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استاندار اصفهان:

صنـایع آالینـده 
اجـازه   فعـالیت نـدارند

13 7 3

صبا نخستین شکست 
سپاهان را رقم زد

 پوشش یادواره شهدای استان
 از طریق شبکه های ملی و برون مرزی

عمان دروازه جدید
صادرات گازایران می شود
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب درپی 
 فاجعه مرگبار س��رزمین منا با صدور پیامی با تأکید 

بر اینکه مدیریت غلط و اقدامات ناشایست ...

مدیر مرکز بهداش��ت ش��ماره یك اس��تان اصفهان 
گفت: امید می رود با آغاز واکسیناسیون فلج اطفال با 

واکسن تزیقي همزمان با نوع خوراکي آن در ...

رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: سینما ایران 
باید س��ینما باقی بماند و در صورت تخریب یا تغییر 

کاربری، عمل خالف قوانین و ...

ش��هردار نطنز گفت: در طرح تدقی��ق خط محدوده 
قانونی شهر نطنز بیش از 65 هکتار از اراضی شخصی 

مردم به محدوده ...

دولت سعودی مسوول حادثه 
تلخ  مناست

آغاز تلقیح واكسـن تزریقي 
فلج اطفال در اصفهان

سینما ایران
 باید سینما باقی بماند

اجرای طـرح تدقیـق خط 
محدوده قانونی شهر نطنز

12

رییس جمهور کش��ورمان اس��تفاده از فض��ای برجام 
برای فعالیت های اقتصادی در ایران و رابطه بیش��تر و 
تعامل سازنده با جهان را مهم ترین هدف سفر و محور 
دیدارهایش در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل 
نام برد.حجت االسالم حسن روحانی پیش از عزیمت به 
نیویورک در جمع خبرنگاران ضمن تبریك عید سعید 
قربان گفت: عی��د قربان، عید ایم��ان، ایثار و فداکاری 
اس��ت. عید قربان تأس��ی به راهی اس��ت که ابراهیم 
خلیل الرحمن انتخاب کرد و او هم ما را مسلمان نامید 
و این راه، مسیر و صراط مستقیم را پیش راه ما قرار داد.

وی افزود: ش��رکت در اجالس عمومی س��ازمان ملل 
که انج��ام می گی��رد با این هدف اس��ت ک��ه در یك 
نشس��ت جهانی هم نظ��رات مردم ایران بیان ش��ود و 
هم فرصتی اس��ت برای مالقات با س��ران کش��ورها و 
جلس��اتی که در حاش��یه آن معموال برگزار می شود.
 روحان��ی با بی��ان اینک��ه هفتادمین مجم��ع عمومی

 سازمان ملل نسبت به س��ال های گذشته دو ویژگی 
دارد، توضیح داد: امسال اجالس سران ...

در حالی که 45 درصد بازار کار جهان در دس��ت زنان 
است، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورمان تنها 12 
درصد است و هر سال 100 هزار زن شاغل از بازار کار 
خارج می شوند.یکی از شاخص های توسعه یافتگی در 
تمام کشورها نرخ مش��ارکت زنان است که با باال رفتن 

آن میزان توسعه یافتگی کشورها نیز افزایش می یابد.
در حال حاضر زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
داده اند و حضور و مش��ارکت آنها در جامعه زمینه ساز 
توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است.حسن طایی  
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی معتقد است: نرخ اشتغال زنان و مردان 
در بازار کار در حالت تعادل نیست؛ در حالی که اگر نرخ 
مش��ارکت زنان در جامعه افزایش پیدا کند به کاهش 
نرخ بی��کاری زنان و کاهش آس��یب های اجتماعی در 
جامعه منجر می شود.وی با اش��اره به پایین بودن نرخ 
مش��ارکت زنان در بازار کار ایران، می گوید: متاسفانه 
نرخ مش��ارکت زنان در فعالیت های اقتصادی مطلوب 

نیست و در سطح جهان نیز نرخ مشارکت ...

ایـران نبود، مکـه و مدینه هم 
دست تروریست هـا بود

زنـان از بـازار كار دلسـرد 
شده اند؟

فاجعه خونبار جانباختن جمع كثیری از زا ئران بیت اهلل الحرام وهموطنان 

 عزیزمان رادرسرزمین وحی به پیشگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،

خانواده های معظم جانباختگان وملت بزرگ ایران تسلیت عرض می نماییم 

و برای مصدومان این حادثه اسفبار ازخداوندمتعال شفای عاجل مسالت 

مینماییم.

حجت االسالم والمسلمین دكترحبیب رضا ارزانی مدیركل فرهنگ وارشاداسالمی استان اصفهان،

اصحاب فرهنگ ،هنر ورسانه استان اصفهان وكاركنان اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان.

از صنعا تا منا؛ آل س�عود مس�لمانان جهان را عزادار کرد

حـج  خـونـیـن



س��ازمان های جهانی و البته در راس آن س��ازمان کنفرانس 
اس��امی باید با ورود جدی، حداق��ل در موضوع حج، تکلیف 
مسووالن فاس��د و بی عرضه عربس��تان را مشخص کرده و به 

تعبیری مکه و مدینه را نجات دهند.
خبر بهت آور و عجیب بود؛کش��ته شدن بیش از ۱۰۰ حاجی 
و صدها مج��روح در منا. این اولی��ن پیام از اتفاق��ی بود که، 
در روز عید اضح��ی، رخ داد. حادثه ای که خیل��ی زود ابعاد 
تاس��ف بار تری به خود گرفت؛ بیش از ۴۰۰ کشته و ۱۵۰۰ 
 مجروح. ح��دود دوهفته پیش ب��ود که س��قوط جرثقیل در 
مسجد الحرام هم منجر به کش��ته و مجروح شدن صدها زائر 
شد که  ۱۱ نفر از جانباختگان از هموطنان ایرانی بودند. ریزش 
کوه، افتادن پنکه و چند مورد آتش سوزی در هتل حجاج در 
مکه، حوادث دیگری بود که حج امس��ال را به معنای واقعی 

کلمه حج خونین کرد.
اگر اینگونه حوادث را اتفاق��ی و به دور از تعم��د هم ارزیابی 
کنیم، ک��ه البته برخی کارشناس��ان اعتقاد ب��ه برنامه ریزی 
 ش��ده بودن اتفاق��ی مانن��د س��قوط جرثقیل دارن��د، قطعا

 نمی توان از سهم دولت عربستان و دربار عریض و طویل آن 
در قصور و بی تدبیری در رخ دادن اینچنین حوادثی چش��م 

پوشی کرد.
سقوط جرثقیل

متاسفانه هر سال در ایام حج ش��اهد حوادث ناگواری از این 
 دس��ت بوده ایم؛ اگرچه امس��ال به حد اعلی خود رس��یده و

 بی تدبیری خادم الحرمین رکورد بی سابقه ای ثبت کرد. اما 
این تنها یک گوشه از واقعیت صحنه است.

همان زم��ان که حج��اج در اثر س��وء مدیریت س��عودی ها، 
 در ازدح��ام من��ا ج��ان ب��ه ج��ان آفری��ن تس��لیم کردند، 
 در همس��ایگی عربس��تان، ۳۰ نمازگزار عید قرب��ان یمنی،

 بر اثر حمله انتحاری به مس��جدی در صنعا، شربت شهادت 
نوش��یدند، تا پرونده جنایت آل س��عود در حق مس��لمانان 
کامل شود.جالب آنکه اگرچه یمنی ها به دلیل نگاه خصمانه 
حکومت عربس��تان امس��ال از حضور در حج محروم ش��دند 
و نام هیچ یمنی در لیس��ت کش��ته ش��دگان حادث��ه مکه و 
منا نیس��ت؛ اما یمنی ه��ا مدت هاس��ت از الط��اف کریمانه 
خادم الحرمین الش��ریفین به��ره مندند و بم��ب های چند 
 ده ه��زار دالری بر س��ر خان��ه ها، م��دارس و مساجدش��ان

ف��رود    
 می آید.در ش��ش م��اه گذش��ته بی��ش از پنج ه��زار یمنی
  نام ش��ان در فهرس��ت تلف��ات زی��اده خواهی س��عودی ها

 ثبت شده است.
جنگ یمن

اق��دام عربس��تان در ممانعت از ح��ج گذاری یمن��ی ها، که 
امری واجب بر هر مس��لمان مستطیع اس��ت، البته مسبوق 
به سابقه بوده و س��وری ها نیز چند سالی اس��ت که به جرم 
حمایت از دولت قانونی بشار اس��د و عدم همراهی با جانیان 
 داع��ش و النص��ره و ... در لیس��ت س��یاه ورود به عربس��تان

 ق��رار گرفته و از توفیق حج محروم ش��ده ان��د.از قضا اگرچه 

 در موس��م حج اخیر هیچ س��وری ه��م قربانی ب��ی کفایتی
 آل س��عود در نش��ده اس��ت، اما هر روز مردم مظلوم سوریه 
در آتش جنگی می س��وزند که هیزم آن با دالرهای ش��یوخ 
سعودی و قطر فراهم شده است.گویا پادشاه فرتوت و تازه به 
تخت نشسته عربستان سعودی که اصرار دارد همه جا خود را 
خادم الحرمین الشریفین بنامد، وظیفه ای جز ریختن خون 
مس��لمانان ندارد؛ چه ضیوف الرحمن باشند، چه نمازگزاران 
عیداالضحی. بی راهه نیس��ت اگر گفته ش��د که حج و امکان 
مقدس مکه و مدینه به اسارت آل س��عود درآمده است و آنها 
از این فریضه الهی در مس��یر اهداف شوم و غیر اسامی خود 
بهره می گیرند. ممانعت از ورود زوار برخی کش��ورها، تنها به 
دلیل اینکه حکومت های ش��ان حاضر به ت��ن دادن به زیاده 
خواهی های وهابی های افراطی نیستند، هیچ توجیه منطقی 

و شرعی ندارد.
حادثه منا

 از س��وی دیگ��ر ب��ی کفایت��ی عربس��تان در مدیری��ت
 مناس��ک حج و در نتیجه آن حوادثی که به مناس��بت های 
مختلف اما مداوم همه س��ال رخ می دهد، مساله ای است که 
جای بررسی جدی و منجر به تصمیم عملی را دارد. به عنوان 

