات دشمنان 
علیه ایران اظهار داشت: استکبار جهانی اعم از تحریکات 
تروریستی و تحریک برخی برای تشکیل ائتالف ها به نفع 

استکبار اقدام می کند. 
وی ادامه داد: هم��ه آنها می دانند که یک ق��درت به نام 
انقالب اس��المی وجود دارد و در سطح جهانی مالحظه 
می کنید که شش کشور اول جهان در پشت میزی که آن 
طرف آن ایران است می نشینند و این امر نشان می دهد 
که آنها با کشورهای همس��ایه کاری ندارند. فرمانده کل 
ارتش  در ادامه تصریح کرد: هدف اصلی آنها مرکزیت به 

نام خورشید اسالم و انقالب اسالمی است. 
سرلش��کر صالحی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی همان طوری که تجاوز واقعی را در 3۵ سال پیش 
پاس��خ دادند امروز نیز دش��منان در ترس از همان دفاع 
هستند. وی افزود: کشورهای منطقه که جبهه مقاومت 
را علیه استکبار تشکیل دادند، امروز در حمایت کامل ما 
هستند. فرمانده کل ارتش تاکید کرد: ما هیچ گاه تهدیدی 

را از سوی همسایگان خود نمی پذیریم و با اقتدار در مقابل 
آن می ایستیم و مطمئنا اس��راییل را نابود خواهیم کرد 
و همچنین مش��تاقیم که اس��راییل زودتر علیه ما اقدام 
کند تا ما این نابودی را کمتر از 2۵ س��الی که وعده داده 
شده، محقق کنیم و شر آنها را حتی از روی ملت آمریکا 
نیز برداریم.سرلشکر صالحی تصریح کرد: ما امروز دیگر 
گزینه ای روی میز علیه خود مشاهده نمی کنیم چرا آنها 
امروز تنه��ا تهدید می کنن��د.وی همچنین در خصوص 
رزمایش اخیر نیروی هوای��ی ارتش گفت: نیروی هوایی 
ارتش یک ظاهر و یک باطن دارد، باطن این نیرو بیشتر بر 
روی قوی تر کردن تکنیک ها تمرکز دارد و رزمایش اخیر 

نیز نیروی هوایی را به همه اهداف خود رساند.

رییس کمیس��یون اجتماعی گفت: اگر عملکرد ما به نحوی 
بوده است که مردم ما را انتخاب نکردند، ما حق اهانت به هیچ 

گروه و سلیقه ای را از احاد مردم نداریم.
عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اس��المی، درباره اظهارات اخیر حسین مرعشی درخصوص 
انتخاب دولت نهم و دهم گفت: م��ا باید یک روزی بیاموزیم 
که به هم صنفان خودمان احت��رام بگذاریم به عبارتی اگر ما 
به گذشتگان خودمان، کس��انی که خودمان انتخاب کردیم 
احترام نگذاری��م آیندگان هم برای م��ا ارزش و احترام قائل 
نخواهند بود، اگر امروز به دیگران توهین کنیم قطعا به ما نیز 

توهین خواهند کرد.
وی ادامه داد: روزی عده ای ن��زد امام علی )ع( آمدند و بحث 
کش��تن خلیفه وقت را مطرح کردند، حضرت تاکید کردند 
اگر خلیفه کشی رواج یابد همه خلیفه ها نابود خواهند شد، 
اگر امروز توهین ک��ردن به مردم و انتخاب م��ردم رواج یابد 
دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد. توهین و افترا به 
انتخاب مردم بسیار زشت و عملی نکوهیده است، هر دولتی 
اشتباهات و نقاط قوتی داشته اس��ت، بنابراین هیچ کدام از 
مس��ائل دلیل قانع کننده ای برای توهین به مردم نخواهد 
بود.رییس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: رهبر معظم 
انقالب از همه دولت ه��ا حمایت کرده اس��ت، این حمایت 
یعنی احترام به نظر مردم، یعنی اهمیت به انتخاب نظرها و 

 اهمیت حضور مردم در صحنه، به عبارتی مردم تصمیم گیر و 
انتخاب کننده مسووالن هس��تند به همین دلیل توهین به 
منتخبان توهین به مردم است. وی تاکید کرد: یک زمانی  یک 
فردی از دوستان ما چندین دوره نماینده مجلس بودند که  در 
انتخابات رای نیاورد، او پس از رای نیاوردن به مردم توهین 
کرد، باید بدانیم ایراد از ما مسووالن است، اگر مردم به ما رای 
نمی دهند عملکرد ما به نحوی بوده است که مردم دیگر ما را 
انتخاب نکرده اند. به همین دلیل باید علت را در خود مسووالن 
بیابیم و ب��ی دلیل به مردم توهین نکنی��م. اگرعملکرد ما به 
نحوی بوده است که مردم ما را انتخاب نکردند ما حق اهانت 

به هیچ گروه و سلیقه ای را از آحاد مردم نداریم.

سرلشکر صالحی:

اسرايیل علیه ما اقدام کند،کمتر از 2۵ سال نابودش می کنیم
عزيزی:

شکست در انتخابات ۸۸، دلیلی برای توهین به مردم نیست

ريیس جمهور در مراسم رژه 
 نیروهای مسلح در هفته

 دفاع مقدس گفت:

دفاع مقدس 
ملت ساز شد

کارشناسان مسائل نظامی رژیم صهیونیستی اعتراف 
کرده اند، رژیم صهیونیس��تی توانایی و زیرساخت های 
الزم برای اس��تفاده از بمب های آمریکایی موس��وم به 

»سنگرشکن« علیه تأسیسات هسته ای ایران را 
ندارد.

پایگاه خبری - تحلیلی »المانیتور«، بامداد سه ش��نبه 
در گزارشی با اش��اره به مباحثات و جدل های سیاسی 
در داخ��ل آمریکا درب��اره تهدیدات بمب های س��نگر 
ش��کن علیه ایران می نویس��د، وعده های واش��نگتن 
برای تحوی��ل این بمب ها ب��ه رژیم صهیونیس��تی در 
 میان مقامات ارش��د نظامی این رژیم اشتیاق چندانی

 برنمی انگیزد.یک افس��ربلندپایه رژیم صهیونیستی به 
این رسانه گفت: »این ایده، برای اسراییل نامربوط است. 
این بمب در حد منابع ما نیست و ارزش اینکه ما برای 
آن منابع، پول و تالش صرف کنیم را ندارد.«کارشناسان 
دیگر نظامی رژیم صهیونیس��تی و مقامات ارش��د این 

رژیم نیز به این موضوع به دی��ده تردید می نگرند.آنها 
خاطرنشان می کنند، رژیم  صهیونیستی بمب افکن های 
سنگین مانند »بی-  2« یا »بی-۵3« برای پرتاب بمب 
سنگرشکن 1۵ تنی موسوم به »نفوذگر مهمات انبوه« 
ی��ا MOP را در اختیار ندارد؛ ضمن اینک��ه، تنها باند 
پایگاه هوایی »نواتیم«، قابلی��ت ارتقاء برای پروازهای 

این بمب افکن ها را دارد.

کارشناسان صهیونیس��ت همچنین هشدار می دهند، 
اس��تفاده از این بمب ها مستلزم س��رمایه گذاری هایی 
برای توس��عه زیرس��اخت های مرتبط، شامل آموزش، 
تأسیسات، سامانه های مکانیکی و کارشناسان در زمینه 

استفاده از این سالح ها است.
به گفته آنها، رپیم صهیونیس��تی پارس��ال در آستانه 
خری��د هواگرده��ای دو ملخ��ه »وی-22 آس��پری« 

ب��ود، ام��ا پ��س از ب��رآورد هزینه ه��ا، ق��رارداد 800 
میلی��ون دالری خری��د آن را معوق ک��رد.در آمریکا، 
منتقدان توافق هس��ته ای ایران و گروه 1+۵ که بیشتر 
جمهوری خواه، یعن��ی از حزب رقی��ب رییس جمهور 
هس��تند می گویند، ایده تحویل بمب های سنگرشکن 
به رژیم صهیونیس��تی، تنها وعده ای برای خواس��تنی 
 کردن تواف��ق با ایران اس��ت که ریش��ه ای در واقعیت 

ندارد. 
یک مقام ارشد در یکی از سازمان های آمریکایی حامی 
رژیم صهیونیستی می گوید: »هیچ مدرکی در این باره 
که آمری��کا بمب های سنگرش��کن را تحویل می دهد، 
وجود ندارد؛ اگر آمریکا آنه��ا را تحویل بدهد، مدرکی 
وجود ندارد که اسراییل بتواند از آن استفاده کند؛ اگر 
اسراییلی ها بتوانند استفاده کنند، مدرکی وجود ندارد 
که نش��ان دهد آنها با توجه به س��ایر محدودیت های 

لجستیکی، تمایلی به این کار داشته باشند.«

مقامات ارشد نظامی رژيم صهیونیستی:

اسرايیل توانايی استفاده از بمب های سنگرشکن 
علیه ايران را ندارد



خبر
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وزير امور اقتصادى و دارايى ضمن تاكيد بر مقيد بودن دولت به كنترل 
ــور از ركود، در نيمه دوم  ــاذ تدابيرى براى خروج كش نرخ تورم، از اتخ

امسال خبر داد.
ــوراى گفتگوى دولت و بخش  على طيب نيا طى سخنانى در جلسه ش
ــادن ايران برگزار  ــاق بازرگانى و صنايع و مع خصوصى كه در محل ات
ــه كنترل نرخ تورم در  ــد، اظهار كرد: دولت همچنان خود را مقيد ب ش
ــال جديد  ــطح كنونى مى داند، اما اولويت اصلى آن در نيمه دوم س س
ــريع و فرايند خروج كامل اقتصاد كشور از  اتخاذ تدابيرى در جهت تس

ركود است.
ــم و انتظار بازار براى  ــرايط تحري وى افزود: در حال حاضر به دليل ش
رفع آن در شرايط خاصى قرار داريم، اما در آينده نزديك و پس از رفع 

تحريم ها، دولت قطعا سياست ارز تك نرخى را اجرا خواهد كرد.
طيب نيا در عين حال خاطر نشان كرد: البته در حال حاضر نيز فاصله 
نرخ ارز مبادله اى و آزاد فاصله محدودى است، به طورى كه در وضعيت 
ــرار دارد و تفاوت  ــه تك نرخى ق ــازار در وضعيت نزديك ب فعلى هم ب

موجود بيشتر به خاطر كيفيت ارز مبادله اى و آزاد است.
ــب با  ــت كه متناس ــب ارز، نرخى اس ــزود: تلقى ما از نرخ مناس وى اف
توانايى و ظرفيت بنگاه هاى توليدى براى واردات كاالهاى واسطه اى و 

محصوالت توليدى باشد.
ــش ديگرى از  ــادى و دارايى در بخ ــادا، وزير امور اقتص بنا بر اعالم ش
سخنان خود از تنگناهاى مالى كه بودجه كشور را به شدت تحت تاثير 
قرار داده است خبر داد و افزود: اين تنگناهاى مالى كه ناشى از كاهش 
ــديد درآمدهاى نفتى از نيمه دوم سال گذشته بود، بودجه كشور را  ش
در شرايط انقباضى قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابيرى 
ــتر اقتصادى و خروج كامل از  ــد بيش در نيمه دوم امسال شرايط رش
ــريع تر قانون رفع موانع توليد  ركود را فراهم كند. وى اجراى هر چه س
رقابت پذير مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت براى خروج سريع 
از شرايط فعلى عنوان كرد كه البته اجراى برخى مفاد آن نياز به احكام 

بودجه اى دارد.

وعده خروج از ركود 
در نيمه دوم سال

 مقامات بانك مركزى مى گويند تغيير مصوبه امكان برداشت 
200 هزار تومانى روزانه از كارت هاى بانكى در دستور كار است 
كه در صورت نهايى شدن به زودى اين مبلغ به 400 هزار تومان 

افزايش خواهد يافت.
ــت از خودپردازهاى بانكى در هر  موضوع افزايش سقف برداش
ــود و هر بار بنا به  ــبانه روز هر چند وقت يكبار مطرح مى ش ش
ــال هاى اخير هم  ــود. در س داليلى اجراى آن عملياتى نمى ش
يكى از داليل اصلى عدم افزايش سقف برداشت از خودپردازها 
ــووالن بانك مركزى آن را اعالم مى كنند، ميزان پول  كه مس
ــا از طريق  ــتم بانكى بوده ت ــه در اختيار سيس ــت ك نقدى اس

دستگاه هاى خودپرداز در اختيار مردم قرار گيرد.
در اصل بانك مركزى به دليل محدوديت هاى تامين پول نقد 
اين سقف را تاكنون از 200 هزار تومان باالتر نبرده اما اين بار 
سخنان مسووالن بانك مركزى درباره افزايش سقف برداشت 
ــت و آنها از احتمال افزايش  از عابربانك ها از جنس ديگرى اس
سقف برداشت مبلغ دستگاه هاى خودپرداز تا 400 هزار تومان 
ــاس، بازار در انتظار افزايش رقم برداشت  خبردادند. بر اين اس

از خودپردازها است.
سقف برداشت از خودپردازها دو برابر مى شود

ــن زمينه با بيان  ــدى دبير كل بانك مركزى در اي محمود احم
اينكه بررسى ها و محاسبات بانك مركزى حاكى از آن است كه 
نياز به افزايش مبالغ دريافتى از طريق خودپردازها براى مردم 
وجود دارد كه اين رقم تا 400 هزار تومان محاسبه شده اما به 
ــت، افزود:  ــن اقدام فعال صورت نگرفته اس دليل مالحظاتى اي

افزايش مبلغ در دستگاه هاى خودپرداز در حال بررسى است.
براساس گفته هاى دبيركل بانك مركزى به احتمال زياد تا يك 
ــنامه بانك مركزى در اين  ــد در انتظار ابالغ بخش ماه آينده باي

ــيم؛ اقدامى كه پيش از اين چند بار توسط برخى از  رابطه باش
بانك ها به ويژه بانك هاى بزرگ انجام شد و برخى از آنها بدون 
سر و صدا سقف برداشت از خودپردازهاى خود را تا 400 تا 500 

هزار تومان هم براى مشتريان شان افزايش دادند.
ــه اول با ممانعت بانك مركزى مواجه  اين اقدام بانك ها در وهل
ــبت به اين كار  ــاس آن، تعداد بانك هايى كه نس ــد و براس نش
ــه ناگهان بانك مركزى  مبادرت مى كردند، افزايش يافت اما ب
اين اقدام بانك ها را ممنوع اعالم كرد و آن را برخالف مقررات 
ــن كار را  ــر بانك هايى كه اي ــت و طى اين اخطار و تذك دانس
ــت  ــقف برداش مى كردند، اين امر را متوقف كردند و دوباره س

اسكناس از عابر بانكها به 200 هزار تومان سابق برگشت.
در نقطه مقابل آن، بانكداران مطرح مى كردند و اصرار داشتند 
كه اين امر موضوعى داخلى است و بانك مركزى نبايد در اين 
زمينه دخالتى داشته باشد، حتى برخى از آنها نيز قصد داشتند 
ــقف را تا يك  ــده، اين س ــاس برنامه ريزى هاى انجام ش براس
ــتدالل بانكداران براى اين امر  ميليون تومان هم برسانند. اس
ــتريان و پاسخگويى به نيازهاى  افزايش خدمات رسانى به مش

پولى مردم بود.
ــزى به آنها اجازه  ــتار اين بودند كه بانك مرك بانكداران خواس
ــتريان خود پاسخ دهند. حتى  دهد كه بتوانند به اين نياز مش
ــتقيم دريافت وجه باالتر از سقف  بانك هايى كه به صورت مس
ــتگاه هاى آنها قابل برداشت  ــده بانك مركزى از دس تعيين ش
نبود، روش ها و شيوه هاى ديگرى را به صورت دو مرحله اى و 

غيره به كار گرفتند.
زمزمه اجراى طرح جديد بانكداران

به هر حال اين بار خود بانك مركزى براساس نيازى و خالءيى 
ــود، اين موضوع را در دست بررسى  كه در بازار احساس مى ش

دارد. اقدامى كه بانك ها انجام داده بودند و براى مدت زمانى هم 
ادامه داشت، نشان داد كه مشكلى در عملكرد و وضعيت دريافت 
و پرداخت ها كه مدنظر بانك مركزى است، رخ نداد و بازار هم 

دستخوش تغيير خاصى از لحاظ نقدينگى نشد.
ــش مبالغ ــات اصلى در افزاي ــى از موضوع ــوى ديگر، يك از س
 دستگاه هاى خودپرداز به موضوع فرسودگى بخش اعظم ايران 
چك ها و اسكناس ها باز مى گردد و اين اسكناس هاى فرسوده 
ــتگاه هاى خودپرداز را ندارند، اين در  ــتفاده در دس قابليت اس
حالى است كه خودپردازها نيازمند ايران چك ها و اسكناس هاى 
ــتگاه ايجاد نكنند،  ــتند تا مشكلى براى دس نو و با كيفيت هس
ــران چك هاى با  ــن محدوديت هاى خاصى در تامين اي بنابراي

كيفيت در دستگاه ها وجود دارد.
ــار ايران چك و اسكناس  پيش از اين ابهام در مورد ادامه انتش
درشت هم مطرح بود اما حال با مشخص شدن وضعيت و اينكه 
ايران چك هاى 50 هزار تومانى جديد و دو هزار تومانى با طرح 
جديد وارد بازار شده اند و در اصل وضعيت انتشار ايران چك و 
اسكناس جديد مشخص شده، راحت تر مى توان درباره افزايش 

مبلغ برداشت از خودپردازها تصميم گيرى كرد.
ــران چك ها از گردونه  در اصل موضوع اصلى اين بود كه آيا اي
خودپردازها كنار گذاشته مى شوند يا خير كه ادامه استفاده آنها 
در خودپردازها هم تعيين تكليف شد، در غير اين صورت ممكن 
ــكناس در خودپردازها  بود كه با محدوديت هايى در تامين اس
مواجه شويم. در سال هاى 85 تا 87 يعنى پيش از اينكه ايران 
چك ها وارد سيستم خودپردازها شوند، خودپردازها پولى براى 

پرداخت نداشتند.
ــات و ارتباطات بانك  ــاورى اطالع ناصر حكيمى مديركل فن
مركزى از انتقال بخش بزرگى از خريدهاى مردم به پايانه هاى 

فروشگاهى با توجه به همين محدوديت مبلغ 200 هزار تومان 
ــاى فروش محدوديت  ــت: پايانه ه خبر داده و عنوان كرده اس

پرداخت هاى روزانه خودپردازها را از بين برده است.
پرداخت الكترونيكى جايگزين برداشت نقدى شد

ــزار تومان پول  ــال حاضر 200 ه ــت: در ح وى ادامه داده اس
توجيبى براى مصارف كوچك و ضرورى است و سعى كرده ايم 
با شاپرك نفوذ پايانه هاى فروش را به قدرى باال ببريم كه خريد 
مردم با مشكلى مواجه نشود و فقط در موارد ضرورى اسكناس 
ــود. با توجه به تورم و گرانى اجناس  از خودپردازها دريافت ش
مبلغ 200 هزار تومان كم است و متناسب با افزايش قيمت ها، 
كاهش ارزش 200 هزار تومان و تحوالت سريع افزايش قيمت، 

توان توليد اسكناس وجود ندارد.
در همين حال، احمدى دبيركل بانك مركزى هم در اين زمينه 
ــان مى دهد كه مردم از سمت دريافت  گفته است: آمارها نش
ــتگاه هاى خودپرداز به سمت خريد از  ــكناس از دس نقدى اس

طريق دستگاه هاى پوز حركت كردند.
ــه كارت به  ــاز انتقال وج ــقف مج موضوع قابل تامل ديگر س
ــا و درگاه هاى اينترنتى  كارت بين بانكى از طريق خودپردازه
به مبلغ 30 ميليون ريال در هر شبانه  روز براى هر كارت است 
ــت  كه با توجه به نيازهاى امروز بازار و مبادالت مردم الزم اس
كه افزايش يابد. از سوى ديگر براساس آخرين بخشنامه بانك 
ــه كارت بين بانكى از  ــقف مجاز انتقال وجه كارت ب مركزى س
ــعب همان مبلغ 15 ميليون تومان است و  طريق كارتخوان ش
در واقع اين دو دستور براى مبارزه با پولشويى صادر شده است.
ــده و با  ــادر ش ــال پيش ص ــت س ــتورالعمل هف ــن دو دس اي
ــت و نيازمند بازنگرى اساسى نيازهاى امروز بازار متفاوت اس

 بانك مركزى است.
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ــور  ــى، 90 درصد كاالهاى قاچاق خروجى از كش ــاس آمارهاى دريافت براس
ــت اما در زيان بارترين قسمت قاچاق يعنى  مربوط به فرآورده هاى نفتى اس
ــاك، تلفن همراه، لوازم خانگى، سيگار و لوازم  قاچاق ورودى بايد گفت پوش
ــتند كه به شكل قاچاق وارد  آرايشى و بهداشتى عمده ترين محصوالتى هس
كشور مى شوند كه در اين زمينه نعمت زاده از برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براى جلوگيرى از قاچاق خبر داد كه به هيات دولت ارسال خواهد شد.

ــت كه قاچاق بيش از آنكه  ــانگر آن اس ــاهده اقالم عمده قاچاق كاال نش مش
مستقيم به توليد ضربه بزند، عوايد دولت را كاهش مى دهد و با دامن زدن به 
شبكه فساد در كشور، باعث خروج بى رويه ارز از كشور مى شود؛ در يك نمونه، 
ــووالن مربوطه، اساسا واردات  قاچاق پوشاك به حدى است كه به گفته مس
رسمى پوشاك در كشور وجود ندارد، بنابراين آنچه در بازار داخلى مشاهده 

مى شود، عمال قاچاق است.
ــت كه براساس آمار بانك  پوشاك يكى از پر مصرف ترين كاالى ايرانيان اس
ــور حدود 200 دالر براى هر نفر است  مركزى سرانه مصرف پوشاك در كش
كه با احتساب جمعيت 80 ميليون نفرى كشور، ارزش بازار مصرف پوشاك 
حدود 16 ميليارد دالر در سال برآورد مى شود كه طبق برخى آمار، قريب به80 
درصد پوشاك موجود در بازار، قاچاق بوده و بدون تشريفات گمركى وارد بازار 
مى شوند كه اين موضوع عالوه بر آنكه موجب محروميت دولت از حقوق قانونى 
خود مى شود، توليد ملى را نيز خدشه دار مى كند. اضافه بر آن به دليل عدم 
ــت؛ البته اين گونه  نظارت و كنترل هاى الزم، كيفيت آن نيز قابل تاييد نيس

بخشنامه ها گرچه الزم است؛  اما به تنهايى كافى نيست.

ــاجى در اواخر تير  ــگيرى و مقابله با قاچاق كاالى نس اما برنامه اجرايى پيش
امسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاى ذيربط ابالغ شد 
كه پس از ابالغ آن به اصناف در نيمه اول شهريور در سطح بازار به اجرا درآمد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از دريافت ابالغيه برنامه اجرايى پيشگيرى 
و مقابله با قاچاق كاالى نساجى و با هدف جلوگيرى و مقابله با قاچاق كاال به 
كشور در بخش پوشاك، واحدها را ملزم به داشتن برند كرد و بر همين اساس 
ــانه ها  ــاك در رس فراخوانى براى واردكنندگان واحدهاى عرضه كننده پوش
منتشرشد كه واحدهاى عرضه كننده پوشاك با نشان تجارى (برند) خارجى 

را ملزم كرد تا براى احراز هويت و ثبت نمايندگى خود اقدام كنند.
يكى از مواد قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز تاكيد دارد دستگاه هاى تبليغى، 
ــيماى جمهورى  ــى از جمله سازمان صدا و س ــى و آموزش فرهنگى، پژوهش
ــالمى و وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد  ــازمان تبليغات اس اسالمى ايران، س
ــالمى، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناورى موظفند برنامه هاى  اس
ــاس سياست هاى ابالغى  ــى، تحقيقاتى و ترويجى را براس فرهنگى، آموزش
ــتاد با هدف افزايش كيفيت  ــوراى  عالى انقالب فرهنگى و اولويت هاى س ش
ــتفاده از كاالى  توليدات داخلى، ارتقاى فرهنگ عمومى براى گرايش به اس

توليد داخلى و جلوگيرى از مصرف كاالى قاچاق، اجرا كنند.
ــى و  ــم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، لوازم آرايش همچنين به گفته قائ
بهداشتى، البسه و كفش، دخانيات، لوازم خانگى و تجهيزات پزشكى از جمله 
كاالهايى هستند كه بيشترين فراوانى قاچاق را در استان هاى مختلف دارند.

ــور ما براى مقابله با  مجتبى خسروتاج افزود: امروز مجازات هايى كه در كش

قاچاق وجود دارد، خنده دار است. در كشورهاى ديگر مجازات هاى سنگينى 
ــت كه  ــور ما اين مجازات ها به گونه اى اس براى قاچاق وجود دارد اما در كش

شخصى كه قاچاق مى كند مى تواند چندين بار اين كار را انجام دهد.
وى در بخش ديگرى از صحبت هايش تصريح كرد: براى مقابله با پديده قاچاق 
بايد برخى موانع زائد حذف شود كه مقابله امنيتى با باندهاى ذى نفوذ قاچاق، 
رقابتى  كردن تامين كاال در جهت توليد، تامين كار و اشتغال در مناطق مرزى، 

گردش پول و ارز براى كمك به واردات رسمى از جمله اين موارد است.
ــاق قرار دارند  ــروتاج همچنين به كاالهايى كه در اولويت مقابله با قاچ خس
اشاره كرد و گفت: موبايل، سيگار، پوشاك و پتو، لوازم آرايشى و بهداشتى از 
ــتند كه براى مقابله با قاچاق آنها اولويت در نظر گرفته  گروه هاى اصلى هس

شده است.
اما تصويب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال 1392 آن هم پس از 80 
ــال از تصويب آخرين قانون مرتكبين قاچاق در سال 1312 خود مى تواند  س
ــانگر ضرباهنگ جديدى در مبارزه فراگير و ملى با قاچاق كاال و ارز باشد،  نش
اقدام ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در تدوين «طرح جامع مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز» در چارچوب همين قانون جديد و ابالغ آن به نهادها و دستگاه هاى 
اصلى تجارى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى جهت اجرا مى تواند مكمل قانون 

مزبور در امر پيشگيرى و مهار قاچاق كاال باشد.
پيش بينى شده است در صورت اجراى اين طرح تا پايان چشم انداز پنج ساله 
خود (1398-1393) دست كم به ميزان 50 درصد از حجم فعلى قاچاق كاال 

در كشور كاسته شود.

طى پنج ماهه گذشته نزديك به دو ميليارد تومان عينك آفتابى به كشور 
وارد شده، آمارها نشان مى دهد كه بيشترين حجم واردات در اين مدت از 
چين بوده است در حالى كه به نظر مى رسد عينك هاى وارد شده از ايتاليا 
ــت امسال حجم واردات  بيشترين ارزش را داشته اند. در پنج ماهه نخس
عينك آفتابى به كشور به نزديك به دو ميليارد تومان يعنى بيش از 690 

هزار دالر مى رسد.
ــى از چين  ــترين حجم صادرات به لحاظ وزنى و ارزش در اين مدت بيش
صورت گرفته است به اين ترتيب كه اين كشور 23/5تن عينك آفتابى با 
ارزش مجموعا 740 ميليون تومان معادل 255 هزار دالر به ايران صادر 
ــت اقالم وارداتى گمرك نشان مى دهد كه طى  ــت. ارقام فهرس كرده اس
ــترين تعداد عينك آفتابى  ــال، چين با فاصله زياد بيش پنج ماه اول امس
ــيار باال از  ــاظ حجم صادرات با فاصله بس ــران صادر كرده و به لح را به اي
ــورهاى صادركننده عينك آفتابى به ايران جلوتر است، اما به  ديگر كش
لحاظ ارزش عينك هاى صادر شده كشور ايتاليا با اختالف كمترى بعد از 
چين قرار مى گيرد. بر اساس اين آمارها ايتاليا طى اين مدت، تنها حدود 
ــه تن عينك آفتابى به ايران صادر كرده است كه ارزش آن مجموعا به  س
660 ميليون تومان يعنى حدود 230 هزار دالر مى رسد. به اين ترتيب در 
حالى كه حجم واردات عينك آفتابى ايتاليايى بسيار كمتر از حجم واردات 
عينك چينى است ارزش آن ها تنها حدود 80 ميليون تومان با يكديگر 
فاصله دارد. ديگر كشورهايى كه ايران در اين مدت از آن ها عينك آفتابى 

وارد كرده است، آلمان، اتريش، امارات، تركيه و هنگ كنگ بوده اند.

رقابت چين و ايتاليا 
در بازار عينك آفتابى ايران

ــف بانك ها  ــزى از تهيه گزارش تخل ــام بانك مرك قائم مق
ــوراى پول و اعتبار خبرداد و گفت:  ــود ش از مصوبه نرخ س
ــتان، تقاضاى ارز حجاج  افزايش تقاضا در ماه  پايانى تابس

و كاهش درآمدهاى نفتى سه عامل افزايش نرخ ارز بود.
ــهيالت بانكى براى خريد  ــى درباره ارائه تس  اكبر كميجان
ــراى تقويت بخش  ــت: بانك مركزى ب كاالهاى بادوام گف
ــتاى تقويت توليد، برنامه هايى دارد و در اين  تقاضا در راس
ــوراى پول و اعتبار در حال  راستا گزارشى براى ارائه به ش
تهيه است. قائم مقام بانك مركزى افزود: به طور كلى در اين 
طرح تالش اين است كه با استفاده از ابزار خريد دين بتوان 
زمينه پرداخت تسهيالت خريد كاالهاى بادوام صنعتى از 
ــرد. در عين حال،  جمله خودرو و لوازم خانگى را فراهم ك
بانك مركزى اميدوار است اين طرح خارج از نوبت در جلسه 

امروز سه شنبه شوراى پول و اعتبار قرار گيرد.
وى تصريح كرد: بنا نيست در قالب سياست تقويت تقاضا، 
نرخ سود سپرده و تسهيالت بانكى كاهش يابد، اين در حالى 
است كه افزايش تقاضا در ماه پايانى تابستان، تقاضاى ارز 
حجاج و كاهش درآمدهاى نفتى، سه عامل افزايش مقطعى 
نرخ ارز بود و شايعه دست كارى نرخ ارز براى تامين يارانه 

نقدى صحيح نيست.
ــك ها متصل به  ــته برخى بان به گفته كميجانى، در گذش

سامانه پرداخت تسهيالت ازدواج نبودند كه در حال حاضر، 
فعال شده اند و اميدواريم با فعال شدن همه بانك ها تمامى 
ــت كه منابع  ــود اما بايد توجه داش نيازها پوشش داده ش
ــات بانك ها در  ــت و بايد امكان ــنه محدود اس قرض الحس
برابر تقاضا را در نظر بگيريم. البته برنامه ريزى ما پاسخ به 

تقاضاى تسهيالت قرض الحسنه ازدواج است.
ــارت بانك مركزى مرتب به  كميجانى ادامه داد: بخش نظ
بانك ها مراجعه مى كند و گزارشى در اين زمينه تهيه شده 
ــوراى پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار  ــت كه به ش اس
داريم بانك ها براساس مصوبه شورا عمل كنند، ضمن اينكه 
اقدامات برخى بانك ها و موسسات پسنديده نيست و بايد 
ــورا اولويت قرار گيرد و هدف ما هم اين است كه  مصوبه ش

بانك ها در اين مسير حركت كنند. 
قائم مقام بانك مركزى درباره اعطاى مجوز به موسسه مالى 
ثامن الحجج، گفت: تيم حسابرسى در حال بررسى اسناد و 

مدارك اين موسسه است. 
ــراى دريافت  ــى ها ب ــام مهلت صراف ــاره به اتم وى با اش
ــناد  ــراى ارائه اس ــا ب ــه صرافى ه ــت: اگرچ ــوز، گف مج
و دريافت مجوز نياز به زمان دارند اما تمديد دوباره مهلت 
ــتگى  ــا با بانك مركزى بس ــه تعامالت آنه براى اين كار ب

دارد. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در گردهمايى مشترك 
ــه، گفت:  ــاالن اقتصادى فرانس ــرمايه ايران و فع بازار س

مبادالت تجارى گسترده با دنيا از سر گرفته مى شود.
ــى موفق ايران، افزود:  محمد فطانت با اشاره به ديپلماس
توافق برد - برد كه ميان ايران و 6قدرت غربى بر سر برنامه 
هسته اى ايران حاصل شده بر مبناى احترام متقابل و صلح 

جهانى بوده است.
وى اظهار داشت: اين توافق مسيرها را به سمت ارتباط با 
ــورها برقرار كرده و مى توانيم در آينده نزديك،  ديگر كش
ــدن جزئيات توافق و برقرارى مبادالت  شاهد اجرايى ش

تجارى گسترده با دنيا باشيم.
رييس سازمان بورس در ادامه يادآور شد: جمعيت حدود 
80 ميليونى ايران كه دوسوم آن زير 30 سال و 25 درصد 
آن ها تحصيالت عالى دارند، در كنار موقعيت جغرافيايى 
ــيار از جمله داليل  و منابع نفت و گاز و معادن طبيعى بس
ــرمايه گذاران خارجى براى ورود به بازارهاى  اشتياق س

ايران است.
فطانت در مورد سرمايه گذارى خارجى بر قانون «تشويق 
ــن نامه ــى» و «آيي ــذار خارج ــرمايه گ ــت از س و حماي
ــاى خارج از  ــرمايه گذارى خارجى در بورس و بازاره  س
ــوارد اصلى  ــان كرد: يكى از م بورس» تأكيد و خاطرنش

ــدازى و بكارگيرى  ــراى راه  ان ــورس ب ــازمان ب تالش س
ــت كه يكى از خواسته  هاى  ــركت  هاى رتبه  بندى اس ش

اصلى سرمايه گذاران خارجى است.
وى اظهار داشت: اهميت چنين اجالسى نشأت گرفته از 
ــت كه صنعت مالى اسالمى به سرعت در  اين واقعيت اس
حال گسترش بوده و ابزارهاى اسالمى منتشر شده تا قبل 
از سال 2010 ارزشى كمتر از 15 ميليارد دالر داشتند ولى 
در سال 2014 اين رقم به بيش از 20 ميليارد دالر رسيده 
است. از طرف ديگر ارزش اوراق صكوك منتشرشده در 10 
سال گذشته به طور ميانگين هرسال 33 درصد در سطح 

جهانى افزايش داشته است.
وى گفت: در زمان تحريم هاى اقتصادى ايران توانست با 
استفاده از رهنمودهاى رهبر معظم انقالب و به كارگيرى 
ــه توانمندى هاى داخلى  اقتصاد مقاومتى مبنى بر اتكا ب
ــتگى به درآمد هاى نفتى از سد تحريم  ها  و كاهش وابس

عبور كند.
فطانت از ديگر اقدامات در دست اجرا را راه  اندازى بورس 
ارز در آينده نزديك دانست و حضار اين اجالس بين المللى 
ــرمايه  گذارى خارجى كه قرار  را به اجالس بين  المللى س
است اوايل سال جديد ميالدى به منظور بازگشايى رسمى 

بازار سرمايه براى خارجيان برگزار شود، دعوت كرد.

قائم مقام بانك مركزى اعالم كرد؛

مبادالت تجارى گسترده با دنيا از سر گرفته مى شودجزييات وام خريد خودرو و لوازم خانگى

زيان بارترين كاالهاى قاچاق در كدام 
بخش هاست؟

بازار در انتظار تصميم جديد بانك مركزى؛

برداشت از 
كارت دو برابر 

مى شود
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ــا خطرناكى  ــيگارها زباله هاى كوچك ام ته س
هستند كه به يكى از معضل هاى جهانى تبديل 
شده است؛ وجود ساالنه هفت ميليارد ته سيگار 
ــهرى و طبيعت سبب آلوده شدن  در مناطق ش
ــيرين و  ــب آب هاى ش ــارد متر مكع يك ميلي
ــى تواند  ــود كه اين منبع م ــرب مى ش قابل ش

آب شهر بزرگى مانند تهران را تامين كند.
ــانى محيط زيست  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاى خانگى و  ــاب ه اصفهان«پاما»، زباله و پس
ــن معضالت زندگى  ــى از اصلى تري صنعتى يك
ــال گذشته توليد زباله  امروزى است، تا چند س
ــا امروزه به  ــت، ام ــهرها مفهوم داش فقط در ش
ــده و آنها نيز به دسته  ــيده ش روستاها نيز كش

توليد كنندگان زباله پيوسته اند.
ــد زباله در  ــان مى دهد، ميزان تولي آمارها نش
ــور، روزانه حدود 10 هزار  مناطق روستايى كش
ــت كه 52 درصد از اين زباله ها،  و 500 تن اس
ــتند كه قابليت  ــاد پذير هس ــماندهاى فس پس

تبديل به كمپوست را دارند.
ــاس اعالم كارشناسان، ساالنه  همچنين بر اس
ــور توليد  ــن زباله در كش ــدود 16 ميليون ت ح
ــود كه اين ميزان منجر به توليد 50 هزار  مى ش
ــون متر مكعب  ــه اى و 10 ميلي تن گاز گلخان

شيرابه مى شود.
متخصصان محيط زيستى معتقدند، توليد زباله 
در كشور بسيار زياد است و اين ميزان عالوه بر 
توليد گازهاى گلخانه اى و شيرابه موجب از بين 
رفتن 1000 هكتار زمين براى دفن آن مى شود.
ــده، فقط هشت  ــبات انجام ش براساس محاس
ــت و بقيه  ــور بازياف ــا در كش ــه ه ــد زبال درص
ــوند؛ در حالى كه  ــل مى ش به آالينده ها تبدي
ــماند در صورت بازيافت، قابليت  اين ميزان پس
ــه تا چهار ميليون تن كود و قابليت  تبديل به س

بازگشت به مواد اوليه را دارد.
ــون تن ظروف  ــا بازيافت1/5ميلي ــن ب همچني
ــوخت  ــوان آن را به س ــى ت ــرف م ــار مص يكب
ــل كرد كه  ــيمان تبدي ــراى كارخانه هاى س ب
ــب  ــر مكع ــارد مت ــورت 1/5 ميلي ــن ص دراي

در مصرف گاز صرفه جويى مى شود.
ــا،  ــه در درياه ــا چ ــت در دني ــن وضعي اي
ــى خورد؛  ــم م ــت ها به چش اقيانوس ها و دش
ــتى با نام  ــن محيط زيس ــك كمپي از اين رو ي

ــكل از  ــه متش Clean Up the world ك
انجمن هاى مختلف در گوشه و كنار جهان است 
ــكالت و حفظ محيط  براى پاكسازى، رفع مش
ــكل گرفت كه از سال 1993 در قالب  زيست ش
يك انجمن مورد تاييد و حمايت برنامه محيط 

زيست سازمان ملل(UNEP) قرار گرفت.
ــاالنه حدود 35 ميليون داوطلب  اين انجمن س
ــورت يكى از  ــه ص ــان را ب ــور جه از 130 كش
ــتى جهان  بزرگ ترين گردهمايى محيط زيس
ــيعى از اصناف،  تشكيل مى دهد كه طيف وس
ــه ها،  ــا و NGO هاى مختلف، مدرس گروه ه
دولت ها و شركت هاى خصوصى را جهت بهبود 

شرايط محيطى دور هم جمع مى آورد.
ــال  ــازى جهان در س ــن پاكس ــن كمپي از اولي
ــا داوطلب  ــالش ميليون ه 1993 تاكنون با ت
پيشرفت هاى شگفت آورى به وجود آمده است.
ــت درخت، ــع، كاش ــى مناب ــت و بازياب بازياف
ــع آبى  ــظ مناب ــى، حف ــاى آموزش  كمپين ه
ــى،  ــاى مصرف ــدد از آب ه ــتفاده مج و اس
ــت،  ــه منظور حفظ محيط زيس رقابت هايى ب

ــم  ــاى ترمي ــروژه ه ــگاه و پ ــزارى نمايش برگ
محيط زيست بخشى از فعاليت هاى اين كمپين 

است.
ــازى جهان،  ــم پاكس ــاس مراس ــن اس ــر اي ب
ــپتامبر  ــوم ماه س ــر هفته س ــاله در آخ هر س
(اواخر شهريور ماه) در تمامى كشورهاى جهان 
برگزار مى شود كه در ايران نيز در برخى شهرها 
اين اتفاق مى افتد و دوستداران محيط زيست در 
اين روز اقدام به پاكسازى يك منطقه حفاظت 

شده مى كنند.
ــوزش هاى  ــر كل دفتر آم محمد درويش مدي
ــازمان حفاظت  ــى س ــاى مردم ــاركت ه مش
ــت: يكى از  ــاره گف ــن ب ــت در اي ــط زيس محي
مهم ترين مشكالتى كه در طبيعت با آن مواجه 
ــت كه توسط  ــتيم حجم فزاينده زباله اس هس
ــود كه متاسفانه  ــان در طبيعت رها مى ش انس
ــكل را به صورت  ــن مش ــته ايم اي هنوز نتوانس

ريشه اى رفع كنيم.
ــن در  ــره زمي ــه از ك ــت نقط ــزود: هف وى اف
ــاى حاوى يونيليت،  اقيانوس ها با انبوه زباله ه

ــتقات آنها روبرو است كه عمر  پالستيك و مش
متوسط اين زباله ها بين 200 تا 500 سال است؛ 
در طول نيم قرن گذشته حجم بسيار زيادى از 
زباله ها در خشكى ها و رودخانه هاى منتهى به 
درياها و اقيانوس ها رها شده اند كه در نهايت به 

پهنه هاى آبى رسيدند.
ــرگ 1/5  ــن اقدام م ــل اي ــه داد:حاص وى ادام
ــه از آبزيان تغذيه  ــزى و پرندگانى ك ميليون آب
ــد، همچنين 300 گونه مهم از  ــدند، ش مى ش
ــرض انقراض  ــان و پرندگان نيز در مع اين آبزي
ــرد: يكى از  ــش اظهار ك ــه اند. دروي قرار گرفت
ــه وجود لكه  ــم عظيم زبال ــم ترين اين حج مه
ــى در اقيانوس آرام  ــون كيلومتر مربع 3/5ميلي
ــى در غرب آمريكا  ــت جزيره هاواي و در باالدس
ــت كه بيش از 2 برابر مساحت ايران وسعت  اس
دارد ،كه از آن به عنوان قاره هفتم يا قاره كثيف 

نام مى برند.
ــه تدريج جدا  ــاى اين قاره ب وى افزود: زباله ه
مى شوند و حيوانات به خيال اينكه غذا هستند 
ــاالنه  ــاله مرگ س آنها را مى خورند كه اين مس

ــراه دارد، البته اين  ــزى را به هم يك ميليون آب
ــى  ــه غذاي ــج وارد چرخ ــه تدري ــا ب ــه ه زبال
انسان ها نيز مى شود؛ زيرا از ماهيان اين درياها 

و اقيانوس ها استفاده مى كنيم.
درويش در ادامه به وجود ته سيگار در طبيعت 
و مناطق شهرى اشاره كرد و گفت: وجود ساالنه 
ــهرى و  ــيگار در مناطق ش هفت ميليارد ته س
ــردن يك ميليارد متر  طبيعت، موجب آلوده ك
مكعب آب هاى شيرين و قابل شرب مى شود كه 
اين منبع مى تواند آب شهر بزرگى مانند تهران 

را تامين كند.
وى ادامه داد: همچنين وجود زباله هايى مانند 
باترى ها و پساب هاى آب شيرين كن ها نيز از 
ديگر معضالتى است كه بشر با آن مواجه است و 

هنوز راه حلى براى آنها نيافته است.
ــاق خطرناك تر ديگرى  درويش اظهار كرد: اتف
ــت و آن آلوده  نيز در زير زمين در حال وقوع اس
ــت كه  ــدن منابع آبى زير زمينى و خاك اس ش
ــر  ــرور وارد چرخه غذايى بش اين آلودگى به م

مى شود و انواع بيمارى ها را به دنبال دارد.
ــرات وارد برخى  ــروزه نيت ــرد: ام وى تاكيد ك
ــت كه اين مساله  ــده اس ــهرى ش منابع آبى ش
ــاله است  ــهل انگارى حداقل 50 س حاصل س
ــور كند و  ــاك عب ــت از خ ــرات توانس ــه نيت ك
ــتفاده از اين  به آب هاى زير زمينى راه يابد، اس
ــرطان را  آب ها بيمارى هاى زيادى از جمله س
به همراه دارد كه هزينه 10 هزار ميليارد تومان 
ساالنه براى خريد داروهاى ضد سرطان يكى از 
ــت. درويش تاكيد كرد:  اين پيامدهاى شوم اس
ــت گام هاى موثرى براى پاكسازى  اگر قرار اس
ــد كنيم، بايد از  برداريم بايد زباله كمترى تولي
وسايلى كه عمر ماندگارى كمترى در طبيعت 
ــايلى كه آثار  ــتفاده كنيم، بايد از وس دارند اس
زيانبار كمترى به طبيعت وارد مى كنند استفاده 

كنيم.
ــمت  وى گفت : يكى ديگر از راه ها حركت به س
ــيميايى، رفتن  ــاى ش ــرف كوده ــش مص كاه
ــت تا  ــك با آفات اس ــمت مقابله بيولوژي به س

در نهايت كره زمينى پاك داشته باشيم.
ــورهاى  ــازى جهان در كش ــم روز پاكس مراس
ــد روز  ــاوت و چن ــه روش هاى متف ــف ب مختل

متناوب انجام مى شود.

خبردر حال انقراض

ديدنى هادر حال انقراض

استفاده بيش از اندازه و بدون كنترل از سوخت هاى فسيلى مى تواند 
باعث زير آب رفتن و غرق شدن بيشتر شهرهاى بزرگ جهان شود.