نمونه در هشت سال گذش��ته در همین منطقه منا دو حادثه 
دیگر رخ داده که هر کدام ده ها کش��ته برجا گذاشته است و 
البته س��عودی ها هیچ اقدامی برای ح��ل و فصل این معضل 

نکرده اند.
حوادث مکه

به نظر می رس��د اتفاقات��ی ک��ه در کل منطقه غرب آس��یا 
از مص��ر و یمن گرفته تا ش��ام و ع��راق و اخیرا در س��رزمین 
 حجاز رخ م��ی دهد،  ب��رای هم��گان اثبات کرده اس��ت که

 آل س��عود هی��چ گون��ه تعهدی نس��بت ب��ه ج��ان و مال و 
ناموس مس��لمانان ندارد و س��ازمان های جهان��ی و البته در 
راس آن س��ازمان کنفران��س اس��امی باید ب��ا ورود جدی، 
حداقل در موضوع حج، تکلیف مس��ووالن فاسد و بی عرضه 
عربس��تان را مش��خص کرده و ب��ه تعبیری مک��ه و مدینه را 
نجات دهن��د. بی راه نیس��ت که گفته ش��ود مناس��ک حج 
اکنون گروگانی در دس��ت س��عودی هاس��ت تا با تمس��ک 
 به آن و تکی��ه بر ثروت هنگفت ناش��ی از آن، خواس��ته های 
 توس��عه طلبان��ه ش��ان را دنب��ال کنن��د. تش��کیل هی��ات

 حقیقت یاب با حضور نمایندگان کشورها و نهادهای اسامی 
حداقل خواسته برای پیگیری اتفاقات حج امسال است.
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 تالش برادر هاشمی
 برای تطهیر آل سعود

نظر آیت اهلل مکارم در مورد تار موی زن

شنیده ها 

 محمد هاش��می ریی��س دفتر آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی
 در گفت وگ��و با فارس، با اش��اره به حادثه کش��ته ش��دن 
بیش از ۴۵۰ زائر خانه خدا در س��رزمین منا در مناس��ک 
حج امسال اظهار داشت: اینکه حج گزاران در مسجدالحرام 
و س��رزمین منا جان خود را از دس��ت دادند، حادثه بسیار 
تلخی است. هاشمی ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم مقصر 
کیست و باید مقصر را شناس��ایی کرد؛ چراکه صرف وقوع 
این حادثه در یک کش��ور دلیل نمی ش��ود که ما مسووالن 
 آن کش��ور را مس��وول وقوع این حادثه بدانیم. وی با اشاره
  ب��ه اتفاق مس��جدالحرام و ازدحام امروز در س��رزمین منا

تصریح کرد: این موضوعات باید توسط متخصصان در محل 
بررس��ی شده و س��پس حکم صادر ش��ود و از این رو بنده 
نمی توانم قضاوت کنم.»قضاوت در این مسائل مشکل است، 
در تهران 8 میلی متر باران آمد و چندین کش��ته داش��تیم 
اما این دلیل نمی ش��ود که قضاوت کنیم چه کسی مسوول 
است.«وی در پاسخ به این سوال که مگر دولت سعودی به 
عنوان مجری وظیفه تأمین امنیت ج��ان زائران خانه خدا 
را بر عه��ده نداردگفت: امنیت در حوادث نیس��ت چرا که 
ممکن است در اثر طوفان، جرثقیل سقوط کند و می دانیم 
که طوفان یک حادثه طبیعی اس��ت و روزانه در مکان های 
مختلف طوفان و س��یل جان عده ای را می گیرد و آن دولت 
مقصرش نیس��ت، فرض کنیم با دولت عربستان، آمریکا و 
اس��راییل مش��کل داریم اما نمی توان بر این اس��اس آنها را 
مقصر اعام کنیم.هاش��می در پاسخ به این پرسش که نظر 
ش��ما درباره فرمایش امام که فرمود باید حرمین شرفین به 
دست کسی قرار بگیرد که شایستگی داشته باشد، چیست، 
گفت: من زمانی می توانم در این باره نظر بدهم که در محل 
باش��م، ببینم و آن را بررسی کنم، نه اینکه از راه دور دست 
به قضاوت بزنم که منتج به قضاوت سیاسی و عجوالنه شود.

 آیت اهلل مکارم ش��یرازی، نسبت به نقشه غرب برای نفوذ
  در ای��ران از طری��ق تواف��ق هس��ته ای هش��دار داد و 
 توصی��ه های��ی در ای��ن زمین��ه خط��اب ب��ه دولتمران، 
 جناح های سیاسی و عموم مردم بیان و تاکید کرد: مساله توافق

 هس��ته ای سبب ش��ده که اینها طمعی پیدا کنندکه بعد 
از اجرایی ش��دن آن راه نفوذ در ایران باز شود.وی با تاکید 
بر اینکه پش��توانه انقاب دین و مذهب است، بیان داشت: 
اینکه برخی بی خبران گفتند حاال یک ذره موی زن پیدا 
باشد، آسمان به زمین نمی آید؛ بحث این حرف ها نیست، 
س��خن این اس��ت که دش��منان به دنبال متزلزل کردن 
اعتق��ادات م��ردم و براندازی نظام هس��تند و می خواهند 
 م��ا را به جمعیتی سس��ت و بی اراده تبدی��ل کنندکه از

 هیه��ات من الذله در آنها خبری نباشد.ایش��ان بیان کرد: 
 برخ��ی اخیرا گفته اند حج��اب مثل روزه اس��ت؛ اینها از

 نقش��ه های دشمنان غافل هستند و یا این که خود را به 
غفلت زده اند، نباید زمینه ساز این سیاست اجنبی باشیم.

رییس جمه��ور کش��ورمان اس��تفاده از فض��ای برجام 
ب��رای فعالیت های اقتص��ادی در ایران و رابطه بیش��تر و 
تعامل س��ازنده با جهان را مهم ترین هدف سفر و محور 
دیدارهایش در هفتادمین مجمع عمومی س��ازمان ملل 

نام برد.
حجت االسام حسن روحانی پیش از عزیمت به نیویورک 
در جمع خبرنگاران ضمن تبریک عید سعید قربان گفت: 
عید قربان، عید ایمان، ایثار و فداکاری اس��ت. عید قربان 
تأس��ی به راهی اس��ت که ابراهیم خلیل الرحمن انتخاب 
کرد و او هم ما را مس��لمان نامید و این راه، مسیر و صراط 

مستقیم را پیش راه ما قرار داد.
وی افزود: ش��رکت در اجاس عمومی س��ازمان ملل که 
انجام می گیرد با این هدف است که در یک نشست جهانی 
هم نظرات مردم ایران بیان شود و هم فرصتی است برای 
ماقات با سران کش��ورها و جلس��اتی که در حاشیه آن 

معموال برگزار می شود.
 روحانی ب��ا بی��ان اینک��ه هفتادمی��ن مجم��ع عمومی

 س��ازمان ملل نسبت به س��ال های گذش��ته دو ویژگی 
دارد، توضی��ح داد: امس��ال اج��اس س��ران در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل به مناس��بت توس��عه پای��دار بعد 
از س��ال ۲۰۱۵ برگ��زار می ش��ود که قرار اس��ت س��ند 
این توس��عه پایدار با حضور س��ران کش��ورها به تصویب 
 برس��د و به همین مناس��بت نیز من عاوه بر س��خنرانی
  در مجم��ع عموم��ی، ی��ک س��خنرانی ه��م در اجاس

 توسعه پایدار خواهم داشت.
ریی��س جمهوری ب��ا بی��ان اینک��ه امس��ال هفتادمین 
 سال تاسیس س��ازمان ملل اس��ت، عنوان کرد: زمانیکه

 سازمان ملل تشکیل شد، در اولین اجاس شورای امنیت 
در مورد ایران بحث ش��د و دومین یا س��ومین قطعنامه 
 این ش��ورا در مورد ایران بود که اشغالگران خاک ایران را

 ترک کنند.
وی ادامه داد: قطعنامه آخر شورای امنیت در مورد ایران 
نیز قطعنامه ۲۲۳۱ بود که این هم در مورد پایان اشغال 
است. قطعنامه اولی، پایان اشغال خاک ایران و قطعنامه 

دومی در مورد پایان اشغال اقتصاد ایران بود.
روحانی یادآور ش��د: گرچه بس��یاری از مصوبات شورای 
امنیت در چارچوب خ��اص ملت ما نبوده اس��ت، اما دو 
قطعنامه اش در آغاز و پایان این هفتاد سال قابل قبول بود.
 رییس جمهوری با تاکید بر اینکه بعد از توافق هسته ای

 در حال گفتگو و مذاکره با دنیا خواهیم بودگفت: در سال 
اول حضورم در س��ازمان ملل دو موضوع را اعام کردیم 
یکی اینکه تروریسم و خشونت منطقه ما را تهدید می کند 
و دوم اینکه گفتیم تحریم ها باید برداشته شود که برای 
عده ای باور کردنش سخت بود، اما همان اجاس سال ۹۲ 

سرآغاز مهمی برای بحث هسته ای بود.
وی با اشاره به دومین س��ال حضورش در نیویوک اظهار 
کرد: سال گذشته نیز به عنوان دومین سال در وسط کار 
بودیم، اما امسال در شرایطی به سازمان ملل می رویم که 
به برجام رسیدیم و امروز در فکر اجرای برجام به بهترین 

شکل هستیم.
روحانی تصریح کرد: کاری که ملت ایران با رهنمودهای 
 مقام معظ��م رهب��ری در مورد برج��ام انج��ام داد، یک
 موفقیت بزرگ نه برای ایران بلکه برای صلح در جهان بود.

رییس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه باید ب��رای پرورش 
درخت برجام ت��اش کنیم، بیان ک��رد: باید تاش کنیم 
که این شجره مبارکه زیتونه و الش��رقیه و الغربیه باشد 
و محصول و میوه آن درخت نیز برای کل منطقه خواهد 
بود.وی ادامه داد: ملت ایران توس��ط نمایندگان خودش 
با هدایت ه��ای رهبر معظم انقاب توانس��ت به موفقیت 
 برسد و امروز باید از این درخت اس��تفاده کنیم.روحانی 
تاکید ک��رد: درخت برجام ب��ه زودی محصول می دهد و 

خیلی سریع به محصول می رسد.
رییس جمهوری با بیان اینکه در س��ازمان مل��ل باید از 
فرصت برجام، بهره برداری کنیم گفت: ماقات با س��ران 
سیاس��ی از کش��ورهای اس��امی تا اروپایی در این سفر 

خواهیم داشت.
وی افزود: بس��یاری از س��ران کش��ورهای دنیا متقاضی 
 ماقات هس��تند و ت��ا جایی که فرصت داش��ته باش��یم

 می توانیم به این ماقات ها پاسخ دهیم.
روحانی با تاکید بر اینکه خواست مردم ایران همیشه صلح 
بوده است، اظهار کرد: حرف مردم ایران این بوده است که 
ایران هراسی غلط است و تهدید ملت ایران کار نابه جایی 
است.رییس جمهوری گفت: با ملت ایران تکریم کنید که 

آثارش را شاهد خواهید بود.
وی با بیان اینکه امروز ایران هراس��ی خیلی کمرنگ تر از 
گذشته شده اس��ت، افزود: در دنیای امروز ایران هراسی 
بسیار کمرنگ شده و در حال از بین رفتن است. امروز همه 
معترف هستند که اگر بخواهد با تروریسم جنگی واقعی 

ش��ود تنها با همکاری ایران امکان پذیر اس��ت. اگر ایران 
نبود، بغداد به این صورت نبود و حتی مکه و مدینه نیز در 

اختیار تروریست ها بود.
 روحانی تاکی��د کرد: بعض��ی از کش��ورهای منطقه فکر
  می کنند که قدرتی دارند. ع��راق را با آن عظمت ببینید

 به چه روزی افتاده اس��ت. کش��ورهای دیگ��ر که خیلی 
ضعیفند و چیزی نیستند، اما بدانند که اگر آنها هم روزی 
گرفتار تروریست ها شوند، همانطور که ما از نجف و سامرا 

دفاع کردیم، از مدینه و مکه نیز دفاع خواهیم کرد.
 رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ام��روز ایران به عنوان 
ضد خش��ونت و ترور در جهان مطرح اس��ت، اذعان کرد: 
ایران، مرکز عظیمی است که می تواند یک توسعه پایدار 

بزرگ را برای منطقه نوید دهد.
 وی گف��ت: بای��د امنی��ت در منطق��ه ایجاد ش��ود و اگر 
می خواهیم هم��ه در برابر بیگانگان متحد ش��ویم، یکی 
از راه ه��ای مهم آن توس��عه اقتصادی اس��ت.روحانی با 
اش��اره به دیدارهایش در س��فر به نیویورک عنوان کرد: 
 جلس��اتی در کن��ار ماقات با س��ران کش��ورها خواهیم

 داشت.
رییس جمه��وری تصریح ک��رد: دیدارهایی ب��ا نخبگان 

آمریکا، اقتصاددانان و ش��رکت های بزرگ اقتصادی این 
کشور، نخبگان ایران و ش��رکت های اقتصادی ایرانی در 
آمریکا، رهبران اس��امی آمری��کا و مدیران رس��انه ها و 

روزنامه ها خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: کار ما در این س��فر بع��د از آنکه از برجام 
عبور کردیم، اس��تفاده از فضای برجام برای فعالیت های 
اقتصادی در ایران و رابطه بیش��تر با جهان است.روحانی 
تعامل سازنده با جهان را بسیار مهم دانست و توضیح داد: 

ما امروز قدم های بسیار مهمی برداشته ایم.
رئیس جمهوری ادامه داد: برای تعامل با جهان، یک دیوار 
بزرگی جلوی ما به نام تحریم ها بود و ما ناچار بودیم دیوار 
را دور بزنیم که این دیوار نیز بس��یار طوالنی و جاده های 
کنار آن پر از س��یم خاردار بود، اما ام��روز این دیوار صاف 
ش��ده و باید زمینه را برای رس��یدن به اهداف مان فراهم 
کنیم. وی هدف اصلی کش��ور را توس��عه ایران دانست و 
اظهار کرد: ما باید در این راه از ان��رژی و علم جوانان مان 
اس��تفاده کنیم و همانطور که انرژی هسته ای حق مسلم 

ما بود، استفاده از انرژی جوانان نیز حق مسلم ما است.
روحانی در پایان خاطرنش��ان کرد: ملت ایران همیش��ه 

سربلند بوده و انشاءاهلل سرافرازتر خواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انق��اب درپی فاجعه 
مرگبار س��رزمین منا با صدور پیامی با تأکید بر اینکه مدیریت 
غلط و اقدامات ناشایس��ت عامل این فاجعه بوده است، در ایران 
اسامی سه روز عزای عمومی اعام کردند. درپیام رهبر معظم 
انقاب اسامی آمده است: دولت سعودی موظف است مسوولیت 
سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده 
حق و انصاف عمل کند. مدیریت غلط و اقدامات ناشایس��ت که 
عامل این فاجعه بوده نباید از نظر دور بماند. اینجانب با تسلیت 
به عزاداران، سه روز عزای عمومی در کشور اعام می کنم. بر پایه 

این گزارش متن پیام به شرح زیر است:بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الی��ه راجعون. فاجعه مصیبت بار  من��ا که در آن جمع 
کثیری از ضیوف الرحمن و مؤمناِن مهاجر الی اهلل از کشورهای 
گوناگون، اندوهی بزرگ در جهان اسام پدید آورده و عید آنان را 
عزا کرده است، در میهن عزیز ما نیز ده ها خانواده که مشتاقانه در 
انتظار عزیزان حج گزار خود بودند، اکنون به عزای آنان نشسته اند. 
اینجانب با قلبی سرشار از غم و همدردی با مصیبت دیدگان، این 
حادثه اندوهبار را به روح مطهر حضرت رسول اعظم )صلی اهلل 
علیه و آله( و به ساحت مقدس ولی اهلل االعظم حضرت صاحب 
الزمان )اروحنا فداه( ک��ه صاحب عزای اصلی اس��ت، و به همه 
بازماندگان و عزاداران در سراس��ر جهان اسام،  به ویژه در ایران 
عزیز تس��لیت عرض می کنم و رحمت خاص��ه خداوند غفور و 
رحیم و ش��کور را برای این مهمانان گرامی اش و ش��فای عاجل 
آسیب دیدگان و مجروحان را از درگاه عطوفتش مسألت می نمایم 

و یادآور می شوم:
۱- مس��ووالن نمایندگ��ی اینجان��ب و س��ازمان ح��ج تاش 
طاقت فرسای خود در شناسایی جان باختگان و معالجه مجروحان 
و اعزام به کشور و خبررس��انی سریع را که سراس��ر امروز بدان 
مش��غول بودند،  همچنان ادامه دهند و همه کسانی که توانایی 

دارند به آنان کمک کنند.
 ۲- هرگون��ه کم��ک ممک��ن را به حج��اج دیگر کش��ورها نیز

 تعمیم دهند و حق برادری اسامی را به انجام رسانند.
۳- دولت سعودی موظف است مسوولیت سنگین خود را در این 
حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند. 
مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده نباید 

از نظر دور بماند.
۴- جان باختگان این حادثه ان شاءاهلل مشمول این کام نورانی 
قرآن اندکه: » و من یخرج من بیته مهاجراً الی اهلل و رس��وله ثم 
یدرکه الموت فقد وقع اج��ره علی اهلل« این ب��رای بازماندگان، 
تسای بزرگی است. آنان پس از طواف و سعی و پس از ساعات 
پربرکت عرفات و مش��عر و در حال انجام مناسک حج به دیدار 
معبود شتافته اند، و ان شاءاهلل مورد لطف و رحمت ویژه احدیتند. 
 اینجانب با تس��لیت دوباره به عزاداران، س��ه روز عزای عمومی

 در کشور اعام می کنم. والسام علی عباد اهلل الصالحین.
سید علی خامنه ای. دوم مهر یک هزار و سیصد و نود و چهار

پیام تسلیت رییس جمهور
رییس جمه��وری در ب��دو ورود به نیوی��ورک پیام تس��لیتی درباره 
 فاجع��ه من��ا ص��ادر ک��رد: بس��م اهلل الرحم��ن الرحیم.ان��ا هلل و

انا الیه راجعون. خبر تاس��ف ب��ار و تاثربرانگیزفاجعه مولمه کش��ته 
ومجروح ش��دن بیش از دویس��ت نفر ازحجاج ایرانی بیت اهلل الحرام 
درآستانه ورود به نیویورک غمی س��نگین براینجانب وهیات همراه 
 مس��تولی نمود. درگذش��ت حجاج عزیزمان در کنار متمسکین به 
حبل اهلل از امت اسامی ومجروح شدن ضیوف الرحمان درلباس احرام 
در سرزمین وحی ودرآرزوی وصال حق تعالی مصداق روشن من یخرج 
 من بیته مهاجرا الی اهلل است، که فقد وقع اجره علی اهلل.  بی شک اعام 
سه روز عزای عمومی درکش��ور نیز که مبین عمق این فاجعه است، 
حداقل همدردی دولت وملت ش��ریف ایران با بازماندگان این فاجعه 
 خواهد ب��ود. اینجانب با تس��لیت فاجع��ه دردناک من��ا، به محضر

حضرت ولی عصر )عج(، بازماندگان معزز ، مقام معظم رهبری وملت 
شریف ایران، ازجناب آقای جهانگیری معاون اول محترم می خواهم 
تا دراسرع وقت با تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به این فاجعه وتجمیع 
امکانات الزم، ضمن اطاع رسانی به ملت شریف ایران، اقدامات زیر را 

انجام داده و مستمرا به اینجانب گزارش دهد:
 ۱- با اع��زام تی��م های ام��داد درص��ورت ل��زوم و ارس��ال هواپیما

 به کشورعربستان، رسیدگی به امور حجاج بیت اهلل الحرام، مجروحین 
فاجعه، وانتقال درگذشتگان به کشورمان را دراولویت اقدامات ستاد 
قرار دهند؛ الزم است حجاج عزیز احس��اس نمایند می توانند سایر 
 مناس��ک باقیمانده خود را درآرامش وامنیت انجام داده و وفق برنامه 

به کشور خود باز گردند. 
۲- از استانداران محترم خواسته شود با حضور درمنازل درگذشتگان 
ومجروحین فاجعه ضمن اباغ پیام تسلیت اینجانب، کمک های الزم 
و تسهیات مکفی برای انجام امور مربوطه را دراسرع وقت ارائه نمایند. 
۳- وزارت امورخارجه وسفیرایران در عربستان موظف اند ضمن بررسی 
چگونگی رخ دادن این فاجعه تمامی اقدامات الزم جهت احقاق حقوق 
درگذشتگان وحادثه دیدگان را به عمل آورده و از دولت عربستان نیز 
می خواهم ضمن به عهده گرفتن مس��وولیت این فاجعه، به وظائف 
قانونی واسامی خود دراین زمینه عمل نمایند.   ضمن همدردی مجدد 
از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت برای جان باختگان، آرزوی شفای 
عاجل برای مجروحان، و حج مقبول و سعی مشکور برای حجاج عزیز 

کشورمان توأم با امنیت کافی وسامت  مسألت دارم.