مطابق آخرين تحقيقات، سوزانده شدن تمام سوخت هاى فسيلى 
موجود روى كره زمين مى تواند باعث گرم شدن كره زمين تا حدى 

شود كه تمامى اليه هاى يخى موجود در قطب جنوب آب شود.
ــوس ها و  ــطح آب اقيان ــم از يخ، س ــدن اين حج در صورت آب ش
ــن امر باعث  ــد آمد و همي ــر باالتر خواه ــك به 60 مت درياها نزدي
مى شود تا خشكى هاى بسيارى در سطح زمين به زير آب فرو روند، 
ــك ميليارد نفر  ــل زندگى بيش از ي ــى كه هم اكنون مح مكان هاي

به حساب مى آيند.
ــگاه  ــوى دانش ــوم ج ــمند عل ــرا»، دانش ــن كالدي ــه «ك ــه گفت ب
ــيلى كره زمين  ــتنفورد، در صورتى كه تمامى سوخت هاى فس اس
ــنگتن، ميامى،  ــورك، واش ــهرهايى همانند نيوي ــوزانيم، ش را بس
ــهرهاى دنيا به زير آب  ــاير ش لندن، رم و توكيو همگى به همراه س

خواهند رفت.
ــاب مى آيد كه گرماى  دى اكسيد كربن يك گاز گلخانه اى به حس
ــوزاندن  ــى اندازد. س ــن به دام م ــفر زمي ــيد را در اتمس نور خورش
ــنگ و نفت موجب آزاد شدن  سوخت هاى فسيلى همانند ذغال س
دى اكسيد كربن و باال رفتن دماى كلى سطح كره زمين خواهد شد. 
ــدن پهنه هاى يخى و باال آمدن  اين گرم شدن جهانى سبب آب ش

سطح آب اقيانوس ها مى شود.
ــتر پهنه ها وصفحات يخى قطب جنوب در حال حاضر تقريبا  بيش
ــده  ــتند و اين به معناى برابرى مقدار يخ ذوب ش پايدار و ثابت هس
با ميزان يخ ساخته شده (البته به ميزان تقريبى) است. ذوب شدن 
ــطح آب  ــوب علت اصلى افزايش 10 درصدى س يخ هاى قطب جن

اقيانوس هاست.
ــد ذوب يخ  ــخص ش ــده مش ــه تازگى انجام ش ــى كه ب در مطالعات
ــد از ذخاير يخ اين قاره را  در نواحى غربى قطب جنوب كه 10 درص
ــت. عالوه بر اين روند تغييرات  شامل مى شود غير قابل كنترل اس
ــوب كه تحت  ــاره قطب جن ــاى يخى ق ــده در پهنه ه به وجود آم
ــيلى و احتراق اين سوخت ها است،  ــوخت هاى فس تاثير مصرف س

روى محل خط ساحلى اثرگذار خواهد بود.
ــت و در صورت روى دادن خوش  به گفته «كالديرا» در بهترين حال
بينانه ترين اتفاقات ممكن، اگر گرم شدن كره زمين تنها  به افزايش 
دو درجه اى محدود شود، افزايش سطح آب ها در 1000 سال آينده 
ــدن كره زمين  ــد. اگرچه پديده گرم ش به 2 متر محدود خواهد ش
ــى پهنه هاى  ــمت غرب ــروع ناپايدارى قس ــث ش ــور كلى باع به ط
ــن پديده با  ــر روى دادن اي ــود و خط ــى ش ــب جنوب م يخى قط
ــه اى افزايش  ــور قابل مالحظ ــيوس به ط ــش هر درجه سلس افزاي

مى يابد.

ــتان مازندران واقع است. در قسمت  آبشار ورسك پل سفيد در اس
ــك و تيزكوه،  ــه اتاب ــك و در زير قل ــتاي زيباي ورس ــرق روس ش
ــبتا عميق  ــود دارد كه نس ــا و نيمه جنگلي وج ــيار زيب دره اي بس

است. 
آبشار بسيار زيبا و پرآب چشمه على كه همان آبشار فصلى ورسك 
مى باشد به ارتفاع تقريبى بيست متر از اين دره به سمت روستاى 

ورسك جارى است. 
ــرد  ــى گي ــمه م ــگاه سرچش ــات قدم ــار از ارتفاع ــن آبش آب اي
ــود  ــوى خ ــه س ــتاق را ب ــردم مش ــادى از م ــداد زي ــاالنه تع و س

مى كشاند. 
ــار حدود 30 دقيقه راه مى باشد كه  ــك تا زير آبش از روستاى ورس

نيمى از آن از كنار آب رودخانه مى گذرد. 
آب و هواى اين منطقه معتدل، مرطوب و كوهستانى مى باشد. 

اين رودخانه فصلى است و در فصل هاى مختلف حجم آب متفاوتى 
دارد.

ــت در محور فيروزكوه بعد  براى رسيدن به اين آبشار زيبا كافى اس
ــمت راست وارد روستاى ورسك  از گردنه گدوك كمى جلوتر به س
ــاعت راه  ــار حدود 4 كيلومتر و تقريبا نيم س ــده و از آنجا تا آبش ش

است. 
ــك دقيقا از زير پل ورسك مى گذرد  ــار ورس مسير رسيدن به آبش
ــك  ــار زيباى ورس ــد در امتداد رودخانه حركت كرد تا به آبش و باي

رسيد. 
ــيد يه دو راهى است كه بايد  در مسير به يك آبشار كوچك مى رس

به سمت راست برويد.

تبعات مصرف نامحدود سوخت هاى فسيلى؛
زمين زير آب فرو مى رود

آبشار ورسك

                دريچه

مناطق شهرى با وجودى كه سه درصد از خشكى هاى 
ــكونتگاه  جمعيت بااليى  ــن را دربرمى گيرند، س زمي
ــل نقش  ــه همين دلي ــتند و ب ــان هس از مردم جه
قابل توجهى در حفظ سالمت زمين و محيط زيست 

دارند.
آمار نشان مى دهد كه 60 تا 80 درصد از ميزان انتشار 
ــهرها رخ مى دهد و  ــه اى جهان در ش گازهاى گلخان
ــود در دنيا در  ــاى موج ــم زباله ه ــد از حج 50 درص
ــد  ــن 75 درص ــوند. همچني ــد مى ش ــهرها تولي ش
منابع طبيعى در شهرها و توسط ساكنان آن ها مصرف 

مى شود.
سبزترين شهرهاى جهان بر اساس اقدامات سبزى كه 
براى صرفه جويى و مصرف بهينه انرژى انجام داده اند، 

به شرح زير است:
ريكياويك

اين شهر پايتخت و بزرگ ترين شهر ايسلند به حساب 
ــكنه آن به گرما،  ــاز 120 هزار س ــد. تمامى ني مى آي
ــات زمين گرمايى و  ــرم از طريق تاسيس برق و آب گ
انرژى آبى تجديدپذير تامين مى شود. در اواسط دهه 
2000، مسووالن شهر ريكياويك حمل و نقل عمومى 
ــن كردند كه  ــاى هيدروژنى جايگزي ــا اتوبوس ه را ب
ــاب مى آيد.  ــه حس ــده آن ب ــص تنها آالين آب خال
ــهرى همچنان قصد دارند تا سال  ــووالن اين ش مس
ــوخت هاى  ــهرى فاقد س ــك را به ش 2050 ريكياوي

فسيلى تبديل كنند.
پورتلند

ــهر ايالت اورگن آمريكا از شهروندانى  بزرگ ترين ش
ــت آن، برخوردار  ــادى و اهمي ــائل اقتص آگاه به مس
است؛ كه استفاده از دوچرخه براى رفت و آمد در آن 
ــن  ــت. همچني ــه اس ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس م
ــا به منظور  ــود در خيابان ه المپ هاى قديمى موج
ــار كربن با LED جايگزين شده است.  كاهش انتش
ــش باند اين  ــى از بزرگراه هاى ش در دهه 1970 يك
شهر به منظور ايجاد يك پارك آب نما مورد استفاده 

قرار گرفت.
ــد تا در  ــر دارن ــد در نظ ــهرى پورتلن ــووالن ش مس
ــته  ــرژى تجديدپذير وابس ــع ان ــا به مناب آينده تنه

باشند.
ونكوور

ــهر  ــى 90 درصد انرژى مورد نياز ش انرژى برقـ  آب
ــد و 10 درصد مابقى  ــادا را تامين مى كن ونكوور كان
ــرى همچون انرژى  ــق انرژى هاى تجديدپذي از طري

ــوور يكى از  ــود. ونك ــيدى فراهم مى ش باد و خورش
ــاب  ــمالى به حس ــى در آمريكاى ش ــهرهاى اصل ش
ــار كربن را ــزان انتش ــن مي ــه پايين تري ــد ك مى آي

دارد. 
ــهر  ــن ش ــووالن اي ــالدى، مس ــال 2012 مي در س
ــوور  ــه ونك ــد ك ــر دادن ــه اى خب ــراى برنام از اج
ــان  ــهر جه ــبزترين ش ــه س ــال 2020 ب در س

تبديل شود.
كپنهاگ

ــزرگ ترين  ــى از ب ــارك دارنده يك ــهر دانم ــن ش اي
ــت كه  ــاحل اس ــك به س ــادى نزدي ــاى ب نيروگاه ه
ــت و آمد  ــكنه آن براى رف ــل توجهى از س تعداد قاب

از دوچرخه استفاده مى كنند. 
ــارز  ــاى ب ــى از ويژگى ه ــبز يك ــت بام هاى س پش
ــه  ــت و ايزول ــه محافظ ــه ب ــت ك ــهر اس ــن ش اي
ــب  ــد و موج ــك مى كن ــاختمان ها كم ــدن س ش
ــود و  ــرعت پايين ترى جذب ش ــا س ــود آب ب مى ش
ــتم فاضالب  ــه سيس ــرى ب ــار كمت ــه فش در نتيج
ــال 2025  ــت كپنهاگ در س ــود. قرار اس وارد مى ش
ــن  ــار گاز كرب ــه از انتش ــد ك ــى باش ــن پايتخت اولي

پاك شود.

سان فرانسيسكو
مسووالن شهر سان فرانسيسكو در ايالت كاليفرنياى 
ــده توسط  آمريكا حجم قابل توجهى از زباله توليد ش
ــكنه آن را بازيافت مى كنند. همچنين  840 هزار س
ــهر به محيط هاى  نزديك به 20 درصد فضاى اين ش
سبز اختصاص دارد و در استفاده از خودروهاى برقى 
ــتفاده از كيسه هاى  ــت. عالوه بر اين اس ــرو اس پيش
ــباب بازى هاى  ــت و اس ــتيكى غيرقابل بازياف پالس
پالستيكى حاوى مواد شيميايى نامعلوم ممنوع است.

ــن  ــهر اي ــن ش ــده در اي ــام ش ــرى انج در راى گي
ــون دالر به منظور  ــد كه 100 ميلي موضوع تاييد ش
سرمايه گذارى در پانل هاى خورشيدى و توربين هاى 
ــات عمومى اختصاص  ــهيالت و خدم بادى براى تس

داده شود.
اسلو

ــلو در نروژ از  ــتم حرارتى شهر اس 80 درصد از سيس
طريق انرژى تجديدپذير و عمدتا بيومتان گرفته شده 
از زباله شهرى تامين مى شود. همچنين در اين شهر 
ــتفاده مى شود كه بازده  از المپ هاى هوشمندى اس
خود را بسته به وضعيت ترافيكى و آب و هوايى تنظيم 
ــازى  ــد و مى توانند نقش مهمى در بهينه س مى كنن

ــووالن شهرى اسلو  مصرف انرژى داشته باشند. مس
اميدوارند تا سال 2030 ميزان انتشار گاز كربن را تا 
ــن انتظار مى رود تا  50 درصد كاهش دهند، همچني

سال 2050 كل نروژ از گاز كربن پاك شود.
لندن

فرايند تبديل 25 درصد از توليد انرژى در اين شهر به 
انرژى بهينه تر آغاز شده است. همچنين از 25 نيروگاه 
بادى نزديك به ساحل آماده بهره بردارى ده مورد آن 
ــهر وجود دارند. همچنين ماليات سنگينى  در اين ش
ــون SUV اعمال  روى خودروهاى آالينده اى همچ
ــود، در حالى كه خودروهاى برقى و هيبريدى  مى ش
ــتند. همچنين قرار است تا  از پرداخت آن معاف هس
دو دهه آينده ميزان انتشار گاز دى اكسيدكربن در اين 

شهر تا 60 درصد كاهش يابد.
بوستون

ــتون  ــهر بوس ــده در ش طبق برنامه در نظر گرفته ش
ــال 2009 قرار است  ايالت ماساچوست آمريكا در س
ــيته تا 200  ــال 2017 تقاضاى برق و الكتريس تا س
ــهر  ــووالن اين ش مگاوات كاهش يابد، همچنين مس
ــاى گلخانه اى  ــار گازه ــا ميزان انتش برنامه دارند ت
ــش  ــد كاه ــالدى، 80 درص ــال 2050 مي ــا س را ت

دهند.
مالمو

ــا و فضاهايى براى  ــوئد خانه ه ــهر مالمو در س در ش
ــاخته شده  ــكنه و 20 هزار كارمند آن س ده هزار س
ــرژى باد،  ــاز آن از طريق ان ــرژى مورد ني كه تماما ان
ــود. همچنين قرار است  آب و خورشيد تامين مى ش
ــاندن  ــت زباله به حداقل رس ــراى مديري اقداماتى ب
ــتى  ــش تنوع زيس ــل و افزاي ــل و نق ــه حم ــاز ب ني

معرفى شود.
نيويورك

ــترده نيويورك و خانه هايى  سيستم حمل و نقل گس
ــه يكى از  ــهر را ب ــوار، اين ش ــد خان ــت چن با ظرفي
ــهرهاى آمريكا به لحاظ مصرف انرژى  بهينه ترين ش
ــت. همچنين بيش از 11 هزار چراغ  تبديل كرده اس
ــهر به ديودهاى نورى  راهنمايى و رانندگى در اين ش
ــدا كردند  ــرژى تغيير پي ــاظ مصرف ان ــه به لح بهين
ــد كمتر  ــا 90 درص ــرف انرژى آن ه ــزان مص كه مي

است.
ــهر نيويورك قصد دارند ميزان بازيافت  مسووالن ش
ــرده و به 30 درصد  ــال 2017 دو برابر ك زباله را تا س

برسانند.

سبزترين شهرهاى جهان

هفت ميليارد ته سيگار در جهان و آلودگى يك ميليارد متر مكعب آب شيرين



روى خط خبر
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كارشناس مسائل اجتماعى مطرح كرد: در جنگ نرم دشمن نبايد خود 
را به غفلت بزنيم كه انگار اصال اتفاقى نيفتاده و تهديدى نيست آمارهاى 
ــا به جامعه ــدان طالق كه پ ــواده و فرزن ــيختگى خان طالق، از هم گس

 مى گذارند از آسيب هاى جدى در جنگ نرم دشمن عليه خانواده هاى 
ما است.

ــائل اجتماعى  با اشاره به فقر فرهنگى در  حنانه قاسم پور،كارشناس مس
ــكالت اقتصادى يكى از مهم ترين عامل پديد آمدن  ايران بيان كرد: مش
فقر فرهنگى است و ضعيف بودن و سستى در فرهنگ باعث شد تا دشمن 
در جبهه فرهنگى توانست با تهديد هاى گوناگون تا حدودى به موفقيت 

دست پيدا كند و خانواده هاى ما را مورد حمله و آسيب قرار دهد.
ــت بزنيم كه انگار  ــد خود را به غفل ــمن نباي وى افزود: در جنگ نرم دش
اصال اتفاقى نيفتاده و تهديدى نيست آمارهاى طالق، از هم گسيختگى 
خانواده و فرزندان طالق كه پا به جامعه مى گذارند از آسيب هاى جدى 
در جنگ نرم دشمن عليه خانواده هاى ما است.قاسم پور ادامه داد: سطح 
و طبقه اجتماعى و فرهنگى خانواده ها، سطح تحصيالت، سطح پايين و 
ــاى خانواده به ويژه والدين  نازل منزلت اجتماعى خانواده، ناآگاهى اعض
ــائل تربيتى، اخالقى و آموزه هاى مذهبى، عدم همنوايى خانواده  از مس
ــمى جامعه و هنجارشكنى  اعضاى  با هنجارهاى رسمى و حتى غيررس
خانواده ازجمله مولفه هايى هستند كه در قالب فقر فرهنگى خانواده در 
ــمى اعضاى خانواده و كودكان اثر  ايجاد شوك هاى روانى، روحى و جس

مى گذارد.
ــائل اجتماعى مطرح كرد: فقر فرهنگى در كودكى شكل  كارشناس مس
ميگيرد زمانى كه كودك با اشعار مبتذل و ناشايستى كه در كتب كودكان 
ــعار روى ذهن او تاثير ميگذارد  است رو به رو مى شود ناخودآگاه اين اش
ــود فرد دچار فقر فرهنگى ــكل مى دهد و باعث مى ش و آينده فرد را ش

 شود.
وى گفت: به عنوان مثال بيشتر كودكان ايرانى در همان سن كم مسخره 
كردن و ادا در آوردن را بلدند و اين نشانه بارز كمبود فرهنگ در خانواده 
است كه نه كودك را تربيت ميكند و نه از يادگيرى اين مسائل در كودك 
ــده يكى از  ــه كودك در آين ــود ك ــگيرى ميكند و اين باعث مى ش پيش

معضالت اجتماع شود.
ــت: هر چه خانواده هاى ما پايبند به دين و اصول  ــم پور اظهار داش قاس
ــند زندگى آنها بهتر خواهد بود و زوجين حقوق يگديگر را  اسالمى باش
بهتر مى شناسند و رعايت مى كنند و حتى بر اساس اصول دينى كودكان 

بهترى نيز در جامعه تربيت مى شوند.

كارشناس مسائل اجتماعى مطرح كرد؛
فقر فرهنگى در خانواده ها از

 آسيب هاى جدى در جنگ نرم است
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ــالمى  ــوراى اس رحمت اهللا حافظى، در صحن علنى ش
شهر تهران نسبت به مشكالت جانبازان اعصاب و روان 

و كوتاهى در رفع مشكل آنها تذكر داد.
عضو شوراى اسالمى شهر تهران درجلسه شورا با اشاره 
به مشكالت جانبازان گفت: قشرى از جانبازان هستند 
ــه داد:آنها  ــف دارند.حافظى ادام كه مظلوميت مضاع
ــه در مراكز خاص  ــتند ك جانبازان اعصاب و روان هس

نگهدارى مى شوند. وى تاكيد كرد: آنها حتى ظرفيت 
ــائل خود  و توان دفاع از خود را ندارند و نمى توانند مس

را مطالبه كنند.
ــوا» گفت: پيشوا براى ما  حافظى با اشاره به واژه «پيش
يادآور پيامبران و ائمه است. وقتى رهبر انقالب عنوان 
ــف اول ايثارگران قرار  مى كند كه اين جانبازان در ص
دارند و پيشوايان ما شده اند، اين فرمايش جايگاه رفيع 
ــبت به رفع  ــه اميدوارم ما نس ــان مى دهد ك آنها را نش

مشكالت آنها اقدامات جدى ترى انجام دهيم.
وى در بخش ديگرى از تذكر خود خودروسازان داخلى 
ــائل  ــرار داد و گفت: جدا از كيفيت و مس را مخاطب ق
ــى حتى نمى  ــازان داخل ــفانه خودروس ــى متاس ايمن
ــه دهند. ــب ارائ ــس از فروش مناس توانند خدمات پ

حافظى افزود: براى يك نقص كوچك شما بايد حداقل 
ــرايط چطور مى توان  يك هفته معطل شويد با اين ش
ــت مردم به خودروهاى داخلى عالقه نشان  انتظار داش
ــت: اميدوارم با ارتقاى خدمات  دهند.وى در خاتمه گف
ــردم به  ــه اقبال م ــواده ها زمين ــن امنيت خان و تامي

خودروهاى داخلى فراهم شود.

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: تا پايان سال جارى با 
همت نيكوكاران كشورى و ارائه تسهيالت بانكى 3500 
زندانى محكوم به جرائم غيرعمد و غيركالهبردارى آزاد 

خواهند شد.
ــاره به قانون الحاق برخى  ــداهللا جواليى با اش ــيد اس س
ــررات مالى دولت ــى از مق ــون تنظيم بخش مواد به قان

ــراى ارائه  ــور تامين اعتبار ب ــاده 77) گفت: به منظ  ( م
ــهيالت به زندانيان نيازمند مبلغى در قوانين بودجه  تس
ساالنه كشور تعيين شده كه از محل وجوه قرض الحسنه 
بانك ها به طور ثابت و ساليانه مبلغ مورد نياز در اختيار 
ــش از اين تغيير  ــزود: تا پي ــتاد ديه قرار  گيرد. وى اف س
ــكالتى را براى مددجويان داشت؛  بانك هاى عامل مش
ــتاد ديه دائمى شدند كه در  اما اخيرا بانك هاى عامل س
اين اقدام ميزان اعتبار مورد نياز همه ساله از سوى ستاد 
اعالم خواهد شد.مديرعامل ستادديه كشورگفت: با ابالغ 
ــال با  ــهيالت بانكى كه امس آيين نامه پرداخت اين تس
كمى تاخير هم همراه بود، پيش بينى مى شود  سه هزار و 
500 نفر از زندانيان غيرعمد واجد شرايطى كه در انتظار 
ــهيالت بودند تا پايان سال از بند حبس  دريافت اين تس

استخالص يابند.

مديرعامل كانون سراسرى مراكز مددكارى اجتماعى اشتغال 
و مناسب سازى محيط را به عنوان دو اولويت براى معلوالن در 
ــعه مطرح كرد. جواد طلسچى، در خصوص  برنامه ششم توس
اولويت هايى كه بايد براى معلوالن در برنامه ششم توسعه در نظر 
گرفته شود اظهار كرد: آنچه كه سال ها در اين حوزه مطرح است 
و نه تنها در برنامه ششم بلكه بايد به صورت يك برنامه كلى و 
درازمدت ديده شود، مناسب سازى محيط براى معلوالن است.
ــورت تئوريك ــور همچنان به ص ــه داد: مبحث مذك وى ادام
ــده است و نتيجه آن حضور كم رنگ   باقى مانده و عملياتى نش
معلوالن در سطح جامعه است اين موضوع خطر منزوى شدن 
ــش از حد به فضاى مجازى  معلوالن در خانه و روى آوردن بي
ــوالن در جامعه از  ــال دارد. وى همچنين گفت: معل را به دنب
ــتند و حتى مكان هاى  شرايط رفاهى مناسبى برخوردار نيس
عمومى مانند پارك ها يا پايانه هاى مسافرى نيز براى معلوالن 
ــت، مى توانيم در اين زمينه از ظرفيت  مناسب سازى نشده اس
سازمان هاى مردم نهاد و منابع مالى موسسات خيريه استفاده 
كنيم و فقط منتظر ارائه خدمات دولتى نباشيم. وى افزود: البته 
ــازمان هايى مانند شهردارى، بهزيستى و  در اين زمينه بايد س
نظام مهندسى با تشكيل كميته تخصصى و دريافت كمك از 
سازمان هاى غيردولتى به صورت جدى وارد كار شوند تا شاهد 

مشاركت مؤثر معلوالن در مسائل اجتماعى باشيم.

خبر

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به ممنوعيت هرگونه عمليات عمرانى در 
درون شهرها تا 15 مهر ماه گفت: خانواده ها از به كارگيرى سرويس هاى 

مدارس فاقد برچسب ساماندهى خوددارى كنند.
سردار تقى مهرى در آستانه بازگشايى مدارس  با اشاره به آمادگى كامل 
پليس راهور ناجا براى بازگشايى مدارس گفت: در اين خصوص جلسات 
مشتركى با مسووالن آموزش و پرورش و شهردارى ها برگزار شده است 

تا براى بازگشايى مدارس همه بخش ها در آمادگى كامل قرار گيرند.
وى به سرويس هاى مدارس اشاره كرد و گفت: برابر توافق صورت گرفته 
تمامى سرويس هاى مدارس بايد مجهز به برچسب مخصوص سرويس 

مدرسه باشند.
ــاس بيمه خودرو، معاينه فنى  رييس پليس راهور ناجا افزود: بر اين اس
معتبر، صالحيت راننده و تخلفات وى در كنار صالحيت عمومى رانندگان 
سرويس هاى مدارس كنترل شده و پس از آن نسبت به صدور برچسب 

سرويس مدرسه براى آنها اقدام مى شود.
وى با اشاره به پيش بينى ترافيك پرحجم در هفته نخست مهر ماه گفت: 
با توجه به پيش بينى افزايش بار ترافيك كالنشهرها همزمان با بازگشايى 
مدارس ضرورى است خانواده ها حتما از توقف هاى دوبله و چند رديفه در 

مقابل مدارس به طور جدى خوددارى كنند.
ــر ابالغى خط  ــه برابر تدابي ــاره به اين ك ــس راهور ناجا با اش رييس پلي
ــى هاى اطراف مدارس، نصب تابلوهاى هشدار دهنده و ايمن سازى  كش
اطراف محوطه مدارس براى تردد آسان دانش آموزان از سوى شهردارى ها 
ــت افزود: در عين حال رانندگان بايد حتما در اطراف  صورت گرفته اس
ــدار دهنده  مدارس با احتياط كامل تردد كرده و حتما به تابلوهاى هش

توجه الزم را داشته باشند.
وى به جايگاه قانونى پليس هاى مدرسه اشاره كرد و گفت: اين پليس ها 
برابر قانون مجهز به پرچم هستند و دانش آموزان را براى عبور از خيابان 
همراهى مى كنند و بر اساس قانون رانندگانى كه به فرمان ايست پليس 

مدرسه توجه نكنند اعمال قانون مى شوند.
ــت قوانين  ــت ضمن رعاي ــاران پليس نيز خواس ــردار مهرى از همي س
ــا را به آنها  ــرام تخلفات پدر و مادره ــى و رانندگى با حفظ احت راهنماي

تذكر دهند.
ــرويس هاى مدارس تاكيد  وى با اشاره به مسووليت خطير رانندگان س
ــته از رانندگان الگويى براى دانش آموزان هستند لذا بايد  كرد: اين دس
ــن و مقررات  ــى و رعايت تمامى قواني ــتن كمربند ايمن حتما ضمن بس
ــافر خوددارى كنند و قطعا  رانندگى از سوار كردن بيش از ظرفيت مس
ــدگان متخلف ــن تخلف با رانن ــاهده اي ــوران پليس در صورت مش مام

 برخورد مى كنند.
رييس پليس راهور ناجا در پايان از والدين دانش آموزان نيز خواست طى 
روزهاى باقى مانده تا بازگشايى مدارس حتما ضمن شناسايى مسير رفت 
ــايى سرويس مدرسه آنها  و آمد فرزندانشان به مدارس نسبت به شناس

اقدام كنند.

رييس پليس راهور ناجا عنوان كرد:

آمادگى پليس براى بازگشايى مدارس

ــووالن و دولتمردان را يكى از معضالتى كه امروزه بسيارى از مس
ــان هم در زمينه  ــان و روان شناس  به فكر انداخته و جامعه شناس
ــى و پژوهش مى كند، افزايش ميانگين  حرفه اى خود آن را بررس
ــكيل خانواده و  ــان ايرانى براى تش ــن ازدواج و بى رغبتى جوان س

ازدواج است. عده اى نوك شمشير اين معضل را به سمت دختران 
نشانه مى روند و معتقدند افزايش سطح توقعات، افزايش استقالل 
اجتماعى و تمكن مالى باعث اين شده است كه دختران ايرانى به 
ازدواج بى تفاوت شده و عده اى ديگر بى مسووليتى پسران و فرار 

آنها از تعهدات يك زندگى مشترك را عاملى براى ترغيب نشدن به 
ازدواج برمى شمارند. اگرچه بسيارى همچنان معتقدند رشد تجمل 

گرايى از مهم ترين علل كاهش ازدواج در ميان جوانان شده است.
ــاال اين خبر  ــت» ؛ ح ــور اس «ازدواج اولويت هفتم جوانان در كش
تلخى است كه مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 
ــخن گفته و با نگاهى به آنچه اطراف مان  وزارت بهداشت از آن س

مي گذرد نيز مي توان فرار جوانان از ازدواج را مشاهده كرد.
ــت هاى كلى  ــماعيل مطلق،  در همايش تبيين سياس محمد اس
ــتاى ارتقاى نرخ بارورى مبتنى بر سالمت مادر و  جمعيت در راس
كودك با بيان اين مطلب افزوده كه در اين نظرسنجى كه از جوانان 
صورت گرفته پيش از ازدواج، اولويت هاى ديگرى نظير اشتغال و 
تحصيل مطرح شده كه نشانگر بى توجهى نسل جوان به تشكيل 

خانواده است.
ــتانه  ــر در آس وى ادامه داد: اكنون بيش از 11 ميليون دختر و پس
ازدواج در كشور داريم كه بخش قابل توجهى از آنان درحال پشت 
سر گذاشتن سن مناسب ازدواج و بارورى هستند. مطلق افزود: در 
ــن ازدواج به ميزان زيادى در كشور باال رفته؛ سال هاى گذشته س
ــورى حدود شش سال و   به طوريكه اين افزايش در ميانگين كش
ــت. مديركل دفتر سالمت  در شهر تهران حدود 10 سال بوده اس
جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: اكنون متوسط 
سن ازدواج مردان به 26/7سال و زنان به 23/4 سال رسيده كه براى 

رشد نرخ بارورى بايد حداقل دو سال كاهش يابد.
مطلق از كاهش آمار ازدواج طى شش سال گذشته در كشور خبر 

داد و گفت: در سال 93 افزون بر 724 هزار ازدواج در كشور ثبت شد.
وى همچنين با اشاره به كاهش نگران كننده نرخ بارورى دركشور 
طى 30 سال گذشته افزود: در سال 92 متوسط نرخ بارورى ايرانيان 

6/8 براى هر زوج بود كه اين رقم در سال جارى به 1/8 رسيد.
مطلق گفت: ساالنه 440 هزار فرصت فرزندآورى دركشور از دست 
ــه دليل عدم ازدواج، 10  مى رود كه از اين تعداد 410 هزار مورد ب
ــت نيز به علت  ــر و 20 هزار فرص هزار فرصت به علت فوت همس

طالق است.
مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
ــقط جنين را يكى ديگر از موارد مهم كاهش نرخ بارورى عنوان  س
ــال رخ  ــون و 730 هزار باردارى در س ــه داد: يك ميلي كرد و ادام
ــزار مورد منجر به  ــن تعداد يك ميليون و 550 ه مى دهد كه از اي
زايمان شده و نزديك به 180 هزار مورد با سقط خاتمه مى يابد كه 
اين امر نشان از باال بودن نرخ سقط جنين در كشور دارد.معاون فنى 
ــالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان  دفتر س
ــكى نيز در اين همايش علل كاهش نرخ بارورى در  و آموزش پزش
كشور را برشمرد و افزود: مشكالت نابارورى، نبود رضايت از زندگى 
ــكالت اقتصادى خانواده ها از جمله مهم ترين اين  مشترك، مش
عوامل به شمار مى رود. محمد اسالمى افزود: جمعيت ايران در 100 
سال گذشته حدود 9 برابر شده و از 8/9 ميليون نفر به نزديك 78 
ميليون نفر رسيده و بررسى ها نشان مى دهد كه ساالنه نزديك به 
يك ميليون و 100 هزار نفر به جمعيت كشور افزوده مى شود؛  ولى 

اين روند در سال هاى اخير با سرعت كمترى بوده است.

حافظى در تذكرى عنوان كرد؛

نسبت به رفع مشكالت جانبازان اعصاب و روان
 ورود جدى ترى داشته باشيم

آغاز اعطاى تسهيالت بانكى
 به زندانيان جرايم غير عمد

دو اولويت  مهم براى معلوالن 
در برنامه ششم توسعه

ــان از  ــود نش ــر مى ش ــارى كه منتش ــا اخب ــن روزه اي
ــردم دارد و  ــودن م ــى ب ــونت و عصبان ــش خش افزاي
ــده و براى  ــن آم ــردم پايي ــد تحمل م ــر مى رس به نظ
ــود.  ــى ش ــاد م ــرى ايج ــورد درگي ــن م ــك تري كوچ
ــال،  ــى دهد كه بهاِر امس ــان م آمار قوه قضاييه هم نش
ــدى، توهين به  ــرح عم ــرم اول يعنى ضرب و ج 10 ج
ــراد ــر، اي ــتوجب تعزي ــرقت مس ــادى، س ــخاص ع اش

ــدى، تهديد،  ــب عم ــدى، تخري ــى غيرعم  صدمه بدن
كالهبردارى، تصرف عدوانى، خيانت در امانت و مزاحمت 

تلفنى رشد 15 درصدى داشته است.
همچنين دو سه روز پيش معاون اجتماعى و پيشگيرى

ــردم پايين  ــت: آرامش م ــاره گف ــه دراين ب  قوه قضايي
ــكل واكنش و ــن مش ــم تري ــا در مقابل ك ــه و آنه رفت

 رفتار خشونت آميز نشان مى دهند. 
درگيرى و استفاده از ابزارهاى خاص مثل چاقو و سالح 
ــت؛ متاسفانه امروز  گرم در رفتار مردم غيرقابل انكار اس
ــالح گرم در منازعات هستيم؛ به  ــتفاده از س ــاهد اس ش
ــوع يك منازعه از  ــردم در اولين لحظه از وق طورى كه م

سالح گرم استفاده مى كنند. 
جامعه شناسان معتقدند يك راه براى كاهش خشونت و 
ــت كه مجازات ها بايد بعد  درگيرى در بين مردم اين اس
ــت داشته باشند و مجازات ها  بازدارندگى و رعب و وحش

هرچند كم ارزش، بايد اجرا شوند و از صدور مجازات هاى 
طوالنى و جرايم سنگين انجام نشدنى پرهيز شود.

ــارى مانند  ــبت به اخب ــوى ديگر واكنش مردم نس از س
كشف جنازه سربريده پسربچه 10 ساله مقابل خانه شان

 در خيابان وحدت اسالمى، جوانى 20ساله در سى سخت 
ــت، قتل پسر  با چاقو به جان زن برادرش افتاد و او را كش
ــيمون  ــط پدرش در س ــليك يك گلوله توس معتاد با ش
ــاله اى كه در شيراز، شبانه،  بوليوار ، بازداشت دزد 20س
بدون لباس، وارد خانه هاى مردم مى شد و به زنان تجاوز 
ــب كاربران  ــى دارد؛  چون اغل ــاى نگران مى كرد، هم ج
ــكنجه، ــش، اعدام با ش ــيوه داع ــنهاد انتقام به ش پيش

 زجر كش كردن و ... را داده بودند.
اما چرا نظرات مخاطبان اينقدر رنگ خشونت دارد و چرا 

مردم به دنبال انتقام هستند؟
 در اين باره نظر سيدحسن حسينى، جامعه شناس و عضو 

هيات علمى دانشگاه تهران را جويا شديم .
حسينى استاد دانشگاه و جامعه شناس گفت: متاسفانه 
ــكاران، قاچاقچيان و قاتالن در طول  با وجود اعدام خالف
اين سالها نتوانستيم ميزان خشونت را در جامعه كاهش 
ــن،  با رشد آسيبهاى  دهيم و با وجود مجازات هاى خش

اجتماعى در جامعه مواجه هستيم.
ــان  ــته قاچاقچي ــاى گذش ــال ه ــت: در س وى گف

ــداد  ــال تع ــا اين ح ــدند؛  ب ــدام ش ــمارى اع ــى ش ب
ــان ــن نش ــد و اي ــم نش ــان ك ــادان و قاچاقچي معت
ــى توانيم ــونت نم ــان دادن خش ــا نش ــد كه ب  مى ده

 آسيب ها را كم كنيم و بايد فكر ديگرى براى آن كرد.
ــى تا قتل را شامل ــونت از فحاش ــينى گفت: خش حس

 مى شود و متاسفانه تمام سطوح آن در جامعه ما وجود 
دارد و براى همين طبق آمار پزشكى قانونى آمار آن باال 
است. وى با مقايسه سالح هاى سرد و گرم استفاده شده 
ــورهايى كه قتل و  ــيارى از كش ــزاع ها گفت: در بس در ن
ــلحه گرم استفاده مى شود. اما  خشونت وجود دارد از اس
در كشور ما از سالح سرد و چاقو بيشتر استفاده مى شود. 
هرچند آدم كشى از هر نوع خشونت است اما استفاده از 

سالح سرد وحشيانه تر است.
اين جامعه شناس بيان كرد: در سال هاى گذشته شاهد 
بوديم كه مردم براى تماشاى اعدام صف مى ايستادند كه 

اين در خشن بودن افراد تاثير مى گذارد.
ــيب هاى اجتماعى زنجيروار هستند  حسينى گفت: آس
ــى يا قتل  ــودكه چرا يك نفر كيف قاپ ــى ش و بايد بررس
ــان را جاى سارق يا كسى كه  مى كند ؛مردم بايد خودش
مرتكب جرم و قتل شده بگذارند تا بهتر بتوانند موضوع 
را درك كنند؛  هرچندكه قتل و سرقت در هيچ شرايطى 

درست نيست.

ــر ــراى فردى كه س ــردم ما ب ــى م ــه داد: وقت وى ادام
ــر بچه اى را بريد تجويز به كشتن با شكنجه يا از نوع   پس
داعش مى كنند،  نشان دهنده افزايش روحيه خونخواهى 

در ميان مردم است كه اين اصال نشانه خوبى نيست.
ــادى نبود و  ــينى گفت: البته اين قاتل هم فردى ع حس
ــه مصرف مى كرده و وقتى اين افراد بدون  احتماال شيش
ــند احتمال اين  هيچ كنترل اجتماعى در جامعه رها باش
خشونت ها هم وجود دارد. او ادامه داد: كشور ما مملو از 
پيام هاى خشونت است كه بى شك بر رفتار مردم تاثير 
ــواى كوچك  ــن مرم در يك دع ــى دارد، براى همي منف
ــينى يكى ديگر  هم ذهنيت انتقام و پيروزى دارند.حس
ــدم عبور از  ــونت در جامعه را ع ــش خش از داليل افزاي
ــين و  ــت و گفت: همه ما شهرنش ــتايى دانس تفكر روس
ــديم ؛ اما اينها تنها مظاهر تكنولوژى  آپارتمان نشين ش
ــاير  ــر خونخواهى كه در ميان عش ــتند و هنوز تفك هس
ــراى رفع  ــود دارد. وى  ب ــن ما وج ــت در ذه وجود داش
خشونت زدايى در جامعه پيشنهاد داد اساتيد دانشگاهى 
و كسانى كه در حوزه فرهنگى هستند بايد خشونت زدايى 
كنند و اين كار ابتدا بايد كالمى باشد. اين جامعه شناس 
ــت به جاى اعدام از شيوه هاى ديگر  تاكيد كرد: بهتر اس
ــود و اين كار نياز به  براى كم شدن خشونت استفاده ش

فرهنگ سازى دارد.

چرا 
كامنت هاى 

مردم 
پرازخشم 

شده است؟ 

اتفاق تلخ فرار جوانان از ازدواج؛

ازدواج،  اولويت هفتم جوانان ايرانى است
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ــاد اسالمى  ــنده و معاون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارش ــن پرويز، نويس محس
ــه تنها محصوالت  ــت: نمى توان گفت ك ــن مطلب گف ــت نهم با بيان اي در دول
ــتان نيز به  ــوالت شكرس ــده كه محص ــاهده ش ــروش دارد زيرا مش خارجى ف
ــى رود و فروش  ــوالت جلو م ــاى اين محص ــى پا به پ ــوان كاالهاى فرهنگ عن
ــيم  ــن نتيجه برس ــه اي ــم ب ــى تواني ــداق م ــن مص ــم دارد از همي ــى ه خوب
ــه ــزود: در هم ــيم. وى اف ــته باش ــتى داش ــزى درس ــه ري ــد پاي ــه باي ك
 حوزه ها از جمله كاالهاى فرهنگى به دليل اينكه عرضه خوبى وجود ندارد تصور

 مى شود كه از كاالهاى ايرانى استفاده نمى شود به همين دليل دور باطلى را طى
ــت توليد و  ــرد و در نهاي ــورت مى گي ــتباهى ص ــم و تحليل هاى اش  مى كني
ــه در مورد  ــود. پرويز با بيان اينك ــكل مواجه مى ش ــه كاالى ايرانى با مش عرض
ــود كاالهاى  ــه داد: ابتدا كمب ــم ادام ــر بگيري ــه را بايد درنظ ــر دو مقول اين ام
ــاهد بوديم  ــت. همواره ش ــب و ديگرى تبليغ اس ــا نماد ايرانى مناس فرهنگى ب
ــاى ايرانى ــرد براى كااله ــى صورت مى گي ــراى كاالهاى خارج تبليغى كه ب
ــانى ها كافى و با كيفيت باال باشد جامعه از   نمى شود. درحاليكه اگر اطالع رس
كاالهاى ايرانى استقبال مى كند. وى ادامه داد: سازمان ها و نهادهاى مربوطه بايد 
بدانند كه اگر قرار است از جايى حمايت كنيم بايد اولويت خود را بر روى توليدات 
داخلى قرار دهيم. در عرصه كاالهاى فرهنگى هم به دليل اينكه با مسائل فرهنگى 
گره مى خورد و در جامعه تاثيرگذار است اين موضوع دوچندان مى شود. پرويز 
افزود: مراكز مربوطه مجاز به تبليغ و حمايت از كاالهاى خارجى نيستند و وظيفه 

دارند اهتمام به تبليغ و ترويج كاالهاى داخلى كنند.
ــنواره هايى براى كاالهاى فرهنگى گفت: در صد  وى درباره تاثير برگزارى جش
ــگاه ها بستگى به اجرا و ميزان اهتمامى  تاثيرگذارى اين جشنواره ها و يا نمايش
ــگاه ها انجام مى دهيم كه اگر به شكل درست  دارد كه در اجراى درست نمايش
اجرا شود وظيفه تبليغ و اطالع رسانى برآورده مى شود.وى ادامه داد: گاهى وارد
 نمايشگاه هايى مى شويم و كاالهايى مى بينيم كه شايد تا به امروز از وجود آنها 

مطلع نبوده ايم زيرا اطالع رسانى هاى درستى درباره آن كاال نشده است.
اين نويسنده افزود: : بايد بدانيم كه اطالع داشتن موجب بازار كاال مى شود اگر از 
كاالهاى با كيفيت داخلى اطالعات كافى داشته باشيم مى توانيم با هدف خريد 
آنها، در جريان كيفيت آنها هم قرار بگيريم و توجه داشته باشيم كه هرچقدر اين 
آثار كيفيت بااليى  داشته باشد تاثير بااليى بر روى مصرف كننده خواهد داشت.

ــتى گفت: آموزش هنرهاى سنتى و انتقال آن  مديركل توسعه و ترويج صنايع دس
به نسل جوان، ضرورتى است كه بايد به آن توجه شود؛ از اين رو الزم است دانشگاه 

مستقلى براى اين رشته شكل بگيرد.
عبدالمجيد شريف زاده، مدير كل توسعه و ترويج صنايع دستى از ضرورت شكل گيرى 
ــنتى و توجه به آموزش خبر داد و گفت: دانشگاه هاى فعلى نه  دانشگاه هنرهاى س
ــت متوليان  ــتادان با تجربه و ضرورى اس ــى الزم را دارند و نه اس دوره هاى آموزش
فرهنگى و مسووالن معاونت صنايع دستى بايد به اين مساله توجه كنند و به مساله 

ــنتى در  ــته هنرهاى س ــد.  وى به ناكارآمد بودن تدريس رش آموزش اهميت دهن
دانشگاه هاى امروز اشاره و بيان كرد: دانشگاه هاى فعلى، واحدهاى آموزشى مشخص 
با تعداد جلسات محدودى را تعريف كرده اند؛ به عنوان مثال، هنرجويان 4 واحد را 
در 17 جلسه مى گذرانند و اين زمان، براى آموزش و كسب تجربه زمان اندكى است 

و دردى را از هنرجو درمان نمى كند و او چيزى را ياد نمى گيرد.
ــتادانى  ــوزه، وجود اس ــكاالت اين ح ــى ديگر از اش ــان اينكه يك ــريف زاده با بي ش
ــتادانى كه هم سفال تدريس مى كنند هم  غيرمتخصص است ادامه داد: هستند اس
ــته ها تجربه الزم را ندارند حتى اگر  تاريخ هنر. در حالى كه در هيچ كدام از اين رش
ــتادان هنرهاى سنتى،  ــبت به آن داشته باشند. حال آن كه اس دانش محدودى نس
تجربه 30 سال كار در يك حوزه مشخص را دارند و گنجينه هايى هستند كه اين علوم 
را در سينه خود جاى داده اند و ما بايد از آنها بخواهيم تا به كالس هاى درس بيايند و 
تدريس كنند و دانش تجربى خود را به نسل بعد انتقال دهند.  به گفته اين كارشناس 
ــنتى ــدارد كه از هنرهاى س ــازمان يا نهاد دولتى وجود ن ــتى، هيچ س صنايع دس

ــتى را با با ميراث  ــازمان صنايع دس ــان كه تصميم گرفتند س  حمايت كند. آن زم
ــد، به عبارتى  ــازمان خوانده ش ــگرى ادغام  كنند، فاتحه اين س فرهنگى و گردش
ــدند تا اين سه حوزه را با  دولتمردان با بى تدبيرى خود در دوره اى از زمان بر آن ش
هم يكى كنند. در صورتى كه ادغام سازمان صنايع دستى با حوزه ميراث فرهنگى و 

گردشگرى به معنى مرگ و انحالل سازمان صنايع دستى بود.
ــنتى اشاره و بيان كرد:   شريف زاده به ضرورت شناسايى رشته هاى مختلف هنر س
ــدن است را شناسايى و  دولت بايد صنعتگران و رشته هايى كه در حال منسوخ ش
ــترهاى الزم براى احياى دوباره آنها  را فراهم كند؛ بعد به آموزش اين رشته ها و  بس
انتقال آن به نسل جديد توجه كند و گرنه وضعيت صنايع دستى هر روز بدتر از روز 

پيش مى شود و تنها كار ما اين است كه بنشينيم و نظاره گر باشيم.

ــول صدرعاملى در   آيين رونمايى از مجموعه آثار برگزيده رس
موزه سينما برگزار شد.

در اين مراسم عالوه بر حجت اهللا ايوبى رييس سازمان سينمايى، 
حسين مسافر آستانه،  مديرعامل موسسه رسانه هاى تصويرى، 
عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايى فارابى، محمد احسانى 
ــينما از جمله فرهاد  ــدان و اهالى س ــبكه يك، هنرمن مدير ش
ــين فرحبخش، محمود  ــين لطيفى، حس قائميان، محمدحس
ــوش بابائيان،  ــژن امكانيان، داري ــا پرتوى، بي گبرلو، كامبوزي
ــيد محمودى، خاطره اسدى، ليال  ــدى زاده، جمش كيارش اس

بلوكات، هوشنگ گلمكانى، سعيد مطلبى و.... حضور داشتند.
در حال جمع آورى فيلم هاى دفاع مقدس هستيم

ــتانه مديرعامل  ــافر آس ــين مس ــم،  حس در ابتداى اين مراس
ــك كار  ــن ي ــت: اي ــرى گف ــاى تصوي ــانه ه ــه رس موسس
ــرى  ــانه هاى تصوي ــه رس ــه در موسس ــت ك ــى اس اساس
ــع آورى ــر، جم ــال حاض ــت و درح ــده اس ــام ش انج
ــته را درخصوص  ــال گذش ــم هاى 30 س ــازى فيل  و آماده س
ــزود: اين  ــتانه اف ــافر آس ــام مى دهيم.مس ــدس انج دفاع مق
ــى وقتى  ــت و ايوب ــه اس ــت موسس ــش روى سياس كارها پي
ــته  ــه خواس ــرا به ما ابالغ مى كند، هميش ــه اى را براى اج نام
ــور  ــينماى كش ــات در جهت كمك به س ــت كه اين اقدام اس
ــن نيز  ــد. م ــينمايى نباش ــدا از جريان س ــزى ج ــد و چي باش
ــع آورى ــردم و جم ــر ك ــن ام ــه همي ــوف ب ــم را معط تالش

 آثار سينماگران بزرگ ايران را در اين رابطه انجام داديم.
ــه داد: خود  ــرى ادام ــانه هاى تصوي ــه رس مديرعامل مؤسس
ــه اين هدف ــرد تا بتوانيم ب ــى در تهيه آثار كمك ك صدرعامل
ــفانه برخى از اين آثار كيفيت خوبى براى   نزديك شويم. متأس
ــدارى بود؛  ــرايط بد نگه ــتند و اين منبعث از ش نمايش نداش
ــكن كارها بود  بنابراين يكى از كارهاى ما ارتقاى كيفيت و اس
كه بايد طى مى شد. معرفى بسيارى از هنرمندان صاحب نام با 

كارهاى صدر عاملى صورت گرفت.
اين فيلسمازان ميراث فرهنگى سينماى ما هستند

ــردبير مجله فيلم نفر بعدى بود كه روى  هوشنگ گلمكانى،  س
ــماره هاى مجله  صحنه آمد و گفت: در حال ورق زدن اولين ش
ــاره فيلم«رهايى» صدرعاملى  ــن مطلبى كه درب بودم و به اولي
نوشته بودم، رو به رو شدم. در آن مطلب درباره فيلم«رهايى» 
ــه منتقدانه اى كه  ــود و بنابر روحي ــح روى جلد ب كه در توضي
ــتم جمله اى با اين مضمون گفتم كه اين فيلم خوب بود و  داش

اگر ضعيف است، به خاطر تازه كارى اوست.
گلمكانى افزود: صدرعاملى هيچ وقت به كم قانع نبود و هميشه 
ــته باشد.  ــعى مى كرد نهايت تالش خود را داش در حد توان س
ــنفكرى و يا روزنامه نگار بودن االن دشنام محسوب  كلمه روش
مى شود؛ اما روزنامه نگار خوب و بد داريم و او از روزنامه نگاران 

خوب بود.
ــنده و روزنامه نگار عنوان كرد: روح جستجوگرى در  اين نويس
ــه كار روزنامه نگارى اهميت دارد.  عمق، معنا و جذابيت در ارائ
هر مطلبى بايد قالب و نثر خود را داشته باشد و خواننده را دعوت 
ــت. او يك فيلمساز  به خواندن كند و كار صدرعاملى همين اس

حرفه اى به تمام معناست و قبل از لحظه نگارش فيلم تا 
زمان آرشيو اثرش، روى آن كار مى كند.

وى افزود: در سينماى ما برخى آثار در زمان خود درك نمى شود 
و بعدها در مركز توجه قرار مى گيرد. «خونبارش» فيلمى تقدم 
بر كلوزآپ و يك كار تازه روزنامه نگارى در اين فضا بود. بسيارى 
از فيلمسازها اخالق فيلمساز اجتماعى را كسر شأن مى دانند؛  
ــتقبال مى كند و با غرور و  اما او نه تنها طفره نمى رود؛  بلكه اس

افتخار از آن صحبت كرده است.
ــازانى نباشيم كه  گلمكانى يادآور شد: اميدوارم دنبال فيلمس
ــد و بايد دنبال فيلم هايى باشيم  ــأله نداشته باش فيلمشان مس
ــناخت گذشته  ــد. اين بسته ها به ش كه چيزى درون آنها باش
ــازان ميراث فرهنگى  ــازان كمك مى كند. اين فيلمس فيلمس

سينماى ما هستند.
صدرعاملى متعهد است و با احساسش براى مردم فيلم 

مى سازد
ــز و همراه  ــنده با لحنى طنزآمي ــعيد مطلبى نويس در ادامه س
ــول  ــال فكر به خوبى هاى رس ــوخى گفت: مدت ها در ح با ش
ــدا نكردم. خوش قول  ــودم اما هيچ چيز خوبى پي صدرعاملى ب
نيست، منظم نيست؛  اما ِگرم به ِگرم صدرعاملى احساس است. 
ــت. در اين دنيا  ــتيم كه شفقت و محبت نيس ما در دنيايى هس
ــت؛  اما رسول صدرعاملى رنگ گل  احساس داشتن عجيب اس
ــد. تيرى كه از احساس او برآمده  و محبت و عشق را مى شناس
ــت و با همين  حس مخاطب را نيز درگير مى كند. او متعهد اس

ــازد و اين درصورتى است كه  احساسش براى مردم فيلم مى س
تنبلى نكند.

فيلم ها و شخصيت صدرعاملى باعث افتخارم شد
ــينمايى در ادامه به جمع  ــازمان س حجت اهللا ايوبى،  رييس س
ــت و گفت: خون دل هاى  افرادى كه روى صحنه رفتند پيوس
بسيارى براى گردآورى اطالعات، خورده شد كه جوانان بتوانند 

آن را به دست بگيرند. 
ــا قدرت مى دهد  ــته فرهنگى به جوان م نگاه كردن به اين بس
ــى  ــاره چگونگ ــتوانه دارد.وى درب ــد پش ــى كن ــاس م و احس
ــا صدرعاملى  ــنايى ام ب ــنايى با صدرعاملى توضيح داد: آش آش
ــودم برمى گردد. در  ــزن فرهنگى ب ــال هاى پيش كه راي به س
ــت  ــام ژورناليس ــرقى به ن ــار ش ــگاهى از آث ــان نمايش آن زم
ــل  ــش از نوف ــه عكس هاي ــذارم و مجموع ــتم بگ مى خواس
ــود، در اختيار ما ــده ب ــال نمايش داده نش ــاتو كه تا به ح لوش
 قرار گرفت. او به راحتى عكس هايش را به ما داد و اين برايم اين 

پذيرش عجيب بود.
رييس سازمان سينمايى اظهار كرد: ديدار بعدى ما در فرانسه 
بود و يك افتتاحيه 1500 نفره بود و چقدر فيلم و شخصيت او 
باعث افتخارم شد كه فرانسوى ها فيلمش را دوست داشتند. اين 
حداقل كارى است كه سازمان سينمايى مى تواند براى معرفى 
ــن زمينه به خودمان  ــينماى ايران انجام دهد. جا دارد در اي س
ــرت مى خورند كه يك يا دو چهره  بباليم. كشورهاى دنيا حس

اين چنينى داشته باشند.
نامه اى كه از افسر عراقى خواندم باعث ساختن«رهايى» 

شد
ــه روى ــرى ك ــوان آخرين نف ــه عن ــى ب ــدر عامل ــول ص رس
ــد و تاريخ  ــن كار ادامه پيدا كن ــت: اميدوارم اي  صحنه آمدگف
سينماى ايران ديده شود.كم پيش مى آيد كه عالقه مندان به 
سينما بتوانند آثار فيلمسازان را يكجا بررسى و مطالعه كنند و 

اين اقدام كارى اساسى است. 
وى افزود: سينماى امروز در دست جوانان است و به ياد داشته 
ــيديم. ما  ــى را گذرانده ايم و به اينجا رس ــيم كه چه دوران باش
فيلم«خونبارش» را با نامه بازرگان ساختيم. قرار نبود به سينما 
بيايم و آرمانم اين بود كه يك روزنامه نگار خوب باشم و كم كم 
به اين راه كشانده شدم.صدرعاملى درباره حضور خود در جنگ 
بيان كرد: سال 61 وقتى «رهايى» را مى ساختم، برادرم شهيد 
ــهادتش را ببينم و با على مزينانى  شده بود و رفتم كه محل ش
ــتان» را به عنوان يك اثر مستند  به اين محل رفتيم و «فتح بس

ساختيم.
ــى كه به ــر عراق ــه اى از افس ــن عمليات نام ــزود: در اي وى اف
ــزار قبانى با اين  ــعر ن ــته بود، پيدا كردم. او از ش  ايرانى ها نوش
مضمون استفاده كرده بود كه: ما شبيه هم هستيم و يك پيامبر 
ــليك مى كنم نه به سينه تو.  داريم، سالح خود را به آسمان ش

اين اتفاق باعث شد كه فيلم «رهايى» را بسازم.

ــدى اين مجموعه  ــان كرد: اگر عالقه من صدرعاملى خاطرنش
ــته مى بيند. سوداگرى در اين نوع  ها را ببيند، اشاراتى از گذش
فيلمسازى نبود و امروز در اينجا هستيم.وى با اشاره به گروه هنر 
و تجربه گفت: اتفاق خوب سينماى ما گروه هنر و تجربه است. 
ــت و اين سينما فرع بر  حواسمان باشد سينماى اصلى ما نيس

سينماى اصلى ما است.
ــول اهللا» تجربه خوبى در سينماى   در سويى فيلم«محمد رس
ــش اصلى  ــو فيلم «پرويز» را داريم و پرس ــت و از آن س ما اس
ــراى مخاطب  ــت كه فيلم را ب ــينما كجاس اينكه بدنه اصلى س
ــال دارم» افزود:  ــه 15 س ــن تران ــاختند.كارگردان «م مى س
ــد فيلم را با نيت جذب مخاطب بسازيم و اين  ــمان باش حواس
اتفاق رونق را به سينما مى دهد و اميدوارم در دوره پيش رو به 
كاركرد سينما براى تفريح و انديشه در قالب جذابيت بازنگرى 
شود. شرط اول سينما جذابيت است و بايد به اين سمت سوق 

داده شويم كه اثرى را ببينيم و آرامش به دست آوريم.
ــينماگران مطالبات خود را از  وى در پايان گفت: از يك سو س
ــووالن انتظاراتى از  ــووالن مى خواهند و از سوى ديگر مس مس
ــت. سينما  ــده اس ــينما دارند و در اين ميان مخاطب گم ش س

سليقه ها و ذائقه هاى مختلف دارد و اميدوارم ادامه پيدا كند.
ــه يك هنرى  ــد كه با درج ــم همچنين اعالم ش در اين مراس
ــول صدر عاملى نيز موافقت شده و حكم وى پس از امضاى رس

 وزير ارشاد به اين كارگردان اهدا مى شود.

ــاره به مميزى نمادهاى  رييس مركز رسانه هاى ديجيتال ارشاد، با اش
ــام «خليج فارس»،  ــتى در بازى هاى خارجى حاضر در ج شيطان پرس
ــارس در اين رقابت ها توضيحاتى  پيرامون نبود بازى مرتبط با خليج ف

ارائه كرد.
به گزارش مهر در نشست خبرى دومين دور از مسابقات جام بازى هاى 
ــانه هاى ديجيتال  ــعه رس ــج فارس»  كه  در مركز توس رايانه اى «خلي
ــويان رييس اين مركز با اشاره به اينكه  برگزار شد،  سيد مرتضى موس
مجتمع هاى فرهنگى ديجيتال در استان هاى مختلف عهده دار برگزارى 
ــطح استان هاى مختلف ارائه  اين مسابقات هستند گفت: بازى ها در س
مى شوند و در پايان اين مجتمع فرهنگى ديجيتال در تهران، عهده دار 

برگزارى فينال بازى هاست.
ــاد، به ويژگى اين دوره از  رييس مركز رسانه هاى ديجيتال وزارت ارش
مسابقات جام بازى هاى رايانه اى خليج فارس اشاره كرد و افزود: امسال 
كاربران بيشترى را نسبت به سال گذشته جذب كرده ايم و تعداد جوايز 
هم بيشتر شده است. همچنين در برگزارى دومين دوره جام بازى هاى 
ــاماندهى امور جوانان وزارت ورزش،  رايانه اى خليج فارس معاونت س
ــز ملى فضاى  ــوزش و پرورش، مرك ــازمان دانش آموزى وزارت آم س
ــازمان فناورى  ــهردارى، س مجازى، بنياد ملى بازى هاى رايانه اى، ش

اطالعات و منطقه آزاد قشم يارى مى كنند.
ثبت نام در جام بازى هاى رايانه اى خليج فارس آغاز مى شود

موسويان با اشاره به اينكه ثبت نام براى شركت در جام بازى هاى خليج 
فارس از اول مهرماه آغاز مى شود گفت: ثبت نام به صورت آنالين است 
و عالقمندان مى توانند به پورتال تمامى مراكز فرهنگى ديجيتال شبكه 
ــى بازى هاى رايانه اى و  ملى فرهنگ، وزارت ورزش و جوانان، بنياد مل
سايت www.iranpjc.com/ir مراجعه كنند. مسابقات از 15 تا 20 
ــابقات در تهران از نيمه دوم آبان ماه  ــود و فينال مس مهر برگزار مى ش

شروع و تا 28 اين ماه ادامه دارد.
ــاد  ــاى ديجيتال وزارت فرهنگ و ارش ــانه ه به گفته رييس مركز رس
ــده و دو بازى ــاى ايرانى ش ــال توجه ويژه اى به بازى ه ــالمى امس اس
ــه  ك ــين»  آتش ــاى  ه ــليك  و «ش ــى»  فرازمين ــاى  «ارتش ه
ــار  اختي در  ــتند  هس ــوردار  برخ ــى  جهان ــتانداردهاى  اس از 
ــتين  ــين نخس ــاى آتش ــليك ه ــد. ش ــه ان ــرار گرفت ــران ق كارب
ــده و از  ــاخته ش ــران س ــه در اي ــت ك ــدى اس ــه بع ــازى آنالين س ب

جذابيت هاى بسيارى برخوردار است.
ــه  ــى ك ــاى خارج ــه بازى ه ــاره ب ــا اش ــن ب ــويان همچني موس
ــده اند  ــه ش ــارس ارائ ــج ف ــه اى خلي ــاى رايان ــازى ه ــام ب در ج
ــالدى 11  ــته مي ــاه گذش ــه م ــا» ك ــروف «پوت ــازى مع ــت: ب گف
ــد در جام  ــرده ان ــازى ك ــن آن را ب ــورت آنالي ــه ص ــر ب ــون نف ميلي
ــود و بازى «واركرفت» كه يك بازى  بازى هاى خليج فارس ارائه مى ش
ــت نيز در جام در اختيار كاربران قرار مى گيرد. در اين  استراتژيك اس
ــتى وجود دارد ما اين نمادها را حذف و  دو بازى نمادهاى شيطان پرس

به جاى آن نشان جام بازى هاى رايانه اى خليج فارس را قرار داده ايم.
«شوفر» و «گلدن گلوپ» به بازى جمعى تبديل شوند

او به شرايط حضور دو بازى «شوفر» و «گلدن گلوب» اشاره كرد و گفت: 
ــته  ــده اند. اگر امكان بازى دس اين دو بازى به صورت انفرادى توزيع ش
جمعى براى اين دو عنوان فراهم شود مى توانند در جام بازى هاى رايانه 

اى خليج فارس شركت كنند.
موسويان در پاسخ به اينكه علت موازى كارى مركز رسانه هاى ديجيتال 
با بنياد ملى بازى هاى رايانه اى كه هر دو زيرمجموعه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى هستند چيست گفت: بنياد، مغز متفكر بازى هاى رايانه 
ــط بنياد ريخته  ــت. برنامه هاى استراتژيك در سطح كشور توس اى اس
مى شود و سياست گذار در اين زمينه هم بنياد ملى بازى هاى رايانه اى 
است اما ما از بازى ها و بازى سازان آماتور حمايت مى كنيم و تالشمان 
ــت كه توجه كاربران را از بازى هاى رايانه اى خارجى به بازى  بر اين اس
ــوق دهيم. همچنين بازى هاى خارجى پرمخاطب را نه  هاى داخلى س

حذف كه ويرايش مى كنيم.
«خليج فارس» فقط يك نام است

ــام ــابقات ج ــوان مس ــه عن ــر ك ــگار مه ــه خبرن ــخ ب وى در پاس
ــدام از بازى به  ــا هيچ ك ــت؛  ام ــه اى خليج فارس اس  بازى هاى رايان
ــوان اين  ــن، عن ــش از اي ــد گفت: پي ــى ندارن ــارس ارتباط ــج ف خلي
ــازى هاى  ــه جام ب ــود كه ب ــاى ديجيتال ب ــازى ه ــام ب ــابقات ج مس
ــذارى تنها ــام گ ــن ن ــام داد و  اي ــر ن ــارس تغيي ــج ف ــه اى خلي رايان

 به خاطر پاسداشت خليج فارس بود.
وى ادامه داد: ضمن اينكه توليد بازى هاى رايانه اى بسيار زمان بر است. 
براى مثال ساخت بازى «ارتش هاى فرازمينى» از سال 90 كليد خورد و 
خود بازى مسال عرضه شد.   ما توليد بازى رايانه اى با عنوان خليج فارس 

را آغاز كرده ايم اما انتشار آن زمان مى برد.
بازى سازى غيرمتمركز مى شود

ــوال مهر مبنى بر اينكه بازى سازان در  ــخ به ديگر س موسويان در پاس
ــراى توليد بازى  ــتان ها ب ــتند و فضايى در شهرس تهران متمركز هس
ــانه هاى  ــت: آيا مركزرس ــرار نمى گيرد گف ــازان ق ــار بازى س در اختي
ــت تدوين  ــاى رايانه اى، برنامه اى را در دس ــاد ملى بازى ه ديجيتالبني
ــتان ها،  ــاى فرهنگى ديجيتال در اس ــتفاده از مجتمع ه دارد كه با اس
ــز رواج دهد.وى ــران ني ــر به جز ته ــهرهاى ديگ ــازى را در ش بازى س

 ادامه داد: به عبارتى هم بنياد ملى هم مركز رسانه هاى ديجيتال وزارت 
ــازان آماتور و حرفه اى كه  ارشاد و هم وزارت ورزش و جوانان از بازى س
در شهرستان ها فعاليت مى كنند حمايت مى كند. همچنين بنياد ملى 
بازى هاى رايانه اى با شبكه دوم سيما قرارداد بسته تا بازى هاى برگزيده 

معرفى و تبليغ شوند.

در نشست جام بازى هاى رايانه اى مطرح شد؛

حضور بازى هاى خارجى روز، در جام خليج فارس
عرضه خوب،  مصرف را در ميان 

مردم باال مى برد

دانشگاه مستقل هنرهاى سنتى
 بايد شكل بگيرد

رييس سازمان سينمايى:

كشورهاى دنيا
 در حسرت 

چهره هاى سينماى 
ايران هستند



خبر خبر 

ــدن دو محيط بان  ــت چهارمحال و بختيارى از مجروح ش مديركل محيط زيس
چهارمحال و بختيارى در منطقه حفاظت شده سبزه كوه خبر داد.

ــدن دو محيط بان در منطقه حفاظت شده  شهرام احمدى با اشاره به مجروح ش
سبزه كوه، اظهار داشت: اين دو محيط بان در هنگام بازرسى دو متخلف وارد شده 
ــبزه كوه مجروح شدند.وى تصريح كرد: افراد متخلف  به منطقه حفاظت شده س
ــوند و درگيرى آنها سبب افتادن  ــى با محيط بان درگير مى ش در هنگام بازرس
ــد.وى افزود:  ــيب به وى ش ــى در اين منطقه و ايجاد آس ــان از ارتفاع محيط بان
محيط بانان با وجود آسيب ديدن و مجروح شدن متخلفان را كه يك اسلحه غير 
مجاز نيز حمل مى كردند دستگير كرده و تحويل نيروى انتظامى دادند.احمدى 
عنوان كرد: درحال حاضر وضعيت سالمتى محيط بانان خوب است و از بيمارستان 
مرخص شده اند.سبزكوه از مهم ترين مناطق تحت حفاظت استان  است كه شامل 
ــرقى چهارمحال و بختيارى مى شود.منطقه حفاظت شده سبز كوه  كوه هاى ش
قبل از سال 1365 به صورت منطقه آزاد مورد حفاظت قرار مى گرفت ولى از سال 
ــده و به دليل دارا بودن پتانسيل هاى غنى  1365 با بررسى و مطالعات انجام ش
گياهى و جانورى و توپوگرافى ويژه به صورت منطقه شكار ممنوع تحت حفاظت 
ــال 1369 و حفاظت موثر به صورت منطقه حفاظت  قرار گرفت.پس از آن در س
شده به تصويب شوراى عالى حفاظت محيط زيست رسيد و در سال 1370با اين 

نام مورد حفاظت قرار گرفت.

به گزارش زاينده رود و به نقل از دفتر امور فرهنگى و ارتباطات اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان چهارمحال و بختيارى، 
بهمن عسگرى سوادجانى گفت: به مناسبت روز جهانى گردشگرى، پنجم 

مهرماه بازديداز موزه هاى استان چهارمحال و بختيارى رايگان است.
ــاعت بازديد از موزه ها در اين روز، از 9 صبح لغايت  وى اظهار داشت: س

18 عصر است.
عسگرى با بيان اينكه هشت موزه تحت پوشش اداره كل ميراث فرهنگى، 
ــت، عنوان كرد:  ــگرى چهارمحال و بختيارى اس صنايع دستى و گردش
موزه هاى چهارمحال و بختيارى شامل موزه كار و زندگى، حمام و سنگ 
در مجموعه تاريخى فرهنگى چالشتر، موزه پوشاك در مجموعه تاريخى 
ــعد  ــردار اس ــتى در قلعه س فرهنگى امير مفخم دزك و موزه صنايع دس
ــتى و گردشگرى  ــت. مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دس بختيارى اس
ــتان شناسى در شهركرد،  استان چهارمحال و بختيارى گفت: موزه باس
ــمه هاى مردم شناسى در  موزه آب در شهرستان كوهرنگ و موزه مجس

شهرستان بروجن نيز قابل بازديد براى عموم است.

استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به ظرفيت رويش گياهان دارويى گفت: 
كشت گياهان دارويى در چهارمحال و بختيارى مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

ــتكى در بازديد از مجتمع پايلوت كشت گياهان دارويى  قاسم سليمانى دش
در جاده فرخ شهر - شهركرد با بيان مطلب فوق افزود: چهارمحال و بختيارى 

به عنوان يكى از رويشگاه هاى گياهان دارويى در زاگرس به شمار مى رود.
ــرايط آب و هوايى و اقليمى مناسب زمينه رويش گياهان  وى يادآور شد: ش

دارويى بسيارى را در اين استان فراهم كرده است.
ــداث مجتمع هاى  ــرد: بايد اح ــارى عنوان ك ــتاندار چهارمحال و بختي اس
ــرار گيرد  ــتر ق ــورد توجه بيش ــتان م ــى در اين اس ــت گياهان داروي كش
ــم  ــان فراه ــالن و جوان ــارغ التحصي ــراى ف ــتغال ب ــاد اش ــه ايج و زمين
ــى ــان داروي ــرآورى گياه ــت و ف ــه كش ــه اينك ــاره ب ــا اش ــود.وى ب ش

ــتان را فراهم كند، ادامه داد: بايد از اين  ــتر اس  مى تواند زمينه توسعه بيش
ــتاندار چهارمحال و بختيارى  ظرفيت براى توسعه استان استفاده شود.اس
ــر جوان و جوياى كار در اين حوزه فراهم  گفت: بايد زمينه براى فعاليت قش
شود و مراقبت كنيم افرادى در اين مسير وارد شوند كه با هدف توليد گياهان 
دارويى فعال شده اند.سليمانى تصريح كرد: بسيارى از گياهان دارويى ارزش 
افزوده بسيارى دارند و مى توان اين گياهان دارويى را به كشورهاى مختلف 

صادر كرد.

مدير كل محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى:
مجروحيت دو محيط بان در منطقه حفاظت 

شده سبزه كوه

مدير كل ميراث فرهنگى:
بازديد از موزه هاى چهارمحال و بختيارى 

رايگان مى شود

استاندار چهارمحال و بختيارى:
كشت گياهان دارويى 

مورد توجه بيشتر قرار گيرد

مشاور دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور با اهداى لوح سپاس به استاندار 
چهارمحال و بختيارى به علت حمايت هاى همه جانبه وى از كتابخانه  هاى عمومى 

استان تقدير كرد.
« مهردخت وزيرپور» در نخستين روز سفر خود به چهارمحال و بختيارى در ديدار 
با استاندار، حمايت هاى همه جانبه وى از كتابخانه  هاى عمومى استان را ستودنى 
دانست و اظهار اميدوارى كرد: راهى را كه آغاز كرده ايد ادامه داشته باشد تا شاهد 
توسعه همه جانبه و پيشرفت هر چه بيشتر استان و كشور باشيم.وى با اشاره به 
نقش آموزش و پرورش در ايجاد عادت به مطالعه افزود: دانش آموزان بايد عادت 
به مطالعه پيدا كرده و در نهايت كتابخوان و با سواد به عنوان دانشجو وارد دانشگاه 
شوند.وزيرپور به تالش هاى صورت گرفته در نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور و 
استان ها اشاره كرد و افزود: كتابداران در سراسر كشور در حال تالش براى توسعه 
فرهنگ كتاب و كتاب خوانى هستند و در حوزه  فرهنگ ايثارگرانه و بى صدا تالش 

مى كنند.
مشاور دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور مطالعه را زير بناى توسعه فرهنگى 

ــه رهبر انقالب در  ــت و گفت: همان طور ك جامعه دانس
ــاب و كتاب خوانى و  ــان به اهميت كت نطق هاى ش

ــس محترم جمهور نيز  كتاب دار مى پردازند و ريي
ــبت به اين مهم توجه خاص دارند ما نيز بايد  نس
ــعه  ــن راه كه در نتيجه توس ــام وجود در اي با تم
ــت قدم  ــر خواهد داش ــه را در ب فرهنگى جامع

برداريم.
در ادامه «قاسم سليمانى»، استاندار چهارمحال و 
بختيارى نقش و اهميت كتاب خوانى در جامعه را 

يادآور شد و اظهار كرد: در حوزه  كتابخانه هاى 

عمومى انجام وظيفه كرده ام و بايد تالش كنيم كه وقتى ميزهاى مديريت را تحويل 
مى دهيم باقيات صالحات دنبالش باشد.وى افزود: مديران استان همه  اهل تالش 
هستند و نوآورى دارند از همين رو ما هم متناسب با تالش، فعاليت و عالقه دوستان 
آنان را حمايت مى كنيم.به گفته  وى، در گذشته انسان باسواد كم بود اما نسبت به 
بيشتر كتاب هاى دينى مطلع بودند و حافظ خوانى، سعدى خوانى و شاهنامه خوانى 
ــعدى يك فريضه محسوب مى شد. مى كردند و حفظ اشعار حافظ و مولوى و س

استاندار چهارمحال وبختيارى خاطرنشان كرد: كتاب خوانى يك فرهنگ حسنه 
بود كه پس از اسالم غنايى چشمگير داشت.سليمانى با اشاره به عالقه  خود به كتاب 
و كتاب خوانى گفت: در همه جا از خانه تا محل كار در كنار من يك كتاب باز است 

تا در اولين فرصت ممكن سطرى از آن بخوانم.
در پايان اين مراسم تقديرنامه دبير كل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور توسط 

«مهردخت وزيرپور» به استاندار چهار محال و بختيارى تقديم شد.

ــك دارائى هاى اختصاص  افزايش چند برابرى مبلغ تمل
ــده به كتابخانه هاى عمومى استان، خريد زمين  داده ش
ــر مربع در  ــاحت 7000 مت ــه مس ــه مركزى ب كتابخان
ــط سازمان مديريت  بهترين نقطه  شهر شهركرد توس
ــه اداره كل كتابخانه هاى  ــزى و اهدا آن ب و برنامه ري
عمومى استان و قرار دادن آن در پروژه هاى ملى و 
استانى، اهداء كتاب هاى شخصى خود به 
كتابخانه هاى عمومى، پيگيرى وصول 
ــهردارى ها، اختصاص  نيم درصد ش
مبالغى براى خريد كتاب هاى مشاهير 
استان به منظور اهدا به كتابخانه هاى 
ــات  ــكيل منظم جلس عمومى، تش
ــتمر در اين  ــن و حضور مس انجم
جلسات بخشى از اقدامات استاندار 
ــش  ــال و بختيارى در ش چهارمح
ــال در حوزه  كتاب و  ماهه  نخست س

كتابخوانى بوده است.
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مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى)
ــده:  ــماره پرون ــى: 139403902127000014 ش ــماره آگه 5/493 ش
ــماره بايگانى  ــاى اجرائى به ش ــاس پروندهه 8704002127000033 بر اس
8700034 الى 8700042 تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره چهل و نه فرعى 
ــاحت  ــهرضا به مس ــى واقع در بخش يك ثبتى ش ــه اصل از يكصد و هفتاد و س
9812/50 متر مربع مورد ثبت صفحه 280 دفتر 316 با حدود اربعه ذيل: شماالً 
به طول 119 متر ديواريست به كارخانه 117/48 شرقا اول به طول 72/90 متر 
در و ديواريست به پياده رو خيابان سى مترى دوم به طور پخ به طول چهارده متر 
و چهارده سانتيمتر خط مفروضى است به قسمتى كه از مورد ثبت مستثنى شده 
در موقع نوسازى جز خيابان شود، جنوبا اول به طول 100 متر در و ديواريست به 
خيابان 30 مترى دوم به طور پخ به طول 14/14 خط مفروضى است به قسمتى 
كه از مورد ثبت مستثنى شده كه در موقع نوسازى مى بايستى جز كوچه شود. 
غربا به طول 73 متر در و ديواريست به پياده رو خيابان حقوق ارتفاقى ندارد به نام 
ــت بانضمام كليه ماشين  شركت نمك طبى سپاهان ثبت و سند صادر شده اس
ــعابات آب، برق، گاز منصوبه كه به موجب  آالت و تاسيسات و مستحدثات و انش
ــورخ  ــورخ 1379/12/11 و 155043 م ــماره 151915 م ــى ش ــناد رهن اس
1380/10/1 و 157900 مورخ 1381/6/13 و 159286 مورخ 1381/10/11 و 
160286 مورخ 1381/12/14 و 162107 مورخ 1382/4/17 و 163906 مورخ 
1382/9/18 و 168275 مورخ 1383/8/20 و 178155 مورخ 1385/06/01 
ــركت مذكور در رهن بانك  ــماره 56 اصفهان از طرف ش ــمى ش دفتراسناد رس
صادرات شعبه اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى بستانكار تقاضاى 
صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بستانكار باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئين نامه اصالحى مربوطه موارد رهن 
ــرگ ارزيابى  ــط مامور اجرا و ب ــس تنظيمى توس ــه برابرصورت مجل ارزيابى ك
كارشناس رسمى دادگسترى بدين شرح توصيف و ارزيابى گرديد. ارزيابى عرصه 
و اعيان، مكان مورد بازديد به صورت كارخانه نمك سازى با عنوان تجارى (نمك 
تصفيه ليپار)مى باشد و داراى 9812/5 متر مربع عرصه و مستحدثات موجود در 
آن به شرح زير مى باشد: 1- انبار مواد غير خوراكى با مساحت 152/2 متر مربع 
و ارتفاع متوسط 4 متر با ديوارهاى باربر آجرى از نوع آجر لفتون نمادار، پوشش 
ــقف از خرپا شيب دار با  ــازه س كف از نوع بتن، درب و پنجرهها از نوع آهنى، س
تركيب لوله آهنى و نبشى و پوشش سقف از نوع تورى مرغى، پشم و شيشه و ورق 
گالوانيزه 2- ساختمان انبار تجهيزات و ماشين آالت و تعميرات با مساحت142 
متر مربع و ارتفاع متوسط 3/4 متر شامل ديوارهاى باربر آجرى از نوع آجر لفتون 
نمادار، پوشش كف از نوع بتنى، درب و پنجره ها از نوع آهنى ، سازه سقف از خبرپا 
ــاختمان نگهبانى با  ــقف از ورق گالوانيزه مى باشد. 3- س ــش س با نبشى و پوش
ــامل ديوارهاى باربر آجرى از نوع آجر لفتون نمادار،  مساحت 48/3 متر مربع ش
سقف از نوع تيرآهن، طاق ضربى، درب و پنجره ها از نوع آهنى و پوشش كف از 
نوع موزائيك مى باشد. 4- سكوى گاز با مساحت 24/8 متر مربع شامل ديوار كش 
با آجر لفتون نمادار، تا ارتفاع 1/4 متر با سنگ ازار و بقيه ارتفاع تا زير سقف عالوه 
بر ستونهاى قوطى باركشى سقف درها گوشههاى آن از نوع تورى فلزى اسكلت 
ــش آن از ورق گالوانيزه ذوزنقهاى مى باشد. 5-  سقف از نوع قوطى آهنى و پوش
ساختمان ادارى به مساحت 200/6 متر مربع شامل ديوارهاى باربر آجرى، سقف 
از نوع تيرچه بلوك، درهاى داخلى از نوع چوبى ساده درب و پنجرههاى خارجى 
ــانتى متر، پوشش روى  ــراميك 30×30 س ــش كف از نوع س از نوع چوبى، پوش
ــش نماى بيرونى از سنگ  ديوارها در داخل ساختمان از اندود گچ و رنگ، پوش
ــرويس بهداشتى از نوع  ــش ديوارهاى آشپزخانه و س چينى 7 سانتى متر، پوش
كاشى و كف از سراميك سامانه سرمايشى از نوع كولر آبى و سامانه گرمايشى از 
بخارى گاز سوز مى باشد. 6- سوله بسته بندى با مساحت 985 متر مربع شامل 
سوله فلزى با ارتفاع پايه ها در كنار 6 متر و ارتفاع تاج سوله 7/5 متر و سقف از نوع 

تورى مرغى، پشم و شيشه و ورق گالوانيزه، ديوارهاى سوله از نوع آجر لفتون و به 
صورت دو طرف نماسازى شده كه تا ارتفاع 1/9 متر آن در داخل سوله سراميك 
شده است. در اضالع شمالى و جنوبى اين سوله دو سوله فرعى با مشخصات زير 
ــوله فرعى جنوبى) آزمايشگاه- با مساحت 127/3 متر  واقع شده است. 1-6 (س
مربع و ارتفاع متوسط 4/5 متر شامل سوله فلزى و سقف از تورى مرغى، پشم و 
ــورت دو طرف نما،  ــر لفتون و به ص ــه و ورق گالوانيزه، ديوارها از نوع آج شيش
ديوارهاى داخلى نيز به صورت دو طرف نما اجرا شده است. كل ساختمان داراى 
سقف دو پوش از نوع چوبى، پنجرهها از نوع آهنى حفاظ دار، پوشش كف از نوع 
ــامانه سرمايشى از نوع كولر آبى و سامانه  سراميك، كابينتها از نوع ام دى اف، س
ــوله فرعى شمالى) با مساحت  گرمايشى از نوع بخارى گازى مى باشد. 2-6 (س
290 متر مربع و ارتفاع متوسط 4/5 متر شامل سوله فلزى و سقف از تورى مرغى، 
پشم و شيشه و ورق گالوانيزه، ديوارها از نوع آجرى با آجرهاى لفتون به صورت 
دو طرف نما، كه در داخل اين سوله (بسته بندى) و قسمتى از سوله بزرگ فضايى 
به طول 21 متر و عرض 8/5 متر (شامل 6 متر عرض سوله فرعى شمالى و 2/5 از 
عرض سوله بسته بندى اصلى) و مساحت كل 178/5 متر مربع كه پوشش داخلى 
ديوار ضلع شمالى آن از سراميك پوششى ديوار باربر ضلع جنوبى آن شامل سه 
ــراميك، يك سوم وسط از شيشه  قسمت كه پوشش يك سوم پائين ديوار از س
ــوم فوقانى ديوار از ورق گالوانيزه ذوزنقهاى  سكوريت داخل قاب فلزى، و يك س
استفاده شده است و پوشش كف اين فضاى محصور شده داخل سوله از نوع سنگ 
و سقف آن از نوع سبك (ورق گالوانيزه زيرسازى مربوطه) مى باشد 7- ساختمان 
ــاحت 158/6 متر مربع و ارتفاع 3/2 متر شامل  رختكن و سالن غذاخورى با مس
ــقف از نوع تيرچه بلوك  ــازى شده، س ديوارهاى باربر آجرى با آجر لفتون نماس
ــپزخانه از نوع كاشى و  ــنگ چينى، پوشش ديوارهاى آش پوشش كف از نوع س
ــپزخانه داراى اپن سنگى،  ــنگى چينى كريستال و آش پوشش كف آن از نوع س
پوشش ديوارها در رختكن تا ارتفاع 1/1 متر سنگ چينى و كليه در و پنجره ها از 
نوع چوبى و سامانه گرمايشى از نوع بخارى گازى مى باشد. 8- سرويس بهداشتى 
و اتاق برق و انبار ضايعات با مساحت 61/2 متر مربع شامل ديوارهاى باربر آجرى 
از نوع لفتون نما سازى شده، سقف از نوع تيرچه و بلوك، پوششى كف ازنوع سنگ 
پوشش ديوارها در داخل از نوع كاشى مى باشد. 9-انبار كنار سرويس بهداشتى 
ــاحت 21/2 متر مربع با ديوارهاى باربر آجرى از نوع آجر لفتون نماسازى  با مس
شده سقف از نوع تيرچه و بلوك، پوشش كف از نوع بتنى و پوشش رويه ديوارها 
از نوع پالستر ماسه و سيمان و اندود تخته ماله اى مى باشد. 10- محوطه سازى 
شامل ديواركشى دو طرف نماى محوطه با آجر لفتون به ارتفاع متوسط سه متر 
و طول حدود 400 متر، موزائيك كارى با مساحت حدود 250 متر مربع، سكوى 
ــش كف و ديوارها از كاشى،  ــتخر بتنى داخل آن با پوش بتنى تخليه نمك و اس
آسفالت و زير سازى مربوط با مساحت حدود 5000 متر مربع مى باشد. با توجه 
به موارد فوق، نوع و قدمت ساختمانها موقعيت ملك، نوع كاربرى و ساير عوامل 
موثر ديگر ارزش ششدانگ پالك و مستحدثات مبلغ چهارده ميليارد ريال اعالم 
مى گردد. ارزيابى ماشين آالت و تاسيسات: در اين كارخانه محصول نهايى به دو 
روش توليد مى گردد: 1) توليد نمك به صورت كريستاله (بلور مجدد) 2) توليد 
ــو (هيدروميل) كه بسيارى از تاسيسات و تجهيزات بين  نمك به صورت شستش
در خط توليد مشترك مى باشد. الف: ماشين آالت خط توليد: 1- حوضچه محول 
آب و نمك به همراه تجهيزات پمپ و سير كوله و لوله كشى ها تماما استاينلس 
استيل و ضد خورندگى 2-مخزن ذخيره آب نمك به ظرفيت 2000 ليتر به همراه 
ــده. 3- تجهيزات انتقال آب نمك به واحد  ــيون و بدنه آهنى پالست ش فوندانس
تصفيه و محلول سازى به همراه پمپها 4- مخازن محلول سازى و همزنها و پمپها 
ــود و كربنات) تماماً استاينلس استيل)  و تجهيزات جانبى آن (جهت افزودن س
ــامل همزنها و تجهيزات جانبى آن  5- دو دستگاه همزن محلول آب نمك كه ش
(استاينلس استيل) 6- فيلتر شنى (سختى گير) با تجهيزات جانبى و شيرآالت 

(استاينلس استيل) 7- تيكنر تماما استاينلس استيل با تجهيزات جانبى و لوله 
ــيها 8- مخزن ذخيره آب نمك تصفيه شده به ظرفيت 9000 ليتر به همراه  كش
ــده 9- يك دستگاه بويلر (ديگ بخار)  فونداسيون به بدنه آهنى سند پالست ش
ساخت ماشين سازى اراك و كليه تجهيزات جانبى از قبيل رادياتورها و مخازن 
ــتگاه  ــى هاى مربوطه به همراه تابلو برق مجزى 10- دو دس كندانس و لوله كش
كيستااليزر (تغليظ آب نمك) به همراه تجهيزات مربوطه تماما استاينلس استيل 
11- دو دستگاه مبدل حرارتى 12- دو دستگاه پمپ سيركوله به همراه تجهيزات 
مربوطه تماما استاينلس استيل 13- كندانسور به همراه تجهيزات مربوطه تماماً 
استاينلس استيل 14- دو دستگاه سانتريفيوژ و متعلقات آن (يك عدد رزرو و يك 
ــاى گرداننده به همراه  ــتگاه برج خنك كننده و پمپه عدد در خط) 15- دو دس
ــتم جداساز دانههاى نمك به  پمپها و لوله كشيها و تجهيزات جانبى 16- سيس
همراه تجهيزات و اتصاالت استاينلس استيل 17- يكدستگاه خشك كن به همراه 
تجهيزات و متعلقات به ظرفيت 5 تن 18- يكدستگاه سرند سه طبقه با تجهيزات 
ــيلو) به ظرفيت 220 تن 20- يك  آن 19- دو مخزن ذخيره نمك محصول (س
ست دستگاه يد زنى تمام اتوماتيك به ظرفيت 5 تن 21- چهار ست دستگاه بسته 
ــزات متعلقه و  ــراه ويبراتورها و تجهي ــيرينگ) به هم بندى و پركن عمودى (ش
ــين آالت و  ــتفاده) جمع كل ارزش ماش ــت غير قابل اس تابلوهاى برق (يك س
تجهيزات مربوط به خط توليد (21رديف فوق الذكر) جمعاً به مبلغ هفده ميليارد 
و نهصد و پنجاه ميليون ريال برآورد مى گردد. ب) استخر ذخيره: آب به ظرفيت 
400 متر مكعب با تجهيزات مربوطه جمعاً مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون 
ريال برآورد مى گردد. ج) برج توليد: شامل فونداسيون و اسكلت فلزى و پوشش 
گالوانيزه رنگى و كفيها جمعاً مبلغ بيست و يك ميليارد ريال برآورد مى گردد. چ) 
برج محلول سازى: (تصفيه آب نمك) به همراه فونداسيون و تجهيزات جانبى آن 
جمعاً به مبلغ شش ميليارد و سيصد ميليون ريال برآورد مى گردد. د) تجهيزات 
جانبى و كارگاهى: شامل: 1- دو دستگاه ترانس جوش 2- يك دستگاه تراكتور 
3- مخزنهاى سوخت روغن 4- باسكول 60 تنى ديجيتال 5- كمپرسورهاى هوا 
(سه دستگاه) 6- يك دستگاه نوار نقاله 10 مترى 7- كپسول هاى آتش نشانى 
8- يك دستگاه ترازوى 500 كيلو گرم 9- سه دستگاه چرخ دستى جهت انتقال 
ــاير تجهيزات جمعا به مبلغ يك ميليارد و يكصد  ــته بندى و س محصول به بس
ميليون ريال برآورد مى گردد. ن) تجهيزات آزمايشگاهى: جمعا به مبلغ پانصد 
ــتراك و تاسيسات برق و سيستم انتقال 1-  ميليون ريال برآورد مى گردد. و) اش
ــماره پروانه 20171 به ظرفيت 245 كيلو وات به همراه تابلو  اشتراك برق به ش
برق اصلى و كابل كشيها و تجهيزات انتقال با خط توليد و تابلو خازن 2- تاسيسات 
روشنايى به همراه كابل كشى جمعاً به مبلغ دو ميليارد ريال برآورد مى گردد. ه) 
اشتراك و تاسيسات آبرسانى و چاه عميق: 1- اشتراك آب با شماره 24797100 
ــتم انتقال 2- پروانه چاه عميق (به  با قطر 3/4 اينچ به همراه لوله كشيها و سيس
ــبكه داخلى و  ــه همراه تجهيزات انتقال به ش عمق 75 مترى) و دبى 10 اينچ ب
ــون ريال برآورد مى  ــه ميليارد و پانصد ميلي مخازن ذخيره فلزى جمعا مبلغ س
گردد. (جمع دو رديف) ى) اشتراكات و تاسيسات گاز (تاسيسات و تجهيزات گاز): 
ــت كاهش فشار با ظرفيت  ــماره پرونده 2985 و ليس اشتراك گاز طبيعى به ش
1000 متر مربع بر ارتفاع به همراه تجهيزات انتقال جمعاً به مبلغ چهار ميليارد و 
ــين آالت و  ــرآورد مى گردد. ارزش پايه كل مجموعه ماش پانصد ميليون ريال ب
ــات به مبلغ پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون  تجهيزات و تاسيس
ريال برآورد مى گردد.در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه 
ــهرضا تشكيل مى گردد. از  مورخ 1394/07/20 در شعبه اجراى ثبت اسناد ش
ــده از تاريخ  ــك مورد مزاي ــد و طبق اعالم بان ــروش مى رس طريق مزايده به ف
ــده از مبلغ هفتاد و دو  ــد. مزاي 1394/5/22 تا تاريخ 1395/5/22 بيمه مى باش
ــال 72650000000 ريال) جمع مبالغ  ــصد و پنجاه ميليون ري ميليارد و شش
ــنهادى و به هر كس كه خريدار مى  كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيش

باشد فروخته مى شود و چنانچه روز مزايده با تعطيل پيشى بينى نشدهاى مواجه 
ــكيل مى گردد طالبين مى توانند قبل از  ــه مزايده تش گردد روز بعد از آن جلس
تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: جاده شهرضا، اصفهان شهرك صنعتى 
سپهرآباد خيابان اصلى پالك 21 كد پستى 31979-86371 به عمل آورند الزم 
به ذكر است كه كليه هزينه ى قانونى اعم از هزينه هاى انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمى و ماليات دارائى و عوارض شهردارى و بدهيهاى مربوطه به حق انشعاب و 
آبونمان، آب و برق و گاز و ساير هزينههاى متعلقه بر عهده برنده مزايده مى باشد. 
ــخ 1394/07/01  ــده رود در تاري ــه زاين ــت در روزنام ــى يكنوب ــن آگه اي
ــئول واحد اجراى اسناد  ــود. محمد مهدى يوسفيان –مس چاپ و منتشر مى ش

رسمى شهرضا
ابالغ راى

ــه: 360-94/5/25 مرجع  ــماره دادنام ــده: 94-136 ش ــه پرون 6/530 كالس
رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت 
ــم نظامى جنب  ــانى اصفهان، خ حكي ــت احمد صابريان به نش محمد به مديري
ــته مطالبه بخشى از  كوچه 33 . خوانده: بابك ذوالمجدى مجهول المكان خواس
وجه چك شماره 787741-93/12/26 به مبلغ 14/800/000 ريال به انضمام 
ــارت تاخير تاديه. با عنايت به محتويات پرونده و  ــارات قانونى و خس مطلق خس
ــيدگى را اعالم و  به شرح آتى مبادرت  اخد نظريه مشورتى اعضاء شورا ختم رس
به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
ــد صابريان به طرفيت  ــنه حضرت محمد به مديريت احم صندوق قرض الحس
ــى  ــته مطالبه مبلغ 14/800/000 ريال بخش ــك ذوالمجدى به خواس آقاى باب
ــك انصار به انضمام  ــماره 787741-93/12/26  به عهده بان از وجه چك به ش
مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول  مستندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى  در  جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
ــبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه  و محكمه پسندى در مقام اعتراض نس
ــد كه به استناد مواد  ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
ــى  ــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرس 310 و 313 قانون تج
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به  پرداخت مبلغ 14/800/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 185/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت  تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/12/26) تا 
ــر آگهى در حق  خواهان صادر و اعالم مى نمايد.  تاريخ اجراى حكم  وهزينه نش
ــل واخواهى در اين  ــت روز پس از ابالغ قاب راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 
ــد. قاضى شعبه 27 شوراى  خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باش

حل اختالف اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

6/480 شماره صادره: 94040952424951 چون تمامى ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى پالك 1348 فرعى از شماره 128  واقع در هنجن بخش 10 ثبت نطنز 
ــنى فرزند قدرت اله در جريان  كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام زهره محس
ــت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به  ثبت اس
ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود  دستور قس
پالك مرقوم در روز 94/8/12 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. تاريخ انتشار: 1394/07/1 م الف 185عباسعلى عمرانى- رئيس ثبت 

اسناد و امالك نطنز

مشاور دبيركل نهاد كتابخانههاى عمومى كشور مطالعه را زير بناى توسعه فرهنگى 
ــه رهبر انقالب در  ــت و گفت: همان طور ك جامعه دانس

ــاب و كتاب خوانى و  ــان به اهميت كت نطقهاى ش
ــس محترم جمهور نيز  كتاب دار مىپردازند و ريي
ــبت به اين مهم توجه خاص دارند ما نيز بايد  نس
ــعه  ــن راه كه در نتيجه توس ــام وجود در اي با تم
ــت قدم  ــر خواهد داش ــه را در ب فرهنگى جامع

برداريم.
در ادامه «قاسم سليمانى»، استاندار چهارمحال و 
بختيارى نقش و اهميت كتاب خوانى در جامعه را 

يادآور شد و اظهار كرد: در حوزه  كتابخانههاى 

ــك دارائىهاى اختصاص  افزايش چند برابرى مبلغ تمل
ــده به كتابخانههاى عمومى استان، خريد زمين  داده ش
ــر مربع در  ــاحت 7000 مت ــه مس ــه مركزى ب كتابخان
ــط سازمان مديريت  بهترين نقطه  شهر شهركرد توس
ــه اداره كل كتابخانه هاى  ــزى و اهدا آن ب و برنامه ري
عمومى استان و قرار دادن آن در پروژههاى ملى و 
استانى، اهداء كتابهاى شخصى خود به 
كتابخانههاى عمومى، پيگيرى وصول 
ــهردارىها، اختصاص  نيم درصد ش
مبالغى براى خريد كتاب هاى مشاهير 
استان به منظور اهدا به كتابخانههاى 
ــات  ــكيل منظم جلس عمومى، تش
ــتمر در اين  ــن و حضور مس انجم
جلسات بخشى از اقدامات استاندار 
ــش  ــال و بختيارى در ش چهارمح
ــال در حوزه  كتاب و  ماهه  نخست س

كتابخوانى بوده است.