افزایش شمار جان باختگان ایرانی
رییس س��ازمان حج وزیارت با بیان اینکه براساس آخرین آمار ۱۳۱ 
نفر از حجاج ایرانی جان خود را ازدست دادند گفت: احتمال افزایش 
تعداد جان باختگان وجود دارد.س��عید اوحدی اظهارکرد: آمار جان 
 باختگان حادثه رمی جمرات به ۱۳۱ نفر رسیده که ازاین تعداد، 6 نفر

 مجهول الهویه هستند. وی یادآور ش��د : همچنین 6۰ نفر ازحجاج 
کش��ورمان نیز دراین حادثه مجروح ش��دند که ازاین تعداد ۵۵ نفر 
دربیمارس��تان های ایرانی مس��تقر درمن��ا ومکه و پنج ت��ن نیز در 
بیمارستان های سعودی بستری هستند. وی توضیح داد : آمار دقیق 
جان باختگان به زودی اعام خواهد ش��د. وی درباره انتقال اجس��اد 
 زائران جان باخته نیز گفت:انتقال پیک��ر این حجاج طی هفته آینده

 به کشور آغاز می شود.

اعالم سه روز عزای عمومی در ایران؛
دولت سعودی مسوول حادثه تلخ  مناست

رییس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک:

ایـران نبود، مکـه و مدینه هم دست تروریست هـا بود

از صنعا تا منا؛ آل سعود مسلمانان جهان را عزادار کرد

حـج  خـونـیـن
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معاون برنامه ریزی وتوس��عه ش��رکت مهندس��ی آب وفاضالب کشور 
گفت: برای کاهش ی��ک درصدی تلف��ات آب بالغ ب��ر 1000 میلیارد 
 توم��ان منابع مالی نیاز اس��ت که می توان با هوش��مند س��ازی و درج 
قوانین برای جلوگیری از انش��عابات غیر مجاز می��زان هدر رفت آب را 

کاهش داد.
علی اصغرقانع با اش��اره به آب بدون درآمد اظهار ک��رد: در حال حاضر 
 مجم��وع آب ب��دون درآمدی ک��ه در حوزه به��ره برداری اعالم ش��ده 
 حدود 24 تا 25 درصد در متوس��ط کش��ور اس��ت که البته بر اس��اس

برنامه ریزی هایی و فعالیت های انجام ش��ده طی چند س��ال گذشته 
کاهش مناسبی داشته است.

معاون برنامه ریزی وتوسعه شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور الزمه 
این امر را وجود منابع الزم برای بازسازی تاسیسات آب و فاضالب دانست 
و افزود: بسیاری از اقدامات در قالب ردیف هایی است که بتواند نوسازی 
و بروزرسانی کند و از این طریق نیز می توان میزان هدر رفت را کاهش 
دهد.وی با بیان اینکه عمده این کاهش منوط به تامین منابع و بازسازی 
تجهیزات اس��ت، اظهار کرد: اگر تامین اعتبار صورت بگیرد می توانیم 
اقداماتی را در راستای هوشمند سازی شبکه نجام دهیم و از این طریق 

نیز تلفات را کاهش دهیم.
معاون برنامه ریزی وتوس��عه شرکت مهندس��ی آب وفاضالب کشور در 
خصوص میزات تلفات آب در کش��ور گفت:با توجه به ش��رایطی که در 
کش��ور وجود دارد این عدد متفاوت اس��ت اما پیش بینی می شود که 
 هر یک درصد کاهش در ه��در رفت آب بالغ ب��ر 1000 میلیارد تومان 

منابع مالی نیاز داشته باشد.
قانع با تاکید بر اینکه باید ش��بکه های کشور هوشمند شود،اظهار کرد: 
خیلی از شبکه های مدرن دنیا ضمن اینکه در اصل اجازه فرسوده شدن 
به شبکه را نمی دهند به دلیل وجود ابزار های دقیقی که در شبکه قرار 
دارد اجازه اتفاق و حادثه را نمی دهند یعنی آنقدر سیستم ها هوشمند 
 اس��ت. وی ادامه داد: به دلیل اینکه این کش��ورها تجهیزات مناس��ب،

ابزار های کنترل و آنالین مجهز هستند هر اتفاقی نمی تواند شبکه آن ها 
رخ دهد اما در کشور ما به دلیل عدم استقرار این سیستم ها تعدادحواث 

نسبت به شبکه های هوشمند دنیا بسیار باال است.
معاون برنامه ریزی وتوس��عه شرکت مهندس��ی آب وفاضالب کشور با 
بیان اینکه تعداد حوادث شبکه در سراسر کش��ور متفاوت است،اظهار 
 کرد:به طور مثال در تهران در سال بیش از 200 هزار اتفاق در شبکه رخ 
می دهد؛ اما اگر هوشمند س��ازی صورت بگیرد به شدت می توان این 

اعداد را کاهش داد.
قانع قیمت تمام ش��ده آب را 1000 تومان عن��وان و اظهار کرد: این در 
حالی اس��ت که تنها حدود 300 تومان از مردم اخذ می ش��ود و همین 
مساله نیز موجب کاهش عملکرد شرکت های آب و فاضلالب شده است 
و باید گفت که بحران مالی در ش��رکت ها از بحران کم آبی خطرناک تر 

شده است.

متوسط آب بدون درآمد در کشور 
25 درصد است

در حالی که 45 درصد بازار کار جهان در دست زنان است، 
نرخ مشارکت زنان در بازار کار کش��ورمان تنها 12 درصد 
اس��ت و هر س��ال 100 هزار زن ش��اغل از بازار کار خارج 

می شوند.
یکی از شاخص های توس��عه یافتگی در تمام کشورها نرخ 
مشارکت زنان است که با باال رفتن آن میزان توسعه یافتگی 

کشورها نیز افزایش می یابد.
در حال حاضر زنان نیمی از جمعیت کش��ور را تش��کیل 
داده اند و حضور و مشارکت آنها در جامعه زمینه ساز توسعه 

پایدار اقتصادی و اجتماعی است.
حسن طایی  معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: نرخ اشتغال زنان و 
مردان در بازار کار در حالت تعادل نیست در حالی که اگر 

نرخ مش��ارکت زنان در جامعه افزایش پیدا کند به کاهش 
نرخ بیکاری زنان و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه 

منجر می شود.
وی با اش��اره به پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار 
ایران، می گوید: متاسفانه نرخ مشارکت زنان در فعالیت های 
اقتصادی مطلوب نیست و در سطح جهان نیز نرخ مشارکت 
زنان کمتر از مردان اس��ت به نحوی که در عرصه جهانی 
مردان 60 تا 70 درص��د و زنان 40 تا 45 درص��د در بازار 
کار حضور دارند و این امر نیازمن��د ایجاد تعادل میان نرخ 
اشتغال زنان و مردان است. در همین حال قائم مقام وزیر 
کار از آمارهای نگران کننده اشتغال زنان در بازار کار خبر 
می دهد. ابوالحسن فیروز آبادی می گوید: میزان مشارکت 
زنان در بازار کار 12/4 درصد است که نسبت به سال های 

گذشته یک درصد کاهش داشته است.
به گفته وی تعادل ش��غلی در بخش خصوصی و در حوزه 
زنان وجود ندارد به نحوی ک��ه در بخش دولتی 22 درصد 
کارمندان زن و در بخش خصوصی تعداد شاغالن زن 14 
 درصد است این در شرایطی اس��ت که حدود 2/5میلیون

 زن سرپرس��ت خانوار در جامع��ه وج��ود دارد؛ در حالی 
 که تعداد کل ش��اغالن زن به س��ه میلیون و صد هزار نفر 

می  رسد.
در میان بازار های چهارگانه سرمایه، پول، کار و کاال، تنظیم 
بازار کار برعهده وزارت کار است و این امر به دغدغه اصلی 
وزارت کار تبدیل شده اس��ت.وزارت کار در تالش است تا 
در زمینه اشتغال و افزایش س��هم زنان در بازار کار،  بهبود 
معیشت زنان آسیب پذیر، حضور و مشارکت زنان در عرصه 
کارآفرینی و دستمزد زنان در محیط های کار، سیاست های 

معطوف به جنسیت را مدنظر قرار بدهد.
 مش��اور وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در ام��ور بانوان

با اش��اره به پایی��ن بودن نرخ مش��ارکت اقتص��ادی زنان 
می گوید: در حال حاضر ح��دود 87 درصد زنان، غیرفعال 
اقتصادی هس��تند و نیمی از فعاالن اقتص��ادی زن نیز در 

بخش خدمات فعالیت دارند.
در واقع نرخ بی��کاری زنان دو برابر مردان اس��ت و این امر 
ضرورت توجه به اش��تغال زن��ان و فراهم ک��ردن بازار کار 
مناسب برای آنان را نش��ان می دهد. س��ال گذشته زنان 
همچنان بیش از مردان جویای کار بودند اما امسال با هجوم 
کارجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه رغبت کمتری برای 

حضور در بازار کار از خود نشان داده اند.
کارشناسان حوزه کار وجود تبعیض میان زنان و مردان در 
محیط کار، کم بودن حقوق و دستمزد،ساعات کار طوالنی، 
عدم امنیت شغلی و نامناسب بودن شرایط شغل را از جمله 
علل بی میلی زنان برای حضور در بازار کار عنوان می کنند.