شهردار فرخ شهر:
فرخ شهر ظرفيت تبديل به
 قطب گردشگرى را دارد

شهردار فرخ شهر گفت: بخش فرخ شهر ظرفيت تبديل به قطب گردشگرى را دارد 
و بايد از ظرفيت هاى رسانه اى براى معرفى اين شهر استفاده شود.

فرشاد توحيد نيا با اشاره به اينكه بخش فرخ شهر ظرفيت تبديل به قطب گردشگرى 
ــانه اى براى معرفى اين شهر استفاده شود، اظهار  را دارد و بايد از ظرفيت هاى رس
داشت: توانمندى ها و ظرفيت هاى فرخ شهر بايد معرفى شود و رسانه هاى مجازى، 
روزنامه ها و صدا و سيما نقش مهمى در معرفى اين ظرفيت ها دارند.وى عنوان كرد: 
بخش فرخ شهر داراى ظرفيت هاى گردشگرى بسيارى است كه اگر مورد توجه قرار 
گيرد و در حوزه گردشگرى روى اين ظرفيت ها كار شود، شاهد توسعه گردشگرى 
ــهر بيان كرد: شهر فرخ شهر داراى  در شهر فرخ شهر خواهيم بود.شهردار فرخ ش
ــت كه اين يكى از مهم ترين ويژگى هاى مردم اين منطقه  مردمى اخالق مدار اس
ــمار مى رود.وى عنوان كرد: تالش داريم كارهاى فرهنگى در فرخ شهر مورد  به ش
توجه بيشتر قرار بگيرد، چرا كه پيشرفت همه حوزه هاى عمرانى، اقتصادى و... يك 
شهر مرهون توسعه فرهنگى است.شهردار فرخ شهر يادآور شد: فرخ شهر به عنوان 
دروازه استان چهارمحال و بختيارى است و تالش داريم كه سيماى اين شهر زيباتر 
ــود.توحيدنيا عنوان كرد: هم اكنون اقدامات زيباسازى در سطح شهر فرخ شهر  ش
در حال انجام است كه مهم ترين اقدامات انجام شده رنگ آميزى مدارس فرخ شهر 
وتوسعه و زيباسازى فضاى سبز شهر و... بوده است.وى بيان كرد: همفكرى با بزرگان 

شهر و نخبگان منطقه براى توسعه شهر فرخ شهر مورد توجه قرار مى گيرد.

وزيرپور در چهار محال و بختيارى 
عنوان كرد؛

نقش موثر آموزش و پرورش 
درايجاد عادت  به مطالعه
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ــازى چينى عالقه وافرى به كپى بردارى از سرى  شركت هاى موبايل س
گوشى هاى آيفون دارند و چه در ظاهر و چه در امكانات سعى مى كنند 
ــده و به اين ترتيب از سفره پهن  به محصول اپل تا جاى ممكن شبيه ش

شده و آماده سهمى ببرند. 
ــه امكانات و نمايش نقات قوت شيوه بازاريابى  كپى به جاى خود، مقايس
ــركت چينى  ــوم شده است. ش ــود مرس ــت كه مدتى مى ش ديگرى اس
شياومى (Xiaomi) چند وقتى است تالش مى كند سهمى از بازارهاى 
ــى را تداوم  ــاص داده و موفقيت داخل ــم به خود اختص برون مرزى را ه

بخشد. 
 Weibo در حساب كاربرى خود در Lin Bin مدير عامل اين شركت
 Mi (مشابه چينى فيسبوك) پستى منتشر نموده و دوربين سلفى گوشى

4c را با آيفون 6 مقايسه كرده است.
ــلى بر پشت و يك  ــى 5 اينچى 4c Mi يك دوربين 13 مگاپيكس گوش

دوربين 5 مگاپيكسلى در جلو دارد. 
لنز دوربين جلو با زاويه ديد 85 درجه معادل لنز 24 ميلى مترى بوده و 
ــش تا هفت نفر را كنار يكديگر در كادر دوربين جاى دهد.  قادر است ش
ــا دوربين جلوى  ــت تازه خود اين قابليت 4c Mi را ب Lin Bin در پس
ــه نموده كه تصوير آن در ادامه مطلب 1/2 مگاپيكسلى آيفون 6 مقايس

 مى بينيد. 
 1080p ــر ــوح تصوي ــى از وض ــن گوش ــش 5 اينچى اي ــه نماي صفح
ــراى امور  ــت Snapdragon 808 ب ــپ س ــوده، از چي ــوردار ب برخ
ــت RAM و 16 گيگابايت حافظه  ــه، دو گيگاباي ــى نيرو گرفت پردازش
داخلى دارد و انرژى خود را از باترى 3120 ميلى آمپر ساعتى مى گيرد. 
ــه  ــى 200 دالر عرض ــى حوال ــه قيمت ــپتامبر و ب ــردا 22 س 4c Mi ف

مى شود.

 4c Mi مقايسه دوربين سلفى شياومى
و آيفون 6

مشاور امور بين الملل دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى در حوزه علم 
ــالمى ايران پس از انقالب اسالمى  و فناورى تاكيد كرد:جمهورى اس
ــد و امروز پروانه  ــت در پيله خود توانمندى هايش را جمع كن توانس

فناورى نانو ايران در حال پرواز است.
ــخنرانان كليدى  ــرا به عنوان يكى از س حميدرضا اميرى نيا كه اخي
كنفرانس بين المللى مديريت فناورى و مهندسى پورتلند به آمريكا 
سفر كرده بود، درباره دستاوردهاى اين سفر گفت: كنفرانس مديريت 
ــوزه مديريت  ــى از دو كنفرانس معتبر در ح ــى يك فناورى و مهندس
فناورى در دنيا محسوب مى شود كه از سال 1991 ميالدى هر سال به 
همت دانشگاه پورلند آمريكا ( يك سال در پورتلند و سال بعد در يكى 

از كشورهاى ديگر) برگزار مى شود.
ــى  ــى مديريت فناورى و مهندس ــزود: در كنفرانس بين الملل وى اف
پورتلند امسال، 270 مقاله ارائه و هشت سخنران كليدى از 35 كشور 

ــوراى ملى تحقيقات  دنيا به ارائه مطالب خود پرداختند كه رييس ش
ــاور وزير علوم اتيوپى از  كانادا، قائم مقام شركت هيتاچى ژاپن و مش

جمله سخنرانان كليدى اين دوره از كنفرانس بودند.
ــوع «حكمرانى  ــا موض ــه ب ــخنرانى خود ك ــاره س ــا درب ــرى ني امي
ــورهاى در حال توسعه با مطالعه موردى  فناورى هاى نوظهور در كش
توسعه فناورى نانو در ايران» ارائه كرده بود، اظهار داشت: در ابتداى 
اين ارائه به موقعيت جغرافيايى و تاريخى ايران اشاره و تاكيد شد كه 
در طول تاريخ فناورى و مهندسى در ايران چه نقش هايى داشته است. 
ــران از «منارجنبان»  ــى اي ــه فناورى هاى تاريخ ــزود: از جمل وى اف
اصفهان به عنوان يكى از برج هاى با فناورى «هاى  تك» روز در قرن 
14 ميالدى و در زمان سلجوقيان و همچنين به فناورى استفاده شده 
در مسجد امام(ره) در اصفهان اشاره شده كه در آن بدون هيچ سيستم 

صوتى مى توان براى هزار نفر سخنرانى كرد.
اميرى نيا با بيان اينكه ايرانيان در طول تاريخ به صنعت و تكنولوژى 
ــاره وضعيت ايران پس از  ــد، تصريح كرد: در ادامه درب اهميت داده ان
وقوع انقالب اسالمى توضيحاتى ارائه شد به طورى كه قبل از انقالب، 
توليدات علمى ايران ناچيز بود اما پس از آن روند رشد توليدات علمى 

محققان ايرانى آغاز و هم اكنون در جمع برترين هاى دنيا قرار دارد.

مشاور امور بين الملل دبيرشوراى عالى انقالب فرهنگى در حوزه علم 
ــرفت هاى ايران در بيوتكنولوژى گفت: هم  و فناورى با اشاره به پيش
اكنون 18 داروى «هاى تك» بيو تكنولوژى در ايران توليد مى شود كه 
هر يك گرم برخى از آنها معادل 500 تا يك ميليون دالر ارزش دارند و 
تنها چند كشور معدود موفق به كسب دانش فنى توليد آنها شده اند.

وى ضمن تشريح وضعيت فناورى نانو در ايران گفت: در سال 2000 
ميالدى، ايران در جايگاه 57 دنيا در توليد علم نانو قرار داشت كه هم 
اكنون به رتبه هفت دنيا ارتقا يافته است، بيش از 300 محصول مبتنى 
ــود دارد و بيش از 20 هزار محقق در  بر فناورى نانو ايرانى در بازار وج

فناورى نانو در كشور فعاليت مى كنند.
اميرى نيا با بيان اينكه دوره هاى دكترى فناورى نانو در 18 دانشگاه 
ــخنرانى تاكيد شد كه ايران  ايران فعالند، خاطرنشان كرد: در اين س
براى فناورى نانو يك مدل و سيستم نوآورى فناورانه بر اساس شرايط 

بومى براى توسعه اين فناورى دارد.
ــالمى ايران در  ــه توانمندى هاى علمى جمهورى اس وى با بيان اينك
ــيارى حوزه ها از جمله فناورى نانو حتى براى همسايگان كشور  بس
ــطح  ــت هاى موجود در س ــزوم معرفى ظرفي ــت بر ل ــناخته اس ناش

بين الملل تاكيد كرد.

ــگاه صنعت نفت، فناورى هاى كسب شده   رييس پرديس باالدستى پژوهش
اين پژوهشگاه درباره ازدياد برداشت صنعت نفت و گاز را تشريح كرد و گفت: 
افزايش برداشت در سه روش چاه محور، تاسيسات محور و مخزن محور تعريف 

شده است.
ــعه ميدان نفتى اهواز در  محمدرضا كمالى از آغاز عملياتى شدن طرح توس
موضوع ازدياد برداشت خبر داد و گفت: توافق اجراى اين پروژه از سال گذشته 
آغاز شده است و هم اكنون پس از تدوين نقشه راه ، شناسايى و مطالعات انجام 

شده، اين پروژه وارد مرحله عملياتى شده است.
ــعه ازدياد برداشت ميدان يادآوران در  وى گفت: پس از اين طرح، طرح توس

غرب كارون نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.
كمالى با بيان اينكه اين پروژه قرار است طى 10 سال به مرحله نهايى برسد، 
گفت: ازدياد برداشت در سه سطح چاه محور، تاسيسات محور و مخزن محور 

انجام خواهد گرفت.
ــتى  ــوى پرديس باالدس ــه از س ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب وى با اش
ــت از شناسايى پتانسيل هاى پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه ازدياد برداش

ــاس اين طرح، مقادير  ــيل هاى گازى در ناحيه لرستان خبر داد كه بر اس ش
شيل هاى گازى براى ذخيره سازى شناسايى مى شود.

رييس پرديس باالدستى پژوهشگاه صنعت نفت همچنين از طرح مطالعات 
ــاختمانى به عنوان يكى ديگر  از طرح هاى  ــى س چينه نگارى و زمين شناس
ــگاه خبر داد و گفت: اين طرح با سنگ منشاء مولد نفت  فناورانه اين پژوهش
ــاس مطالعات انجام گرفته،  ــيد و بر اس و گاز در منطقه كپه داغ به پايان رس
مشخص شد سازندهاى مبارك، شمشك و چمن بيد مى توانند منشاء مولد 

نفت و گاز شوند.
استفاده از فناورى نانو در ازدياد برداشت نفت

وى با اشاره به استفاده از فناورى نانو در مطالعات انجام شده در حوزه ازدياد 
برداشت از مقاوم سازى ديواره چاه براى سياالت حفارى خبر داد و گفت: در 
اين پروژه از بستر فناورى نانو براى پايدارسازى ديواره چاه استفاده شده كه 

اين مطالعات به مرحله صنعتى نيز رسيده است.
كمالى از تهيه دوغاب سيمان حفارى فوق سبك با استفاده از فناورى نانو به 
ــگاه صنعت نفت خبر  ــتاوردهاى به دست آمده در پژوهش عنوان يكى از دس
داد كه در ميان ساير كشورها بى نظير است و گفت: با استفاده از اين فناورى، 
ــيمان و كاهش زمان بندش سيمان خواهيم شد  شاهد افزايش استحكام س
كه اين فناورى در 17 حلقه چاه مناطق نفت خيز و دو ميدان نفتى با موفقيت 

به كار برده شده است.
ــاره به اينكه ايران به  رييس پرديس باالدستى پژوهشگاه صنعت نفت با اش
دانش فنى سيمان و االستيك دست يافته است، گفت: با اين دستاورد، مشكل 

لوله جدارى در ميدان نفتى مارون حل شده است.
كسب دانش فنى تكنولوژى اسيدزنى

ــده به صورت طرح هاى جامع  ــاره به طرح هاى تحقيقاتى انجام ش وى با اش
آزمايشگاهى از طرح تزريق آب و گاز در راستاى جلوگيرى از رسوب آسفالتى 
و رسوب مواد معدنى در چاه هاى نفت و گاز خبر داد و گفت: در حوزه طرح هاى 
محور توليد نيز، ايران به دانش فنى تكنولوژى اسيدزنى براى افزايش شرايط 
ــت يافته است، در همين حال كنترل رسوب  مخزن در فشار و دماى باال دس
ــاخص پرديس باالدستى در محور توليد است  آسفالتى از ديگر طرح هاى ش

كه مطالعات آزمايشگاهى آن انجام شده است.
ــه در بيش از 150  ــگاهى صورت گرفت ــاره به تحقيقات آزمايش كمالى با اش
ــت، گفت: ازدياد برداشت در سه  ميدان نفتى و گازى در حوزه ازدياد برداش
روش  چاه محور، تاسيسات محور و مخزن محور در سه بازه زمانى كوتاه مدت، 

ميان مدت و بلندمدت  10 ساله تعريف شده است كه هم اكنون اين پروژه در 
بزرگ ترين ميدان نفتى كشور كه همان ميدان اهواز است، وارد فاز عملياتى 

شده است.
توليد چهار محصول نرم افزار تخصصى در زمينه علوم زمينى

ــاره به توليد چهار  ــگاه صنعت نفت با اش ــتى پژوهش رييس پرديس باالدس
ــى نفت از ايده تا محصول  نرم افزار تخصصى در زمينه علوم زمينى و مهندس
خاطرنشان كرد: اين نرم افزار هم اكنون در مناطق نفت خيز جنوب و مديريت 

اكتشاف و شركت نفت خيز پارس مورد استفاده قرار گرفته است.
ــت نفت را رسيدن به يك ميليون بشكه نفت  وى هدف از پروژه ازدياد برداش
خام عنوان كرد و گفت: اميدواريم خروجى اوليه اين طرح تا دو سال آينده در 

ميدان نفتى اهواز ديده شود.
ــگاه ها و  ــا دانش ــترهاى همكارى ب ــردن بس ــا ك ــه مهي ــاره ب كمالى با اش
شركت هاى معتبر خارجى در حوزه پژوهش در اين بخش گفت: قصد داريم 
ــتند را شناسايى  ــركت هاى نفتى كه داراى فناورى هاى اثبات شده هس ش

كنيم.
رييس پرديس باالدستى پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به وضعيت پژوهش و 
فناورى ايران در حوزه ميادين نفتى، گفت: در زمينه ازدياد برداشت و توسعه 
ــر روى 20 مخزن مطالعات  ــم و تاكنون حداقل ب ميادين خوب عمل كردي
ــده است و به جرات  ــاخت مدل و توسعه ميدان انجام ش زمين شناسى تا س
مى توان گفت جزو معدود مراكز تحقيقاتى در منطقه خاورميانه هستيم كه 

در اين زمينه خوب عمل كرده ايم.

ــگاه هاى صاحب نام و صاحب تكنولوژى در  كمالى ايجاد شبكه سازى با دانش
ــگاه عنوان كرد و گفت: در  ــورها را از جمله برنامه هاى اين پژوهش ساير كش
حوزه بعضى دانش ها گوى سبقت را از بعضى شركت هاى صاحب نام فناورى 
گرفته ايم و فناورى توليد شده را كاربردى و صنعتى كرده ايم؛ اما در بسيارى 
از تكنولوژى هاى اين صنعت همچنان نيازمند شراكت با شركت هاى خارجى 

هستيم.
ــور از شركت  ــت در كش ــركاى قبلى پروژه ازدياد برداش ــاره به ش وى با اش
ــتات اويل» و «هيدرو» نام برد و گفت: يكى از تجربيات موفق ما پروژه  «اس
ازدياد برداشت با شراكت استات اويل در سال هاى قبل بود كه مورد موافقت 
نيز قرار گرفت، بر اين اساس قصد داريم با مطالعات پژوهش محور، طرح هاى 
توسعه اين چنينى را دنبال كرده تا مشكالت حفارى در ميادين نفتى را حل 
ــگاه صنعت نفت با تاكيد بر اينكه  ــتى پژوهش كنيم. رييس پرديس باالدس
افزايش برداشت غير صيانتى از مخازن نفتى ضربه جبران ناپذيرى به مخازن 
خواهد داشت، گفت: چنانچه برداشت ذخاير مديريت شده نباشد، ميليون ها 

بشكه نفت با ضرر همراه خواهد بود.
به گفته كمالى، ايران با داشتن 9/3 درصد نفت قابل برداشت و 18/2 درصد 
ــت جهان داراى رتبه اول از نظر مجموع ذخاير هيدروكربنى  گاز قابل برداش
ــت. وى افزود: ايران داراى 650 ميليارد بشكه نفت درجا است  در جهان اس
كه با احتساب ضريب بازيافت 24 درصد ذخاير آن به 156 ميليارد بشكه بالغ 
ــت بالغ بر 494 ميليارد بشكه  مى شود و در صورت ثابت بودن ضريب برداش

نفت در زير زمين باقى خواهد ماند.

طرح توسعه ميدان نفتى اهواز آغاز شد؛

 ازدياد برداشت 

با فناورى نانو

شركت اپل اعالم كرد كه در حال اجراى اقدامات الزم براى پاك سازى 
كدهاى مضرى است كه به همراه برخى از اپليكيشن هاى متداول آيفون 

و آيپد در چين منتشر شده اند.
در اين حمله سايبرى، مهاجمان نسخه قالبى يكى از نرم افزارهاى اپل را 
كه براى توليد اپليكيشن هاى iOS كاربرد دارد، توليد و توسعه دهندگان 

نرم افزار را براى دريافت آن ترغيب كرده اند. 
اپليكيشن هايى كه با استفاده از اين ابزار كامپايل (ترجمه) مى شوند، 
قادرند اطالعات خصوصى كاربران را به سرقت برده و براى سرورهايى كه 

تحت كنترل مهاجمين است، ارسال كنند. 
ــى را از طريق اين  ــدارهاى قالب ــى توانند هش ــن مهاجمين م همچني
ــال كنند تا صاحبان اين  ــتگاه هاى آلوده ارس ــن ها براى دس اپليكيش

دستگاه ها را به اعالم گذرواژه ها و ساير اطالعات حساس وادار كنند.
 WeChat ــيار محبوب ــامل اپليكيشن بس اپليكيشن هاى آلوده ش
ــن دريافت موسيقى و يك  محصول شركت Tencent، يك اپليكيش

اپليكيشن كرايه اتومبيل است.
در خارج از كشور چين نيز چند اپليكيشن آلوده از جمله يك ابزار اسكن 

كارت ويزيت موسوم به CamCard منتشر شده است.
ــط نرم افزار  ــركت اپل گفت كه اپليكيشن هايى كه توس سخنگوى ش
ــگاه  ــده بودند، به طور كامل از فروش قالبى XcodeGosht توليد ش
ــعه دهندگان ــركت اپل در حال همكارى با توس ــدند. ش اپل حذف ش

 اپليكيشن هاى موبايل است تا از به كارگيرى نسخه سالم Xcode براى 
بازسازى اپليكيشن ها اطمينان حاصل كند. 

ــركت اپل هزينه هنگفتى را صرف نظارت بر اپليكيشن هاى عرضه  ش
شده در فروشگاه هاى Appstore مى كند و اين نظارت شامل كيفيت، 

كارآيى و از همه مهم تر، امنيت اپليكيشن ها مى شود.
ــايبرى  ــه س ــن حمل ــان از اي ــروه آگاه از متخصص ــه دو گ ــا ك از آنج
ــعه  ــت. گروه اول، توس ــوع اين حمله جالب توجه اس غافل ماندند، وق
دهندگان اپليكيشن هاى موبايل بودند كه بر اساس اعالم متخصصان 
امنيتى، فريب ابزار قالبى را خوردند و با استفاده از آن بستر مناسبى را 
ــار بدافزار فراهم كردند.  گروه دوم، ناظران كيفى شركت اپل  براى انتش
بودند كه به طور معمول در كار خود بسيار دقيق هستند، اما در اين مورد 

نتوانستند، عامل خطر را به درستى تشخيص دهند.

 معاون آموزش، پژوهش و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ــركت هاى دانش بنيان پيشرفته در  ــت ش طى تفاهم نامه اى قرار اس
ــرفته در صنايع  ــاى پيش ــاورى ه ــوند تا فن ــتقر ش ــهرها مس كالنش

رسوخ پيدا كند.
ــت تخصصى صنعتى كاربردهاى فناورى  على اصغر توفيق در نشسس
ــتر  نانو در صنعت خودرو با بيان اينكه اين برنامه ها براى ارتباط بيش
عرضه كنندگان دانش و فناورى و متقاضيان است، گفت:  هدف ما از 
برگزارى اين نمايشگاه ها عرضه دانش فنى توسط محققان و آشنايى 

آنها با متقاضيان است.
وى در خصوص آمار و اطالعات ايران در حوزه نانو افزود: در حال حاضر 
ــگاه  ــگاه در مقطع دكترى، 35 دانش تعداد 21 هزار محقق، 15 دانش
ــد، 16 هزار مقاله در ISI  و 57 آزمايشگاه تخصصى در  در مقطع ارش

حوزه نانو فعاليت مى كنند.
ــتقر در مراكز رشد،  ــركت مس ــت: همچنين 103 ش وى اظهار داش
ــد كننده  ــركت تولي ــوالت نانويى، 25 ش ــده محص 237 توليد كنن
تجهيزات آزمايشگاهى، 72 شركت خدماتى و 36 شركت بازرگانى در 

حوزه نانو  فعاليت دارند.
ــت و  ــا در حوزه هاى نانو مواد، بهداش ــركت ه توفيق با بيان اينكه ش
سالمت، ساختمان سازى، كشاورزى و بسته بندى، صنعت خودرو و... 
در حال فعاليت هستند، گفت: تنها پنج درصد شركت هاى دانش بنيان 

در صنعت خودرو فعاليت دارند.
ــار هستيم و بايد به دنبال   وى ادامه داد: ما در صنعت خودرو تحت فش
رشد،  توسعه و اشتغال در زمينه صنعت باشيم. بايد دانش در اين زمينه 

رسوخ پيدا كند تا به پيشرفت هايى برسيم.

ــركت هاى ــتقرار ش ــن نامه اس ــى آيي ــه تازگ ــان اينكه ب ــا بي وى  ب
ــه به تصويب  ــان چهار وزارتخان ــرفته مي ــش بنيان و صنايع پيش  دان
ــن وزارتخانه هاى  ــت، گفت: اين آيين نامه با توافقات بي ــيده اس رس
« علوم، تحقيقات و فناورى»،« صنعت، معدن و تجارت»،« بهداشت 
و آموزش پزشكى» و« اقتصاد» منعقد شده است و قرار است به دولت 

ارجاع داده شود.
ــاس اين آيين نامه شركت هاى دانش بنيان پيشرفته  وى افزود: بر اس
ــوند و دور از مركز شهر نباشند.  مى توانند در كالن شهرها مستقر ش
اين آيين نامه با هدف رسوخ فناورى پيشرفته در صنايع به دولت ابالغ 
مى شود .به گفته وى اصوال اين نوع آيين نامه ها بدون تغيير در دولت 

به تصويب مى رسند.
ــاط صنعت و  ــراى ارتب ــاى وزارت صنعت ب ــت ه ــر فعالي وى از ديگ
ــرفصل هاى حمايتى براى بنگاههاى صنعتى  دانشگاه گفت: ايجاد س
ــاركتى،  ــهيالت حمايتى و مش ــت دانش بنيان، ارائه تس داراى فعالي
ــاى مرتبط، حمايت از  ــنهاد بندهاى قانونى و تهيه آيين نامه  ه پيش
ــه اقداماتى  ــوخ فناورى در صنعت از جمل ــعه براى رس تحقيق و توس
ــته براى ارتباط صنعت و دانشگاه  ــال گذش هستند كه در طول دو س

انجام داده ايم.
ــد كاالهاى رقابت پذير   ــه در قانون رفع موانع تولي توفيق با بيان اينك
ــراى حمايت از  ــيد نيز اقداماتى ب ــته به تصويب رس ــال گذش كه س
ــت: شركت هاى  ــركت هاى دانش بنيان صورت گرفت، اظهار داش ش
توليدى كه فعاليت تحقيق و توسعه خود را با دانشگاه ها آغاز مى كنند، 
ــوند بدين صورت كه پنجاه درصد  مى توانند از اين قانون بهره مند ش

هزينه تحقيق و توسعه به  اين شركت ها باز مى گردد.

معاون پژوهشى وزارت صنعت خبرداد:اپل در چين، به ويروس آلوده شد
استقرار شركت هاى دانش بنيان و صنايع پيشرفته در كالنشهرها

پروانه فناورى نانو ايران، 
پيله شكسته و در حال پرواز است
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ــقانى،  ــرف ابراهيم واش ــه از ط ــم جداگان ــان طى دو حك ــد دهاق از واح
ــز تحقيقات  ــالمى، مراك ــگاه آزاد اس ــاورى دانش ــت پژوهش و فن معاون
«آسيب هاى اجتماعىـ  فرهنگى» و «مديريت استراتژيك» دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد دهاقان مجوز رسمى تأسيس گرفتند.
ــدف مطالعه  ــىـ  فرهنگى» با ه ــيب هاى اجتماع ــز تحقيقات «آس مرك
مؤلفه هاى اجتماعى و فرهنگى تأثيرگذار بر عملكرد سيستم در راستاى 
ــد كه بتواند در زمانى كه امواج  بهبود مستمر اوضاع اجتماعى تأسيس ش
متعدد و شديد تهاجم فرهنگى با ابزارهاى نوين و به ظاهر جذاب ارزش هاى 
فرهنگى و اجتماعى را تحت تأثير مخرب خود قرار داده است، برنامه ريزى 
مناسبى درخصوص آسيب هايى از اين دست داشته باشد. از سويى مركز 
ــام توصيه هاى مديريت  ــا هدف انج ــتراتژيك» ب تحقيقات «مديريت اس
به صورت مشاوره راهبردى به منظور مساعدسازى فضاى سازمانى جهت 
استقرار مديريت استراتژيك، تدوين برنامه راهبردى براى انواع سازمان ها 
ــراى برنامه براى  ــال اول اج ــردى در حداقل دو س ــارت راهب و اعمال نظ
سازمان هاى طرف قرارداد است. در عصر فراصنعتى و توسعه تجارت جهانى و 
در ارتباط با فرآيند جهانى شدن و جهانى سازى با روندها و رويدادهاى ناآشنا 
و غافلگير كننده اى كه مديران با آن روبه رو هستند، اين مركز با بهره گيرى 
ــتاوردهاى علمى در حوزه مديريت راهبردى تالش مى كند  از آخرين دس
تا به سازمان ها كمك كرده  و ضمن شناسايى آسيب هاى مديريت سنتى 
موجود، ساختارهاى خود را به منظور پذيرش سيستم مديريت راهبردى 

بازسازى كرده و از طريق مهندسى مجدد، بهبود بخشد.

مدير اداره ورزش و جوانان شهرستان تيران و كرون گفت: همايش بزرگ 
پياده رويى خانوادگى در تيران برگزار مى شود.عباس مراديان با بيان اينكه 
ورزش سالم به خصوص پياده رويى هاى خانوادگى باعث افزايش سالمت 
عمومى جامعه مى شود، اظهار كرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس همايش 
ــود.مدير اداره ورزش  ــى در تيران برگزار مى ش بزرگ پياده رويى خانوادگ
ــاعت7  ــرون تصريح كرد: اين همايش س ــتان تيران و ك و جوانان شهرس
ــمت  ــال جارى از ميدان آزادى تيران به س ــوم مهر ماه، س روز جمعه، س
ــد.مراديان اضافه كرد: برگزارى مستمر  پارك كوهستان انجام خواهد ش
همايش هاى پياده رويى خانوادگى به مناسبت هاى مختلف در سال مى تواند 

فرهنگ ورزش و پياده رويى را در بين مردم نهادينه كند.

جلسه مشكالت شهردارى هاى شهرستان مباركه با حضور معاون عمرانى و توسعه 
وزارت كشور برگزار شد.

ــنگ خندان دل با بيان اينكه بيشتر  ــعه وزارت كشور هوش معاون عمرانى و توس
جمعيت كشور در شهرها سكونت دارند و خدمات رسانى به شهرها متنوع است 
ــانى نقش فعالى داشته باشند به اين داليل به  و بايد شهردارى ها در خدمات رس
شهردارى ها اهميت ويژه اى مى دهيم.وى با بيان اينكه بخش هايى كه به صورت 
سنتى به مردم و جامعه خدمات رسانى مى كنند به دليل برخى از مشكالت، باعث 
پايين آمدن راندمان كارى آنها شده، افزود با بررسى هايى كه براى عالج بخشيدن 
به اقتصاد شهرها و روستاها انجام شده توانستيم با برنامه ريزى بسيارى از آن ها 
ــهرى  را مرتفع كنيد.خندان دل با بيان اينكه براى بهبود اقتصاد بايد مديريت ش
ــوراها برگرفته از قانون است و  را بهبود دهيم عنوان كرد: نظام شهردارى ها و ش
ــده و در مقايسه با برخى از  مدت زيادى نيست كه شوراهاى اسالمى تشكيل ش
جوامع كه حدود يك قرن است شوراهاى آن ها تشكيل شده است تجربه كمترى 
دارند؛ ولى در صدد هستيم با برنامه ريزى قدم هاى خوبى در راستاى ارتقاء جايگاه 
ــور با بيان اينكه  ــالمى برداريم .معاون عمرانى و توسعه وزارت كش شوراهاى اس
ــاخت هاى فرهنگى، آموزشى و عمرانى را در  هر اندازه به روستاها توجه و زير س
ــهرها جلوگيرى مى كنيم.وى با اشاره به  روستاها فراهم نماييم از مهاجرت به ش
ــاره كرد وگفت: 1240شهر در كشور وجود دارد  سرانه بودجه كالنشهرها نيز اش
كه 8 شهر آن كالنشهر و36درصد جمعيت شهر نشين درآن شهر ها مستقرند كه 
حدود 70درصد از بودجه كل شهردارى ها درآن هشت شهر هزينه مى شود كه 

نسبت به ديگر شهر هاى كشور رقم قابل توجه است.
ــتان ارائه كرد و گفت: شهرستان مباركه در  ــى از شهرس فرماندار مباركه گزارش
ــر مربع ودر  ــاحت 1020/5كيلومت ــتره اى به مس جنوب غربى اصفهان در گس
ــال بختيارى و ــتان چهار مح ــوب غربى اصفهان واقع و با اس 45 كيلومترى جن
شهرستان هاى لنجان، شهرضا، دهاقان، فالورجان و اصفهان هم مرز بوده وداراى 
اقليم نيمه خشك خنك وتابستان هاى خشك بوده و مناطق محدود در جنوب 
غربى داراى اقليم نيمه گرمسيرى است.ذاكرى با بيان اينكه يكى از دغدغه هاى
ــت  ــتان پرداخت ارزش افزوده اس ــاى شهرس ــا و دهيارى ه ــهردارى ه مهم ش
عنوان كرد: با كاهش فروش محصوالت صنايع شهرستان على الخصوص صنعت 
ــتان از ارزش افزوده با  فوالد مباركه، درآمد شهردارى ها و دهيارى هاى شهرس
ــده كه در روند اجراى پروژه هاى عمرانى تاثير گذاشته كه  مشكالتى روبه رو ش

درخواست داريم در اين خصوص نيز مساعدت الزم صورت گيرد .
ــركت بازيافت بيان  ــهردارى ها و دهيارى ها را احداث ش وى يكى از نيازهاى ش
ــركت بازيافت  ــارات و مجوزات الزم، ش ــورت تخصيص اعتب كرد و گفت : در ص
پسماند به صورت مشترك بين شهرستان هاى دهاقان، مباركه و شهرضا احداث 
مى شود كه مقدمات اوليه آن نيز فراهم شده است .محمد شرفا شهردار مباركه به 
نمايندگى شهرداران شهرستان مباركه  با اشاره به مشكالت شهردارى ها گفت: 
شهرستان مباركه حدود 110 هزار هكتار و با جمعيتى 140 هزار نفرى و با حضور 
400 شركت فعال شهرستانى صنعتى است، 20 كيلومتر از رود خانه زاينده رود 

در مسير شهرستان مباركه است.
ــديدى به درآمد هاى ارزش افزوده دارد و در  ــتگى ش وى افزود: شهرستان وابس
ــب جدى  ــته با توجه عدم فروش صنايع كه دوچار آس ــال گذش اين يكى دو س
شده، شهرداران بر اساس در آمد هاى قبلى كار پروژه هاى مهمى شروع كرده اند 
ــه تعطيلى اين ــزوده  آاليندگى منتهى ب ــدم پرداخت ارزش اف كه با توجه به ع

پروژه ها مى باشد.
ــتان  ــهرداران و دهياران شهرس ــدد ش ــات متع ــا توجه به جلس ــرفا افزود: ب ش
ــو ببريم.وى  ــدى جل ــا را به كن ــم و پروژه ه ــو را نگهداري ــن ج ــته ايم اي توانس
ــت و به همين  ــتر اس ــتان بيش ــن پروژه هاى از توان مالى شهرس اضافه كرد: اي
ــود كه ــتان مباركه داده ش ــه شهرس ــوص بايد ب ــهيالت در اين خص دليل تس
ــتان اصفهان يكى از  ــبز اس ــوند.مباركه نگين س ــرعت تكميل ش پروژه ها به س
شهرستان هاى بسيارمهم فرهنگى، صنعتى و كشاورزى ايران در استان اصفهان 

است. اين شهرستان داراى دو بخش، 5 نقطه شهرى و 34 روستا مى باشد. 

كسب مجوز رسمى فعاليت مراكز 
تحقيقاتى واحد دهاقان 

معاون عمراني و توسعه وزارت كشور:
شهردارى ها  بايد در خدمات رسانى

 نقش فعالى داشته باشند

ــيلك نماد مدنيت بر پايه  ــان با بيان اينكه س سرپرست فرماندارى كاش
دانش است، گفت: فعاليت هاى سازمان هاى مردم نهاد براى معرفى آن و 
كم كردن آسيب ها، در صورتى مى تواند مفيد باشد كه مبتنى بر آگاهى، 
ــراف بر  ــرايط زمانى و مكانى و با اش همه جانبه نگرى، در نظر گرفتن ش

اطالعات كامل، دقيق و جامع االطراف باشد.
حميدرضا مومنيان در خصوص مباحث مطرح شده اين روزها پيرامون 
سيلك اظهار كرد: كاشان بيش از هر زمان ديگر نيازمند حضور هوشمندانه 
سازمان هاى مردم نهاد است. سازمان هاى مردم نهاد نماد مشاركت مردم 
در مسائلى است كه شهر منطقه و زندگى آنان را تحت تأثير قرار مى دهد و 

رويكرد دولت تدبير و اميد هم در اين راستا است.
وى تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 60 سازمان مردم نهاد در حوزه هاى 
مختلف در كاشان مجوز فعاليت دارند. البته اثرگذارى مردم در حوزه هاى 
مختلف اجتماعى سابقه تاريخى و ديرينه به قدمت سيلك دارد.سرپرست 
فرماندارى كاشان افزود: حضور خيرين در حوزه هاى سالمت، بهداشت و 
درمان، مدرسه سازى، دانشگاه سازى، مسجد و حسينيه و تكيه و آب انبار 
نشان مى دهد مردم كاشان در خصوص مشاركت اجتماعى پيشرو هستند.

ــويه است، تأكيد كرد:  مومنيان با بيان اينكه البته اين يك جريان دوس
فرماندارى سعى مى كند فرآيند صدور مجوز براى سازمان هاى مردم نهاد 
و فعاليت هاى آنان را تسهيل و تسريع كند. تالش ما اين بوده است كه مردم 
را براى حضور قانونمند و با ساز و كار مشخص در فعاليت اجتماعى تشويق 

و ترغيب كنيم و انتظار مى رود سازمان هاى مردم نهاد نير در تعامل متقابل 
دغدغه ها و مالحظات مديريت شهرى را مورد توجه قرار داده و مباحث را 
در يك بازه زمانى طوالنى مدت مورد قضاوت قرار داده و از بخشى نگرى و 
نتيجه گيرى هاى عجوالنه پرهيز كنند.سرپرست فرماندارى كاشان اضافه 
كرد: رويكرد دولت تدبير و اميد در فعاليت هاى اجتماعى و سازمان هاى 
ــاركت مردم است و روند اعطاى مجوز به  مردم نهاد باز كردن فضاى مش

سازمان هاى مردمى مويد اين ادعا است.
مومنيان، ظرفيت هاى جديد مردمى ناشى از فناورى هاى نوين و روز را 
ــانه هاى مجازى، شبكه هاى اجتماعى و  مورد توجه قرار داد و گفت: رس
همه اينها ابزارى، براى مشاركت بيش از پيش سازمان هاى مردم نهاد و 
مشاركت هاى مردمى است ولى بايد توجه كنيم از آسيب هاى احتمالى 

اين فضا به سالمت عبور كنيم.
ــت ابزارها در خدمت مچ گيرى هاى شخصى،  وى تأكيد كرد: قرار نيس
ــود؛  باندى و گروهى قرار گيرد و به محض اين كه موضوعى مطرح مى ش
بدون بررسى و دريافت اطالعات پيرامونى آن، جبهه گيرى كرده و شرايط 
ــرمايه  ــم. فراموش نكنيم كه بزرگ ترين س بدبينى مردم را فراهم كني

اجتماعى براى پيشرفت شهر، اعتماد عمومى بين مردم و خدمتگزاران 
است چنانچه آسيب ببيند از آن هدف مشتركى كه مدنظر همه ماست 

عقب خواهيم ماند.
مومنيان يادآور شد: پروژه هايى در سطح منطقه و شهر در جريان است كه 
به واسطه مديريت جمعى مسووالن شهرستان رقم خورده است. كنارگذر 
شهرستان، آزادسازى عرصه و حريم سيلك، خط ريلى قم ،كاشان، منطقه 
ــگاه بين المللى و ... از جمله اين پروژه ها  ويژه اقتصادى، فرودگاه، نمايش
است كه مردم در انتظار به ثمر نشستن آن هستند تا از بركات آن استفاده 
كنند.سرپرست فرماندارى كاشان در خصوص آزادسازى عرصه و حريم 
ــى در اين خصوص در سيلك  ــال گذشته كه همايش سيلك گفت: از س
انجام شد و از قبل از آن اقداماتى در اين خصوص توسط مديريت شهرى 
انجام گرفته است. عرصه و حريم از محدوده شهرى خارج شده و اراضى 
فتح المبين به محدوده شهرى الحاق شده است. قرار شده است شهردارى 
از بخشى از عوايد اين اضافه شدن محدوده براى آزادسازى عرصه و حريم 

سيلك اقدام كند كه فرآيند كار در حال انجام است.
وى تأكيد كرد: بخشى از مسائل شهرستان فراتر از بحث هاى شخصى و 
جناحى است و بايد مردم و خدمتگزان در هر دولت اين مسائل را به عنوان 
منافع با اهميت شهر پيگرى كنند، در خصوص سيلك نيز همه بايد دست 
به دست هم بدهيم و اين گونه نباشد كه كسى كه با من اختالف نظر و يا 

سليقه اى دارد منافع شهرستان را بر سر آن قربانى كند.