بسیاری از زنان سرپرست خانوار و حتی زنان تحصیلکرده  
در قبال دریافت حقوق ناچیز و دس��تمزد اندک به کار در 
شرایط سخت با ساعات کار طوالنی تن می دهند که طبعا 
این ع��ده یا تحت عنوان ن��ان آور خانه ناگزی��ز از پذیرش 
شرایط نامناسب کار هس��تند و یا تنها انگیزه آنها از رفتن 

به سرکار این است که درآمدی برای خود داشته باشند.
 حمید حاج اس��ماعیلی کارش��ناس بازار کار، در ارزیابی 
بی میلی زنان برای ورود به بازار کار می گوید: مقوله اشتغال 
زنان همواره با این نگاه مواجه بوده که زنان خانه دار هستند 
و تنها سرپرست خانواده اس��ت که وظیفه تامین معاش را 
برعهده دارد و همین مساله موجب بروز شکاف و اختالف 

در بحث اشتغال جنسیتی شده است.
 وی با بیان اینکه زنان در بحث اشتغال همواره مورد ظلم 
واقع شده اند، می افزاید: متاسفانه به دلیل برخی نگرش های 
س��نتی و غلط نظیر اینکه چون زنان ن��ان آور اصلی خانه 
نیستند با هر دس��تمزدی حاضر به کارند،  کارفرمایان نیز 
حقوق و دستمزد کمتری به زنان می دهند و چون نظارت ها 
در این بخش ضعیف است این روند ادامه می یابد تا جایی 

که به یک معضل بزرگ فرهنگی تبدیل شده و انگیزه زنان 
برای ورود به بازار کار را از بین می برد.

حاج اس��ماعیلی تصریح ک��رد: امروز زنان در بس��یاری از 
فروشگاه ها و کارگاه ها با نصف حقوق و ساعات کار طوالنی 
و غیر قانون��ی کار می کنند و وقتی می بینن��د به آنها ظلم 
می شود احساس می کنند که به بیگاری گرفته شده اند از 
این رو کمتر برای رفتن به سرکار تمایل نشان می دهند و 

همین امر در نرخ مشارکت و اشتغال زنان تاثیر می گذارد.
وی می افزاید: امروز شرایط جامعه ایران به سمت و سویی 
رفته که زنان احساس می کنند باید استقالل مالی داشته 
 باش��ند: بنابراین فرصت س��وزی ها باید جای خ��ود را به 
ظرفیت س��ازی برای حضور زنان در بازار کار بدهد و حق 
مساوی برای اس��تخدام زنان همپای مردان در نظر گرفته 

شود.
ابوالفضل فتح اللهی با اشاره به وجود تبعیض میان نیروی 
کار مرد و زن در کشور می افزاید: امروزه می بینیم شغل هایی 
 که باید به دس��ت مردان س��پرده ش��ود با حق��وق ناچیز

در اختیار زنان قرار می گیرد در حالی که شرایط این کارها 
برای زنان مناسب نیس��ت و در نتیجه به مشاغل خدماتی 

روی می آورند تا گذران زندگی کنند.
همچنین در طول دهه های اخیر مس��اله اشتغال به ویژه 
اشتغال زنان به یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در حوزه 

تصمیم گیری  و برنامه ریزی های کشور مبدل شده است.
همچنین نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران طی سال 
1392، 63 درصد اعالم شده در حالی که این نرخ برای زنان 
حدود 12/4درصد بوده است که می توان این طور استنباط 
کرد که شکاف جنسیتی اش��تغال طی این دوره پنج ساله 
 روندی صعودی داش��ته و جذب مردان در بازار کار نسبت 

به زنان بیشتر بوده است.
بر اس��اس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 
1388، حدود سه میلیون و 700 هزار نفر از شاغالن کشور 
را زنان تشکیل داده اند این در حالی است که در سال 1392 
این تعداد به سه میلیون و 145 هزار نفر رسیده که نشان از 
کاهش 521 هزار نفری تعداد شاغالن زن دارد؛ به عبارتی 
هر سال به طور متوسط، حدود 100 هزار نفر از زنان شاغل 

در کشور از بازار کار خارج شده اند.
تحلیلگران بازار کار ن��رخ بیکاری زن��ان را دو برابر و بعضا 
س��ه برابر مردان اعالم کرده و بر اس��تفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های زنان ب��ه ویژه در برخی مش��اغل از جمله 
آموزش و پ��رورش تاکید دارند.آنه��ا همچنین به افزایش 
60 درصدی ورود زنان به دانشگاه ها اشاره کرده و این امر را 
ناشی از اهمیت افزایش سطح دانش در میان زنان عنوان 

می کنند.
امروزه ن��رخ مش��ارکت زن��ان در فعا لیت ه��ای مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توس��عه 
یافتگی جوامع به ش��مار می رود، بر این اساس حضور هر 
چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و 

بهره وری در محیط کسب و کار را افزایش می دهد.
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 فرصتی ک��ه ال.ان.جی فراهم م��ی کند ت��ا گاز ایران به 
مسافت های دوردس��ت در اروپا و شرق آسیا، صادر شود، 
انگیزه ای ش��ده تا تهران برای ورود هرچه سریع تر به این 
بازار و عقب نماندن از رقبا، صادرات از طریق کشور عمان 

را دنبال کند.
با توجه به محدودیت انتقال گاز از طریق خط لوله، بخشی 
از صادرات گاز ایران به مناطق دوردس��ت باید به صورت 
LNG  انجام ش��ود و بنابرای��ن ایران از م��دت ها پیش، 
توجهی ویژه به توسعه این صنعت معطوف کرده که البته 

تاکنون به دلیل تحریم، به نتیجه نرسیده است.
در تاسیسات ال.ان.جی، گاز طبیعی در دمای منفی 162 
درجه به گاز مایع تبدیل و فشرده می شود به طوری که هر 
600 واحد حجم گاز به یک حجم LNG تبدیل و براین 
اساس امکان صادرات حجم عظیمی از این نوع گاز فشرده 

از طریق شناورهای مخصوص فراهم می شود.
برخالف اهمیت LNG برای نقش آفرینی بیش��تر ایران 
در بازار تجارت جهانی گاز، اما متاسفانه چشم انداز مثبتی 
برای توسعه این صنعت در کوتاه مدت مشاهده نمی شود 
و بررس��ی ها از توقف پروژه های LNG در داخل کشور 

حکایت دارد.
 LNG و پارس LNG تاکنون سه پروژه پرش��ین، ایران

برای در ایران تعریف شده که بخش عمده کار آنها متوقف 
شده است. دو پروژه پارس و پرشین LNG به دلیل تحریم 
متوقف شده ولی پروژه ایران ال.ان.جی با پیشرفت حدود 

50 درصدی در جریان بوده و قرار است با رفع تحریم ها، 
تاسیسات و تجهیزات این پروژه خریداری و نصب شود.

در حال حاضر، بیش از 30 درصد تجارت گاز دنیا از طریق 

LNG صورت م��ی گیرد و این صنعت پیوس��ته در حال 
گسترش است و ایران نیز با هدف تحکیم حضور خود در 

این بازار قصد دارد که به سراغ صادرات ال.ان.جی برود.
ایران با برخ��ورداری از 33/7 تریلی��ون مترمکعب ذخایر 
اثبات ش��ده از بزرگ ترین کش��ورهای دارنده ذخایر گاز 
طبیعی در جهان است که پیش بینی می شود تا 200 سال 

آینده از این نعمت برخوردار باشد.
این حجم عظیم ذخایر گازی، ایران را به یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان بالقوه این محصول هیدروکربوری تبدیل 
کرده به طوری ک��ه تخمین زده می ش��ود که در صورت 
فراهم شدن ش��رایط، ایران بتواند 10 درصد تجارت گاز 

دنیا را در اختیار بگیرد.
با توجه به توقف پروژه های ال.ان.جی در ایران، راهکاری 
که مقامات صنعت نفت برای ورود به این بازار اندیشیده اند، 
استفاده از ظرفیت های کشور عمان است به طوری که قرار 
است گاز ایران به این کشور منتقل و به ال.ان.جی تبدیل و 
در گام نهایی به مقصدهای دوردست در شرق آسیا و اروپا 
صادر شود. براساس توافق سال 2013 میان دو کشور، قرار 
است برای 15 سال روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز ایران 
از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر 
شود.در روزهای اخیر، با امضای قرارداد اجرای مطالعات 

مربوط به احداث این خط لوله، گام نخست برای عملیاتی 
کردن طرح صادرات گاز به عمان برداش��ته شد. براساس 
برآوردهای اولیه، پیش بینی می ش��ود که این خط لوله 
در حدود 30 ماه س��اخته شده و ارس��ال گاز ایران به این 

کشور آغاز شود.
علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز در این 
باره می گوید: یکی از دالیل تاکید وزیران نفت دو کش��ور 
بر تسریع اجرای صادرات گاز ایران به عمان، افزون بر نیاز 

عمان به گاز ایران، بحث ال.ان.جی است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 23 درصد از ظرفیت 
تولید ال.ان.جی عمان بالاستفاده مانده و ایران قرار است 
از این ظرفیت خالی برای بازاریاب��ی و فروش ال. ان.جی 
اس��تفاده کند و به ازای آن هزینه حق العمل کاری برای 

تبدیل گاز به ال.ان.جی را به این کشور پرداخت کند.
بنابراین باید تا سه آینده منتظر ماند تا ال.ان.جی ایران از 
طریق کشور عمان به بازارهای هدف در آسیا و اروپا صادر 
می شود. هرچند ساخت سه پروژه ال.ان.جی در ایران در 
دستور قرار داشته و رفع تحریم ها در ماه های آینده موانع 
پیش روی تکمیل آنها را برمی دارد، اما به نظر نمی رسد 
 که هیچ کدام از آنه��ا زودتر از پروژه تبدی��ل گاز ایران به 

ال.ان.جی در کشور عمان به نتیجه برسد.

در حال��ی مص��رف بنزی��ن در آخرین 
روزهای ش��هریور به 80 میلی��ون لیتر 
رس��یده اس��ت ک��ه براس��اس آخرین 
اطالعات ارائه شده، موجودی بنزین ٧00 
تومانی باقیمانده در کارت های هوشمند 
سوخت تا پایان ش��هریور ماه امسال به 

٥80 میلیون لیتر کاهش یافته است.
٢٧ درص��د از باقیمان��ده بنزی��ن ٧00 
تومانی به موتورس��یکلت ها و ٧٣ درصد 
 بقیه نیز به خودروهای س��واری مربوط 
می شود که انتظار می رود ٥80 میلیون 
لیت��ر بنزی��ن باقیمان��ده در کارت های 
سوخت نیز با توجه به فرصت باقیمانده 
تا پایان آبان ماه امسال، مصرف شود.به 
گفته سید ناصر سجادی، از زمان اعالم 
تک نرخی شدن بنزین )پنجم خردادماه 
امسال( و فرصت استفاده از بنزین ٧00 
تومانی باقیمانده در کارت های سوخت، 
تا پایان مردادماه، هرماه به طور میانگین 
٤00 میلیون لیتر از موجودی کارت های 

سوخت کم شده است.پس از اتمام مهلت 
قانونی استفاده از موجودی بنزین ٧00 
تومان��ی در کارت های س��وخت یکی از 
مواردی که برای مردم و جایگاه دارهای 
عرضه سوخت سوال شده است، تعیین 
تکلیف کارت های سوخت است، به طوری 
که برخی از مس��ووالن ادعا می کردند، 
این کارت ها دیگر قابلیت استفاده ندارد و 
مصرف کنندگان می توانند با استفاده از 
کارت های جایگاهداران اقدام به سوخت 
گیری کنند. اما مس��ووالن شرکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی به طور قاطع 
اعالم کردند که کارت های سوخت جمع 
آوری نم��ی ش��ود و مص��رف کنندگان 
می توانند مانند گذش��ته از کارت خود 
اس��تفاده کنند.پس از اتم��ام موجودی 
بنزین ٧00 تومانی در کارت های سوخت 
س��همیه های ٥00 لیتری خودروهای 
سواری شخصی با نرخ 1000 تومان قابل 

استفاده است.

اگر موانعی همچون مالیات های مستقیم، 
قانون پیش فروش، مالیات بر ارزش افزوده 
و بیمه کارگران س��اختمانی اصالح شود، 
بخش س��اخت و ساز مس��کن به حرکت 
درمی آی��د و در آن ص��ورت قیمت ها نیز 

متعادل می شود.
مجید نیک نژاد اظهار کرد: س��ازندگان و 
کارآفرینان نمی توانند در بخش مس��کن 
افزایش مصنوعی قیمت ایجاد کنند؛ بلکه 
این افراد با محاسبه هزینه، درصدی را به 
عنوان سود برمی دارند. اما در این شرایط 
رکود تورمی، هر جور حس��اب می کنیم 
دخل و خرج بخش س��اخت و ساز با هم 

جور در نمی آید.
وی اف��زود: در ش��رایطی ک��ه پروژه های 
قبلی روی دست س��ازندگان مانده است 
نمی توانن��د پ��روژه جدید ش��روع کنند. 
منطقی هم نیست که سازندگان خانه های 
خال��ی خ��ود را زی��ر قیمت تمام ش��ده 
بفروشند. البته اگر بخواهند زیر قیمت هم 

بفروشند در حال حاضر مشتری نیست.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های 
کانون سراس��ری انبوه س��ازان ادامه داد: 
هم اکنون هزینه تولید هر متر آپارتمان در 
تهران حدود ٢/8 میلیون تومان است، اما 
بعضی در بوق و کرنا می کنند که سازندگان 
س��ودهای آن چنانی می برند. هزینه های 
زمین، مالیات، مصال��ح، کارگر، مهندس، 
بیمه و بس��یاری مخارج دیگر را محاسبه 
کنید. تورم استارت پروژه تا پایان کار که 
بین یک تا سه سال طول می کشد را نیز به 
هزینه ها اضافه کنید، ارقامی که به دست 
می آید نشان می دهد هم اکنون ساخت و 

ساز مسکن به هیچ عنوان سودده نیست.
نیک نژاد با بیان این که ادامه  رکود مسکن 
به معنای انباشت تقاضا و افزایش قیمت 
است، تاکید کرد: کشور س��الیانه به یک 
میلیون مسکن نیاز دارد اما در حال حاضر 
ساخت و ساز و تولید و عرضه ی مسکن و 
ساختمان در رکود عمیقی به سر می برد 
که دالیل ریش��ه ای دارد و اگر رفع نشوند 

گره رکود باز نخواهد شد.

 رییس کمیس��یون اص��ل ۹0 مجلس 
گفت: برخی مس��ووالن برای اداره امور 
شهرها زمین های اطراف را می فروشند 
و برخی مس��ووالن در حدود ٢0 درصد 
زمین خواری ه��ا دخالت داش��ته اند و 

نفع برده اند.
محمدعلی پ��ور مختار اظه��ارات وزیر 
کش��ور مبنی بر جلوگیری از ۹0 درصد 
زمین خواری ها افزود: چنین اعتقادی 
نداریم زیرا هر روز گزارش هایی در این 
زمینه به مجلس ارس��ال می ش��ود.وی 
با بی��ان اینکه وزیر کش��ور نامه هایی را 
که به وی نوش��ته ایم به اس��تانداری ها 
 ابالغ و تاکیده کرده است اما این ابالغ ها

 کافی نیس��ت، افزود: برخی مس��ووالن 
پشت پرده زمین خواری هستند.

وی ادام��ه داد: زمین خ��واری مرتبط با 
 عملکرد مس��ووالن اس��ت، زیرا برخی 
می گویند بر ما تحمیل می کنند که عدد 
و رقمی را برای فالن م��کان اختصاص 

دهید و هرکدام از دس��تگاه های محلی 
باید مبلغی را بپردازند.

پور مختارتصریح کرد: برخی مسووالن 
در ح��دود ٢0 درصد زمی��ن خواری ها 

دخالت داشته اند و نفع برده اند.
 رییس کمیسیون اصل ۹0 مجلس اضافه 
کرد: به جز زمین خواری گردنه حیران 
که دو نماینده بر ض��د یکدیگر دعوایی 
را مطرح کردند، هیچ گزارش��ی درباره 
دخال��ت نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اسالمی در زمین خواری ها وجود ندارد. 
وی گفت: در مساله زمین خواری گردنه 
حیران برای س��ه روس��تایی که حدود 
٢0 خانوار جمعیت دارن��د 1٧0 هکتار 
طرح هادی در نظر گرفته ش��ده است؛ 
در حالیکه این زمین ها کشاورزی است 
و نباید ط��رح هادی در آنها اجرا ش��ود. 
٣00 بنا داخل 1٧0 هکت��ار و ٢00 بنا 
خارج از آن ساخت ش��ده است که باید 

تخریب شود.

مسکن در دو راهی ارزانی و گرانیسهمیه بنزین 700 تومانی به 580 میلیون لیتر رسید برخی مسووالن پشت پرده، زمین خواری هستند

عمان دروازه جدیدصادرات گازایران می شود

زنان از بازار کار دلسرد 
شده اند؟
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یک مس��وول گروه کوهنوردی کش��ور گفت: وقتی کوهنوردی 
می کنیم نباید راه جدیدی برای عبور ایجاد کنیم؛ یعنی اصطالحا 
نباید پاکوب جدید درس��ت کنیم؛ زیرا وقتی که با پاکوب جدید، 
سنگی در کوهستان جابه جا می شود،پناهگاه میلیون ها باکتری و 

موجود زنده از بین می رود. 
عبدالحس��ین امینی با بی��ان ضرورت ه��ا برای حف��ظ طبیعت 
کوهستان، اظهار کرد: بیش��ترین خسارت ها به فضای کوهستان 
توسط کسانی وارد می ش��ود که صرفا از کوه برای تفریح استفاده 
می کنند؛ زیرا برخورد آنها با طبیعت کوهس��تان همچون پارکی 
 اس��ت برای پیک نیک؛ لذا این دس��ته از افراد بیش��ترین زباله را 

در طبیعت و کوهستان می ریزند.
این مسوول گروه کوهنوردی افزود: ما حتی االمکان همواره باید 
برای حفظ این موهبت الهی تالش کنیم، اما واقعا باعث تاسف است 
که می بینیم از یک بوته گیاه که در بلندی کوهس��تان رشد کرده 
یک پالستیک آویزان بوده یا در ریشه گیاهان طبیعی شیشه ای 

فرو رفته است.
وی افزود: دسته دیگری که از طبیعت کوهستان استفاده می کنند، 
کوهنوردان هستند که متاسفانه گاهی بین آنها نیز افراد بی مباالت 
 دیده می ش��ود، در صورتی که یک فص��ل از مقدمات کوهنوردی 

به حفاظت از محیط زیست کوهستان اختصاص داده شده است.
در کوهستان، پاکوب جدید ایجاد نکنیم

امینی گفت: یکی از راه های این حفاظت از کوهستان این است که 
وقتی کوهنوردی می کنیم راه جدیدی ب��رای عبور ایجاد نکنیم؛ 
یعنی اصطالحا پاکوب جدید درست نکنیم؛ وقتی چند کوهنورد 

با هم ازکوه باال می روند نباید هر ی��ک راه جدیدی را انتخاب و 
پاکوب جدید درست کنند؛ زیرا با پاکوب جدید یک سنگ 

در کوهستان جابه جا می شود در محیط زیست دخالت 
شده و گیاهان زیرپا از بین می روند.

مسوول گروه کوهنوردی بسیج موسسه انیستیتو 
پاس��تور ایران یکی دیگ��ر از اس��تراتژی ها و 

سیاس��ت های کوهنوردی را برگرداندن 
زباله ه��ای ایج��اد ش��ده در باالی 

 ک��وه دانس��ت و گف��ت: 
حت��ی زباله هایی 

 مانند پوس��ت میوه ها که از نظر محیط زیست اش��کال ندارند نیز 
نباید در معرض دید باشند؛ زیرا منظره بدی را درست می کنند.