اخبار
ــهر و اختصاص ــاخت محور برف انبار، فريدونش تسريع در س
15 ميليارد ريال براى جاده هاى روستايى فريدونشهر از مصوبات 
سفر مديركل راه و شهرسازى استان اصفهان به فريدونشهر بود.

مديركل اداره راه و شهرسازى استان اصفهان به همراه مديران 
ــفر كردند تا از نزديك از  ــهر س ــتادى اين اداره به فريدونش س
ــازى در اين شهرستان ــرفت پروژه هاى راه و شهرس روند پيش
بازديد كرده و جلسه اى براى رفع مشكالت حوزه راه و شهرسازى 

با مديران شهرستان فريدونشهر برگزار كنند.
فرماندار فريدونشهر در اين جلسه كه در فرماندارى فريدونشهر 
ــد با بيان اين كه يكى از پارامترهاى توسعه يافتگى  تشكيل ش
ــتار نگاه ويژه به  ــب و مطمئن است خواس وجود راه هاى مناس
فريدونشهر به عنوان يك شهرستان محروم و توسعه نيافته شد.

ناصر اسدى طول كل راه هاى شهرستان را 540 كيلومتر عنوان 
كرد و گفت: از اين مقدار 225 كيلومتر راه فرعى روستايى است 
ــده و بدون آسفالت است. وى  كه 60 كيلومتر آن زيرسازى ش
ــكنه و 35 روستاى  فريدونشهر را داراى 85 روستاى داراى س
فصلى دانست.مقام عالى شهرستان خواستار تزريق سرمايه به 
پيمانكاران جاده برف انبار فريدونشهر شد تا ظرف مدت يك ماه 

اين پروژه را به سرانجام برسانند. 
ــتعداد باالى اين  ــاره به اس ــتان با اش نماينده دولت در شهرس
ــتار دوبانده كردن محور  ــتان در جذب گردشگر خواس شهرس
ارتباطى فريدونشهر تا پيست اسكى براى جذب بيشتر گردشگر 
و همچنين براى رفع مشكل تردد روستاهاى غرب شهرستان 
در مواقع شلوغى مسير پيست اسكى شد.فرماندار فريدونشهر 
از مسووالن ارشد استانى اداره راه و شهرسازى خواست تا تدابير 
ــه در زمستان، احداث راه  الزم را براى رفع مشكل گردنه كلوس
ــكل پيچ هاى خطرناك محور  ــتاى حيران، حل مش براى روس
ــهر اتخاذ كنند و  ــالم آباد و كمربندى فريدونش فريدونشهر اس
تصميمات الزم براى رسيدگى به بافت قديمى منازل سازمانى 
تحت مديريت اين اداره و محوطه سازى و ايمن سازى مسكن 

مهر را اخذ كنند.
شهردار فريدونشهر نيز در اين جلسه به معرفى اين شهر پرداخت 
و با بيان اين كه در ايام تعطيالت گاهى بيش از ده برابر جمعيت 
ــود به عدم وجود زير ــهر مى ش ــگر وارد ش شهرستان، گردش
ــورد پرداخت.ابراهيم گوگونانى به  ــاخت هاى الزم در اين م س
ــتا و كارگاه هاى بزرگ تونل هاى چشمه لنگان  وجود 60 روس
ــاره كرد كه باعث تحميل  و سدسازى در غرب فريدونشهر اش
بار ترافيكى زيادى به خيابان مركزى شهر شده و تخريب هاى 
مداومى را براى خيابان هاى شهر به همراه دارند. وى بيان كرد: 
ــهردارى فريدونشهر كنارگذر  براى گريز از اين قفل شهرى، ش
ــهر با طول 4/6كيلومتر و كنارگذر جنوبى شهر را  ــمالى ش ش
در دستور كار قرار داده است.كليددار شهر فريدونشهر به نبود 
جاده اختصاصى براى كارخانه خوشگوار فريدونشهر با بيش از 
ــه 20 كاميون براى انتقال ــتغال زايى و تردد روزان 250 نفر اش
 مواد اوليه و محصوالت اين كارخانه پرداخت و خواهان احداث 

جاده اختصاصى براى اين كارخانه به طول 1/4كيلومتر شد.
ــهر گفت: در حال حاضر تمام ترددهاى اين  شهردار فريدونش
ــود. ــهرى انجام مى ش ــش مترى ش كارخانه از يك خيابان ش
گوگونانى از مسكن مهر سخن گفت و ايمن سازى اختالف سطح 

ــبز براى 264 واحد  باال در محوطه مسكن مهر، نبود فضاى س
مسكونى اين مجموعه و هدايت آ ب هاى سطحى را از ملزومات 

اين مجموعه قبل از تحويل به شهردارى دانست.
وى همچنين به ميدان ورودى شهر در ابتداى بلوار وحدت آباد 
ــتار كمك اداره راه و شهرسازى براى احداث  اشاره كرد و خواس
ــد. چرا كه احداث  اين ميدان چهار ميليارد و 600 ميليونى ش
ــه راهى سروشجان و سه  ــازى س اين ميدان، منجر به ايمن س
ــده و بار ترافيكى روستاهاى شرق  راهى تونل چشمه لنگان ش
شهرستان را به عهده مى گيرد.شهردار فريدونشهر درخواست 
ــه مزاحم به  ــند مالكيت كارگاه هاى مزاحم و نيم واگذارى س
ــند مالكيت فضاهاى عمومى  ــاحت 70 هزار متر مربع و س مس
ــتارگاه، پايانه هاى مسافربرى،  ــوخت، كش مثل جايگاه هاى س
ــوراى شهر و  ــهردارى شد.رييس ش ــانى و تاالر به ش آتش نش
ــتادى اداره  ــهر نيز در جلسه مديران س ــتان فريدونش شهرس
ــتان فريدونشهر خواهان  ــووالن شهرس راه و شهرسازى و مس
رسيدگى به پيچ هاى خطرناك محور ارتباطى فريدونشهراسالم 
ــد و از  ــير ش ــگران از اين مس آباد با توجه به تردد باالى گردش
ــازى درخواست كرد نسبت به  مسووالن اداره كل راه و شهرس
ــاخت جاده  ــهر، س ــريع جاده دو بانده برف انبار فريدونش تس
ــتكوه اقدام ــكى و جاده درميلگان به پش ــت اس دو بانده پيس

 كنند.
عبدالرضا اصالنى همچنين خواستار تعيين تكليف سوله هاى 
اداره راه و شهرسازى در شهر و درنظر گرفتن فضاى تجارى در 
محدوده كوى فرهنگيان شد.در اين جلسه شهردار برف انبار بعد 
ــهر برف انبار به بلوار اصلى اين شهر به طول شش  از معرفى ش
ــاره كرد و با بيان اين كه در ايام گردشگرى روزانه  كيلومتر اش
چهار هزار خودرو بجز خودروهاى مردم بومى شهرستان از اين 
بلوار عبور مى كنند خواستار مساعدت اداره راه و شهرسازى در 

تكميل و نگهدارى اين بلوار شد.عليمراد نعمتى از وجود 130 
روز يخبندان در شهرستان فريدونشهر سخن گفت كه موجب 
ــهرى مى گردد و با تأكيد بر اين نكته  از بين رفتن تأسيسات ش
ــت،  كه ميانگين درآمد مردم برف انبار زير دو ميليون ريال اس
ــرف انبار از يد  ــل و نگهدارى بلوار ب گفت: تأمين هزينه تكمي
قدرت شهردارى برف انبار خارج است. وى همچنين خواهان از 

سرگيرى وام مسكن شد.
بخشدار مركزى فريدونشهر نيز مسوول ديگر شهرستان بود كه 
به بيان مشكالت بخش تحت نظارت خود پرداخت. گشتاسب 
ــتان  ــتاهاى شهرس مرى با اظهار اين كه 19700 نفر در روس
سكونت دارند و 17 هزار نفر عشاير اين منطقه را به عنوان ييالق 
خود انتخاب مى كنند، از وجود 12 روستا در شرق شهرستان، 11 
روستا در جنوب غرب و 82 روستا در منطقه پيشكوه، پشتكوه 
ــخن گفت.وى خواستار رسيدگى به تنها  اول و پشتكوه دوم س
ــايرى كيوارستان كه  جاده روستاهاى پشتكوه دوم، جاده عش
محل عبور شش هزار نفر عشاير و روستاييان پشتكوه دوم است، 
ــاده حيران و جاده درميلگان  جاده تهلگى باغ ناظر و احداث ج
به سمت پشتكوه كه مسير 2/5ساعته پشتكوه را به 40 دقيقه 

كاهش مى دهد، شد.
بخشدار فريدونشهر وضعيت نامناسب پل هاى مسير پشتكوه را 
متذكر شد و از مسووالن اداره كل راه و شهرسازى استان خواست 
ــايل نقليه و برفروب اداره راه و شهرسازى  نسبت به تجهيز وس
ــى اقدام كنند.مدير  فريدونشهر مخصوصاً به سيستم گرمايش
ــوول شهرستان بود  عامل مسكن مهر فريدونشهر آخرين مس
ــهر در رابطه با اداره كل راه  ــتان فريدونش كه مشكالت شهرس
ــد بر اين كه  ــازى را بيان كرد. ابراهيم اصالنى با تاكي و شهرس
ــال به طول انجاميده  ــازى محوطه مسكن مهر سه س آماده س
است، از وجود شيب 30 درجه در محدوده در نظر گرفته شده 

سخن گفت و سطح اشغال مجتمع هاى مسكونى را 12 هزار متر 
ــازى محوطه و كشيدن  مربع بيان كرد.وى از ضرورت ايمن س
ديوارهاى سنگى 11/5مترى و 9 مترى بدين منظور سخن گفت 
و از اداره راه و شهرسازى خواست مساعدت الزم براى تسريع در 

به انجام رساندن اين پروژه را انجام دهند.
ــتان اصفهان در اين جلسه  ــازى اس مدير كل اداره راه و شهرس
ــروم از عزم  ــتر به مناطق مح ــر لزوم توجه بيش ضمن تأكيد ب
ــتان فريدونشهر خبر داد.  اين اداره براى رفع مشكالت شهرس
ــئولين به اين امر شد كه  حجت اله غالمى خواستار توجه مس
فريدونشهر يك شهرك توريستى است كه در ايامى از سال تردد 

و ترافيك سنگينى بر آن حاكم مى شود.
مدير ارشد راه و شهرسازى استان از پيگيرى هاى ويژه اين اداره 
ــريع تر محور دامنه، داران، اليگودرز و محور برف  براى اتمام س
انبار، فريدونشهر سخن گفت و با تزريق سرمايه به پيمانكاران 
محور ارتباطى برف انبار فريدونشهر براى اتمام اين جاده موافقت 
كرد. وى از اداره راه و شهرسازى فريدونشهر خواست نسبت به 
ــهر اسالم آباد  ــازى پيچ هاى خطرناك جاده فريدونش ايمن س

اقدام كند.
ــتان بودجه اى معادل 15  ــازى اس مدير كل اداره راه و شهرس
ــتايى در  ــاخت راه هاى روس ــال را جهت بهبود و س ميليارد ري
ــهر قرار داد و با كمك به  اختيار اداره راه و شهرسازى فريدونش
تكميل بلوار برف انبار، ساخت كنارگذر شمالى و ميدان ورودى 
فريدونشهر به علت تحميل شدن بار ترافيكى بين شهرى به اين 
سه نقطه موافقت كرد. مدير ارشد راه و شهرسازى استان براى 
ــاعت و نيم به طول  ــكن مهر از مشكالت سه س برون رفت مس
ــتادى اداره كل راه و شهرسازى  انجاميد و بعد از آن مديران س
استان از چند پروژه اين اداره همچون مسكن مهر فريدونشهر 

بازديد كردند.

برگزارى همايش بزرگ پياده روى 
خانوادگى در تيران

معدندار:
امسال هيچ كالسى بى معلم نمى ماند

فرماندار شهرضا؛ 
خدمات گردشگرى روستاهاى شهرضا توسعه يابد

مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل گفت: با برنامه ريزى 
ــط كارشناسان و مسووالن مربوطه  دقيق انجام شده توس
ــال تمامى كالس ها با  در آموزش و پرورش، اول مهر امس

حضور معلم مربوطه تشكيل مى شود.
ــال تحصيلى جديد و  ــتانه آغاز س محمد معدندار در آس
ــتان آران و بيدگل  در گردهمايى مديران مدارس شهرس
ــود در زمينه تامين  اظهار كرد: با وجود چالش هاى موج
فضاى آموزشى براى دانش آموزان، امسال با برنامه ريزى 
ــا، اين چالش به  ــع موقتى كمبود فض صورت گرفته و رف

صورت موقت برطرف شده است.
وى با تاكيد بر اينكه هم اكنون 15 طرح نيمه تمام آموزشى 
و پرورشى در آران و بيدگل وجود دارد، تصريح كرد: تا آبان 
ــش طرح ناتمام با كمك خيرين و دولت به  ماه امسال ش

بهره بردارى مى رسد.
ــر گذار  ــم و تاثي ــرمايه عظي ــه س ــاره ب ــا اش ــدار ب معدن
دانش آموزان در كشور گفت: مديران و مسووالن مدارس 
ــانى برنامه ريزى دقيقى  بايد براى اين سرمايه بزرگ انس
داشته باشند.وى ايجاد يك محيط سالم همراه با نشاط و 
ــه عنوان كرد و افزود: براى ايجاد  شادابى را نياز هر مدرس

اين محيط همه بايد هماهنگ و كمك رسان هم در امور 
مربوط به مدرسه باشند.

معدندار با يادآورى  اجراى كامل طرح3-3-6 در مدارس 
ــان كرد: يكى از برنامه هاى مهم در طرح تحول  خاطر نش
ــووليت هاى  ــرورش اعطاى مس ــن در آموزش و پ بنيادي
ــت كه امسال بايد به آن توجه  مدرسه به دانش اموزان اس

جدى شود.
وى اظهار كرد: درگير كردن دانش آموزان در امور مربوط 
به مدرسه و ايفاى نقش راهنما بودن توسط معلم و مدير 
مى تواند دانش آموزان را براى ايفاى نقش هاى مهم جامعه 

در آينده آماده سازد.
ــرورش در حفظ  ــاره به وظيفه آموزش و پ معدندار با اش
ــال دفاع مقدس تصريح كرد:  ارزش هاى واالى هشت س
ــال  ــزى كنند تا در ابتداى س ــدارس برنامه ري مديران م
تحصيلى، از ظرفيت خانواده شهدا و ايثارگران براى ايراد 

سخنرانى و شروع سال تحصيلى استفاده كنند.
ــهدا و  ــروز ما مرهون خون ش ــايش ام وى ادامه داد: آس
ايثارگرانى است كه با گذشت از بزرگ ترين سرمايه خود 

عزت و سربلندى را براى ما به ارمغان آوردند.

ــهرضا با تأكيد بر لزوم تشكيل تعاونى هاى  فرماندار ش
ــهيالت اشتغالزايى دولت به  روستايى گفت: اعطاء تس
ــتاى ايجاد درآمد پايدار در  ــتاييان، گامى در راس روس
ــرى از مهاجرت آنها  ــه جلوگي ــق و در نتيج اين مناط
ــه دهياران  ــن گالبى در جلس ــهرها است.محس به ش
ــاى عمرانى در  ــاره به افتتاح پروژه ه ــتان با اش شهرس
مناطق روستايى بخش مركزى شهرضا در هفته دولت 
اظهار كرد: مهم تر از اجراى پروژه ها حفظ آنها است و از 
اين جهت بايد منابع و تسهيالت دولتى در بخش هايى 
كه نياز واقعى روستاييان است، هزينه شود.وى توسعه 
ــتاهاى  ــگرى را از جمله نيازهاى روس خدمات گردش
ــح كرد:  ــمرد و تصري ــتان برش بخش مركزى شهرس
ــتان ظرفيت ها و زير  روستاهاى بخش مركزى شهرس
ساخت هاى مناسبى در حوزه گردشگرى دارند كه الزم 
است با همفكرى و مشاركت دهياران و اعضاء شوراهاى 
اسالمى مورد بهره بردارى قرار گيرد.فرماندار شهرضا 
ايجاد شركت هاى حمل و نقل مسافرى روستايى را از 
جمله مهم ترين مطالبات مردمى اين مناطق برشمرد 
ــتان بايد با  ــتاهاى بخش مركزى شهرس و گفت: روس

خودكفايى در عرصه حمل و نقل مسافرى، زمينه توسعه 
ــتان را فراهم كنند.گالبى  اين صنعت در سطح شهرس
در بخش ديگرى از سخنان خود تالش براى برگزارى 
ــن وظيفه اعضاء  ــالم و قانونمند را مهم تري انتخابات س
ــال جارى برشمرد  شوراهاى اسالمى و دهياران در س
و اضافه كرد: هرگونه دخالت در امر تبليغات انتخاباتى 
كه مغاير با وظيفه نظارتى دهياران و شوراهاى اسالمى 
باشد، بر خالف قانون است و هر مسؤولى كه عالقه مند 
به حضور در عرصه هاى مختلف انتخاباتى است بايد در 
موعد مقرر استعفاى خود را تسليم كند.وى خاطر نشان 
كرد: دهياران بايد حافظ كرامت و شخصيت مردم روستا 
باشند و الزم است تا در هر شرايطى خدمت بدون منت 
به مردم را سرلوحه كار خود قرار دهند.فرماندار شهرضا، 
سياست زدگى و غفلت از رسالت هاى قانونى را مغاير با 
فلسفه ايجاد نهاد شوراهاى اسالمى و منتخبين آنها در 
ــت و تصريح كرد: اعضاء شوراهاى  جايگاه دهيار دانس
ــج قانون گرايى  ــالمى به حفظ مصالح مردم و تروي اس
ــوگند خورده اند و بايد  ــول انقالب س و پايبندى به اص

همواره به سوگند خود وفادار باشند.

از گوشه و كنار استان

سيلك، نماد مدنيت بر پايه دانش است

فرماندار فريدونشهر:

سرمايه گذارى براى راه هاى روستايى توجيه انسانى دارد نه توجيه اقتصادى
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ــام يكى از  ــذا و دارو ضمن اعالم ن ــازمان غ ــر و رييس س  معاون وزي
شركت هاى متخلف توليد آب معدنى از مردم خواست از مصرف آب 
معدنى دماوند پرهيز كنند و تاكيد كرد:  اين شركت به دليل عدم توجه 
ــم قضايى مورد پيگرد  ــى ميكروبى و توقف توليد با حك به رفع آلودگ

قانونى است.
به گزارش « وب دا» ، دكتر ديناروند در خصوص تخلف شركت آب معدنى 
ــد، گفت:  ــركت ش ــه منجر به صدور حكم قضايى و پلمپ اين ش دماوند ك
ــتى توليد و توزيع تا  ــركت تخلفش را پذيرفته بود و بايس برخالف اينكه ش
رفع نقايص  متوقف مى شد، متاسفانه عالوه بر عدم توجه به دستور پلمپ 
و عدم فعاليت، شركت آب معدنى دماوند به تخلف خود ادامه داد و اقدام به 

توزيع محصوالت غير سالم خود در بازار كرده است.
ــالوه بر عدم توجه  ــركت ع ــد تاكيد كرد: تخلف ديگر اين ش دكتر دينارون
ــول در بازار،  ــد و توزيع مجدد محص ــتور پلمپ و جلوگيرى  از تولي به دس
توزيع آب معدنى ها با تاريخ توليد قديمى و قبل از دستور پلمپ در بازار بوده 
كه هم اكنون با توجه به دو تخلف مهم صورت گرفته، دستگاه ها قضايى نيز 

حكم صادر كرده و شركت تحت پيگرد قانونى قرار دارد.
ــاره به اينكه علت  ــازمان غذا و دارو با اش ــت و رييس س معاون وزير بهداش
ــوده، تاكيد كرد:  ــى ميكروبى ب ــركت آب معدنى آلودگ ــتور پلمپ ش دس
بر اساس ارزيابى هاى سازمان غذا و دارو و پس از اعالم عمومى در خصوص 
تخلف تعدادى از شركت هاى آب معدنى به شركت آب معدنى دماوند نيز 
دستور توقف توليد و پلمپ داده شد كه متاسفانه در بازديد مجدد بازرسان 
ــب اطمينان خاطر از عدم توليد و توزيع تا رفع نقايص و  سازمان براى كس
برطرف كردن آلودگى ميكروبى متوجه شديم شركت به توليد محصول و 

تخلف ديگرى در تغيير تاريخ توليد  آب معدنى ها دست زده است.
ــل تخلفات پياپى  ــركت آب معدنى دماوند به دلي وى گفت: هم اكنون ش
ــده و تحت پيگرد قانونى  با حكم قضايى مجدد پلمپ  و توليدش متوقف ش

است.

شركت آب معدنى دماوند به دليل تخلف پلمپ 
و تحت پيگرد قانونى است؛

مردم از مصرف آب معدنى دماوند 
پرهيز كنند

ــالم براى همه افراد اهميت دارد،  شكى وجود ندارد كه داشتن الگوى تغذيه اى س
اما اين مساله براى دانش آموزان دوره دبستان كه در سنين رشد هستند به مراتب 
ــبختانه اين دسته از كودكان بسيار  از اهميت بيشترى برخوردار است؛ البته خوش

آموزش پذير هستند و به راحتى تحت تاثير محيط و همساالن قرار مى گيرند.
با اين حال خانواده به عنوان مهم ترين و اصلى ترين الگوى كودكان تلقى مى شود و 
پيروى از يك رژيم غذايى سالم از سوى همه اعضاى خانواده در تاثيرپذيرى كودك 

بسيار با اهميت است.
ــرف صبحانه  ــر اين كه ص ــا تاكيد ب ــص تغذيه ب ــعيدپور، متخص ــا س دكتر آتوس
ــد مورد توجه  ــت كه باي ــواده از مهم ترين اصول تغذيه اى اس در كنار اعضاى خان
ــاب داده  ــه اجازه انتخ ــده صبحان ــه كودك در وع ــد: بايد ب ــرار بگيرد، مى گوي ق

شود. 
شايد بسيارى از والدين تمايل به صرف چاى شيرين با نان و پنير داشته باشند، اما 
ــالم با توجه به ذائقه خود  بايد به كودك اين اجازه را داد كه از ميان اقالم غذايى س
انتخاب كند. مثال شير همراه با غالت، ميوه هاى تازه و تخم مرغ به اشكال مختلف، 

گزينه هاى خوبى براى صبحانه هستند.
ــالم  ــالت را از مواد غذايى س ــورى اندك و غ ــر و مغزهايى با ش ــات، پني وى لبني
ــيرين،  ــته و مى افزايد: ميوه ش ــوزان دانس ــراى دانش آم ــك وعده صبحانه ب در ي
ــيرين بايد در وعده صبحانه اين دسته  ــيده و غالت با طعم ش ــمش، موز رس كش
ــان توجه  ــه تمايل آن ــا هم بايد ب ــود و در مصرف نان ه ــده ش ــودكان گنجان از ك

شود. 
ــوزان بايد حاوى پروتئين، لبنيات و غالت  بنابراين صبحانه كامل براى دانش آم

باشد.
دانش آموز را به ميان وعده خانگى عادت دهيد

ــه منزل از  ــت ب ــه و چه پس از بازگش ميان وعده چه در مدرس
ــوزان برخوردار  ــراى دانش آم ــه اى پراهميتى ب جايگاه تغذي
ــكى  ــگاه علوم پزش ــت؛ البته اين عضو هيات علمى دانش اس

ــتى تاكيد مى كند: بايد در تهيه ميان وعده  ــهيد بهش ش
ــت؛  ــوع توجه داش ــر و تن ــكل ظاه ــالم به ش س

ــبزيجات رنگارنگ  ــوان از س ــال مى ت مث
استفاده كرد و حتى دستورات غذايى 

مختلف را به كار برد تا به يك 
ــتور غذايى جديد و سالم  دس
ــود:  ــيد.وى يادآور مى ش رس
ــكان دارد  ــه ام ــى ك ــا جاي ت

ــد  ــده نباي در ميان وع
و  ــنك هــا  اس از 

ــود ميان وعده سالمى را در منزل از  مواد غذايى آماده استفاده شود و بايد سعى ش
تكه هاى ميوه و سبزيجات تازه، مغزها (به شرط آن كه شور نباشند تا ذائقه  كودك 

به سمت شورى تمايل پيدا نكند) و لبنيات تازه تهيه كرد.
ــد  ــان مى كند: وعده هاى غذايى نبايد به نحوى باش اين متخصص تغذيه خاطرنش
ــود معرفى غذاهاى جديد  ــود؛ بنابراين بايد سعى ش كه سبب دلزدگى كودك ش
ــكان دارد، طعم غذاها  ــه ام ــد و تا جايى ك ــه بار در هفته نباش ــتر از دو تا س بيش
ــتفاده شود.  ــس هاى سالم اس ــود؛ مثال از ادويه و س به گونه اى دلپذير تعديل ش
ــه از خود كودك  ــد ك ــويقى در اين زمينه مى تواند اين باش يكى از راه كارهاى تش

ــد مواد غذايى  سالم كمك گرفته شود.در تهيه غذا و حتى خري
روزانه سه ليوان ماست و شير
ــه  ن ــد روزا ــوزان باي ــه ليوان دانش آم ــه واحد (معادل س س

ــرف  ــت) مص ــير و ماس ــعيد پور ش ــر س ــد. دكت كنن
ــن مطلب  ــاره به اي ــير و ماست با اش مى گويد: ش

ــز بايد با  ــم دار ني ــرف طع مص ــاط  احتي
ــل شود؛ زيرا در تهيه  قبي ــن  ي ا

ــى از  نس مواد لبن ــــا س ا
ــكــر  ش ه و  د ستفا ا

ــير و ماست طعم دار را با  مى شود و از اين رو توصيه مى شود خانواده ها درمنزل، ش
استفاده از ميوه ها و مقدار كمى شكر تهيه كنند. 

ــت از لبنيات كم چرب استفاده شود؛ البته ماست و  در رابطه با لبنيات نيز بهتر اس
ــتفاده در مدارس را داشته باشد،  شير كم چرب با حجم هاى كوچك كه قابليت اس
ــگاه ها مى توانيد آنها  ــت، اما از برخى فروش ــترس اس ــختى در بازار قابل دس به س
ــات در ميان وعده هاى  ــورت مى توانيد از منبع لبني ــد؛ در غير اين ص را تهيه كني

بعد از مدرسه استفاده كنيد.
ــه علت  ــات و پنير ب ــزو لبني ــير ج ــه ش ــان اين  ك ــه با بي ــص تغذي ــن متخص اي
ــرد، مى افزايد:  ــرار مى گي ــت ها ق ــه دارد در زير گروه گوش ــى ك ــن فراوان پروتئي
ــت و 120 گرم (چهار تكه) گوشت  ــه ليوان شير و ماس دانش آموزان بايد روزانه س
مصرف كنند كه مى توانند يك تكه گوشت را با يك قالب 30 گرمى پنير جبران كرد.
ــت مى تواند جايگزين يكديگر شود، خاطرنشان كرد:  وى با بيان اين كه شير و ماس
ــال بايد مانند بزرگساالن در  درخصوص مصرف تخم مرغ نيز كودكان باالى دو س
هفته چهار تا پنج عدد تخم مرغ مصرف كنند و دانش آموزان هم از اين امر مستثنى 

نيستند .
يك ليوان نوشابه يعنى 10 حبه قند

شكى وجود ندارد كه آبميوه هاى صنعتى و نوشابه ها نه تنها از نظر تغذيه اى ارزش 
چندانى ندارند، بلكه با تمام مضراتى كه به دليل باال بودن ميزان قند و كالرى شان 

دارند، اعتيادآور نيز محسوب مى شوند.
ــيرين  ــيدنى هاى ش ــواع نوش ــه عرضه ان ــاره ب ــص تغذيه با اش ــن متخص اي
ــيدنى ها  ــابه ها در برخى مدارس مى گويد: ميزان قند اين نوش و نوش
ــودكان اين موضوع  ــت و بايد به ك بيش از نياز روزانه دانش آموز اس
ــيدنى ها كه قند  ــد كه در صورت دريافت اين نوش را متذكر ش
ــدود 10 حبه قند  ــابه ح فراوان دارند (هر يك ليوان نوش
ــيرين نظير  ــواد غذايى ش ــر م ــرف ديگ دارد) از مص
ــان روز محروم  ــا پاي ــيرينى ها ت ــواع كيك ها و ش ان

مى شوند.
ــفانه معموال  ــد: متاس ــدار مى ده وى هش
ــواد غذايى  ــب م ــدارس اغل ــه م در بوف
ــود؛ بنابراين  كم  ارزش عرضه مى ش
ــات امناى  ــا هي ــت ب ــر اس بهت
ــاره صحبت  ــه در اين ب مدرس
ــاى  ــان وعده ه ــا مي ــود ت ش
ــالم ترى  ــب و س مناس
ــودكان  ــار ك در اختي

قرار گيرد.
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ــد مورد توجه  ــت كه باي ــواده از مهم ترين اصول تغذيه اى اس در كنار اعضاى خان
ــاب داده  ــه اجازه انتخ ــده صبحان ــه كودك در وع ــد: بايد ب ــرار بگيرد، مى گوي ق

شايد بسيارى از والدين تمايل به صرف چاى شيرين با نان و پنير داشته باشند، اما 
ــالم با توجه به ذائقه خود  بايد به كودك اين اجازه را داد كه از ميان اقالم غذايى س
انتخاب كند. مثال شير همراه با غالت، ميوه هاى تازه و تخم مرغ به اشكال مختلف، 

گزينه هاى خوبى براى صبحانه هستند.
ــالم  ــالت را از مواد غذايى س ــورى اندك و غ ــر و مغزهايى با ش ــات، پني وى لبني
ــيرين،  ــته و مى افزايد: ميوه ش ــوزان دانس ــراى دانش آم ــك وعده صبحانه ب در ي
ــيرين بايد در وعده صبحانه اين دسته  ــيده و غالت با طعم ش ــمش، موز رس كش
ــان توجه  ــه تمايل آن ــا هم بايد ب ــود و در مصرف نان ه ــده ش ــودكان گنجان از ك

ــوزان بايد حاوى پروتئين، لبنيات و غالت  بنابراين صبحانه كامل براى دانش آم

دانش آموز را به ميان وعده خانگى عادت دهيد
ــه منزل از  ــت ب ــه و چه پس از بازگش ميان وعده چه در مدرس
ــوزان برخوردار  ــراى دانش آم ــه اى پراهميتى ب جايگاه تغذي
ــكى  ــگاه علوم پزش ــت؛ البته اين عضو هيات علمى دانش اس

ــتى تاكيد مى كند: بايد در تهيه ميان وعده  ــهيد بهش ش
ــت؛  ــوع توجه داش ــر و تن ــكل ظاه ــالم به ش س

ــبزيجات رنگارنگ  ــوان از س ــال مى ت مث
استفاده كرد و حتى دستورات غذايى 

مختلف را به كار برد تا به يك 
ــتور غذايى جديد و سالم  دس
ــود:  ــيد.وى يادآور مى ش رس
ــكان دارد  ــه ام ــى ك ــا جاي ت

ــد  ــده نباي در ميان وع
و  ــنك هــا  اس از 

ــد مواد غذايى  سالم كمك گرفته شود.در تهيه غذا و حتى خري
روزانه سه ليوان ماست و شير
ــه  ن ــد روزا ــوزان باي ــه ليوان دانش آم ــه واحد (معادل س س

ــرف  ــت) مص ــير و ماس ــعيد پور ش ــر س ــد. دكت كنن
ــن مطلب  ــاره به اي ــير و ماست با اش مى گويد: ش

ــز بايد با  ــم دار ني ــرف طع مص ــاط  احتي
ــل شود؛ زيرا در تهيه  قبي ــن  ي ا

ــى از  نس مواد لبن ــــا س ا
ــكــر  ش ه و  د ستفا ا

ــرد، مى افزايد:  ــرار مى گي ــت ها ق ــه دارد در زير گروه گوش ــى ك ــن فراوان پروتئي
ــت و 120 گرم (چهار تكه) گوشت  ــه ليوان شير و ماس دانش آموزان بايد روزانه س
مصرف كنند كه مى توانند يك تكه گوشت را با يك قالب 30 گرمى پنير جبران كرد.

ــت مى تواند جايگزين يكديگر شود، خاطرنشان كرد:  وى با بيان اين كه شير و ماس
ــال بايد مانند بزرگساالن در  درخصوص مصرف تخم مرغ نيز كودكان باالى دو س
هفته چهار تا پنج عدد تخم مرغ مصرف كنند و دانش آموزان هم از اين امر مستثنى 

نيستند .
10يك ليوان نوشابه يعنى 10يك ليوان نوشابه يعنى 10 حبه قند

شكى وجود ندارد كه آبميوه هاى صنعتى و نوشابه ها نه تنها از نظر تغذيه اى ارزش 
چندانى ندارند، بلكه با تمام مضراتى كه به دليل باال بودن ميزان قند و كالرى شان 

دارند، اعتيادآور نيز محسوب مى شوند.
ــيرين  ــيدنى هاى ش ــواع نوش ــه عرضه ان ــاره ب ــص تغذيه با اش ــن متخص اي
ــيدنى ها  ــابه ها در برخى مدارس مى گويد: ميزان قند اين نوش و نوش
ــودكان اين موضوع  ــت و بايد به ك بيش از نياز روزانه دانش آموز اس
ــيدنى ها كه قند  ــد كه در صورت دريافت اين نوش را متذكر ش

ــدود  ــابه ح فراوان دارند (هر يك ليوان نوش
ــيرين نظير  ــواد غذايى ش ــر م ــرف ديگ دارد) از مص
ــان روز محروم  ــا پاي ــيرينى ها ت ــواع كيك ها و ش ان

مى شوند.
ــفانه معموال  ــد: متاس ــدار مى ده وى هش
ــواد غذايى  ــب م ــدارس اغل ــه م در بوف
ــود؛ بنابراين  كم  ارزش عرضه مى ش
ــات امناى  ــا هي ــت ب ــر اس بهت
ــاره صحبت  ــه در اين ب مدرس
ــاى  ــان وعده ه ــا مي ــود ت ش
ــالم ترى  ــب و س مناس
ــودكان  ــار ك در اختي

قرار گيرد.

روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى   شماره 

نكته ها

تحقيقات جديد نشان مى دهد ارتباطى مشخص و قطعى بين فعال سازى 
مغز، تناسب اندام قلبى تنفسى و عملكرد اجرايى كه به فرايند استدالل و 

حل مساله در سنين كهنسالى كمك مى كند وجود دارد.
ــخص كرده بود كه رابطه اى  ــته مش ــده در گذش پژوهش هاى انجام ش
ــى و عملكرد رفتارى در افراد  ــب اندام قلبىـ  تنفس ــتقيم بين تناس مس

مسن وجود دارد.
ــكا، با توجه  ــگاه ايلينويز اياالت متحده امري ــيا وونگ»، از دانش «چلس
ــه مولفه  ــت: «تاكنون ارتباطى بين س ــته اظهار داش به تحقيقات گذش
فعال سازى مغز، تناسب اندام قلبىـ  تنفسى و عملكرد اجرايى شناسايى 
ــنى  ــى هاى ما ارتباط اين موارد را به روش ــده؛ اما مطالعات و بررس نش

مشخص مى كند».
ــطح  ــردارى مغز و داده هاى س ــى امريكايى، تصويرب ــم تحقيقات اين تي
تناسب اندام 128 نفر كهنسال بين سنين 59 تا 80 سال را مورد بررسى 
ــديد  ــتفاده از روش تصويربردارى تش ــرار داد. با اس و تجزيه و تحليل ق
ــى كاركردى (fMRI)، اين پژوهشگران دريافتند بخش هاى  مغناطيس
ــه با انجام  خاصى از مغز به هنگام انجام دو كار به طور همزمان در مقايس

يك كار، بيشتر فعال مى شوند.
عالوه بر آن، اين گروه پژوهشى به رابطه اى كلى بين سطوح تناسب اندام 
قلبى- تنفسى و عملكرد اجرايى باالتر، دست پيدا كردند كه ممكن است 
بتوان تا حدى آن را از طريق فعال سازى در يك منطقه از مغز به نام قشر 

كمربندى جلويى و منطقه حركتى تكميلى، توضيح داد. 
وونگ، در توضيح اين منطقه مى گويد: «اين منطقه در عملكرد سطوح 
ــه اى و پردازش دو  ــارت بر مبارزه، عملكرد چندوظيف باالتر همچون نظ

وظيفه اى، نقش بسيار مهمى ايفا مى كند».
ــان فعاليت هاى  ــه مي ــا از رابط ــد م ــناخت رو به رش اين تحقيقات ش
ــان مى دهد. يكى از محققان  ــناختى و عملكرد مغز  را نش فيزيكى و ش
اين تيم پژوهشى با اشاره به اين روابط ذكر شده مى گويد كه اين رابطه ها 
نشان مى دهد ما مى توانيم با تغيير شيوه زندگى خود سالمت مغز را حتى 

با باال رفتن سن بهبود بخشيم.

حفظ سالمت مغز در كهنسالى 
با ورزش در جوانــى

بيشتر بدانيم

ــيد، و حتى ژن هاي تان هم مي توانند تكليف سالمت  ــي كه مي پوش كفش
پاهاي تان را روشن كنند.

مطمئنيم شما هم الاقل يكي از مشكالتي را كه در ادامه آورده ايم تجربه 
ــاده ترين و كوتاه ترين راه براي خالص شدن از  ــما س كرده ايد. ما با ش

مشكالت آزار دهنده و دردناك پا را در ميان مي گذاريم.
بيماري پاي ورزشكار

ــت كه باعث خارش، سوزش و قرمزي پوست   نوعي بيماري قارچي اس
مي شود. اين بيماري كه بيشتر در مردان جوان و ميانسال ديده مي شود 
ــت به ترك خوردگي  و نوجوانان كمتر آن را تجربه مي كنند، ممكن اس
ــود. از آنجا كه ميكروب ها از راه ترك خوردگي وارد  پوست تان منجر ش
بدن مي شوند و عفونت را وارد بدني كه پوستش ترك خورده، مي كنند، 
ــده، مي تواند او را با مشكلي  ــالمت پاي فردي كه به ديابت دچار ش س
جدي روبه رو كند. درصورتي كه شما هم به اين بيماري دچار شده ايد، 
براي درمان آن بايد سراغ قرص هاي خوراكي يا پمادهاي موضعي برويد 
كه قارچ ها را از بين مي برند. دقت كنيد داروها را به طور كامل روي ترك 

خوردگي ها بماليد. 
عفونت قارچي ناخن ها

ــگ زرد مايل  ــر رنگ دهند و به رن ــت تغيي ناخن هاي بيمار ممكن اس
به قهوه اي درآيند يا مات شوند. اين ناخن هاي دچار عفونت، ضخامت 
ــت اليه اليه شوند و از قسمت هاي  كمتري دارند تا جايي كه ممكن اس
ــوند. فرورفتگي ناخن هم مي تواند نشانه واضحي از  ديگر ناخن جدا ش

بيماري ناخن ها باشد و ديابتي ها را بيشتر از افراد ديگر مبتال كند. محيط هاي 
ــند.  ــد قارچ ها باش ــبي براي رش ــرم مي توانند محيط مناس تاريك ، نمور و گ
ــت ناخن   ــك تان تصميم تان را براي كاش ــورت پزش ــت داريد و با مش اگر دياب
گرفته ايد، بايد حواس تان بيشتر به ناخن هاي تان باشد و با كوچك ترين تغييري 

نسبت به درمان و برداشتن آنها اقدام كنيد. 
ــت شما را  ــود ممكن اس ــيبي كه به ناخن ها وارد ش ــتگي و آس هرگونه شكس
ــر داروخانه اي داروهاي ضد قارچ  در معرض عفونت هاي جدي قرار دهد. در ه
وجود دارد، اما واقعيت اين است كه درمان ناخن هاي بيمار كار ساده اي نيست 
ــر اين قارچ ها  ــما را از ش ــتند كه مي توانند ش و تنها تعداد كمي از داروها هس
ــوند و  ــاي خوراكي هم براي درمان ناخن ها تجويز نمي ش نجات دهند. قرص ه
ــده اند، بايد منتظر بمانيد تا با درمان  اگر ناخن هاي تان دچار عفونت قارچي ش
موضعي اوضاع بهتر شود. اگر با مصرف مداوم داروها حال ناخن تان خوب نشد، 

درنهايت پزشك بافت عفوني را از انگشت تان جدا مي كند. 
 تاول 

ــتري وارد مي كند، ايجاد  ــار بيش تاول زمــــاني كه كفش تان به يك نقطه فش
ــت پاهاي تان و پيشگيري از تاول، كفش هاي تان را  مي شود. براي حفظ بهداش
ــيد تا نتركند.  بدون جوراب به پا نكنيد و در صورت ايجاد تاول، مراقب آنها باش
اين پوست كه روي تاول شما را گرفته، از عفونت پاهاي تان جلوگيري مي كند، 
ــد به داروخانه  ــراي درمان آن هم مي تواني ــتكاري نكنيد. ب پس زياد آن را دس
برويد، كرم ضد باكتري بخريد و طبق دستور آن را روي تاول تان بماليد. اگر هم 

تاول تان تركيد با بانداژ نرم آن را بپوشانيد تا عفونت نكند. 
پينه پا 

پينه پا برآمدگي است كه معموال در نوك پا يا كناره هاي انگشت پا ظاهر مي شود. 
در پينه پا انگشت بزرگ شما به سمت انگشتان كوچك تان منحرف مي شود و  

به خاطر ساييدگى انگشتان به هم، محل اتصال انگشت شست به انگشتان ديگر 
متورم، قرمز و گاهي هم سفت مي شود. پينه پا، ممكن است در يك يا هر دو پا 
ايجاد شود. براي برطرف كردن اين مشكل يا جلوگيري از بروز آن، كفش هاي 
پاشنه دار نپوشيد و به قيمت آسيب به پاهاي تان استفاد از كفش هاي نوك باريك 
ــمت  ــت بزرگ پاي تان را به س را هم فراموش كنيد. كفش هاي نوك تيز، انگش

انگشتان ديگر منحرف مي كنند. 
ــت، اما شما مي توانيد  البته ارث هم تا اندازه اي در ايجاد پينه كف پا دخيل اس
ــراي درمان هم  ــگيري كنيد. ب ــتفاده از نمد يا فوم پد از ابتال به پينه پيش با اس
مي توانيد از جداكننده مخصوص بين انگشتان پا استفاده كنيد تا انگشتان تان 
سر جاي خودشان بروند. در بيماران ديابتي محافظت از پا و درمان به موقع آن 
از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چراكه در صورت عدم درمان به موقع ممكن 
ــت كه درمان فرد ديابتي  ــد و در اين مرحله اس ــت كار به جراحي هم بكش اس
ــتري مواجه مي كند.  ــد و او را با خطر بيش از فرد معمولي بيشتر طول مي كش
در هر صورت چه ديابتي باشيد يا نباشيد، در مرحله پيشرفت پينه پا نمي توانيد 

دردش را تحمل كنيد و بايد با مراجعه به پزشك تن به جراحي بدهيد. 
خشكي پوست پا 

ــن خاراندن ها  ــا نداريد؟ اي ــز خاراندن آنه ــاره اي ج ــان مي خارد و چ پاهاي ت
ــت تان ايجاد كرده و شرايط مناسبى براي نفوذ  خراش هاي ريزي در سطح پوس
ــط و فقط از صابون هاي  ــدن اوضاع فق ميكروب ها مهيا مي كنند. براي بهتر ش
نرم كننده و لوسيون ها استفاده كنيد. زخم پا، بيماري است كه از خراش كوچك 
ــت عفونت كند. اين زخم ها  ــت ايجاد مي شود و ممكن اس يا عميق سطح پوس
ــك تان يا به علت ساييده شدن  ممكن است نتيجه همان خاراندن پوست خش
پاي تان به كفش نامناسب  ايجاد شده باشند. در مورد بيماران ديابتي مهم است 
در صورت ديدن حتي زخم جزئي به پزشك مراجعه كنند تا زخم هاي كوچك 

عفونت نكرده و با درمان طوالني آزارشان ندهند. 
پاچكشي 

ــت پاي تان به علت ضعيف بودن ماهيچه هايش خم  ــت شس اگر انگش
مي شود و به سمت داخل مي رود تا زماني كه فورم پاي شما عوض نشده، 
بايد فكري براي درمان آن بكنيد. ضعيف بودن عضالت پا و كوتاه شدن 
ــت. تاندون پا وظيفه اتصال ماهيچه  تاندون پا علت بروز اين عارضه اس
به استخوان را دارد. با ضعيف شدن عضالت و كوتاه شدن آنها انگشتان 

پاهاي شمابه سمت زير پا خم مي شوند. 
ــي را ايجاد  ــي، عارضه پا چكش ــب و ارث خانوادگ ــاي نامناس كفش ه
مي كنند. افرادي كه به بيماري پا چكشي مبتال هستند، عالوه بر اينكه 
ــوند، بيشتر مستعد تاول، پينه  در راه رفتن شان با مشكل روبه رو مي ش
و زخم پا هستند. در اكثر مواقع كه بيماري هنوز شديد نشده، استفاده 
ــرفت  ــكل را حل كند و در مواقع پيش ــب مي تواند مش از كفش مناس
ــا، كار به جراحي هم  ــت براي اصالح انحراف پ زياد بيماري، ممكن اس

بكشد. 
فرو رفتن ناخن در گوشت 

اين مشكل هنگامي ايجاد مي شود كه لبه ناخن تان در گوشت انگشت  
ــود.   ــرو رفتن ناخن ها، درد زيادى ايجاد مى ش پاي تان فرو رود كه با ف
ــار وارد كرده، پاي تان را زخم،  ــت  پاي تان فش ناخن فرو رفته به گوش
ــتر مناسبي مي شوند براي ورود  متورم و قرمز مي كند. زخم و تورم بس
ميكروب ها و عفونت ها. مهم ترين علت بروز اين عارضه، استفاده از كفش 
نامناسب است. اما بد كوتاه كردن ناخن ها و فشار زياد به آنها مي تواند منجر به 
بروز اين بيماري شود. اگر ورزش مي كنيد يا مي دويد، حتما بايد از كفش مناسب 
ــاس تر باشيد.  ــالمت ناخن هاي تان حس ــتفاده كنيد. شما بايد نسبت به س اس
ــد. در صورت  ــك مراجعه كني ــگ حتما به پزش ــاهده تغيير رن در صورت مش

پيش روي عفونت، بايد ناخن تان را جراحي كنيد. 
ميخچه 

ــتند يا بين  ــت كه نزديك استخوان ها هس ــمت هايي از پوس ميخچه ها در قس
ــوند. كفش هاي نامناسب شما مى توانند باعث  انگشتان پاهاي  شما ظاهر مي ش
ــتان پاهاي تان هم ممكن است باعث  ايجاد ميخچه شوند.  اصطكاك بين انگش
رويش اين ميخچه ها شوند. بعد از حمام از سنگ پا استفاده كنيد و به آرامي سطح 
ــورت با پزشك از داروهايي  ميخچه را بساييد تا  به مرور از بين برود. بدون مش
ــوند،  ــن ميخچه در داروخانه ها يا عطاري ها فروخته مي ش كه براي  از بين رفت
استفاده نكنيد. اما مى توانيد با كمك داروهايى كه متخصصان تجويزمى كنند 
آرام آرام مقاومت پوست روى ميخچه را كم كرده، به از بين رفتنش كمك كنيد.
ــته از اين، هرگز ميخچه تان را نكنيد و از اجسام تيز هم براي از بين بردن   گذش

آن استفاده نكنيد. 
زگيل كف پا 

ــماو عموما پاشنه پاهاي تان  ــت كه روي پاها ي ش زگيل كف پا مثل توپكي اس
ــوراخ هاي كوچك يا  ــت. در مركز اين زگيل ممكن است س جا خوش كرده اس
لكه هاي سياهي ديده شود. اين زگيل ها دردناك هستند و ممكن است به تنهايي 
يا به صورت گروهي و خوشه اي در پاي تان ظاهر شوند. زگيل به علت ويروس و 
آلودگي در سطح بيروني پوست كف پا ايجاد مي شود. اگر مبتال به زگيل هستيد، 
ــك مراجعه كنيد و اجازه دهيد  ــرانه دارو مصرف نكنيد و حتما به پزش خودس

پزشك تان براي درمان تصميم بگيرد. 