وی ادامه داد: تبلیغات برای کوهنوردی کم است؛ بنده شعاری را 
نوشته ام با این مضمون که »افتادن یک زباله قامت کوهنوردی را 
خم می کند«؛ این نوشته ها برای کوهنوردان جالب بود و به نوعی 

تبلیغ و خودآگاهی است.
امینی عنوان کرد: کوهنوردی یک ورزش بس��یار س��الم و مفرح 
 اس��ت که جنبه درمان��ی ب��رای مبتالیان ب��ه افس��ردگی دارد؛ 
 بر همین اساس نمی توان جلوی ورود افراد به محیط کوهستان را 
به خاط��ر جلوگی��ری از آلودگی گرف��ت؛ اما می ت��وان اقدامات 
بهتری مانند ق��راردادن س��طل های زباله در نق��اط مختلف کوه 
 انجام داد؛ در حال حاضر س��طل های زباله هایی که در کوهستان 
وجود دارند خراب و شکسته ش��ده اند و بیشتر اوقات زباله ها از آن 

سرریز می شوند.
این مس��وول گروه کوهنوردی گفت: از نظر روانی وجود آش��غال 
 باعث می شود آشغال جدید ریخته شود، اما اگر محیط تمیز باشد 

به خود اجازه نمی دهیم آشغال ها را روی زمین بریزیم.
سوزاندن آشغال معضلی برای محیط زیست است

وی ب��ه معضل دیگ��ری اش��اره کرد و گفت: س��وزاندن آش��غال 
 خود معضل محیط زیس��تی ب��ه وجود م��ی آورد؛ با س��وزاندن، 

آشغال از بین نمی رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر در می آید.
امینی بر موضوع مهمی تاکید کرد و گفت: طبیعت میلیون ها سال 
تالش کرده و به این نتیجه 
رس��یده که سنگ یا 
گیاهی باید در 

نقطه خاصی قرار داش��ته باش��ند؛ اما وقتی که ما آنه��ا را جابه جا 
می کنیم، پناهگاه میلیون ها باکت��ری و موجوداتی مانند مورچه، 
 خرخاکی و قارچ هایی را که در زی��ر آن زندگی می کنند و هر یک 

به باالنسی رسیده اند را از بین می بریم.
این مس��وول گروه کوهنوردی گفت: هر کدام از حشرات موجود 
 در طبیعت، نقش��ی را برعهده دارند و با جابه جای��ی پناهگاه آنها، 
زندگی ش��ان از بین می رود؛ زی��را در این حال��ت در معرض نور 
 یا س��رمای زیاد قرار می گیرند؛ گیاه��ان نیز پناه��گاه حیوانات 
بسیار ریزی هستند که مجموعه آنها طبیعت را برای ما نگهداری 

می کنند و هریک رسالتی دارند.
می توان گیاهان کوهی را تجاری کرد

وی کندن گیاهان کوهی را اشتباه دیگر افرادی دانست که معموال 
برای تفریح، کوه را انتخاب می کنند؛ زی��را این کار هم طبیعت را 
از بین می برد و هم س��بزیجات کوهی؛ اگر سبزی کوهی از ریشه 
کنده شود باید ده ها سال دیگر منتظر بمانیم تا تخم آن در جایی 
بیفتد و شرایط مهیا ش��ود تا دوباره رش��د کند؛ اما اگر به صورت 
 علمی برداشت شود، می توان تخم این گیاهان را در وسعت بیشتر 

کشت داد و تجاری کرد.
امینی، بردن توریس��ت بدون هیچ ضابطه ای را به محیط های 

طبیعی و بکر، مخرب طبیعت برشمرد و گفت: 
متاس��فانه س��ودجویان، طبیعت های بکر را 

کشف کرده و توریس��ت های فراوانی را 
 به ای��ن نقاط می برن��د که عوامل 

 مخرب محیط زیست هس��تند؛ زیرا افراد معموال با نحوه برخورد 
با محیط زیست آشنا نیستند و مجموعه جای پای آنها در طبیعت 

سنگ ها را پودر می کند.
داروی بیماری ها در طبیعت است

این مس��وول گروه کوهنوردی با اش��اره به اینکه اکث��ر قریب به 
اتفاق داروهایی که داریم منش��ا طبیعی دارن��د، گفت: داروهای 
طبیعی که برای بش��ر مفید اس��ت از پونه و نعنا و ریحان گرفته 
تا گیاه��ان پیچیده تر، در طبیع��ت وجود دارد؛ مق��دار زیادی از 
 داروهای شیمیایی و ضد سرطان منشا طبیعی داشته که معموال 
گیاهان کوهی هستند و برگرفته از عصاره و یا تغییر فرمول آنها در 
آزمایشگاه است. وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری های ما داروی 
خود را در طبیعت دارند، افزود: کشور آلمان قدر این موهبت الهی 
را دانسته و با مطالعه تخم گیاهان کوهی و تشخیص نوع خاک و 
آب و هوای مناسب رشد آن نوع گیاه؛ گیاهان طبیعی و دارویی را 
در گلخانه کاشته، در سطح وسیع تکثیر کرده  است و با کندن غیر 

اصولی، طبیعت را تخریب نمی کند.
امدادگری در کوه ضعیف است

امینی در پای��ان به یکی دیگ��ر از معظ��الت کوهنوردان 
اش��اره کرد و گفت: ضعف در امدادگری مشکل بزرگ 
کوهنوردان است، و مراکز امداد تقریبا تشکیالتی 
در ک��وه ندارن��د؛ درصورتی ک��ه باید یک 
 امدادگر مقیم در کوه، حضور داشته 

باشد.

خبردر حال انقراض

دشت داالني اليگودرز با دوهزار و 900 هكتار وسعت در يكي از ارتفاعات 
منطقه حفاظت ش��ده اش��ترانكوه قرار دارد. قرار گرفتن اين دش��ت زيبا 
در ارتفاعات اشترانكوه و احاطه شدن توس��ط كوه هاي ديگري همچون 
مورزرين، قالي كوه، شاه كول و نسارتخت، زيبايي آن را صد چندان كرده 
 اس��ت. مجموعه اين مناظر چش��م نواز و بي بديل باعث ش��ده همه ساله 
خيل عظيم گردشگران و دوستداران طبيعت از سراسر كشور به اين منطقه 
سرازير شوند. در اين دش��ت زيبا ومنحصر به فرد، دو نوع نادر از گل هاي 
 الله واژگون به نامهاي»سوسن چلچراغ« و »اشك مريم« با ارتفاعي بالغ 

بر 120 سانتي متر مي رويد.
 با ذوب ب��رف ه��ا در دامن��ه ك��وه ه��اي منطق��ه دره دائی اليگ��ودرز، 
هزاران الله سرخ واژگون از بطن خاك س��ياه مي رويند و به سان نوزادان 

طبيعت در دامن دايه باد سرود زندگي آغاز مي كنند.
روي��ش ه��زاران الل��ه واژگ��ون در ابتدای ه��ر به��ار در دش��ت زيباي 
 الل��ه ه��ای واژگ��ون جل��وه ب��ي نظي��ر و كمي��اب طبيع��ت گوناگون 
حيات وح��ش در اي��ران را نماي��ان مي كند. دش��ت زيب��اي »الله های 
واژگون اليگودرز در منطقه سردس��ير ش��رق استان لرس��تان قرارگرفته 
و رويش��گاه گل منحصر به ف��رد و كمياب »الل��ه هاي واژگ��ون« و انواع 
 ديگ��ري از گياه��ان مرتعي خ��ودرو اس��ت.الله واژگون برخالف س��اير 
گونه هاي الله و س��اير گل ها از س��اقه به س��وي زمين برگش��ته است و 
بدين س��بب نامش را واژگون نهاده اند و برخي نيز به سبب آنكه درميان 
 گلبرگ هاي��ش هم��واره قطره آبي ج��اري اس��ت، بدان »گل اش��ك« 

نيز مي گويند.
از مجموع 12 گونه گل تزييني الله، الله واژگون، گل بومي سرزمين ايران 
 است كه در قرن ش��انزدهم ميالدي به اروپا برده ش��د و در اقليم مناسب 
قاره س��بز پرورش يافت. در كنار رويش الله هاي واژگون ،گون، موسير و 
انواع ديگري از گياهان مرتعي در هر بهار زينت بخش دشت الله ها است. 
مناظر زيبا و پوشش گياهي منحصر به فرد اين منطقه همه ساله هزاران نفر 
از مشتاقان طبيعت را به سوي خود مي كشاند. ولي اين طبيعت بي نظير 
در گام رو به جلوي تخريب ونابودي هرروز عقب تر مي رود و دوس��تداران 
 طبيعت در هر س��ال نش��انه هاي كمتري از اين طبيعت بكر را نسبت به 
 س��ال هاي قبل از آن مي يابند. بوته كني بي رويه خصوصا كندن پيازالله 
 اين عرصه طبيعي را كوچك تر كرده اس��ت. اين منطقه به س��بب رويش 
گونه هاي منحصر به فرد از گياهان مرتعي و نيز الله هاي واژگون در دومين 
ماه از بهار هرسال، غنيمتي از طبيعت در استان لرستان است كه به تدريج 

ازكف مي رود.