الفباى تغذيه سالم براى دانش آموزان

قلب دوم تان سالم است؟
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روز عرفه از اعیاد عظیم اس��ت؛ اگر چه به اس��م عید نامیده نشده و روزی است كه 
 حق تعالی بندگان خوی��ش را به عبادت و طاع��ت خود فراخوانده و س��فره های 
جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و 

رانده تر، و در خشمناك ترین اوقات خواهد بود.
عرفات نام جایگاهی است كه حاجیان در روز عرفه )نهم ذی الحجه( در آنجا توقف 
می كنند و به دعا و نیایش می پردازند و پس از برگ��زاری نماز ظهر و عصر به مكه 
مكرمه باز می گردند و وجه تسمیه آن را چنین گفته اند كه جبرائیل علیه السالم 
هنگامی كه مناس��ك را به ابراهیم م��ی آموخت، چون به عرفه رس��ید به او گفت 
»عرفت« و او پاسخ داد آری، لذا به این  نام  خوانده شد. و نیز گفته اند سبب آن این 
اس��ت كه مردم از این جایگاه به گناه خود اعتراف می كنن��د و بعضی آن را جهت 
 تحمل صبر و رنجی می دانند كه برای رس��یدن به آن باید متحمل ش��د؛ چرا كه 

یكی از معانی »عرف« صبر و شكیبایی و تحمل است.
پیامبر اسالم )ص( در عرفات

 دامنه كوه عرفات در زمان صدر اس��الم كالس صحرایی پیامبر اس��الم )ص( بود 
 و بنا به گفته مفس��رین آخرین س��وره قرآن در صحرای عرفات ب��ر پیغمبر )ص( 
نازل شد و پیغمبر این س��وره را كه از جامع ترین س��وره های قرآن است و دارای 
میثاق و پیمان های متعدد با ملل یهود، مسیحی و مسلمان و علمای آنها می باشد، 
 و قوانین و احكام كلی اس��الم را در ب��ر دارد، به مردم و ش��اگردانش تعلیم فرمود؛

و طبق مشهور میان محدثان، پیامبر )ص( در چنین روزی سخنان تاریخی خود را 
در اجتماعی عظیم و با  شكوه حجاج بیان داشت.

 ای مردم س��خنان مرا بش��نوید! ش��اید دیگر ش��ما را در این نقطه مالقات نكنم. 
ش��ما به زودی به س��وی خدا باز م��ی گردید. در آن جه��ان به اعم��ال نیك و بد 
 شما رس��یدگی می ش��ود. من به ش��ما توصیه می كنم هركس امانتی نزد اوست 
باید به صاحبش برگرداند. هان ای مردم بدانید ربا در آئین اسالم اكیدا حرام است. 
از پیروی شیطان بپرهیزید. به شما س��فارش می كنم كه به زنان نیكی كنید؛ زیرا 
آنان امانت های الهی در دست شما هستند و با قوانین الهی برشما حالل  شده اند.

هر مس��لمانی با مسلمان دیگر برادر اس��ت و مس��لمانان جهان با یكدیگر برادرند 
 و چیری از ام��وال مس��لمانان بر مس��لمان دیگری حالل نیس��ت، مگ��ر این كه 

به طیب خاطر به دست آورده باشد.

روز عرفـه چه روزی است
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دریچه

مامون عباسی از امام ابوالحسن الرضا )ع( پرسید: این که شما می گویید: 
»علٌی قس��یُم الجّنة و الّنار؛ علی تقس��یم کننده بهش��ت و جهنم است« 

یعنی چه؟
امام رضا )ع( ب��ه او فرمود: مگر ای��ن روایت را خود ش��ما نقل نمی کنید 
که عبداهلل بن عباس، جد ش��ما از رس��ول خدا )ص( نقل کرده اس��ت: 
 »ُحٌب عل��ٍی ایماٌن و بغُض عل��ًیّ کفٌر؛حب علی ایم��ان و بغض علی کفر 

است«.
آیا این حدیث از نظر شما صحیح است؟ 

گفت:  بله. 
فرمود: وقتی بنا شد حب و بغض علی )ع( مالک بهشتی و جهنمی شدن 
باش��د، پس صحیح است که بگویی: علی تقس��یم کننده بهشت و جهنم 

است.
مأم��ون از ای��ن ج��واب خوش��حال ش��د و گف��ت: »ال ابقان��ی اهلل 
بعدک یا ابالحس��ن؛ خ��دا مرا بع��د از تو زن��ده نگه ن��دارد«، یعنی خدا 
آن روزی را نی��اورد ک��ه من باش��م و تو نباش��ی. »اش��هد ان��ک وارث 
 عل��م رس��ول اهلل؛ م��ن ش��هادت می ده��م ک��ه وارث عل��م پیامبر تو 

هستی«.
وقت��ی ام��ام از مجل��س مام��ون بی��رون آم��د، ابوالصلت ه��روی، که 
 خدمت ام��ام ب��ود، عرض ک��رد: آق��ا، چ��ه ج��واب خوبی ب��ه مامون 

دادی.
فرمود: من به قدر فهم او جواب دادم؛ حقیقت مطلب از این باالتر است؛ 
 پدرم از آباء کرام��ش از امیرالمؤمنین )ع(  نقل کرده که فرموده اس��ت، 

رسول خدا )ص( به من فرمود:
»یا علُیّ انت قسیم الجنة و الّنار یوم القیامة تقول للّنار هذا لی و هذا لک؛

 ای علی، تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی در روز قیامت، به جهنم 
می گویی این از آن من و این از آن توست«.

یعن��ی،  در روز قیامت، جهن��م مطیع فرم��ان علی )ع( اس��ت و طعمه 
خود را ک��ه کافران و منافقان هس��تند، از دس��ت عل��ی )ع( می گیرد و 
ب��ه فرم��ان او، آنه��ا را در کام خ��ود ف��رو می کش��د و ب��ه دوس��تان 
عل��ی )ع( ج��رات نزدیک ش��دن ن��دارد، مگ��ر این ک��ه باز ب��ه فرمان 
 علی )ع( برخ��ی از گنهکاران ش��یعه نیاز به گوش��مالی موقت داش��ته 

باشند.

 حضـرت علـی )ع( تقسـیم کننده 
بـهشت و جهنــم

 عید قرب��ان یادآور تجل��ی اوج ایمان و عش��ق در وجود پیامبری اس��ت كه 
در پرت��و انوار اندیش��ه های بلند و الهی خویش، از س��وی معش��وق در بوته 
 آزمایشی بس عظیم و دشوار قرار گرفت. ابراهیم خلیل )ع( با گذر از مرزهای 
ش��ك و تردی��د و شكس��تن بت ه��ای ش��رك و جاهلی��ت، ب��ه وادی 
 یقی��ن و ایم��ان گام نه��اد و در زالل زم��زم عش��ق، تطهی��ری دوب��اره 

یافت.
روز ده��م م��اه قم��ری ذی الحج��ه، مص��ادف ب��ا عی��د قرب��ان از 
گرام��ی تری��ن عیده��ای مس��لمانان اس��ت ك��ه ب��ه ی��اد ابراهی��م و 
 فرزن��دش اس��ماعیل، توس��ط بس��یاری از مس��لمانان جش��ن گرفت��ه 

می شود.
عید قربان كه از جمله تعطیالت رس��می مسلمانان است، از یك تا چهار روز 
 جشن گرفته می شود و در طی آن مردم با پوش��یدن بهترین پوشاك خود، 
 پ��س از انج��ام عب��ادات، ب��ه دی��د و بازدی��د و جش��ن و س��رور 

می پردازند.
 البت��ه برگزار كردن مراس��م قربان��ی در این عی��د بر همه واجب نیس��ت و 
 تنها بر زائران كعبه در مراس��م حج واجب اس��ت، اما بس��یاری از مسلمانان

در سراس��ر جه��ان در ای��ن روز، گوس��فند، گاو ی��ا ش��تری را قربان��ی 
 ك��رده و گوش��ت آن را بی��ن همس��ایگان و مس��تمندان تقس��یم 

می كنند.
عید قربان، روز شكوفایی جان آدمی پس از محرم شدن در حریم یار و طواف 
 در كعبه عش��ق اس��ت. حجاج بیت اهلل الحرام، یك روز پی��ش از عید قربان،

  با ورود به صحرای عرفات، در روز عرفه، از هنگام ظهر تا غروب نهم ذی الحجه 
به قصد وصال یار در این وادی مقدس كه كالبد حس��ین )ع( روح آن است، 

مقیم می شوند.
زائ��ران عاش��ق خان��ه خ��دا، پ��س از رم��ی ش��یطان و قربان��ی ك��ردن 
گوس��فند از لب��اس اح��رام خ��ارج می ش��وند و ب��ا بس��تن میثاق��ی 
دوب��اره ب��ا پ��روردگار خوی��ش و زن��ده ك��ردن ی��اد و عظم��ت ایم��ان 
نفس��انی تمای��الت  و  پلیدی ه��ا  تمام��ی  از  را  خ��ود  براهی��م،   ا

 رها می كنند.
 كعب��ه از روزگار ابراهیم تاكنون، هرس��ال ش��اهد مراس��م زیب��ا و عارفانه 
قربان��ی ك��ردن و تبل��ور عش��ق در زائ��ران دلخس��ته ای اس��ت ك��ه از 
سراس��ر جه��ان ع��ازم مك��ه می ش��وند. عی��د قرب��ان نم��اد جان باختن 
 و قرب��ان ش��دن در پ��ای معش��وق و رس��یدن ب��ه قل��ه كم��ال 

است. 
 چ��ه زیباس��ت ك��ه حج��اج در هرگوش��ه از جه��ان و ای��ران اس��المی، 
در چنین روزی با دیدار از ایتام و نیازمندان و توزیع گوش��ت های قربانی در 
میان آنان، این عزیران را نیز در جشن و شادمانی عید اضحی و بزرگ اسالمی 

سهیم كنند.
 حاجی��ان در ای��ن روز پس از به پایان رس��اندن مناس��ك ح��ج، حیوانی را 
 ذبح می كنند و پس از قربان��ی آنچه بر آنان در حال احرام، حرام ش��ده  بود،

 مانند نگاه ك��ردن در آینه، گرفتن ناخن و ش��انه زدن مو، حالل می ش��ود و 
با توجه به اینك��ه حج، یكی از عبادت های بس��یار مهم در اس��الم اس��ت، 
 توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر مس��لمانی بسیار شادی آور است؛

در نتیج��ه، روزی ك��ه پ��س از انج��ام وظای��ف  س��نگین ح��ج، 
 ب��ه عن��وان جای��زه اله��ی و اتم��ام اح��رام پی��ش می آی��د را عی��د

 می دانند.
همچنی��ن در روایت ه��ای مك��رری نق��ل ش��ده ك��ه در روز عی��د 

 قرب��ان، قربان��ی كنی��د ت��ا گرس��نگان و بیچ��ارگان نی��ز ب��ه خ��وراك 
برسند.

ریشه عید قربان
عی��د قرب��ان ریش��ه در دوران ماقب��ل تاری��خ بش��ر دارد. انس��ان 
اولی��ه ك��ه از فه��م طبیع��ت عاج��ز اس��ت، ب��رای ب��ه دس��ت آوردن 
 ترح��م خدای��ان، دس��ت ب��ه قربان��ی ك��ردن حیوان��ات و انس��ان ه��ا 

می زند.
 این رس��م نزد همه مل��ل و ادیان ب��ه اس��امی مختلف موجود بوده اس��ت؛ 

این سنت طوالنی بشری در اسالم نیز پذیرفته شده است.
ابراهیم بت ش��كن، كه شانه های خس��ته اش زیر بار عظیم رسالت خم شده 
بود، در خواب دید كه فرزندش اس��ماعیل را ذبح می كند. مبهوت و پریشان 
 حال برخاست، حس غریبی داشت ومدهوش از معنای پیام معشوق، سخت 

در اندیشه فرو رفت. 
روی��ای ش��گفت ای��ن پیامب��ر صدی��ق، دو ب��ار دیگ��ر خ��واب ش��یرین 
 وی را آش��فته س���اخت و او را ب���ر س���ر دوراه���ی ش��ك و یقی��ن 

قرار  داد. 
رگه های زالل ایمان در سراس��ر وجودش جاری گش��ت و وی را راس��خ تر 
 از همیش��ه راهی انج��ام ماموریتی اله��ی ك��رد. ابراهیم، مفتون و ش��یدا، 

 پ��س از گش��ودن راز دل ن��زد اس��ماعیل، وی را ب��ه قصد قربان��ی كردن، 
به مسلخ عشق برد.

ابراهیم پس از كش��مكش های فراوان درونی، در نهایت با موافقت خالصانه 
فرزندش، به محل مورد نظر می روند و آماده سر بریدن فرزند محبوب خود 

می شود.
برخ��الف ف��وران مه��ر و عاطف��ه پ��دری و جاذب��ه ن��گاه ه��ای فرزن��د 
 دلبن��دش، لحظ��ه ای در تحق��ق ماموری��ت خوی��ش تردی��د ب��ه خ��ود 

راه نداد.
حادث��ه ای عظیم در ش��رف وقوع ب��ود كه ناگاه از س��وی خداون��د رحمان 
گوسفندی برای قربانی شدن فرستاده ش��د و بدین گونه ابراهیم، سربلند از 
 بوته آزمایش بدرآمد و پاداش تس��لیم، صبر، یقین و باور خویش را دریافت 

كرد.
این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا، فریضه ای برای حجاج می شود 
تا در این روز قربانی كنند و از این طریق برای یتیمان و تهیدستان خوراكی 

فراهم سازند. 
دراین روز همچنین مستحب اس��ت كه نماز عید قربان برپا شود. نماز عید 
قربان باید در فاصله زمانی طلوع آفتاب روز عید تا ظهر خوانده شود و شامل 

دو ركعت است.

قلعه فلك االفالك یكی از مش��هورترین جاذبه ه��ای تاریخی و 
 گردشگری اس��تان لرستان اس��ت كه در باالی تپه ای باستانی و 

در مركز شهر خرم آباد قرار دارد.
قلعه فلك االفالك از شرق و جنوب شرقی به رودخانه خرم  رود، 
از غرب به خیابان امام خمینی و از شمال به خیابان فلك االفالك 

محدود می شود.
از تاریخ س��اخت قلعه فلك االفالك و بانی آن، اطالعات دقیقی 
در دست نیست؛ اما بر اساس شواهد موجود، بنای اولیه این قلعه 
به زمان ش��اپور اول ساسانی در قرن س��وم میالدی بازمی گردد. 
ساس��انیان در حدود منطق��ه كنون��ی خرم آباد، ش��هری با نام 
»شاپورخواست« ساختند و از این دژ به عنوان مركز حكومتی و 
نظامی استفاده می كردند. شاپورخواست، بعدها ویران و در حدود 
سده هفتم هجری قمری، شهر خرم آباد فعلی به جای آن بنا شد.

 وس��عت تقریبی قلع��ه فلك االف��الك 5300 مترمربع اس��ت و 
دارای 8 برج، 2 صحن و 300 جان پناه می باش��د. فضای داخلی 
قلعه به 4 تاالر نسبتا بزرگ پیرامون و تعدادی تاالر و اتاق تقسیم 
شده اس��ت. ارتفاع بلندترین دیوار تا س��طح تپه 23 متر است. 
مصالح به كار رفته در س��اخت این قلعه، س��نگ، آجر، خشت و 
 مالت گچ و آهك است. ورودی بنا در سمت شمال و در بدنه برج 
 جنوب غربی تعبیه ش��ده كه پ��س از گذر از راه��روی ورودی، 
ب��ه حی��اط اول متص��ل می ش��ود. در گوش��ه ش��مال ش��رقی 
حیاط اول ی��ك حلقه چ��اه آب به عم��ق 40 متر وج��ود دارد 
 كه آب مورد نی��از س��اكنان قلعه از آن تامین می ش��ده اس��ت 
)البته اكنون نی��ز قابل بهره ب��رداری می باش��د(. از ویژگی های 
 اصلی این بنا می توان به قرارگیری بر فراز صخره های س��نگی و 
 اش��راف كام��ل آن ب��ه دره تاریخی خرم آب��اد و جاری ش��دن 

 چش��مه پ��رآب گلس��تان از دامنه ش��مالی تپ��ه اش��اره كرد. 
 مج��اورت قلع��ه فل��ك االف��الك ب��ا غاره��ای پی��ش از تاریخ 
دره خرم آباد، سنگ نوش��ته خرم آباد، مناره آجری، پل شكسته 
 )پل ش��اپوری( و گرداب س��نگی، بیانگ��ر پیوس��تگی تاریخی 

این قلعه با آثار مذكور است.
 این قلعه در منابع تاریخ��ی مكتوب، با نام ه��ای متفاوتی چون 
 دژ ش��اپور خواس��ت، سابرخاس��ت، دزبر و قلعه خ��رم آباد یاد 
 ش��ده اس��ت. نام »فلك االفالك« )به معنای س��پهر سپهران(، 
عنوانی است كه از دوره قاجاریه برای این قلعه در نظر گرفته شد 
و از آن روزگار تا به حال باقی مانده است. در واقع وجه نامگذاری 
 این بنا، ش��اید به دلیل وج��ود دوازده ب��رج قلعه كه اش��اره ای 
به دوازده برج فلكی دارد، باشد. عالوه بر این نام قلعه ممكن است 

استعاره ای از دست  نیافتنی بودن آن باشد.
این قلعه در دوره ه��ای گوناگون، دس��تخوش تغییر و تحوالت 
 متعددی ش��ده اس��ت ك��ه بیش��ترین ای��ن تح��والت مربوط 
 ب��ه دوره صفویه ت��ا قاجار اس��ت. بر اس��اس م��دارك موجود، 
تا حدود صد س��ال پیش، بارویی دوازده برجی در پیرامون بنای 
فعلی وجود داشته كه اكنون آثار این برج در محوطه شمال غربی 

قلعه دیده می شود.
این قلعه به لحاظ موقعیت اس��تراتژیكی خ��ود، در قرن چهارم 
 هجری قمری به مقر حكومت آل حس��نویه و گنج��ور در زمان 
آل  بویه تبدیل شد. قلعه فلك االفالك در زمان حكومت خاندان 
بدر )قرن چهارم هج��ری قمری(، ب��ه عنوان خزانه س��لطنتی 
 كاربرد داش��ته و در زمان اتاب��كان لر كوچك و والیان لرس��تان 
در دوره صفویه و قاجاریه، مقر حكومتی بود. در دوره پهلوی اول 
و دوم، كاربرد این قلعه به ترتیب پادگان نظامی و زندان سیاسی 

بوده است.
در حال حاضر قلعه فل��ك االفالك كه پس از ثبت در فهرس��ت 
آثار ملی كش��ور به »موزه فلك االفالك« تغییر نام داده اس��ت، 
شامل بخش های مردم شناسی، هنرهای سنتی و باستان شناسی 
می شود. در تاالر موزه مردم شناسی، عكس ها و مدل های كوچك 
و بزرگ متعددی از شیوه ها و رسوم گوناگون زندگی مردان و زنان 

عشایر و روستای منطقه لرستان به نمایش گذاشته شده است.
 از دیگ��ر آث��ار دیدن��ی ای��ن م��وزه در بخ��ش مردم شناس��ی، 

سنگ قبرهای اهالی منطقه است كه با دیگر نواحی ایران تفاوت 
جالب توجه��ی دارند. در این نواحی رس��م بوده ك��ه باالی قبر، 
س��نگی عمودی قرار می دادند و روی آن صحنه هایی از زندگی 
فرد درگذش��ته را حجاری می كردند. در تاالر باستان شناس��ی 
موزه، تعداد زیادی اش��یای ارزشمند مفرغی، س��فالی و سنگی 
 متعلق به هزاره های پیش از میالد به نمایش گذاشته شده است. 
این آثار بیانگر دیرینگی و پیش��رفت تمدن كهن منطقه لرستان 

است.

در چنین روزی 

 تولد حضرت امام خمیني
  بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران

 )1281 ش(

 شهادت مسلم بن عقیل
  نماینده ي امام حسین)ع( در کوفه

)60 ق(

 آغازثبت احوال و صدور شناسنامه 
 به تصویب هیات وزیران 

)1297 ش(
 حض��رت آی��ت اهلل العظم��ي س��یدروح اهلل موس��وي خمین��ي در اول مهر س��ال 
 1281 ش براب��ر ب��ا بیس��تم جمادي الثان��ي 1320ق، همزم��ان ب��ا زادروز 
حض��رت زه��را)س( در شهرس��تان خمین ب��ه دنی��ا آمدن��د. در دوران طفولیت، 
پدرشان كه از عالمان آن دیار بود به شهادت رس��ید و سید روح اهلل از آن پس تحت 
سرپرس��تي مادر و عمه خود قرار گرفت. ایشان پس از پشت س��ر گذاشتن دروس 
 مقدماتي و سطح، به فراگیري دروس خارج همت گماش��تند و همزمان با تاسیس 
حوزه علمیه قم، به آن شهر عزیمت كردند. حضرت امام سپس حلقه درسي خود را 
تشكیل دادند. پس از ارتحال آیت اهلل بروجردي و آغاز گسترده نقشه هاي ضد اسالمي 
 دستگاه پهلوي، حضرت امام علیه دستگاه جور به پا خاستند و نهضت اسالمي ایران را 
به جریان انداختند. حوادث متعدد این دوران به ویژه اعتراض و خروش آن حضرت 
نسبت به كاپیتوالسیون به تبعید ایشان به تركیه، عراق و هجرت به پاریس انجامید. 
امام خمیني)ره( در نهایت پس از حدود 15 سال دوري از وطن، در بهمن ماه 1357 

به كشور اسالمي بازگشته و نظام جمهوري اسالمي را بنیان نهادند.

 مس��لم بن عقیل كه از ش��خصیت هاي برجس��ته وب��ا تقواي زم��ان خود 
 به شمار مي رفت، براي ارزیابي میزان وفاداري مردم كوفه به امام حسین)ع( 
به این شهر رفته بود؛ زیرا مردم كوفه، طي هزاران نامه، از امام حسین براي 
 رفتن به این شهر و قیام علیه حكومت ستمگر یزید بن معاویه، دعوت كرده 

بودند. 
 مردم كوف��ه اگرچه در ابتدا به گرمي از مس��لم بن عقیل اس��تقبال كردند،

 اما هنگامي كه عبیداهلل بن زیاد كه مردي س��نگدل و بي رحم بود بر كوفه 
حاكم ش��د، كوفیان، فری��ب وعده هاي دروغی��ن او را خوردن��د و به خاطر 
 ترس و جهل، دس��ت از حمایت امام حس��ین)ع( كش��یدند و مسلم را تنها 

گذاشتند.
 در پي آن، مس��لم به دس��ت عمال اب��ن زیاد گرفت��ار آمد و به دس��تور آن 
 حاك��م پلی��د، فرس��تاده ي ام��ام حس��ین)ع( را از ب��االي داراالم��اره به 

پایین انداختند و او را به شهادت رساندند.

 در ش��هریور 1295 ش، تصوی��ب نامه اي مش��تمل ب��ر 41 م��اده درباره 
 آمار و ثبت احوال به تصویب هیات وزیران رس��ید، ولي تا س��ال 1297 ش 
 به اجرا در نیام��د. در این س��ال، ثبت اح��وال در وزارت داخل��ه در تهران 
 تاسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر كشور توسعه یافت. در سال 1303ش، 
 آیین نام��ه اي مفصل درباره سرش��ماري و جم��ع آوري آمارهاي گوناگون 
به تصویب هیات وزیران رس��ید. اداره ثبت احوال در آغاز »ِس��ِجل احوال« 
نامیده مي شد و گاهي تحت نظر ش��هرداري و گاهي، یكي از ادارات وزارت 
كشور محسوب مي شد. این اداره در س��ال 1307، به نام اداره »احصائیه و 
ِسجل احوال كل مملكتي« نامیده شد و در سال 1316 به »اداره آمار و ثبت 

احوال« تغییر نام یافت.
در س��ال 1337، وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یكدیگر تفكیك ش��د 
و تش��كیالتي با نام اداره كل ثبت احوال و نیز س��ازمان ثبت اس��ناد كشور 

تاسیس شد.

قلعـه فلک االفالک

عید قربان؛ 
تجلی ایمان و عشق

دریچه



خبر خبر 

ــال تحصيلى 77 هزار دانش آموز كالس اولى در سراسر استان  مراسم آغاز س
اصفهان، صبح روز گذشته همزمان با سراسر كشور برگزار شد.

ــان و با  ــهر اصفه ــه نبوت ملك ش ــتان دختران ــژه ، در دبس ــم وي اين مراس
ــان، جمالى نژاد،  ــتان اصفه حضور قائدى ها، مديركل آموزش و پرورش اس
ــد. با توجه به اينكه هفته دفاع  ــتان برگزار ش ــهردار اصفهان و مديران اس ش
ــت ياد  ــده، برنامه هاى گراميداش ــال تحصيلى متقارن ش مقدس با آغاز س
ــتان اصفهان قرار گرفته ــتور كار اس ــال دفاع مقدس در دس ــهداى 8 س ش

 است.
به گفته مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان امسال 70 واحد آموزشى 
ــير آموزش  ــى به مس ــالن ورزش ــار تحويل ده ها نمازخانه و س جديد در كن
ــج اصفهان در  ــرورش ناحيه پن ــوند.مدير آموزش و پ ــتان اضافه مى ش اس
ــر از دانش آموزان  ــزار و 200 نف ــوزان اصفهان گفت: هفت ه جمع دانش آم
ــاى درس ــر كالس ه ــه س ــان ب ــتان اصفه ــج اس ــه پن ــى ناحي كالس اول

 رفتند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اصفهان گفت: جشن 
ملى «اصفهان، شهر جهانى صنايع دستى» با حضور معاون رييس جمهور و 

رييس سازمان ميراث فرهنگى كشور در اين شهر برگزار مى شود .
ــه امور اجرايى اين همايش ملى با اعالم اين خبر  فريدون اللهيارى در جلس
ــت اصفهان به عنوان شهر  ــت: يكى از اهداف برگزارى پاسداش اظهار داش
ــب براى معرفى هرچه  ــتى،  فراهم آوردن بسترى مناس جهانى صنايع دس

بيشتر ظرفيت هاى هنرى اصفهان به جهانيان است.
ــگرى اصفهان بيان كرد:  ــتى و گردش مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــه فرهنگى اصفهان ــتى جهان در پهن ــوم صنايع دس امروز بيش از يك س
ــبى براى توسعه و ترويج  ــود؛ بنابراين اين نكته فرصت مناس  توليد مى ش

صنايع دستى ايرانى فراهم آورده است.
ــاون رييس  ــى با حضور مع ــرد: اين همايش مل ــان ك وى افزود: خاطرنش
ــورهاى  ــفراى كش ــراث فرهنگى و برخى س ــازمان مي جمهور و رييس س
ــتان و همچنين  ــووالن اس ــتاندار و مس خارجى مقيم ايران و همچنين اس
ــزار خواهد ــر برگ ــتان، 11 مه ــگان اس ــدان و فرهيخت ــور هنرمن با حض

 شد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اصفهان تصريح كرد: در 
اين رويداد ملى از لوح ياد بود اصفهان شهر جهانى صنايع دستى و همچنين 
از سه اثر شاخص صنايع دستى كه از آثار هنرمندان اصفهانى است با حضور 

معاون رييس جمهور رونمايى مى شود.
ــاس تأييد شوراى جهانى صنايع دستى اصفهان  وى خاطرنشان كرد: بر اس
ــتى  ــت جهانى صنايع دس ــان نامزد ثب ــهر كه از كل جه ــش ش ازميان ش
ــته انتخاب ــتى در يك ماه گذش ــهر جهانى صنايع دس بودند به عنوان ش

 شد.
ــگرى اصفهان افزود: در  ــتى و گردش مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــته صنايع دستى حال حاضر بيش از 18 هزار هنرمند در بيش از 196 رش

 در استان اصفهان فعاليت مى كنند.

استاندار اصفهان:
85 طرح قابل واگذارى

 به بخش خصوصى اصفهان شناسايى شد 
استاندار اصفهان گفت:  تا كنون 85 طرح قابل واگذارى به بخش خصوصى با 

هزينه  920 ميليارد تومان گزارش  و شناسايى شده است.
ــه  ــى ب ــك داراي ــاى تمل ــذارى طرح ه ــون واگ ــور پيرام ــول زرگرپ  رس
ــال پيگرى  ــر رييس جمهور در ح ــت: دفت ــار داش ــش غيردولتى اظه بخ
ــتان هاى مختلف ــذارى در اس ــكان واگ ــه ام ــت ك ــداد طرح هايى اس تع

 دارند.
ــورت گرفته در اين باره  ــتان بايد اقدامات ص وى با بيان اينكه مديريت اس
ــون 85 طرح  ــد تصريح كرد: تا كن ــات ارائه كن ــاس آخرين گزارش را بر اس
ــارد تومان گزارش  ــا هزينه  920 ميلي ــذارى به بخش خصوصى ب قابل واگ

شده اند.
ــه قانون تنظيم  ــتاندار اصفهان به ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد ب اس
ــاس اين قانون  ــزود: بر اس ــاره كرد و اف ــى از مقررات مالى دولت اش بخش
ــد و نيمه تمام  ــرمايه اى جدي ــك دارايى هاى س ــاى تمل واگذارى طرح ه
ــرايط مورد  ــب قراردادها و ش ــردارى در قال ــده و آماده بهره ب و تكميل ش
ــوراى اقتصاد با تعيين نحوه  تأمين مالى دوره ساخت(فاينانس)  تصويب ش
ــرارداد  ــات در مدت ق ــا خريد خدم ــاى بهره بردارى ي ــت هزينه ه پرداخ
ــاً واگذارى  ــات و نهايت ــت خدم ــراى كيفي ــتانداردهاى اج ــت اس با رعاي
ــرى صورت ــا حفظ كارب ــش دولتى ب ــرارداد به بخ ــس از دوره ق ــرح پ ط

 مى گيرد.
ــت كاملى از  ــتگاه هاى دولتى مى خواهم كه ليس وى افزود: از مديران دس
پروژه ها و طرح هايى كه توجيه اقتصادى دارند را ارائه كنند.زرگرپور با تأكيد 
بر اينكه شرايط واگذارى بايد از سوى معاون اول رئيس جمهور اعالم شود، 
ــت مكاتبات در اين باره هرچه سريعتر انجام شود  خاطرنشان كرد: الزم اس

تا مراحل اجرايى قانون مذكور در استان اصفهان با موفقيت صورت پذيرد.

در اصفهان؛
77 هزار كالس اولى سال تحصيلى

خود را آغاز كردند 

برگزارى جشن ملى
 « اصفهان، شهر جهانى  صنايع دستى» 

با حضور معاون رييس جمهور 
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ــهردار اصفهان گفت: بايد به دور از هرگونه حاشيه،  ش
تنش، التهاب و جريان سازى سياسى كار كنيم تا اعتماد 

مردم نسبت به مسووالن از بين نرود.
ــاره به لزوم  ــارس ، مهدى جمالى نژاد با اش به گزارش ف
ايجاد فضايى شاد و فعال در سطح شهر اصفهان افزود: 
ــه مردم اصفهان  ــادابى را ب بايد بيش از پيش اميد و ش
ــووليت پذيرى آن ها به  پمپاژ كنيم تا حس تعلق و مس
ــهر يعنى همان ــود؛ حس تعلق به ش شهرشان زياد ش
 «هر شهروند يك شهردار باشد»؛ به طورى كه مردم اول 
ــهر تمايل داشته و سپس خالقيت  به فعال بودن در ش

نشان دهند.
ــان كرد: ثبت جهانى آثار  ــهردار اصفهان خاطر نش ش
هنرى اصفهان يكى از مهم ترين اتفاقاتى است كه باعث 
ــت تخصصى اجالس شوراى  ــهر ما در نشس شده تا ش
ــوراى جهانى صنايع  ــيه ش ــيا و اقيانوس منطقه اى آس
ــپتامبر 2015، به عنوان شهر صنايع  ــتى در 5 س دس
ــود. وى با اشاره به  دستى در دنيا شناخته و انتخاب ش
ــت:  ــورمان اظهار داش نتايج اين رويداد مهم براى كش
نتايج اين اتفاق توسعه بازار جهانى صنايع دستى، ارتقاء 
ــور، زمينه سازى  جايگاه بين المللى صنايع دستى كش
ــتى ايران در عرصه هاى  براى حضور پررنگ صنايع دس
بين المللى، توسعه گردشگرى، ديپلماسى گردشگرى 
ــگران در اصفهان خواهد بود. و افزايش اشتياق گردش
جمالى نژاد انتخاب اصفهان به عنوان شهر صنايع دستى 
ــهر  ــمرد و تأكيد كرد: چند ش را رويدادى پر اهميت ش
ــبكه هاى خالق ــتى جزو ش جهان در حوزه صنايع دس
ــتى  ــع دس ــه صناي ــتند ك ــتى هس ــع دس  صناي
ــت؛ ولى  ــت اس ــتان دس ــداد انگش ــد تع ــا در ح آن ه
ــع  ــف صناي ــته مختل ــا 370 رش ــان ب ــهر اصفه ش
ــى در ــده جهان ــت ش ــته ثب ــتى و 196 رش دس
ــتى از لحاظ تعداد و تنوع رشته رتبه اول را   صنايع دس

دارد كه 8 هزار كارگاه فردى و گروهى در خود جاى داده 
است. شهرداراصفهان با بيان اينكه در حوزه گردشگرى 
ــمت ميوه هاى  ــتر به س ــگرى بيش آژانس هاى گردش
ممنوعه رفته اند يادآور شد: برخى از تورهاى گردشگرى 
در حوزه معرفى اماكن تاريخى نه تنها به نفع كشور بلكه 
به ضرركشور كار مى كنند و مردم را به سفر خارج از كشور 
ترغيب مى كنند و اين كار باالخص در دوران پساتحريم 
ــت؛ بنابراين بايد  ــعه گردشگرى نيس در راستاى توس
اماكن و ظرفيت هاى شهرى خود را بشناسيم و به مردم 
ــاره به لزوم گسترش بسترهاى  معرفى كنيم. وى با اش
گردشگرى شهرستان هاى استان اصفهان بيان داشت: 
بايدكارى كنيم تا بستر حضور گردشگران در شهرهاى 
مختلف استان اصفهان فراهم شود تا بتوانيم اين صنعت 
را در كشور فعال كنيم ؛ چرا كه اگر صنعت گردشگرى 
ــهرهاى كوچك فعال كنيم،  مهاجرت به مراكز  را در ش

استان ها براى اشتغال كم خواهد شد.
ــول در  ــرورت تح ــن بيان ض ــان ضم ــهردار اصفه ش
حوزه گردشگرى ادامه داد: شهروندان نبايد گردشگر را

ــد با معرفى  ــگاه كنند؛ بلكه باي  به عنوان يك طعمه ن
درست شهر اصفهان به تبليغ اين شهر به عنوان يك شهر 
توريستى كمك كنند و همچنين بايد كيفيت هتل هاى 
ــگران،  ــدا كند ؛ چرا كه گردش ــهر اصفهان ارتقاء پي ش
ــت پذيرايى در  ــودن كيفي ــن ب ــل و پايي ــود هت كمب
هتل هاى اصفهان را حس مى كنند.جمالى نژاد در ادامه

تصريح كرد: شهردارى اصفهان در نظر دارد برنامه هايى را 
در رابطه با انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانى صنايع 
دستى برگزار كندكه يكى از آن ها جشنى در ورزشگاه 
ــات صنايع  ــب با موضوع ــه ش نقش جهان به مدت س
ــن ديگرى با عنوان  ــتى و همچنين برگزارى جش دس
جشن ميراث فرهنگى با حضور وزير ورزش و جوانان در

 هتل عباسى اصفهان است.

ــاى مختلف در ــزارى برنامه ه ــه برگ ــاره ب ــا اش وى ب
ــنواره و  ــتيوال، جش ــه كرد: فس ــا اضاف  ارگ جهان نم
ــطح شهر اصفهان برگزار  نمايشگاه هاى مختلفى در س
ــاختمان ارگ جهان نما ميزبان تعدادى  مى شود كه س
ــت. همچنين قرار  ــا در هفته جارى اس از اين برنامه ه
ــه عنوان  ــهر اصفهان ب ــت كه يكى از پارك هاى ش اس
ــهردار اصفهان با  ــتى معرفى شود. ش پارك صنايع دس
ــه ماهه جهت فعال خروج ركود  اشاره به اولتيماتوم س
ــت: براى مديران  فعاليت ارگ جهان نما نيز اذعان داش
اجرايى ساختمان ارگ جهان نما مهلتى سه ماهه تعيين 
ــده تا اين مجموعه را از حالت غيرفعال خارج كنند؛ ش
چرا كه بايد ساختمان ارگ جهان نما پويا و فعال باشد.

ــرمايه «كار،كار و كار»  وى با اشاره به اينكه بهترين س
است افزود: بايد به دور از هرگونه حاشيه، تنش، التهاب 
و جريان سازى سياسى كار كنيم تا اعتماد مردم نسبت 
به مسووالن از بين نرود؛  بنابراين اگر كسى هم براى ما 
ــبت به او بى اعتناييم و در نظر  حاشيه سازى كرد ما نس
ــال هر هفته يك پروژه افتتاح داريم كه از مهر ماه امس
ــوزه ــرد: ح ــان ك ــر نش ــژاد خاط ــم. جمالى ن  كني

 پژوهش شهردارى در ارزيابى پروژه هاى سطح اصفهان 
پس از اجرا نظارت دارد كه بايد از اهداف كمى پروژه اى 
به حوزه هاى كيفى برسيم و آن ها را بيش از پيش كنترل 
كنيم چرا كه در غير اين صورت با مشكالت و معضالت 
ــرد: رصدخانه  ــويم. وى تصريح ك ــادى روبرو مى ش زي
فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان فعال شده تا ابتدا 
مشكالت و نقطه ضعف هاى فرهنگى اين شهر را پيدا كند 
و سپس براى رفع آن ها راه حل ارائه و آينده نگرى كند؛ 
اميدوارم ادامه فعاليت رصدخانه فرهنگى كه از شوراى 
ــرفت هاى  ــتان مجوز گرفته پيش فرهنگى عمومى اس
خوبى را در بر داشته باشد تا به صورت يك جا و متمركز 

مشكالت ديگر سازمان ها را نيز حل كنيم. 
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 رژه اقتدار نيروهاى مسلح استان اصفهان با حضور 
مسووالن نظامى و انتظامى استان به مناسبت هفته 

دفاع مقدس برگزارشد.
ــج) اصفهان دراين  ــپاه صاحب الزمان(ع فرمانده س
ــالمى، الگوى  ــم گفت: دفاع مقدس ايران اس مراس

ملت هاى مظلوم در برابر تجاوز گران است.
ــيه رژه  ــليمانى در حاش ــا س ــردار غالمرض س
ــت:  ــتقر اظهار داش ــلح مس ــاى مس ــدار نيرو ه اقت
سى و يكم شهريورماه آغاز هفته دفاع مقدس و يادآور 
حماسه آفرينى ها و ايثارگرى هاى ملت ايران است. 

ــال  ــالمى در 8 س وى افزود: مردم گرانقدر ايران اس
ــزرگ همه جانبه عليه  دفاع مقدس در برابر تجاوز ب
ــپاه  اين ملت، دفاعى مقدس انجام دادند.فرمانده س
صاحب الزمان(عج) اصفهان با بيان اينكه دفاع مقدس 
شروع مكتب بزرگ انقالب اسالمى بود، افزود: دفاع 
مقدس، دفاع در برابر تنها يك ارتش يا نيرو نظامى 
ــايه ايثارگرى ها و افتخارات  نبود؛ بلكه با دفاع در س
ــالمى را  ــرز و بوم، مكتب انقالب اس فرزندان اين م

رقم زدند.
وى با اشاره به اهميت توجه به تأثيرات هشت سال 
ــروز الگويى  ــح كرد: اين دفاع ام دفاع مقدس تصري
براى ديگر ملت هاى مظلوم در برابر تجاوز گران است.
نيروهاي مسلح عامل ثبات منطقه هستند

ــم رژه نيروهاي  ــول زرگرپور همچنين در مراس رس
ــلح ايران عامل ثبات اين  مسلح گفت: نيروهاي مس
ــتند؛ آنها تهديدي نيستند بلكه كساني  منطقه هس
تهديدند كه تمام تعهدات بين المللي در زمينه سالح 

جمعي را زير پا گذاشته اند.
ــگاه شهيدان،  ــالم به پيش وي در ادامه با درود و س
ــال جنگ  ــت س جانبازان، آزادگان و ايثارگران هش
ــداكاري و  ــه داريم از عزت، ف تحميلي گفت: هرچ

سربلندي اين قهرمانان و دالوران داريم.
استاندار اصفهان از صبر و استقامت خانواده شهداو 
ــتقامت  ــوان كرد: صبر و اس ــران تقدير و عن ايثارگ
ــراي همه ما ــهدا و ايثارگران ب ــواده ش و ايمان خان

 درس آموز بوده است.
زرگرپور با عرض درود و سالم خود بر نيروهاي مسلح 
ــرو انتظامي گفت:  ــيج و ني ــپاه، ارتش، بس اعم از س
ــالمي روز آخر و  ــنت جهاني، ايران اس بر خالف س
خاتمه جنگ خود را جشن نگرفته بلكه روز نخست 
ــه دنيا بگويد  ــگ را گرامي مي دارد تا ب و آغازين جن
ملت ايران در چنين روزي مورد تجاوز ناجوانمردانه 

قرار گرفتند.
ــا زماني مورد  ــه داد: ملت م ــتاندار اصفهان ادام اس
تجاوز قرار گرفت كه در سال هاي اول انقالب به فكر 

ساختن كشور خود بود.زرگرپور با بيان اينكه كشور 
ــال تحصيلي مورد تجاوز  ما در ماه حرام و در آغاز س
قرار گرفت تصريح كرد: ملت ما در هشت سال جنگ 
ــتكبارهاي دنيا را به  تحميلي يكي از خشن ترين اس
ــرد و فرياد عدالت  ــل(ره) از بين ب رهبري امام راح
ــالمي ايران يك  ــه وي، انقالب اس ــر داد. به گفت س

خيزش در مقابل نظام سلطه گري و استكبار بود.
ــران درحالي  ــتاندار اصفهان اظهاركرد: ملت اي اس
ــو  ــه آورد،كه در يك س ــه صحن ــود را ب عظمت خ
ــوي ديگر مظلوميت و ايستادگي  فريبكاري و در س

آرمان ها قرار داشت.
ــگ و تجاوز به ديگر  ــا بيان اينكه اهل جن زرگرپور ب
ــرزمين ها نبوده و نخواهد بود، خاطر نشان كرد:  س
اين در حالي است كه در مقابل تجاوز ديگران سكوت 
نكرده و با تمام توان از شرف و نظام خود با جان و دل 

و خون خود دفاع خواهد كرد.
ــر دروغين بودن  وي عنوان كرد: مدعيان حقوق بش

ــگ تحميلي  ــال جن ــت س ادعاهاي خود را در هش
ــت ترين رفتارها را از  ــته و زش به منصه ظهور گذاش
خودشان نشان دادند.زرگرپور ادامه داد: آنها نشان 
ــان فريبي بيش نيست و هدف  دادند حرف هاي ش
ــتقالل ملت هاي  ــت و اس ــلطه بر جهان اس آنها س
ــميت نمي شناسند.استاندار اصفهان  ديگر را به رس
ــان داد راه نجات  گفت: دفاع مقدس ملت ايران نش
ــود و تكيه بر  ــر روي ژاي خ ــتادگي ب ــريت ايس بش

توان مندي هايشان است.
ــا متجلي اين  ــدس ملت م ــزود: در دفاع مق وي اف
حقيقت بود كه با دست خالي مي توان روي پاي خود 
ايستاد و اراده خود را بر دشمن تحميل كرد. زرگرپور 
ــد: پيروزي ملت ايران نه تنها در برابر يك  يادآور ش
ــود كه با  ــاي جهاني ب ــه در برابر قدرت ه ارتش، ك
ارتباط و همدلي با رهبري و واليت فقيه و هماهنگي 

نيروهاي مسلح و پشتوانه مردمي به اثبات رسيد.
ــن، ــرادي موم ــلح را اف ــاي مس ــور نيروه زرگرپ

 نيك انديش و دلبسته به نظام و رهبري معرفي كرد 
و گفت: تمام آموزش هاي نيروي مسلح در راستاي 

دفاع از عدالت و پافشاري بر كرامت انساني است.
استاندار اصفهان تاكيد كرد: امروز در دوران انقالب 
ــور، آغازگر هيچ  ــالمي، نيروهاي مسلح اين كش اس
تجاوزي در منطقه نخواهند بود؛ بلكه همواره مدافع 
ــود. وي خاطر  ــر تجاوزگران خواهند ب قوي در براب
نشان كرد: چشمي كه با نيت سوء به اين سوي مرزها 
هدايت شود به پشتوانه ملت ايران براي هميشه كور 

خواهد شد.
زرگرپور گفت: همه جهانيان و به خصوص نظام هاي 
سلطه گر بدانند نيروهاي مسلح ايران عامل ثبات اين 
ــتند بلكه كساني  منطقه هستند،آنها تهديدي نيس
ــي در زمينه  ــام تعهدات بين الملل تهديد اند كه تم

سالح جمعي را زير پا گذاشته است.
ــتاندار اصفهان با بيان اينكه ملت ايران اسالمي  اس
ــت با تمام جهان آماده مذاكره است،  ثابت كرده اس
ــرطي انجام مي شود كه  عنوان كرد: اما مذاكره به ش
از موضع برابر و با احترام متقابل باشد و همه حقوق 
ــته اي را در چارچوب  ملت ايران از جمله حقوق هس

حقوق بين المللي بپذيرد.
وي تاكيد كرد: ملت ايران، ملت صلح و دوستي است 
ــكالت جهاني و حل و فصل آنها را  و قدرت حل مش
ــان اينكه به ــتاندار اصفهان در خاتمه با بي دارد.اس

 حمد اهللا نيروهاي مسلح فضاي ايثارگري، مجاهدت 
ــود خود درك  ــتگي را با ذره ذره وج و از خود گذش
كرده اند، بر اعتالي روز افزون ايران اسالمي در تمام 

ميادين ابراز اميدواري كرد.
ــول  ــم رژه با حضور رس ــنيم، مراس ــزارش تس به گ
زرگرپور، استاندار اصفهان، سردار سليمانى، فرمانده 
ــان، امير  ــتان اصفه ــپاه صاحب الزمان(عج) اس س
جهادى، ارشد نظامى ارتش در استان هاى اصفهان، 
ــردارآقاخانى،  ــارى، س ــال و بختي ــزد و چهارمح ي
ــتان اصفهان، سردار استكى و  فرمانده انتظامى اس
ــتان اصفهان برگزار نيروهاى نظامى و انتظامى اس

 شد.
در اين مراسم، گردان هاى نظامى و انتظامى استان  از 
مقابل جايگاه در گلستان شهداى اصفهان رژه رفته 
ــمنان كشيدند.نيروهاى  و توانايى خود را به رخ دش
نظامى و انتظامى استان اصفهان در حاشيه مراسم به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با شهداى گرانقدر 
انقالب اسالمى استان اصفهان تجديد ميثاق كردند.

همچنين يادمان شهداى غواص اصفهان به مناسبت 
ــهدا در شهر اصفهان از  چهلمين روز تشييع اين ش

مقابل جايگاه عبور كرد.

ــاره به سند چشم انداز «اصفهان 1400»  رييس شوراى شهر اصفهان با اش
گفت: براى ايجاد شهرى با زندگى مطلوب بايد سبك زندگى ايرانى و اسالمى 

در زندگى مردم تعبيه كرد.
ــالمى ــبك زندگى ايرانى اس ــت توجه به س ــا تأكيد بر اهمي رضا امينى ب
 اظهار داشت: ما در تدوين برنامه هاى شهردارى كه با نگاه و چشم انداز به 
برنامه هاى نظام تدوين مى شود، بايد كليدواژه هاى مورد توجه مقام معظم 
رهبرى را كه اساس فعاليت جمهورى اسالمى است، مورد توجه جدى قرار 

دهيم.
ــبك زندگى  وى ادامه داد: يكى از دغدغه هاى اصلى مقام معظم رهبرى س
ــوب هاى دينى ــته از آموزه ها و چارچ ــت كه در دهه هاى گذش مردم اس

 دور شده است.
ــته به صورت  ــفانه فرهنگ غرب در دهه هاى گذش امينى ادامه داد: متاس
ــده كه اين موضوع در رفتار و سبك زندگى  يك هجمه به زندگى ما وارد ش
ــت از همين رو براى رفع اين  مردم عوارض زيانبارى را به همراه داشته اس
ــه برنامه ريزان ــرى مورد توج ــاى مقام معظم رهب ــكل بايد دغدغه ه مش

 قرار گيرد.
ــهر برنامه 1395 را داريم كه  وى افزود: در كنار اين برنامه ما در شوراى ش
ــتيم كه بايد اين برنامه نيز به گونه اى باشد  در حال رصد و بررسى آن هس
ــد.امينى ــتاى دغدغه هاى مردم باش ــر و در راس ــه ها تحقق پذي كه برنام
 تأكيد كرد: اگر به دنبال يك اتفاق مبارك هستيم بايد به نيازهاى مردمى 
توجه داشت و دغدغه هاى سطوح مختلف مردم و اقشار مختلف را برطرف

 كرد.
رييس شوراى شهر اصفهان تصريح كرد: مجموعه اين مسائل در كنار توجه 
ــتر مناسب براى زندگى مردم  به سبك زندگى ايرانى اسالمى مى تواند بس

فراهم كرده و مردم را به زندگى مطلوب نزديك كند.
ــد محور ــم كه باي ــائل مه ــت: يكى از مس ــار داش ــى همچنين اظه امين
 برنامه ريزى قرار گيرد، مساله توجه به مخاطب و مردم است كه متأسفانه در 
گذشته مورد توجه قرار نمى گرفته و كالبد شهرى و بدنه شهر اولويت بوده

 است.

رييس شوراى شهر اصفهان:

نگاه « اصفهان 1400» به سبك زندگى مردم است

طرح هاى ترافيكى
 با مصوبه شوراى عالى ترافيك

 اجرا مى شود
ــام طرح هاى  ــهردارى اصفهان گفت: تم ــل و ترافيك ش معاون حمل و نق
ترافيكى شهر اصفهان با دريافت مصوبه از سوى شوراى عالى ترافيك اجرا 

مى شود.
عليرضا صلواتى اظهار داشت: بخشى از پروژه هاى عمرانى شهر مانند پروژه  
ــكاوند و ميدان 25 آبان پيش از اجرا مصوبه  ــتقالل و تقاطع اش ميدان اس
شوراى عالى ترافيك را دريافت كرده اند. وى بيان داشت: به طور قطع بايد 
بر اساس قانون اجراى هرگونه طرح ترافيكى، مصوبه شوراى عالى ترافيك را 
داشته باشد. معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان در مورد دريافت 
ــوراى عالى ترافيك به منظور اجراى طرح ترافيكى در  ــوى ش مصوبه از س
محدوده ميدان امام حسين(ع) تصريح كرد: در حال حاضر به منظور اجراى 
ــين (ع) به دليل راه اندازى ايستگاه اول و  طرح ترافيك در ميدان امام حس
دوم مترو طرح مطالعاتى براى كسب مصوبه شوراى عالى ترافيك براى اين 

محدوده را انجام داديم و به زودى مجوز آن دريافت مى شود.
ــى از جمله ايجاد  ــى ترافيك مباحث ــوراى عال وى اعالم كرد: در مصوبه ش
تسهيالت و ارائه تخفيف به ساكنان محدوده ميدان امام حسين (ع) از سوى 
ــده است.صلواتى گفت: براى مديريت  شهردارى و شوراى شهر گنجانده ش
عبور و مرور در محدوده ترافيكى ميدان امام حسين (ع) و ارائه كارت تردد 
ــراى عدالت تالش كرديم فضايى هم براى  ويژه طرح ترافيك، به منظور اج

بخش  خصوصى و نيز بخش هاى دولتى ايجاد كنيم.

شهردار اصفهان گفت شهروندان 
گردشگر را به چشم طعمه نبينند؛ 

آژانس هاى 
گردشگرى
 به سمت 

ميوه  ممنوعه 
رفته اند

با حضور مسووالن نظامى و انتظامى استان اصفهان  برگزار شد؛

رژه اقتدارنيروهاى مسلح 



توقـف 
پرهـزینه 
سپـاهـان

چشم آلمانی ها 
دنبـال 

هـافبک استقالل

تقریبا یک هفته زمان الزم بود تا مش��خص شود تس��اوی خانگی سپاهان برابر 
تراکتورس��ازی برای تیم اصفهانی در عمل به قیمت از دست رفتن صدرنشینی 
تمام شده است.همین هفته پیش بود که به واس��طه تقسیم امتیازات در دیدار 
استقالل خوزستان و صبا، حتی یک روز پیش از رویارویی سپاهان و تراکتورسازی 
در ورزشگاه فوالدشهر صدرنشینی تیم اصفهانی خود به خود تا پایان هفته ششم 
تمدید شد.درس��ت یک هفته پس از تمدیِد بدون دردسر صدرنشینی سپاهان 
عکس آن حالت اتف��اق افتاد و این ب��ار این تیم بدون حضور در زمین مس��ابقه 
صدرنش��ینی خود را به نفع استقالل تهران از دس��ت داد. آبی های پایتخت که 
پیش از این به غیر از دیدار هفته سومش��ان مقابل ذوب آهن همه بازی هایشان 
 در فصل جدید را برده  بودند، نفت ته��ران را هم در دیدار معوق��ه برابر این تیم

 مغل��وب کردن��د ت��ا ب��ا ثب��ت پنجمی��ن پی��روزی ب��ه ن��ام خ��ود ج��ای 
رقی��ب اصفهان��ی را در باالتری��ن ج��ای ج��دول بگیرند.ب��ه ای��ن ترتی��ب، 
6 روز ط��ول کش��ید ت��ا مش��خص ش��ود توق��ف خانگ��ی س��پاهان براب��ر 
 تراکتورس��ازی ب��رای ای��ن تی��م هزین��ه ای مع��ادل از دس��ت دادن

 صدر جدول داشته است.

شاید شنیدن این خبر کمی غافلگیر کننده باشد اما گفته می شود نماینده های 
دو باشگاه دسته دومی بوندس لیگا بعد از دیدن عملکرد هافبک جوان و ملی پوش 
استقالل در اردوی تیم امید در هلند ،درصدد جذب این بازیکن آینده دار هستند 

و در این راه مذاکرات برای عقد قرارداد با روزبه چشمی را آغاز کرده اند.
البت��ه در ای��ن راه مس��ووالن باش��گاه اس��تقالل مدعي ش��دند هن��وز هیچ 
پیش��نهاد رس��مي اي دریافت نکرده ان��د و هر وق��ت این پیش��نهاد به صورت 
مکتوب ارس��ال ش��د، درخصوص آن تصمیم گی��ري خواهند کرد ام��ا در این 
بین مدی��ر برنامه هاي چش��مي از آغ��از مذاکرات ب��راي کوچ ای��ن بازیکن به 
فوتب��ال آلمان در نق��ل و انتقاالت زمس��تاني خب��ر داد. بنا به ادع��اي این  فرد 
دو تن از اس��تعدادیاب هاي مش��هور حاضر در بوندس لی��گاي دو  با هماهنگي 
یکي از تیم ه��اي مدعي این فص��ل بوندس لیگاي دو آلمان نزدی��ک به ۱۰ روز 
 پیش به ای��ران آم��ده و عملکرد چش��مي را در بازي با ش��هرداري س��منان و 
گس��ترش فوالد تبریز زیر نظر گرفتند تا در صورت تایید فني هافبک استقالل 
 را به باش��گاه مد نظر معرفي و تایید کنند که این اتفاق افتاد و حاال اگر مذاکرات

 دو باشگاه ایراني و آلماني به سرانجام برسد روزبه هم، راه احسان حاج صفي را در 
پیش گرفته و لقب لژیونر را به خود اختصاص مي دهد.

کارشناس والیبال با تاکید بر اینکه مشکالت تیم ملی ذهنی و روانی است تاکید 
کرد: به نظر می رسد اس��لوبودان کواچ در اعمال نظم و مقررات بین بازیکنان 

تیم ملی کم آورده است.
جب��ار قوچان ن��ژاد با ارزیاب��ی از ش��رایط تیم مل��ی اظهار کرد: بیش��ترین 
 دلیل ناکامی تیم مل��ی در جام جهانی بحث روانی و انگیزش��ی اس��ت. فکر

 نمی کنم ای��ن بازیکنان با دو م��اه یا ۱۰ م��اه قبل زیاد فرقی کرده باش��ند. 
گویا کادر فنی بع��د از باخت ها نم��ی توان��د بازیکنان را جمع و ش��رایط را 
 ب��رای آینده تغیی��ر ده��د. احتماال ک��واچ در بحث نظ��م و انضب��اط تیمی 
کم آورده است و نمی تواند بین بازیکنان اعمال قانون انجام دهد. متاسفانه تیم 

ملی بعد از باخت به شرایط عادی بر نمی گردد.
 وی اف��زود: در جری��ان لی��گ جهان��ی و ب��ازی های ته��ران ه��م گفتم که

 یک بخش اعظم کار را تماش��اگران انج��ام دادند. همین جا هم مش��کالت 
انگیزش��ی در تیم مش��خص بود. از نظر من بازیکنان ایران مش��کلی ندارند. 
 همین ه��ا از دوره والس��کو ه��م بودن��د و ش��اهد بودی��م چگون��ه برخورد 
می کردند و در خدمت تیم بودند. به نظرم کواچ نمی خواهد بیشتر از این کار 
را سخت کند. او نظم و انضباط کمتری را بر تیم حاکم کرده و حتی در جریان 

بازی ها هم تحت تاثیر همین موضوع به سختی کار می کند.
کارشناس والیبال با تاکید بر لزوم ایجاد شوک در کادر فنی تیم ملی گفت: ما 
شانس صعود به المپیک را هنوز از دست نداده ایم. من شخصا دستیاران کواچ را 
مقصر ناکامی ها نمی دانم. طبیعتا کمک های او والیبال را می فهمند و قدرت 
تجزیه باالیی دارند اما خود کواچ در بحث انگیزشی و اعمال نظم و انضباط در 

تیم ملی کم آورده است.

لباس عجیب علی کریمی در رسانه 
مشهور آلمانی سوژه شد

 روزنام��ه بیلد آلم��ان از لباس��ی ک��ه کریمی در نخس��تین حض��ورش در 
 باش��گاه بایرن مونی��خ بر تن ک��رده بود کم��اکان ب��ه عنوان ی��ک کابوس

 یاد می کند. نش��ریه بیلد آلمان تصویر جالبی از علی کریمی را منتشر کرده 
اس��ت. در این تصویر ،کریمی در حالی با عصا به تصویر کش��یده شده که در 
حال کنترل توپ اختصاصی باش��گاه بایرن مونیخ اس��ت. بیلد نوشته است: 
 »بله، علی کریمی در س��ال 2۰۰5 باعث خنده شد. در مراس��م معارفه او در
  باش��گاه بایرن اتفاق جالب��ی افتاد که هن��وز از خاطرات رس��انه های آلمان

 پاک نشده اس��ت. بهترین فوتبالیس��ت آس��یا در آن مراسم با اس��تفاده از 
 پاپی��ون، عص��ا و ت��وپ فوتب��ال خ��ود را به ش��مایل ی��ک رهبر س��یرک 
در آورده ب��ود؛ اتفاق��ی ک��ه وی را س��وژه ک��رد و به کابوس��ی ب��رای روابط 
عمومی باش��گاه بدل ش��د.« در ادامه این گ��زارش آمده اس��ت: » البته بعد 
از این ش��روع عجیب، وی در ش��ش ماهی که توانس��ت پیراهن بای��رن را بر 
تن کند، نمایش��ی واقعا جادوگران��ه در میدان فوتبال داش��ت. اما پس از آن 
 مصدوم شد و فصل بعد دیگر نتوانست حضور درخش��انش را تکرار کند. وی 
س��ال 2۰۰7 از باواریایی ها جدا ش��د و کمتر آنجا دیده شد. هر چند فلیکس 
 م��اگات، س��رمربی بای��رن 2۰۰5 در س��ال 2۰۱۱ کریم��ی را ب��ار دیگر به

 بوندس لیگا آورد تا او پیراهن شالکه را برتن کند.«

چطور باید به المپیک امیدوار باشم؟
ملی پوش بانوی دارنده س��همیه المپیک ریو گفت: چط��ور به آینده 
امیدوار باش��م وقتی در فاصله ۱۰ ماه  مانده به المپیک حتی تمرینی 

ندارم.
لیال رجبی، ملی پوش دوومیدانی با اشاره به شرایط نامطلوب آمادگی 
خود برای المپیک ریو گفت: در حال حاضر تمرینی ندارم و ش��رایطم 
مش��خص نیس��ت. من از مدت ه��ا پیش برنام��ه ام را به فدراس��یون 
 دادم ولی هنوز پاس��خی دریافت نکرده ام.وی ادامه داد: درخواس��ت 
دو اردوی تدارکاتی در بالروس را دارم. قصد دارم با همسرم به عنوان 
مربی تمرین کنم و چیزی بیش از اینها نمی خواهم. قبال هم از مسووالن 
 خواسته ام که حمایتم کنند تا بتوانم نتیجه بگیرم وگرنه با این شرایط 

نمی شود کاری کرد.
بانوی دارنده سهمیه المپیک ریو با انتقاد از تعطیلی اردو و تمریناتش 
بیان ک��رد: ای��ن ش��رایط بالتکلیفی ب��ه ضرر من اس��ت. حت��ی اگر 
همین ط��ور بی برنام��ه تمرین کنم ب��ی فایده اس��ت. فرصت زیادی 
نمانده و م��ن در هی��چ رقابتی برای آماده س��ازی ش��رکت نکرده ام. 
 منتظرم تا مس��ووالن برای��م کاری کنن��د. تنها رویدادی ک��ه در آن 
شرکت می کنم لیگ داخلی است که آن هم تنها نصف هزینه باشگاهم 
رادریافت کرده ام.رجبی در پاسخ به این سوال که آیا به کسب نتیجه در 
 المپیک ریو امیدوار هستید گفت: با این شرایط چطور امیدوار باشم؟

 ۱۰ ماه تا المپیک مانده است و هیچ کاری انجام نشده است. رقبای ما 
همه به شدت تمرین می کنند و در مسابقات مختلف حضور دارند اما ما 

دست روی دست گذاشته ایم.
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ملی پوش تیران��دازی معلوالن اب��راز امی��دواری کرد که 
تیران��دازان ایران��ی ه��ر س��ه س��کوی اول ت��ا س��وم در 
 پارالمپی��ک ۲۰۱۶ ری��و را ب��ه خ��ود اختص��اص بدهند.

ساره جوانمردی، ملی پوش طالیی تیم تیراندازی جانبازان 
و معلولین درباره رقابت های جام جهانی استرالیا و شرایط 
برگزاری مس��ابقات اظهار داشت: مس��ابقات جام جهانی 
استرالیا به نسبت کرواس��ی تقریبا  هم س��طح بود. با این 
تفاوت که در کرواس��ی رقیبان آس��یایی که اتفاقا رقیبان 
مهمی هم هس��تند، حضور نداشتند و در اس��ترالیا شاهد 
 حض��ور پر تع��داد آنها ب��ه خص��وص کره جنوب��ی بودیم.

وی ادامه داد: با این وجود عملکرد خوبی داشتیم و متاسفانه 
در تپانچه خفیف به دلیل شرایط بس��یار بد جوی، سرما و 
وزش باد، مدال انفرادی را از دس��ت دادیم؛ اما خوشبختانه 
نقره تیمی را کس��ب کردیم. در تپانچه ۱۰ متر هم بس��یار 
خوب عمل کردی��م و برای دومین بار، س��ه س��کوی برتر 
جهان از آن ایران و نمایندگانش ش��د.قهرمان جام جهانی 
تیراندازی گفت: ش��نبه روزی بود ک��ه رقابت های تپانچه 
P۱ و P۲ برگ��زار  ش��د. صبح روز ش��نبه آق��ای زمانی به 
روی خط رفت و خوش��بختانه با رک��وردی خوب به فینال 
راه پی��دا کرد و اگرچه م��دال نگرفت اما با رک��ورد خوب و 
کس��ب س��همیه پارالمپیک، روحیه مضاعفی به تیم داد.
 جوانم��ردی اف��زود: بع��د از مس��ابقات P۱ نوب��ت بانوان

 تیم ملی بود و من توانستم در مس��ابقات مقدماتی ضمن 
کسب مقام اول، رکورد جهان را که دست خودم بود، ارتقا 
بدهم و در فینال هم وقتی برای بار دوم توانستیم سه سکوی 
برتر را از آن کش��ور عزیزمان کنیم، بسیار خوشحال شدم. 
به ویژه اینکه رقبای مش��ترکی نیز وجود داش��تند که هم 
در کرواسی و هم در اس��ترالیا با آنها روبه رو شدیم و وقتی  
ش��اهد این اتفاق بودند، بس��یار اظهار تعجب می کردند. 

 البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیس��ت که مسابقه ما 
جزو پرتعدادترین تماش��اگران بود و همه از نزدیک شاهد 

رقابت سه بانوی ایرانی برای کسب سه سکوی برتر بودند.
دارنده نش��ان نقره تیمی تپانچه خفی��ف تصریح کرد: این 
 عملکرد به خصوص مورد توجه گیزلی��ن، نماینده کمیته

 بین المللی پارالمپیک در مس��ابقات قرار گرفت��ه بود و از 
موفقیت بانوان ایرانی بسیار اظهار خوشحالی می کرد.

وی عن��وان ک��رد: با توجه به مس��ابقاتی که پش��ت س��ر 
 گذاش��تیم و اینکه تقریبا تمام حریفان قدر را مورد ارزیابی

 قرار داده ای��م، می توان گفت عمده حریف��ان ما در تپانچه 
بادی P۲ نمایندگان کره، اوکراین و روس��یه هستند. البته 
مقدونیه هم تیراندازان خوبی دارد که در مس��ابقات اخیر 
نبودند اما پیش از این شاهد رکوردهای خوبی از آنها بوده ایم.

جوانم��ردی در پایان تصریح کرد: اگر ش��رایط تیم ملی به 
همین منوال پیش برود و همه چیز مهیا باش��د، می توانیم 
 امیدوار باش��یم که برای بار س��وم و در پارالمپیک ریو نیز 
س��ه بانوی ایرانی بر س��ه س��کوی برتر جهان بایس��تند.

رقابت های ج��ام جهان��ی تیراندازی اس��ترالیا ب��ا امتیاز 
 کس��ب س��همیه مس��تقیم بازی های پارالمپی��ک ریو از

 ۲4 ت��ا ۲8 ش��هریور ب��ه میزبانی س��یدنی برگزار ش��د و 
 ملی پوش��ان کشورمان با کس��ب چهار نش��ان رنگارنگ و 

دو سهمیه پارالمپیک، به کشور بازگشتند.

دروازه بان جوان نفتی ها ب��ه خاطرحرکتی که پیش از 
آغاز مسابقه با استقالل انجام داد، با خشم سرمربی نفت 

مواجه شده است.
  پس از آنک��ه علیرضا بیرانون��د، نام��ش را در ترکیب

 نفت تهران برای بازی مقابل استقالل ندید، حاضر نشد 
 پیش از بازی برای گرم کردن ش��یخ ویسی، گلری که 
قرار اس��ت به جای او از چارچوب دروازه حراست کند، 

وارد زمین شود.
  این اعت��راض بیرانوند که با روش��ی منحص��ر به خود 
صورت گرفته بود، حاال ممکن اس��ت عواقب س��ختی 
برایش به دنبال داشته باش��د. علیرضا منصوریان که با 
این حرکت خیلی عصبانی شده بود نام او را از فهرست 

تیم خارج کرد و به رختکن فرستاد.
 سرمربی نفتی ها در نشس��ت مطبوعاتی تاکید کرد با 
بیرانوند برخورد سختی انجام خواهد داد و از لفظ کارت 
قرمز مستقیم استفاده کرد. البته بعید به نظر می رسد 
که او این گلر جوان را مستقیم از باش��گاه اخراج کند؛ 
 اما ب��ه نظر می رس��د  بیرانوند در نفت نیمکت نش��ین 
خواهد شد و حتی شاید حضور در تیم ملی را در اردوی 

بعدی از دست بدهد.
 بیرانوند که می خواست آب رفته را به جوی برگرداند، 
در صفحه ش��خصی اش نوشت: »این مس��اله برای من 
بارها پیش آمده اس��ت. تش��خیص کادر فن��ی بود که 
من نباش��م. به دلیل مش��کالت خانوادگ��ی وضعیت 
 روحی روانی مناس��بی نداش��تم و نمی توانستم بازی

 کنم.«
 اما گویا مساله به این راحتی ها قابل جمع کردن نیست. 
حسین آل اسحاق، دبیر کمیته انضباطی باشگاه نفت در 
این خصوص اظهار داشت: »بیرانوند در فصل گذشته 

هم سابقه این بی انضباطی ها را داشته، اما به این دلیل 
که دروازه بان جوانی بود و در تیم ملی حضور داش��ت، 
جرایمی را برای او در نظر گرفت��ه و به حالت تعلیق در 

آوردیم.«
 وی افزود: »با اتفاقی که امروز افتاد، این جرایم تعلیقی 
 اجرایی خواهد ش��د. ما قطع��ا  بیرانوند را به باش��گاه

 فرا خواهیم خواند تا در کمیته انضباطی پاسخگو باشد 
 و برخورد جدی ب��ا او خواهیم کرد. هی��چ وقت اجازه
  نم��ی دهیم ک��ه اص��ول و ارزش ه��ای باش��گاه نفت

 زیر پا گذاش��ته ش��ود. برای حفظ اصول و ارزش های 
باشگاه نفت هر هزینه ای الزم باشد، می پردازیم و تحت 
 هیچ ش��رایطی حاضر نیس��تیم اخالق را فدای نتیجه

 کنیم.«
 در هر صورت بیرانوند باید بداند که هر بازیکنی ممکن 
اس��ت در طول دوران ب��ازی روی نیمک��ت ذخیره ها 
بنشیند اما انجام این حرکات جدا از اینکه به تیم ضربه 
می زند در وهله نخس��ت، خود بازیکن را وارد حاشیه 

خواهد کرد.
 حاال نه تنها او از ترکیب تیم نفت دور خواهد بود بلکه 
این بی انضباطی می تواند موقعیت او در تیم ملی را هم 

به خطر بیاندازد.

جدای از عملکرد ضعیف برخی داوران در هفته های اخیر، 
به نظر می رسد که با رویه پرهیاهویی که قرمزهای پایتخت 
در پیش گرفته اند دیگر کم کم هی��چ داوری برای قضاوت 
دیدارهای پرس��پولیس باقی نمانده و فدراس��یون فوتبال 
به زودی ب��رای انتخاب داور بازی ه��ای این تیم به مضیقه 

خواهد افتاد.
طی چند هفته اخیر یک اتفاق بعد از هر مسابقه پرسپولیس 
تکرار ش��ده و آن اعتراض گس��ترده قرمزه��ای پایتخت 
ب��ه داوری بوده  اس��ت. اعت��راض پرس��روصدای تیم های 
پرطرفدارتر به داوری در فوتبال ای��ران البته تازگی ندارد 
اما به نظر می رسد که درباره پرسپولیس این جریان که به 
طور مشخص و جدی از دیدار با ذوب آهن شروع شد به مرور 
شکل هشدار دهنده ای به خود می گیرد. مسابقه ای که پس 
از آن نه تنها همه کارشناسان متفق القول اعتراض قرمزها را 
وارد می دانستند که حتی خود اصفهانی ها هم قبول داشتند 
که در آن بازی حریف ب��ازی بهتری انجام داده و اش��تباه 

علیرضا فغانی در پیروزی این تیم بی تاثیر نبوده است.
با اتکا به جوی ک��ه پ��س از آن بازی درب��اره تضییع حق 
پرسپولیس به وجود آمد این رویه کم و بیش در دیدارهای 
بعدی این تیم هم با ش��دت و ضعف متفاوت تکرار شد به 
گونه ای که به نظر می رسد به تدریج در حال تبدیل شدن به 
عادتی برای پرسپولیسی هاست. قرمزها در حال القای این 
ذهنیت به هواداران پرشمارشان هستند که دست هایی در 
کار است که می خواهد به هر طریقی که هست مانع موفقیت 
به زعم آنها پرطرفدارترین تیم آسیا شود. آنها که اخیرا بسیار 
بیشتر از گذشته به داوری حساس شده اند، خیلی بیش از 

حد طبیعی در قبال داوران موضع می گیرند به گونه ای که 
کوچک ترین اشتباه یا حتی سخت گیری داور بر علیه آنها 
کافی است تا بعد از هر بازی چنان هجمه ای علیه او به راه 
بیندازند که آن داور خ��اص دیگر تا اط��اع ثانوی امکان 

قضاوت دیدارهای پرسپولیس را نداشته باشد.
کار به جایی رس��یده که با  افزایش حساس��یت ها بیم آن 
می رود در آینده ای بس��یار نزدیک دیگر هیچ داوری برای 
قضاوت بازی های تیم پرطرفدار پایتخت در دسترس نباشد 
زیرا داوران سرشناس طی همین چند هفته اخیر به نوبت در 
لیست سیاه قرمزها قرار گرفته اند. داورانی امروز در لیست 
سیاه قرار گرفته اند که طبعا در گذشته با اشتباهاتی به نفع 

پرسپولیس نتایج خوشایند این تیم را هم رقم زده  بودند.
با ادامه ای��ن وضعیت دیگ��ر کم کم داوری ب��رای قضاوت 
دیدارهای پرس��پولیس باقی نمی ماند زیرا تع��داد داوران 
ش��اخص فوتبال ایران آنچنان انگش��ت  ش��مار است که 
هرچقدر هم که در این حیطه به داوران کم تجربه تر اعتماد 
ش��ود باز هم روزی خواهد آمد که کمیت��ه داوران مجبور 
به واردات داور)!( ش��ود. اتفاقا این همان خواسته ای است 
 که چند هفته پیش لیدرهای پرس��پولیس پس از قضاوت

  بحث برانگی��ز فغانی در دی��دار این تیم براب��ر ذوب آهن 
مطرح کردند و اعام نمودند که هواداران حتی حاضرند پول 

بدهند تا داور خارجی بازی تیم شان را سوت بزنند.
عجیب است در کشوری که آنها بیشترین طرفدار را دارند 
قرمزها به این باور رسیده اند که هر داوری قضاوت بازی های 
این تیم را به عهده می گیرد ضدپرس��پولیس و آنتی قرمز 

است.

با گذش��ت 15 روز از انتخابات فدراس��یون دومیدانی 
برخی از مشکالت و حواشی باعث شده است که رییس 
منتخب مجمع هنوز کار خود را به عنوان رییس در این 

فدراسیون آغاز نکند.
 15 ش��هریور فدراس��یون دوومیدانی بعد از شش ماه 
صاحب رییس ش��د و بعد از یک دوره پرتالطم در این 
 فدراس��یون همه منتظر ایج��اد آرام��ش در راس این 

رشته مهم بودند.
 ح��دود 15 روز از انتخ��اب مجی��د کیهانی ب��ه عنوان 
رییس فدراسیون دوومیدانی می گذرد اما او تاکنون روی 
صندلی ریاست فدراسیون ننشسته است و هنوز مراسم 

تودیع و معارفه او هم برگزار نشده است.
کیهانی علت نرفتن خود به فدراس��یون را صادرنشدن 
ابالغ ریاست فدراسیون دوومیدانی از سوی وزیر ورزش 
اعالم کرد و گفت: بعد از برگ��زاری مجمع، ابالغ حکم 
ریاست توس��ط وزیر ورزش نیازمند فرآیندی است که 

باید طی شود.
 ابتدا باید نفرات حاضر در فدراس��یون را معرفی کنیم 
و این نفرات در فدراس��یون مورد بررسی قرار بگیرند و 
بعد از تایید این نفرات، فدراسیون جدید کارش را آغاز 
کند. در واقع ابالغ حکم ریاس��ت با دبیر و نایب رییس 
 بانوان و باقی کادر اجرایی فدراسیون باید با هم صورت

 بگیرد.
اما به نظر می رس��د که علت حضور نیافتن کیهانی در 
فدراسیون مربوط به اختالف نظر در جامعه دوومیدانی 
باش��د. بعد از برگزاری انتخابات و قب��ل از پایان کامل 

مجمع برخی از افراد نسبت به انتخاب کیهانی اعتراض 
داشتند و ادعای تقلب را مطرح کردند.

در ای��ن مدت نی��ز ک��ه از زم��ان انتخاب��ات می گذرد 
برخ��ی حواش��ی در فدراس��یون وج��ود داش��ته و به 
نظ��ر دری��ای پرتالط��م دوومیدان��ی هن��وز طوفانی 
 اس��ت. نام��ه درخواس��ت بررس��ی صح��ت انتخابات

 ریاست فدراس��یون به وزارت ورزش نیز نشان دهنده 
وضعیت این فدراسیون اس��ت. چند تن از پیشکسوتان 
و روس��ای هیات های دوومیدانی با ارس��ال نامه ای از 
وزیر ورزش درخواس��ت کردند که صالحیت و سالمت 

انتخابات را بررسی کنند.
 ب��ا توج��ه ب��ه م��دت زم��ان باق��ی مان��ده ت��ا 
المپی��ک 2016 ریودوژانی��روی برزی��ل دوومیدان��ی 
بی��ش از این ها ب��ه آرام��ش احتیاج دارد. با مش��خص 
ش��دن زم��ان برگ��زاری انتخاب��ات هم��ه از پای��ان 
بالتکلیف��ی ای��ن فدراس��یون خوش��حال بودن��د؛ 
 اما ای��ن روال با انتخاب ریی��س هم به پایان نرس��یده

 است.
مسابقات داخل س��الن آس��یا و جهان دو رویداد مهم 
هس��تند که دوومیدانی کاران ایران باید تا پایان س��ال 
94 در آن شرکت کنند؛ اما هنوز هیچ برنامه مدیریتی 
 برای ای��ن رقابت ه��ا تنظیم و اجرایی نش��ده اس��ت.

 دوومیدان��ی کارانی هم که موفق به کس��ب س��همیه 
المپی��ک ش��ده اند کم��اکان در انتظ��ار هس��تند ت��ا 
 بدانند برنام��ه های پی��ش روی خود را به چه کس��ی

 بدهند.

سیری در دنیای ورزش                    

 جریمه سخت برای 
ملی پوش نفتی

به هر سه سکوی پارالمپیک 
چشم داریم

بالتکلیفی در فدراسیون دوومیدانی ادامه دارد پرسپولیس و لیست سیاه داوران

 ج��واد کاظمی��ان ب��ا مرب��ی تی��م فوتب��ال پرس��پولیس دی��دار ک��رد.
هافبک سابق پرسپولیس در مجموعه ورزشی انقالب حضور داشت و  با کریم 
باقری به گفتگو پرداخت. کاظمیان که به زوروی پرسپولیس معروف بود در 

توضیح این عکش نوشت: »پیرمردها.«

لنز دوربین

 مالقات کریم باقری با 
ستاره سابق پرسپولیس
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دانستنى هاراز موفقيت

ــده را تهيه  ــتي از موفقيت هايي را كه تا كنون نصيب تان ش گام1: فهرس
كنيد.

ــبز و  ــد وقت يك بار به ميان طبيعت برويد و در محيطي س گام2: هر چن
سرشار از آرامش قدم بزنيد.

ــينيد و  گام3:وان حمام را پر از آب گرم و صابون كني! د ، داخل وان بنش
تمام تنش ها را با تنفس عميق و استراحت از خود دور كنيد.

گام4: هر روز به جمله هاي زير و جمالتي از اين قبيل فكر كنيد.
  تا زماني كه خودتان نخواهيد ، هيچ كس نمي تواند تحقيرتان كند.

(تئودور روزولت)
 روزي شخصي بودايي را فحش و ناسزا ميداد ، بودا به وي گفت:از تو به 
خاطر اين هديه عالي تشكر مي كنم! اما متاسفم كه نمي توانم هديه ات را 
بپذيرم ، راستي اگر كسي به من هديه اي دهد و من هديه را قبول نكنم به 

چه كسي تعلق خواهد داشت؟
خواه فكر كنيد كاري را مي توانيد انجام دهيد ، خواه فكر كنيد كه از 

انجام كاري ناتوان هستيد ، هميشه حق با شماست.(هنري فورد)
ــده كه آن را به ديگران  ــق از آن جهت در ما به وديعه گذاشته ش  عش

ببخشيم.
 قلمرو خداوند درون ما انسان هاست.

  هر كاري را كه دوست داري انجام بده پول خود به دنبال آن مي آيد.
  به دنبال رستگاري و سعادت خود باش.

 از صميم قلب خودت را دوست داشته باش.
گام5: در تعطيالت آخر هفته ، فقط به تفريح و استراحت بپردازيد.

گام6: تالش كنيد هميشه مثبت بينديشيد.
گام7: به خاطر داشته باشيد كه هر گاه در كاري سرگردان مي مانيد، در 

حال آموختن نكته اي جديد هستيد.
گام8: تا آنجا كه الزم است خودتان را به مبارزه بطلبيد، نه بيش از اندازه.

ــب تلويزيون خود را خاموش نگه داريد تا مغزتان  گام9: در هفته يك ش
استراحت كند.

گام10: در روز عشق(ولنتاين) براي خودتان كارت تبريك بخريد.
گام11: هر چند وقت يك بار به يك مكان مقدس برويد و با خدا راز و نياز 

كنيد.
گام12: هر چند وقت يك بار بيرون از خانه غذا بخوريد.

گام13: با كسي كه از صميم قلب دوستش داريد تلفني صحبت كنيد.
گام14: خود را در آيينه نگاه كنيدو از ديدن زيبايي هاي تان لذت ببريد و 

خدا را به خاطر اين نعمت شكر گذار باشيد.
گام15: اهداف خود را بنويسيد و با آنها زندگي كنيد.

گام16: در هدف گذاري واقع بين باشيد.
گام17: وسواس را از زندگي خود حذف كنيد، در اين صورت هيچ كاري 

نمي توانيد انجام دهيد.
گام18: براي خود تعهد مشخص كنيد و به آن وفادار باشيد و تا مي توانيد 

براي آن حركت و تالش كنيد ولو آن كه نتيجه دلخواه شما نباشد.
گام19: هميشه لبخند بزنيد.(لبخند و خنده تفاوت دارند)
گام20: تاخير در انجام كاري بهتر از انجام ندادن آن است.

- حلزون مى تواند سه سال بخوابد.
- اگر جمعيت چين در يك صف مقابل شما راه بروند، اين صف به خاطر 

سرعت توليد مثل هيچ وقت تمام نخواهد شد.
- خطوط هوايى آمريكا با كم كردن فقط يك زيتون از ساالد هر مسافر در 

سال 1987 توانست 40 هزار دالر صرفه جويى كند.
- ملت آمريكا بطور ميانگين روزانه 73 هزار مترمربع پيتزا مى خورند.

- چشم هاى شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
ــود توليد كنند. در  ــد بيش از يكصد صدا با حنجره خ - گربه ها مى توانن

حاليكه سگ ها كمتر از ده صدا.
ــداد آمريكايى هايى كه  ــى بلدند، از تع ــى هايى كه انگليس - تعداد چين

انگليسى بلدند بيشتر است.
- فيل ها تنها حيواناتى هستند كه نمى توانند بپرند.

- هربار كه يك تمبر را زبان مى زنيد، 10/1 كالرى انرژى مصرف مى كنيد.
ــد، كم كم رنگش  ــك اتاق تاريك قرار دهي - اگر يك ماهى قرمز را در ي

سفيد مى شود.
ــتان رخ داد كه  -كوتاه ترين جنگ در تاريخ 1896 بين نازى ها و انگلس

38 دقيقه طول كشيد.
ــاخته شده  ــال قبل از ميالد س - در هرم خئوپوس در مصر كه 2600 س
ــنگ بكار رفته كه مى توان با آن ديوارى آجرى به  ــت. به اندازه اى س اس

ارتفاع 50 سانتى متر دور دنيا ساخت.
- اگر تمام رگ هاى خونى را در يك خط بگذاريم، تقريبا 97 هزار كيلومتر 

مى شود.
- آيا مى دانستيد كه انسان براى اولين بار در 1783 پرواز را تجربه كرد و 

توانست 8 كيلومتر با بالن پرواز كند؟
ــال آينده از مرز 9 ميليارد  - آيا مى دانستيد كه جميعت جهان تا 50 س

نفر خواهد گذشت؟
ــد اين سياره درجه  ــتيد كه گرمترين سياره زهره مى باش - آيا مى دانس

حرارت ثابتى دارد كه 462 مى باشد؟
- آيا مى دانستيد كه عمر خورشيد 5 ميليارد سال مى باشد؟

- آيا مى دانستيد كه عمر كهكشان راه شيرى 10 ميليارد سال مى باشد؟
- آيا مى دانستيد كه نقره صدها بار از مواد ضد عفونى قوى تر است و 650 

نوع ميكروب را از بين مى برد؟
- آيا مى دانستيد كه مساحت كره زمين 515 ميليون كيلومتر است؟

ــيرى بيش از 100 ميليون ستاره  ــتيد كه كهكشان راه ش - آيا مى دانس
دارد؟

- آيا مى دانستيد كه حنجره زرافه تار صوتى ندارد و گنگ است؟
- آيا مى دانستيد كه تنها غذايى كه فاسد نمى شود عسل است؟
آيا مى دانستيد كه پلك زدن زنان دو برار پلك زدن مردان است؟

ــتيد كه قديمى ترين بنا در شمال توكيو است كه 50 هزار  - آيا مى دانس
سال قدمت دارد؟

- آيا مى دانستيد كه روزانه 14000 نفر به بيمارى ايدز مبتال مى شوند؟
- آيا مى دانستيد كه مقاوم ترين ماهيچه در بدن زبان است؟

آيا مى دانستيد كه اليه پوستى كه آرنج دست را پوشانده هر 10 روز يك 
بار عوض مى شود؟

-آيا مى دانستيد كه در هر قطره آب 33 ميليارد الكترون وجود دارد؟

رمز آرامش در 60 گام (قسمت اول)

داستان كوتاه

شيوانا

 (idiom ــى( انگليس ــان  ــات در زب اصطالح
ــه مجموعا داراى  ــتند ك گروه هايى از واژه ها هس
ــند. مفهوم  ــژه و خاص مى باش درك و معنايى وي
ــا ترجمه  ــات» رو نمى توان ب ــى «اصطالح و معن
تك تك لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايى اين بخش 
از زبان خارجى(دراينجا انگليسى) مى افزايد. آنها اغلب استعارى هستند 
و به زبان روح و تنوع مى دهند. همين مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمى توان به يك ترجمه كلى براى آن اصطالح رسيد، خود دليلى 

بر زيبايى idiom مى 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 شهروندى ( دختران فرارى)زنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
(سرى هشتم):  Heart   «با «قلب

Wear one's heart on one's sleeve

احساسات خود را پنهان نكردن

 Set one's heart on s.th
تمام حواس كسى پى چيزى يا كارى بودن

Take s.th to heart
چيزى را به دل گرفتن، از چيزى رنجيدن

تا نخورم، نخسبم
اين قصه در يزد ضرب المثل است و اگر بچه اي كركر كند، 
مادرش به او مي گويد: «هان، تو هم كارونه دختره كردي 

كه مي گفت: تا نخورم نخسبم».
يه روزي بود و يه روزگاري، يه زني بود و يه دختر داشت. 
دختر از كودكي عادت كرده بود كه هروقت مي خواست 
بخسبد بايد يه مشت بخورد، و هر موقع كه كتك يا مشت 
نمي خورد نمي خسبيد و مي گفت: «تا نخورم نخسبم!» 
زد و اين دختر بزرگ شد و به سن عروسي رسيد. عروس 
ــد و او را به خونه بخت بردند، شب كه مي شد چادر  كه ش
ــت، بيچاره  ــر مي كرد و كنار اطاق مي نشس نمازش را س
شوهر كه خبري نداشت هي به زنش مي گفت: «برخيز، 

برو بخسب»
زن جواب مي داد: «تا نخورم، نخسبم!» مرد بيچاره انواع 

و اقسام خوراكي  ها را پهلويش مي گذاشت ولي او تا صبح 
همينطور چادر به سر، كنار اطاق مي نشست، صبح دوباره 
رو مي شد و به كارهاي خانه مي پرداخت. چند شب و روزي 
به همين ترتيب گذشت. شوهر هم خيلي ناراحت بود كه 
ــه را به مادر و  ــوهر قضي چرا زنش نمي خوابد، يك روز ش
خواهرش گفت. مادر و خواهر مرد چادر چاقچور كردند و 
به خانه مادرزن رفتند و گفتند: «يعني چه؟». دختر شما 

شب  ها ذكر زبانش اين است كه: «تا نخورم نخسبم!».
ــر مي كند و  ــب وقتي چادرش را س مادرزن گفت: «امش
ــت به گرده او بزنيد، اووخ  ــيند يه مش كنار اطاق مي نش
مي خسبد». شب شوهر همين كار را كرد، ديد بله زنش 
ــواب رفت و  ــت و به رختخ فوري چادرش را كنار گذاش

خوابيد.

سپيده 
بارانى

ايستگاه ضرب المثل

عوامل زمينه ساز اصلى 
فقدان رابطه صحيح ميان والدين و دختران نوجوان و جوان شان و تحميل   

عقايد والدين به ايشان 
ــونت در برخورد با دختران نوجوان و جوان بى توجهى به نيازهاى   بروز خش

عاطفى دختران 
 پر رنگ شدن نقش اينترنت و برنامه هاى ماهواره اى در تربيت فرزندان خانواده 

 اجبار دختران به ازدواج ناخواسته 
 تقويت روابط ميان اعضاى خانواده را يكى از اهداف اصلى تربيتى خويش قرار 

دهيد و زمان بيشترى را به فرزندان خود اختصاص دهيد. 
 همدم و سنگ صبور دختران نوجوان و جوان خود باشيد و اجازه ندهيد خال 

يك دوست نزديك او را به سمت غريبه ها هدايت كند. 
 به فرزندان پسر خانواده رعايت احترام و شان خواهران نوجوان و جوانشان را 

بياموزيد و از بروز تعصبات و رفتار افراطى جلوگيرى كنيد. 
 مخاطرات فراوانى پس از فرار، دختران نوجوان و جوان بى پناه و آسيب پذير 

را تهديد مى كنند؛ راه بازگشت را بر آنان نبنديد. 
ــت به خانه او را   براى رهايى دخترتان از خطرات پيش رو در صورت بازگش

بپذيريد و شرايطى را فراهم كنيد تا در خانه احساس امنيت كند. 
 فرار دختران در بيشتر موارد با آسيب به شخصيت اجتماعى آنان همراه است. 
پس از فرار دختران با جرايمى آشنا مى شوند كه بر شخصيت آن ها تاثير مى گذارد 
و چون راهى براى بازگشت نمى يابند، دچار آسيب هاى شديد روحى و جسمى مى 

گردند. 
 توجه داشته باشيد كه وقتى دخترى از خانه فرار كرد، اتفاقى است كه به هر 
روى رخ داده است؛ بنابراين بهتر است به فكر پيشگيرى از بروز خطرات  بيشتر و 

بازگرداندن هر چه سريعتر او باشيد. 
ــكان بازگرداندن آنان به  ــه اى برخورديد كه ام  اگر به دختران فرارى غريب
ــالمت تحتت پوشش سازمان  ــان وجود ندارد. آن ها را به خانه هاى س خانواده ش

بهزيستى معرفى كنيد. 
ــبانه روزى نگه دارى مى كنند تا از  ــالمت افراد را به صورت ش  خانه هاى س
آسيب هاى اجتماعى مصون بمانند و براى اشتغال، كاريابى و مهارت هاى زندگى 

آموزش ببينند يا امكان تحصيل آنان فراهم شود. 

Set one's 

ــدى خردمند در سفر بودند.  روزگارى مريد و مرش
ــان در بيابانى گم شدند وتا  در يكى از سفر هاى ش
آمدند راهى پيدا كنند شب فرا رسيد. نا گهان از دور 
نورى ديدند وبا شتاب سمت آن رفتند. ديدند زنى 
در چادر محقرى با چند فرزند خود زندگى مى كند.

آن ها آن شب را مهمان او شدند. و او نيز از شير تنها 
بزى كه داشت به آن ها داد تا گرسنگى راه بدر كنند.

ــد و به  ــكر كردن ــد از زن تش ــد مريد و مرش روز بع
ــد همواره در  ــير، مري ــود ادامه دادند. در مس راه خ
فكرآن زن بود و اين كه چگونه فقط با يك بز زندگى

 مى گذرانند و اى كاش قادر بودند به آن زن كمك 
ــد خود قضيه را گفت. مى كردند،تا اين كه به مرش

مرشد فرزانه پس از اندكى تامل پاسخ داد:«اگر واقعا 
ــان را  مى خواهى به آن ها كمك كنى برگرد و بزش

بكش!».
ــد؛ ولى از آن جا كه به  مريد ابتدا بسيار متعجب ش
ــت چيزى نگفت و برگشت و  مرشد خود ايمان داش

شبانه بز را در تاريكى كشت واز آن جا دور شد.
سال هاى سال گذشت و مريد همواره در اين فكر بود 

كه بر سر آن زن و بجه هايش چه آمد.
روزى از روزها مريد و مرشد قصه ما وارد شهرى زيبا 
ــدند كه از نظر تجارى نگين آن منطقه بود.سراغ  ش
تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آن ها را به قصرى 
ــهر راهنمايى كردند.صاحب قصر زنى  در داخل ش
بود با لباس هاى بسيار مجلل و خدم و حشم فراوان 
ــافران استقبال و  كه طبق عادتش به گرمى از مس

پذيرايى كرد، و دستور داد به آنها لباس جديد داده  
ــتراحت فراهم كنند. پس از  ــباب راحتى و اس و اس

استرا حت آنها نزد زن رفتند تا از رازهاى 
موفقيت وى جويا شوند. زن نيز چون 

ــدى فرزانه  آن ها را مريد و مرش
ــت، پذيرفت و  ياف
ــرح حال خود  ش
اين گونه بيان كرد:

ــيار  ــال هاى بس س
پيش من شوهرم 

ــت  دس از  را 
ــا چند  دادم و ب
ــدم و تنها  فرزن

ــه  ــزى ك ب
ــتيم  داش
ــى  گ ند ز

ى ــپر س
ــم.  ــى كردي يك  م

ــه بزمان  ــح ديديم ك روز صب
مرده و ديگر هيچ نداريم. ابتدا 
ــديم ولى  بسيار اندوهگين ش

پس از مدتى مجبور شديم براى 
گذران زندگى با فرزندانم هر كدام 
ــيار  به كارى روى آوريم.ابتدا بس

سخت بود ولى كم كم هر كدام از 
فرزندانم موفقيت هايى در كارشان 

كسب كردند.فرزند بزرگ ترم زمين زراعى مستعدى 
در آن نزديكى يافت. فرزند ديگرم معدنى از فلزات 
ــا قبايل اطراف  ــدا كرد وديگرى ب گرانبها پي
شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتى با آن 
ــال در كنار هم  ــهرى را بنا نهاديم و ح ثروت ش

زندگى مى كنيم.
مريد كه پى به راز مساله برده بود از خوشحالى اشك 

در چشمانش حلقه زده بود.

ــيما و صاحب جمالى در  ــر بيكار و تن پرور اما خوش س پس
ــال ، كارى از او  ــيوانا بود كه با وجود زيبايى جم دهكده ش
ساخته نبود و پول چندانى در بساط نداشت. روزى يكى از 
ــرمندگى اظهار داشت كه  دوستان شيوانا نزد او آمد و با ش
دختر جوانش به اين پسر دلباخته است و از آينده دخترش 
ــت تا روز بعد دخترش را  بيمناك است. شيوانا از پدر خواس
نزد او آورد. وقتى دختر همراه پدرش آمد شيوانا بى مقدمه 
از دختر پرسيد: آيا در وجود خودت آمادگى ترك و جدايى  

از كسى كه دلباخته اش هستى را دارى!؟
ــز جدايى رخ نخواهد  دخترك مطمئن و محكم گفت: هرگ
ــاى اين عالقه  ــه داريم و پ ــه همديگر عالق ــا هردو ب داد. م

ايستاده ايم!
ــت آن را دارى كه  ــرى تكان داد و گفت: آيا طاق ــيوانا س ش
ــو دلباخته به تو ــخصى كه به ت در آينده اى نزديك ، اين ش
ــبت دهد و تو را به  ــت را به تو نس  دشنام دهد و صفات زش

شكل هاى مختلف نفرين كند!؟
دخترك با حيرت گفت: اينكه مى گوييد امكان ندارد استاد! 
ــدارد حتى  ــت دارد و هرگز امكان ن ــرا دوس او ديوانه وار م

جمله اى ناروا عليه من برزبان براند. به گمانم شما تحت تاثير 
ــن او را ــدازه م ــد وبه ان ــرار گرفته اي ــدرم ق ــرف هاى پ ح

 نمى شناسيد!؟
ــمى كرد و گفت: اگر آمادگى شكست در عشق  شيوانا تبس
ــش گرفته اى را  ــن را دارى راهى كه در پي و جدايى و نفري

ادامه بده!
ــد ، پدر دختر با  ــيوانا مرخص ش وقتى دخترك از حضور ش
ناراحتى نزد شيوانا آمد و گفت: استاد! اين چه نصيحتى بود 
ــرا او را از عاقبت دلباختن به اين  كه به دختر من كرديد. چ

جوان بيكار و بى مسووليت نترسانديد!؟
شيوانا پاسخ داد:نگران مباش ومرا بى خبر مگذار!

ــيوانا آمد و ــان نزد ش ــن و گري ــد دخترك غمگي هفته بع
 در حالى كه گريه امانش را بريده بود گفت: استاد! حق با شما 
بود! وقتى از اين پسر خواستم تا به طور جدى براى تشكيل 
ــود را با خانواده  ــت خ خانواده قدم پيش بگذارد و درخواس
ــه جدايى كرد و وقتى  مطرح كند ، او بالفاصله مرا تهديد ب

اصرار مرا ديد ، هر چه نفرين و دشنام بلد بود نثارم كرد و مرا 
ترك كرد و رفت! شما از كجا اين را مى دانستيد!؟

شيوانا با لبخند گفت: كسى كه نتواند زندگى خود را مديريت 
كند، چگونه مى تواند يك زندگى مشترك را اداره كند. اين 
ــمانى به بلوغ جسمى رسيده  پسر جوان به خاطر رشد جس
بود. اما براى تشكيل زندگى فقط بلوغ جسمى كفايت نمى 
كند و بلوغ ذهنى و اخالقى هم الزم است. اين پسر هنوز هم 
ــئوليت با تو  گريزان نيست. اما  از رابطه رفاقتى و بدون مس
وقتى اصرار تو به قبول مسئوليت و ارتباط رسمى و متعهدانه 
ــازى ادامه دهد و  ــى تواند به ب ــد ، فهميد كه ديگر نم را دي
ــروع ــظ  تعادل روانى خودش ش به همين خاطر براى حف

 به تخريب تو وخانواده ات نمود. 
از اينكه زود متوجه اين نكته شدى خالق هستى را شكرگذار 
ــتن پدرى بزرگوار  باش و بى اعتنا به كالم و رفتار او از داش
كه اينچنين دورادور نگران توست به خود افتخار كن! بگذار 
اين جوان نفرين خنده دارش را با صداى بلند به هر آسمانى 
ــت كه تو بيش از اين  ــتد! مهم اين اس كه مى خواهد بفرس

آسيبى نديدى!

نفرين خنده دار

استرا حت آنها نزد زن رفتند تا از رازهاى 
موفقيت وى جويا شوند. زن نيز چون 

ــدى فرزانه  آن ها را مريد و مرش
ــت، پذيرفت و  ياف
ــرح حال خود  ش
اين گونه بيان كرد:

ــيار  ــال هاى بس س
پيش من شوهرم 

ــت  دس از  را 
ــا چند  دادم و ب
ــدم و تنها  فرزن

ــه  ــزى ك ب
ــتيم  داش
ــى  گ ند ز

ى ــپر س
ــم.  ــى كردي يك  م

ــه بزمان  ــح ديديم ك روز صب
مرده و ديگر هيچ نداريم. ابتدا 
ــديم ولى  بسيار اندوهگين ش

پس از مدتى مجبور شديم براى 
گذران زندگى با فرزندانم هر كدام 
ــيار  به كارى روى آوريم.ابتدا بس

سخت بود ولى كم كم هر كدام از 
فرزندانم موفقيت هايى در كارشان 

ــا قبايل اطراف  ــدا كرد وديگرى ب گرانبها پي
شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتى با آن 
ــال در كنار هم  ــهرى را بنا نهاديم و ح ثروت ش

زندگى مى كنيم.
مريد كه پى به راز مساله برده بود از خوشحالى اشك 

در چشمانش حلقه زده بود.

بز را بكش 

كاريكاتور(گرانى دارو )

فال روزانه

فروردين
ــوند و به عقايدتان اهميت  حتي افراد يك دنده و لجباز هم حامي و مهربان مي ش

مي دهند.
ارديبهشت

ــد. درخانه بمانيد  ــاى اين كه به ماجراجويى بروي امروز ترجيح مى دهيد و به ج
يعنى از صبح تا شب . افراد زيادى به ديدن شما مى آيند و از معاشرت با آن ها شاد
ــى كنيد.اما به نظر نمى رسد ــويد. تصميم هاى تان را در ذهن خود بررس  مى ش

 نمى توانيد نتيجه گيرى رضايت بخش داشته باشيد.
خرداد

ــتان تان ايده هاي فوق العاده اي دارد درباره اين كه  به نظر مي رسد يكي از دوس
چه طور اوقات فراغت جالبي داشته باشيد. روابط احساي در معرض تغيير هستند. 
شخصي كه زماني برايتان بسيار جذاب بوده است اكنون به نظر شما بسيار زشت 

و بدقيافه است. شايد به اين دليل كه وسوسه شده ايد فرد جديدي را پيدا كنيد.
تير

حتى اگر امروز به سفر كوتاه هم مى رويد،مراقب باشيد.شايد سيارات بخواهند به 
افراد كم صبر و طاقت درسى بدهند و شايد هم از نتايج آن بهره مند شويد.از نظر 

شما دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است.
مرداد

ــي كه امروز داريد بكنيد و به زودي  نهايت استفاده را از جذابيت و جاذبه و كشش
اشخاصي را خواهيد داشت كه كامًال تابع دستورات شما هستند! فضاي بين شما 
و فرد مورد عالقه تان بسيار راحت و پر از آرامش است و باعث مي شود كه از بودن 

با هم،  بسيار لذت ببريد. 
شهريور

ــورى دارد. ــه و ديكتات ــس مابان ــارى رئي ــد رفت ــتش داري ــه دوس ــر ك يك نف
ــى كند.تنها  ــان م ــاً عصبانى ت ــوع واقع ــن موض ــتند و اي ــع هس ــيار پرتوق بس
ــه  ــد در خان ــعى كني ــم بايستيد.س ــل اش محك ــه در مقاب ــت ك ــن اس راه اي
ــه دنبالش ــا ب ــاعت ه ــد بايد س ــزى را گم كني ــر چي ــرا اگ ــيد زي ــب باش مرت

 بگرديد.
مهر

امروز خورشيد وارد عالمت خودتان يعنى ميزان شده و روحيه شما ناگهان افزايش 

ــارج و پر از اعتماد به  ــته خود خ مى يابد.هم چنان يك بار ديگر مجبوريد از پوس
ــويد.اگر مى خواهيد ناگهان شروع به انجام پروژه اى  نفسى جديد و انرژى تازه ش
جديد كنيد،اين بهترين زمان است كه موثرترين كار را براى شروع آن انجام دهيد.
اجازه ندهيد ديگران شما را از انجام كارهايى كه فكر مى كنيد درست اند،باز دارند.

آبان
درچهار هفته آينده قسمت مرموز چارت شما اهميت پيدا مى كند.در اين فرصت 
خودتان را بهتر بشناسيد و از انگيزه هايتان با خبر شويد.شخصى سعى مى كند شما 
را نااميد كند.يا شايد هم خودتان بى منظور تالش هاى تان را خراب مى كنيد.در 

هر صورت حقيقت مشخص مى شود.
آذر

امروز خورشيد وارد خانه هوائي مهر مي شود و خانه مخصوص دوستان، آشنايان 
و آنهاييكه با شما هم نظرند را روشن مي نمايد. اگر عضو يك تيم هستيد مي تواند 
ــتري انجام دهيد و ــتفاده از طيف بزرگ تري و نقطه نظرهاي بيش كارها را با اس

 در عين حال در چشم آدم هائي كه برايتان مهم اند جلوه كنيد.
دى

ــويد. اما اگر كسي شما را با سوال هاي احمقانه  معموالً  به راحتي عصباني نمي ش
ــويد. به خاطر داشته باشيد كه زندگي تان در  آزار دهد، به سرعت عصباني مي ش
حال پيشرفت است، بنابراين با احتياط باشيد و هم چنين براي عملكرد صحيح 

آماده باشيد.
بهمن

ــش و هماهنگى وارد  ــيد به طرف مهر مى رود آرام امروز به دليل اين كه خورش
زندگى تان مى شود . اگر تصميم داريد كه رشته جديدى را مطالعه كنيد براى اين 
ــعت دهيد براى ثبت نام درنگ نكنيد  كه ذهن تان را باز كنيد و دانش تان را وس
ــتيد . امروز را غنيمت چون آماده پيشرفت در روشهاى سحر آميز جديدى هس
ــماريد . زيرا اگر اين كار را نكنيد فرصت هاى پيشرفت جالب خود را از دست   بش

مى دهيد .
اسفند

يك دوست يا يك همكار كه براى شما متاسف شده است قصد كمك به شما را دارد 
بنابراين با آغوش باز هر نوع پشتيبانى و كمك را استقبال كنيد. معاشرت حقيقتاً 

خيلى لذت بخش است بنابراين روحيه تان را باال نگه داريد.
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آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــوع   قانون تعيين تكليف  اراضى و س ــر آراء صادره هيأت موض 6/446 براب
ــناد و امالك فريدونشهر  تصرفات مالكانه و بالمعارض  سند رسمى   مستقر در  اداره ثبت اس
متقاضيان محرز گرديده است  لذا مشخصات متقاضيان و امالك  مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود  در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند  ميتوانند  از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسليم  و پس از اخذ رسيد،  ظرف يك ماه 

از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند:
ــماره 139460302013000403 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  1-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز خوچياني فرزند ايرج بشماره 
ــاحت 180,90 مترمربع پالك  ــهر در يك باب خانه به مس شناسنامه 26 صادره از فريدونش
ــي از238 اصلي  واقع در  ــده از پالك 1 فرع ــي مفروز و مجزي ش 2505 فرعي از 238 اصل
فريدونشهرخريداري از مالكين رسمي آقايان محمد حسين رحيمى و سيف اله رحيمى  محرز 

گرديده است.
ــماره 139460302013000407 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  2-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله انصاري آخوره عليائي فرزند 
محسن بشماره شناسنامه 3143 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 222,20 
مترمربع پالك 2506 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي  
ــمي آقايان يداله اصالنى و نور محمد موحدى و  واقع در فريدونشهر خريداري از مالكين رس

محمد حسن رحيمى   محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000414 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  3-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــپياني فرزند قدير بشماره  ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفر س فريدون ش
شناسنامه 1391 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 311,20 مترمربع پالك 
525 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 242 اصلي  واقع در روستاى 
ــمي ورثه  آقاي جعفر قلى سپيانى سيبكى محرز  سيبك فريدونشهر خريداري از مالكين  رس

گرديده است.
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره139460302013000429 هي 4-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا اصالني فرزند رضا قلي 
بشماره شناسنامه 7085 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 171,50 مترمربع 
ــده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي  واقع  پالك 2510 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي ش

در فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي رضا قلى اصالنى آخوره محرز گرديده است.
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره139460302013000430 هيات اول موض 5-  برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هدايت اله حسن پور فرزند عزت  فريدون ش
ــنامه 1035 صادره از اصفهان در يك باب ساختمان به مساحت 1410,80  اله بشماره شناس
ــده از پالك 3 فرعي از247 اصلي   مترمربع پالك 13 فرعي از 247 اصلي مفروز و مجزي ش
واقع در روستاى هفت چشمه فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي عزت اله حسن پور 

محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000431 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  6-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم قدم خير كلب علي فرزند ميرزاقلي 
بشماره شناسنامه 1507 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 174,80 مترمربع 
ــي از 242 اصلي  واقع  ــده از پالك1 فرع پالك 526 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي ش
ــمي آقاي مرتضى قلى كريمى محرز  در روستاى سيبك فريدونشهر خريداري از مالك رس

گرديده است.
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره139460302013000432 هي 7-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــه كاتبي فرزند موالقلي  ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نصرت ال فريدون ش
ــاحت 247,80 مترمربع  ــهر در يك باب خانه به مس بشماره شناسنامه 5 صادره از فريدونش
ــده از پالك 2 فرعي از231 اصلي واقع در  پالك449 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي ش
ــهر- وحدت اباد خريداري از مالك رسمي آقاي على حسينى آخوره سفالئى  محرز  فريدونش

گرديده است.
ــماره 139460302013000446 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  8-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قدرت اله خودسياني فرزند محمد  فريدون ش
رضا بشماره شناسنامه 4011 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 315 مترمربع 
پالك 2511 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از238اصلي  واقع در 

فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي حسن باتوانى محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000451 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  9-    برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض  دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت 
ــتان اصفهان در يك باب ساختمان مدرسه  آموزش وپرورش اداره كل آموزش و پرورش اس
ــده از  ــالك 2357 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي ش ــاحت 1654,10 مترمربع پ به مس
پالكهاى67و615 فرعي از237 اصلي  واقع در فريدونشهر خريداري از مالكين رسمي ورثه 
ــتى و آقاى جواد باقرى وآقايان  نصرت اله و نوراله ابرارى  محرز گرديده  آقاى سيف اله بهش

است.
ــماره 139460302013000456 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  10-برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي 
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي -سازمان اموزش فني و حرفه اي كشور-اداره كل اموزش 
ــاختمان  به مساحت 975 مترمربع  فني و حرفه اي استان اصفهان  در ششدانگ يك باب س
ــده از پالك1 فرعي از 223 اصلي  واقع در   پالك 92 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي ش
فريدونشهر،شهر برف انبار،محله سنگباران خريداري از مالكين رسمي آقايان صفى اله سورانى 

و على بدرخانى چادگانى و حشمت اله دهقانى آقاگلى محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000459 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  11-برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قلي كبيري فرزند ميرزاآقا بشماره  فريدون ش
ــاحت 320,80 مترمربع پالك  شناسنامه 348 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مس
ــتاى پشندگان  ــده از پالك 60 اصلي  واقع درروس 11فرعي از 60 اصلي مفروز و مجزي ش

فريدونشهر به مالكيت رسمى خود متقاضى  محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000461 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  12-برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي 
ــتان اصفهان در ششدانگ  يك باب  وزارت آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش اس
ــاحت 2342,30 مترمربع پالك 93 فرعي از 223 اصلي مفروز و  ــه به مس ساختمان  مدرس
مجزي شده از پالك 1 فرعي از223 اصلي  واقع در فريدونشهر،شهر برف انبار،محله سنگباران 
خريداري از مالكين رسمي آقايان  اسداله سورانى و اژدر دهقانى و على جوزى خمسلوئى و امير 

خدادادى و ابوالقاسم بهارلوئى  محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000463 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  13-برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس

ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد جواد مومني موگوئي فرزند  فريدون ش
محمد علي بشماره شناسنامه 2792 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 147,70 
ــده از پالك 1 فرعي از 223 اصلي   مترمربع پالك 94 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي ش
واقع در فريدونشهر،شهر برف انبار،محله سنگباران  خريداري از مالك رسمي آقاى عبدالرضا 

جوازى فرزند اسماعيل  محرز گرديده است.
ــماره  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  14-برابر راي139460302013000468 ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــهر  در يك باب  ــهرداري فريدونش ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  ش فريدون ش
ــاحت 3355,36 مترمربع پالك 2512 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي  ساختمان  به مس
شده از پالك 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهرخريداري ازتعدادى از  مالكين رسمي 

مشاعى  محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000469 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  15-برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمت اله انصاري فرزند جان محمد 
ــنامه 69816 صادره از اصفهان در يك باب خانه به مساحت 180,70 مترمربع  بشماره شناس
ــي از 238 اصلي واقع  ــده از پالك1فرع پالك 2513 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي ش

در فريدونشهر خريداري از مالك رسمي ورثه  آقاي رضا قلى مقدسى محرز گرديده است.
ــماره 139460302013000473 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف  16-برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس
ــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم عظيمي يانچشمه فرزند  فريدون ش
حسين بشماره شناسنامه 47 صادره از شهركرد در يك باب خانه به مساحت 419,30 مترمربع 
ــي از 223 اصلي واقع در  ــده از پالك 1 فرع پالك 95فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي ش
فريدونشهر،شهر برف انبار،محله سنگباران  خريداري از مالك رسمي آقاي حسين عظيمى 

محرز گرديده است.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 94/7/1
تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 94/7/16 

محسن مقصودى  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر
مفاد آراء

(قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى ) هيات حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان

6/250 آگهى مفاد آراءقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيئت حل اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر 
گرديده ودر اجراى ماده 3قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15روز از طريق روزنامه هاى كثير 
االنتشار و محلى آگهى ميشود تا شخص يا اشخاصى كه به آراءمذكور اعتراض دارند از تاريخ 
ــار اولين آگهى ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان  انتش
تسليم ورسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم 
ــت را اخذ وبه اداره ثبت  ــت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقديم دادخواس دادخواس
ــليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است  جوشقان تس
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد .
1-  راى شماره 139460302119000178مورخ 1394/06/04- اقاى عبداله ابوترابى  فرزند 
سيف اله  به شماره ملى 1262654653 ششدانگ يكدرب باغ مشجر محصور   پالك شماره 11 
فرعى  از 60 اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 592/08 متر مربع.                                                                                            
ــاى منصورعزيزان  ــورخ 1394/06/04- اق ــماره 139460302119000180م 2- راى ش
فرزندعباس به شماره ملى 1262568579 سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعى    
پالك شماره 1636 فرعى  از 21  اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 1476/04 

متر مربع
3- راى شماره 139460302119000181مورخ 1394/06/04- اقاى محمدرضا  عزيزان 
فرزندعباس به شماره ملى 1262588693 سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعى    
پالك شماره 1636 فرعى  از 21  اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 1476/04 

متر مربع
ــماره 139460302119000183مورخ 1394/06/04- اقاى غالمرضا رحيمى  4- راى ش
ــدانگ  يكباب خانه و مستحدثات   پالك  فرزند ميرزاآقا  به شماره ملى  1260858197 شش

1696 فرعى از 21  به مساحت 296/15متر مربع    
5-    راى شماره 139460302119000185مورخ 1394/06/04- اقاى بشير عارضى  فرزند 
حاجى محمد به شماره ملى  1262577497 ششدانگ  بهاربند و زمين محصور متصله    پالك 

987 فرعى از 21  به مساحت 553/33متر مربع     
6-  راى شماره 139460302119000186مورخ 1394/06/04- خانم فاطمه دستگيريان 
ــماره ملى  0032819978  نيم دانگ مشاع از ششدانگ يكباب  حداديان  فرزند حسين  به ش

خانه   پالك 1883 فرعى از 21  به مساحت 630/94متر مربع     
ــاى غالمرضا افتاده   ــماره 139460302119000187مورخ 1394/06/04- اق 7-  راى ش
فرزند  عباس به شماره ملى  1260858146 ششدانگ يكباب خانه  پالك 1045 فرعى از 21  

به مساحت 252/52متر مربع     
تاريخ انتشار نوبت اول سه شنبه 17 / 06  /1394

تاريخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 01  /07 /1394
م الف: 16664 زهره زرگرى :كفيل ثبت اسناد وامالك جوشقان       

مزايده
6/494 شماره نامه: 9410113623300342 شماره پرونده: 9309983922100514 شماره 
ــترى شهرستان اردستان در نظر دارد در  بايگانى شعبه: 940105 اجراى احكام مدنى دادگس
اجراى مفاد اجرائيه در پرونده كالسه 940105 مدنى كه به موجب آن آقاى عليرضا پوركاظمى 
فرزند مهدى محكوم است به پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
مبلغ 30380000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل در 
حق محكوم له آقاى حميدرضا عسگرى فرد فرزند حسين و پرداخت مبلغ 50000000 ريال 
به عنوان هزينه اجرا درحق صندوق دولت. با توجه به اينكه محكوم عليه طوعاً درصدد اجراى 
مفاد اجرائيه برنيامده است فلذا اموال مشاراليه را به شرح از طريق مزايده به فروش مى رساند: 
تعداد 11 عدد مخزن مواد شيميايى ارزيابى شده توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1300000000 ريال متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته و 
تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموالى را كه آگهى شده مالحظه نمايند. اموال فوق به شخصى 
ــد 10 درصد  بها را فى  ــنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده باي واگذار مى گردد كه باالترين پيش
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد مابقى آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
مزايده پرداخت نمايد و در صورتى كه مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاريخ مزايده: 1394/7/22 روز: چهارشنبه ساعت: 9 صبح 
مكان مزايده: واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان م الف734 مختاريان 

پور مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسيدگى

6/526 شماره درخواست: 9410463623100025 شماره پرونده: 9409983623100466 
ــتانى فرزند قدير با  ــعبه: 940594 ح/1 خواهان: على عسكريان فرد لردس شماره بايگانى ش
وكالت محمد باقرى خوانده: رضا مرادى فرزند عباس خواسته: افراز شش دانگ قطعه ملك 
شماره 1824 واقع در اردستان يك اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به انضمام 
كليه خسارات و هزينه هاى قانونى دادرسى حق الوكاله وكيل. محل حضور: شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى اردستان. خواهان به تاريخ 94/06/22 دادخواستى با موضوع فوق تقديم اين 
ــنبه مورخ 1394/9/14 ساعت  ــه 940594 ح/1 ثبت و براى روز ش شعبه نموده كه به كالس

9:30 تعيين وقت رسيدگى گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده رضا مرادى 
ــت خواهان طبق ماده 73 ق.آ.د.م يك نوبت آگهى مى شود  فرزند عباس مراتب به درخواس
خوانده مذكور در جهت دريافت نسخه هاى ثانى و ضمائم دادخواست به دفتر شعبه اول حقوقى 
ــعبه اول دادگاه حقوقى  ــتان مراجعه نموده تا در وقت تعيين شده جهت رسيدگى در ش اردس
اردستان شوند در غير اين صورت دادگاه غيابًا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف 735 دفتر شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى اردستان 
حصر وراثت

6/527 آقاى حسين كوهى على آبادى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به كالسه 
190/94 از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه 
كوهى السيبى به شناسنامه 4 در تاريخ 93/12/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسين كوهى على آبادى فرزند رضا همسر 
متوفى به ش.ش 9 . 2- نسيه كوهى على آبادى فرزند حسين به ش.ش 5431 فرزند متوفى. 
3- مريم كوهى على آبادى فرزند حسين به ش.ش 2334 فرزند متوفى 4- ليال كوهى على 
ــى آبادى فرزند  ــد متوفى. 5- عليرضا كوهى عل ــين به ش.ش 2339 فرزن آبادى فرزند حس
ــين به ش.ش 1271126893 فرزند متوفى و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى  حس
درخواست مزبور را در يك نوبت يك ماه يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
ــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى  دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 737 رييس ش

و انقالب اردستان 
ابالغ اجرائيه چك

ــماره پرونده: 139404002003000453/1 شماره بايگانى پرونده: 9400977/1  6/492 ش
شماره ابالغيه: 139405102003002486 بدين وسيله به آقاى اصغر فالحتى فرزند مهدى 
شناسنامه شماره 30336 صادره از اصفهان ساكن اصفهان، خيابان عالمه امينى، به طرف 22 
ــمت چپ طبقه دوم درب طوسى رنگ ابالغ مى شود كه  بهمن، دبستان كوثر بعد از مادى س
بانك قوامين شعبه بزرگمهر اصفهان جهت وصول مبلغ 75/000/000 ريال به استناد چك 
شماره 302769 مورخ 1391/08/29 عهده بانك ملى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به كالسه 9400977/1 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1394/5/18 
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــما به شرح متن سند شناخته نش مامور پست، محل اقامت ش
ــود  طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه روزنامه زاينده رود آگهى مى ش
ــوب مى گردد، نسبت به  و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس
پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف 18073 رئيس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
ابالغ راى

6/491 شماره پرونده: 223/94 شماره دادنامه: 493  مورخ 94/5/22 مرجع رسيدگى: شعبه 
اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: اكبر سلطانى فرزند نعمت اله، نشانى: زرين 
ــبكتكين، مجتمع مهديه. خواندگان: 1- آقاى حميد  شهر، خ ش بهشتى، ك ش عليرضا س
كاروان پور فرزند حسين 2- عبدالرضا مسلمى فرزند محمد، هر دو مجهول المكان خواسته: 
ــماره 134536-87/11/12 به عهده بانك ملت  ــك بالمحل به ش مطالبه وجه يك فقره چ
شعبه زرين شهر بانضمام هزينه دادرسى وخسارت تاخير تاديه وجه چك به مبلغ چهل ميليون 
ــى جميع اوراق و محتويات پرونده و با توجه به نظريه مشورتى  ريال. گردشكار: شورا با بررس
اعضاء ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: 
ــلطانى فرزند نعمت اله به طرفيت 1- آقاى حميد كاروان پور  درخصوص دادخواست اكبر س
فرزند حسين 2- عبدالرضا مسلمى فرزند محمد بخواسته مطالبه وجه يك فقره چك بالمحل 
به شماره 134536-87/11/12 به عهده بانك ملت شعبه زرين شهر بانضمام هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه وجه چك به مبلغ چهل ميليون ريال به شرح تقديمى، شورا با عنايت به 
مفاد دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى خواهان من جمله رونوشت مصدق چك شماره 
ــماره 87/877452 -87/11/15 صادره از بانك محال  فوق الذكر و گواهى عدم پرداخت ش
عليه و اينكه خواندگان در جلسه شورا حضور نيافته اند و دفاع و ايرادى نسبت به دعوى خواهان 
مستندات ابرازى وى به عمل نياورده اند، نتيجتاً شورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً 
به مواد 198 و 519 قانون آگهى دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چك و تبصره الحاقى به 
آن (مصوب 1376/3/10) حكم به محكوميت تضامنى خواندگان و پرداخت مبلغ چهل ميليون 
ريال (40/000/000 ريال) وجه چك فوق الذكر بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و پنجاه هزار 
ــارت تاخير تاديه وجه چك از تاريخ سررسيد آن در  ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خس
تاريخ 87/11/12 لغايت زمان اجراى حكم بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران (كه زمان اجراى حكم توسط دايره اجرا محاسبه مى گردد حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين شورا و سپس ظرف 
بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م 

الف 706 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 
حصر وراثت

6/490 خانم شيدا طالبيان ريزى داراى شناسنامه شماره 1160168921 به شرح دادخواست به 
كالسه 270/94 از اين شورا درخواست گواهى وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
رضا طالبيان ريزى به شناسنامه 1160063095 در تاريخ 94/05/13 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- آوينا طالبيان ريزى فرزند 
ــيدا طالبيان  رضا ش.ش 1160738912 ت. ت 1393 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- ش
ــر متوفى)  ريزى فرزند ابراهيم ش.ش 1160168921 ت. ت 1370 صادره از لنجان (همس
ــبكتكين ريزى فرزند رجبعلى ش.ش 128 ت. ت1334 صادره از لنجان (مادر  3- خديجه س
متوفى) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يك ماه يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 704 رييس شعبه 15 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف  لنجان
حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسه  ــماعى داراى شناسنامه شماره 6200014000 به ش آقاى امين س
136/94 از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  حميد 
سماعى به شناسنامه 14 در تاريخ 93/09/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهين امينى ش.ش 59 همسر متوفى 2- سميرا 
سماعى ش.ش 6200050473 دختر متوفى 3- امين سماعى ش.ش 6200014000 فرزند 
متوفى والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يك ماه يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. رييس شعبه دوم شوراى حل 

اختالف باغبهادران
ابالغ وقت رسيدگى

6/462 در خصوص پرونده كالسه 1031/94 خواهان اسمعيل باقرى دادخواستى مبنى بر حكم 
تخليه به طرفيت سيد عليرضا افصحى تقديم نموده است، وقت رسيدگى براى مورخ 94/8/6 
ساعت 9  تعيين گرديده است، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خواند قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
ــت و ضمائم را اخذ نماييد در صورت عدم حضور وقت  رسيدگى ابالغ  و نسخه ثانى دادخواس
شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف: 17626- مدير دفتر شعبه 7مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان
آگهى فقدان مدرك تحصيلى(نوبت دوم)

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب زهرا مرادى فرزند محمد به شماره شناسنامه 10 صادره از 3 
ــته كاربرد كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهى مباركه گواهينامه  لنجان در مقطع كاردانى رش
ــت و فاقد اعتبار مى باشد. از  ــماره 82190428783-83/6/18 مفقود گرديده اس موقت با ش
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد مباركه به نشانى دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد مباركه ارسال نمايد.   

تحديد حدود اختصاصى
6/347 شماره صادره: 1394/04/96153 نظر با اينكه ششدانگ قطعه زمين مزروعى مشهور 
به باغ سنگى پالك شماره 121 فرعى از شماره 213- اصلى واقع در مزرعه كهق طرق بخش 
11 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى عباس غفارى فرزند ميرزا در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت 
ــنبه  اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكش
ــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى  مورخ 94/8/3 ساعت9 صبح در محل ش
به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند 
ــون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس  و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قان
ــعلى  ــار: 1394/07/1 م الف 175عباس ــد. تاريخ انتش تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد ش

عمرانى- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

6/346 شماره صادره: 1394/04/96137 نظر با اينكه ششدانگ قطعه زمين مزروعى پالك 
ــماره 213- اصلى واقع در مزرعه كهق طرق بخش 11 ثبت نطنز كه  شماره 128 فرعى از ش
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى عباس غفارى فرزند ميرزا در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه مورخ 94/8/3 ساعت9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد 
ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين  كه در روز و س
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. تاريخ انتشار: 1394/07/1 م الف 176عباسعلى عمرانى- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

اصالحيه
شماره نامه:139404902004003092 شماره پرونده : 9204002004000472/1 شماره 
ــه در روزنامه مورخ  ــماره پيگيرى 5/506 ك بايگانى :9201288/2 پيرو  آگهى مزايده به ش
ــاند در خصوص مزايده ششدانگ پالك 4/289  94/06/21 به چاپ رسيده به آگاهى ميرس
بخش بيست ثبت اصفهان موضوع اسناد رهنى 103623-86/07/02 دفتر 4 اصفهان له بانك 
كشاورزى اصفهان و عليه حسن امينى روانى و غيره مبلغ پايه مزايده چهارصد و هشتاد ميليون  
ريال مى باشد كه در آگهى فوق اشتباها چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال قيد شده لذا بدين 

وسيله اصالح مى گردد. اسدى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
ابالغ راى 

كالسه پرونده: 379/94 /ش13 شماره دادنامه: 794-94/5/24 مرجع رسيدگى: شعبه سيزده 
ــول نيلوفرى اصفهانى به نشانى اصفهان، خيابان  شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رس
ــهيد معتمدى پالك 10 وكيل: فاطمه غفورى به نشانى شمس آبادى،  امام خمينى، كوچه ش
نرسيده به چهارراه قصر، مجتمع قمرالدوله، طبقه سوم، واحد 313. خوانده: نصراله قائدى وانانى 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك به مبلغ 16/000/000 ريال و خسارت تاخير و تاديه 
به انضمام كليه خسارات با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه  مشورتى اعضاى شورا ضمن 
اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى رسول نيلوفرى با وكالت فاطمه غفورى به طرفيت 
نصراله قائدى بخواسته مطالبه مبلغ 16/000/000  ريال وجه يك چك به شماره 229906به 
ــارات قانونى، با توجه به  ــهركرد خ ملت به انضمام مطلق خس عهده بانك صادرات شعبه ش
ــتندات در يد خواهان و  صدور گواهى هاى  عدم پرداخت  محتويات پرونده و بقاى اصول مس
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در  جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات 
مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و 
198، 515، 519 و 522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000  
ــى و 320/000 ريال هزينه  ــال بابت هزينه دادرس ــته و 165/000 ري ريال بابت اصل خواس
ــارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد  نشر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خس
چك هاى موصوف (89/8/30) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه  مى باشد و
ــت روز قابل تجديد نظر خواهى در  محاكم عمومى   پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيس
ــوراى حل اختالف شهرستان   ــد. م الف 16135 قاضى شعبه 13 ش حقوقى اصفهان مى باش

اصفهان 
ابالغ دادنامه

ــماره پرونده: 389-94 خواهان: ناهيد نكوئيان دهاقان خ  شماره دادنامه: 756-94/5/15ش
ــيده به چهارراه قصر  ــكوفه پالك 18 وكيل: فاطمه غفورى شمس آبادى نرس امام كوچه ش
ــن طباخيان مجهول المكان خواسته:  مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 313 خوانده: محس
مطالبه 50/000/000  ريال وجه يك فقره سفته گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده 
ــورا:  ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى ش ــيدگى را اعالم و به ش ختم رس
ــن طباخيان به خواسته مطالبه  درخصوص دعوى خانم ناهيد نكوئيان به طرفيت آقاى محس
مبلغ 50/000/000 ريال يك فقره سفته به شماره هاى 350179 به انضمام مطلق خسارت 
قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و اين كه خواندگان على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
ــبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا  دعوى خواهان عليه خوانده  اعتراض نس
ثابت به نظر مى رسد كه مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه 
ــارت تاخير در تاديه از تاريخ 94/3/12  دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خس
ــد. راى صادره غيابى و ظرف 20  تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماي
ــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در  روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع و  ظ
محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 16122 قاضى شعبه 32 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ

ــيدگى 5 خواهان: بهرام  ــماره دادنامه: 2114-93/12/24 مرجع رس ــماره 93-1847 ش ش
ــريعتى كوچه بهار بن 13  ــانى اصفهان، خ كهندژ، مادى سودان، محله ش عيديوندى به نش
ــى از تصادف و  ــارات ناش ــته: مطالبه خس ــى مجهول المكان خواس خوانده: غالمرضا عباس
هزينه هاى دادرسى، كارشناسى گردشكار: قاضى شورا با مالحظه محتويات پرونده و نظريه 
مشورتى اعضاى شورا كفايت و ختم بررسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت 
ــته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال بابت افت خودرو ناشى از تصادف به  خوانده باال به خواس
ــى با توجه به نظريه كارشناس فنى وقوع تصادف بين وانت  اضافه هزينه دادرسى و كارشناس
دو كابين به شماره 53-398 ص67 متعلق به خواهان و وانت لندرور به شماره 23-631هـ51 
ــناخته شده است. و حسب نظريه كارشناس  به رانندگى خوانده محرز بوده و خوانده مقصر ش
دادگسترى در پرونده تامين دليل شعبه 14 شوراى حل اختالف اصفهان افت وارده بر اتومبيل 
خواهان در اثر وقوع اين تصادف مبلغ 25/000/000 ريال تعيين گرديده است و با توجه به اين 
كه دفاعيات خوانده مبنى بر برائت از ذمه خويش بالوجه و بالدليل بوده لذا قاضى شورا دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنى و مواد 198 
ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست  و 515 و 519 قانون آئين دادرس
و پنج ميليون ريال بابت افت خودرو 160/000 هزار ريال بابت هزينه دادرسى و يك ميليون 
ــى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و  ريال بابت هزينه كارشناس
ــى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى  ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواه
باشد و  در خصوص مطالبه هزينه يدك كش و لوازم يدكى با توجه به عدم ارائه مدارك معتبر 
مستندا ماده 197 ق.آ.د.م قرار دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف بيست روز قابل  
ــعبه پنجم مجتمع شماره دو شوراى حل  تجديد نظر خواهى مى باشد. م الف 16123 دفتر ش

اختالف شهرستان اصفهان
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 جنگ واژه اى سراسر نفرت است كه در پس آن كسانى هستند كه بى گناه از زندگى كردن 
ــكيل مى دهد. گاهى ثبت  ــوند. جنگ بخش مهمى از تاريخ زندگى بشرى را تش محروم مى ش

يك لحظه مى تواند تاريخى متفاوت از جنگ بسازد.

ــر  ــه تا كنون از بش ــت ك ــى از منفورترين اقداماتى اس ــگ يك ــت، جن ــى توان گف به جرات م
سر زده است. در ادامه به تصاويرى نگاه مى اندازيم كه به عنوان «تاثيرگذارترين تصاوير جنگى» 

انتخاب شده اند. تصاويرى كه نگاه مردم به يك جنگ را عوض كرده است.
{ تاثيرگذارترين تصاوير جنگى}

خبرنگارى كه در جريان جنگ داخلى اسپانيا در امتداد يك پل مى دود تا جان كودكى را نجات دهددختر 17 ساله اى كه در جريان اعتراضات ضد جنگ ضد پنتاگون به سربازان گل مى دهد. (1967) 

اين عكس كه به «قدرت گل» معروف است در سال 1967 طى يك راهپيمايى گرفته شده است. جوان ايرلندى كه طى شورشى در ايرلند شمالى بر سر سربازان فرياد مى زند.

«ورفر»كودكى كه رو به روى افسران پليس ضد شورش امريكا طى كى رژه ايستاد. (1992)
 كودك شش ساله اتريشى كه كفش هاى جديد خود را از صليب سرخ هديه مى گيرد.

ديدار مادر و فرزند بعد از 7 ماه دورى (2007)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14-
	15
	16