دشت های الله واژگون

                دریچه

)Pyrococcus Furiosus( میکروب گلوله آتش مهاجم

)Methane Ice Worm(کرم یخی متان)Lazarus Microbe( یکروب الزاروس

)Tardigrade( تاردیگرید

 گروه جانوران اكس��ترموفيل )Extremophile( به جانورانی اطالق می ش��ود كه می توانند 
 در شرايط بسيار س��خت محيطی همچون گرما و سرمای ش��ديد، محيط های بسيار اسيدی و 
يا قليايی، محيط های تحت فشار زياد، خشك، تابش راديواكتيو و مكان های باير، زنده بمانند و 
شرايطی را تحمل كنند كه ش��انس ما برای بقا در آنها، كمتر از شانس روشن ماندن يك كبريت 

روشن در طوفان است.
 دانشمندان می گويند كه اكس��ترموفيل ها نه تنها كارهايی اس��تثنايی انجام می دهند، بلكه با 
 باز ك��ردن ذهن ما درباره اين كه حيات چيس��ت و در چ��ه محيط هايی می توان��د دوام بياورد، 
ديد ما را در مورد پتانس��يل بقا بر روی ديگر س��يارات گسترده می كند. اكس��تروموفيل ها می 
 توانند در رفع نگرانی های زمينی تر به ما كمك كنند، از وابستگی دارويی گرفته تا توليد انرژی، 
اما »بخش اعظم اين كار تنها به خاطر عالقه ما به فهميدن چيزی انجام می شود كه بر روی سياره 
زمين وجود دارد و ما در مورد آن چيزی نمی دانيم ؛ و خب، مقدار زيادی از چنين چيزهايی وجود 
دارند«. در ادامه با ۵ مورد از جالب ترين اكس��ترموفيل های زمين و جان سخت ترين موجودات 

زنده آشنا می شويد.

در برخی از تصاوير پيروكوكوس فيروسوس شبيه يك طرح اوليه از نقاشی يك ماهی طاليی 
خيالی است، و در بقيه تصاوير ش��بيه كلوچه ای شكالتی كه مدتی طوالنی در يك بشقاب 
مانده اس��ت. در دنيای واقعی اين موجود بی هوازی كوچك سخت جان كه نامش به معنی 
گلوله آتش مهاجم هس��ت، آب در حال جوش��يدن را كه دمايش 100 درجه سانتی گراد 
اس��ت، ترجيح می دهد و اين توانايی، آن را به يك موجود فوق الع��اده مقاوم در برابر گرما 

تبديل می كند.

شايد ظاهر آنها شبيه به موجودات فضايی باش��د، اما موجوداتی كه در عكس باال می  بينيد، كرم های 
يخی متان هستند كه در سال 199۷ در همين كره زمين كشف شده و در بستر خليج مكزيك زندگی 
 می كند. اين كرم های اكسترموفيل صاف صورتی رنگ و با طول بدن حداكثر ۵ سانتی متر، در نقب هايی 
بر روی تپه های متانی يافت ش��ده اند، و احتماال بر روی باكتری هايی كه بر روی متان رش��د می كنند، 
زندگی می كنند. آنها بر روی جلبك زندگی می كنند و شبيه به كرم های خاكی هستند؛ اما اتفاقاتی كه 
در بدن آنها می افتد )شامل توليد مثل، متابوليسم و رشد( همگی در دمای انجماد كه در حدود ۳2 درجه 

فارنهايت يا صفر درجه سانتيگراد است، اتفاق می افتد.

اين باكتری نزديك به ۵0 سال پيش در يك قوطی گوشت كه با وجود استرليزه شدن توسط تابش اشعه 
فاسد شده بود«، كشف شد. ميكروب الزاروس )نامی كه اين باكتری به آن مشهور است(، در ركوردهای 
 جهانی گينس، عنوان مقاوم ترين ش��كل حيات در برابر تابش اش��عه را به خود اختصاص داده اس��ت. 
اين ميكروب ۳000 برابر بيشتر از ما می تواند در برابر اش��عه دوام بياورد. آن هم در حالی كه تنها يك 
 ارگانيسم تك سلولی اس��ت. همين امر باعث عالقه ش��ديد دانش��مندان به اين ميكروب شده است؛

كشف اينكه چگونه ميكروب ها در برابر تابش مقاومت می كنند ممكن است منجر به راه حلی شود تا افراد 
را از قرار گرفتن در معرض انواع تابش از پرتودرمانی گرفته تا تخريب اشعه آفتاب، حفظ كند.

جانور كندرو يا تنبل كه تارديگريد نيز خوانده می شود ، يكی از عجيب ترين موجودات روی زمين است. 
اين موجود عجيب می تواند در محيط های خشن فيزيكی يا شيميايی،كه عموما حيات در آنها ناممكن 
است، زندگی كند. طول بزرگ ترين تارديگريد از 1/۵ ميلی متر بيشتر نمی شود و خيلی از آنها روزهای 
 خود را صرف خوردن جلبك ها و باكتری ها و ش��نا كردن در قطرات آب خزه گلس��نگ ها می كنند و 
به همين دليل بدن بسياری از آنها شفاف اس��ت. آنها می توانند در دمای 2۷۳- و 1۵1 سانتيگراد زنده 
بمانند و می تواند تا سال ها بدون غذا و آب به زندگی ادامه دهد. اين جانوران همچنين می توانند در برابر 
فشاری بيش از فشار عميق ترين اقيانوس ها تاب بياورند يا در محيط خال بيرون از جو زمين زنده بمانند.

)Brine Shrimp(میگوی شورابی
 انس��ان هايی را كه می توانند تا حد تركي��دن ذرت بوداده، چيپس و اس��نك های نمكی بخورند، 
به راحتی می توان از اين هالوفيل )مخلوقی كه در محيط های بسيار نمكی زنده می ماند( تشخيص 
داد. ميگوی شورابی درياچه گريت سالت، هالوفيلی است كه محل سكونتش در جاهای پر نمك 
همانند درياچه نمكی گريت س��الت يوتاست كه در بخش هايی 10 برابر ش��ورتر از آب اقيانوس  
است. ميگوهای شورابی جزو جان سخت ترين های موجوداتی هستند كه در محيط های شورابی 

دوام می آورند.

نابودی میلیون ها باکتری و موجود زنده 
با جابه جایی سنگ های کوه

جان سخت ترین موجودات زنده



روی خط خبر

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1688 | شنبه 4 مهر 1394 | 12ذی الحجه 1436

 علی اصغر فانی در مراس��م انعق��اد تفاهمنام��ه با »اس��تفانیا جانینی«
  وزی��ر آموزش عال��ي، دانش��گاه و پژوه��ش ایتالیا گفت: تدوین س��ند
  تح��ول نظ��ام آم��وزش و پ��رورش ۱۰ س��ال ط��ول کش��یده

 است.
 وی اف��زود: ای��ن س��ند یک��ی از ارزش��مندترین س��ندهای وزارت

 آم��وزش و پ��رورش اس��ت ک��ه مبن��ای برنام��ه شش��م توس��عه 
کش��ور را تش��کیل می ده��د و کاره��ای وزارتخان��ه ب��ر مبن��ای این 
 س��ند خواه��د بودک��ه ارتق��ای کیفی��ت و عدال��ت آموزش��ی در آن

 آمده است.
وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به جهانی شدن و تحت تاثیر قرارگرفتن 
 فرهنگ هاخاطرنش��ان کرد: کش��ور ایران و ایتالیا پیش��ینیه طوالنی و 
با ارزشی در تمدن و فرهنگ دارند؛ بنابراین باید از طریق وزارت آموزش 
 و پرورش ای��ران و وزارت آم��وزش ایتالیا، این هویت ه��ای بومی حفظ

 شود. 
فانی ادام��ه داد: م��ا آمادگی داری��م ت��ا همکاری های بیش��تری را در 
حوزه آم��وزش و پرورش داش��ته باش��یم و تیم های کارشناس��ی برای 
 بازدی��د از ایتالیا اع��زام کنی��م و امیدواریم ای��ن تفاهمنام��ه عملیاتی 

شود.

تمدن و فرهنگ باید از طریق 
آموزش و پرورش حفظ شود
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 سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرائ��م س��ایبری پلی��س فت��ای ناجا 
گفت: پلیس فتا ناجا در هیچ یک از شبکه های اجتماعی موبایلی صفحه 
 رسمی ندارد. صفحات موجود از سوی برخی کاربران ایجاد شده و جعلی

 است .
سرهنگ علیرضا آذردرخش، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا ناجا  با اشاره به افزایش تعداد صفحات جعلی با نشان پلیس فتا 
در صفحه های اجتماعی گفت: متاسفانه  شاهد هستیم که برخی از این 
شبکه های اجتماعی از آرم، تصاویر، عنوان و سمت شاغلین در پلیس فتا 
سوءاستفاده کرده تا صفحه خود را برای دیگر کاربران صفحه ای رسمی 

معرفی و از این طریق بتوانند سوء استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کاربران شبکه های اجتماعی تلفن همراه مراقب باشند 
 و به هیچ عنوان تحت تاثی��ر این صفحات قرار نگیرن��د افزود: پلیس فتا 
به کاربرانی که اقدام به راه اندازی صفحه در شبکه های اجتماعی تلفن 
همراه و دیگر شبکه های اجتماعی می کنند هشدار می دهد که این کار 

جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد می شود.
 سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرائم س��ایبری پلیس فت��ا در توصیه 
 به کاربرانی ک��ه از نام پلیس فتا س��وء اس��تفاده می کنندگف��ت: برابر

 ماده ۵۵۵ مجازات اسالمی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی 
یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و 
انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی 
کند،  به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای 
دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات 

جعل را نیز خواهد داشت.
 س��رهنگ آذردرخش،  با بی��ان اینکه برخ��ی کاربران ب��ه خاطر جهل

 به قانون از نام و نشان پلیس فتا سوء استفاده می کنند، اعالم کرد: جهل 
به قانون رافع مسوولیت نیست؛ از این کاربران خواست تا در اسرع وقت 
 نس��بت به حذف این صفحات از ش��بکه های اجتماع��ی موبایلی اقدام 
کنند؛ در غیر این صورت و ادامه فعالیت آنها در این صفحات، با توجه به 
مجرمانه بودن فعالیت این کاربران، از سوی پلیس فتا شناسایی شده و به 

محاکم قضایی معرفی می شوند.
سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرائم س��ایبری پلیس فت��ا همچنین 
در توصیه ب��ه کارب��ران فضای مج��ازی گف��ت: تنها مرج��ع ارتباطی 
 پلیس ب��ا کاربران این فض��ا و کاربران ب��ا این پلیس، س��ایت پلیس فتا 

 ب��ه
 آدرس http://www.cyberpolice.ir است؛ بنابراین کاربران به هیچ 
عنوان فریب دیگر س��ایت ها و صفحات موجود در شبکه های اجتماعی 
 تلفن هم��راه را نخورده و نس��بت به پی��ام های این صفح��ات بی توجه 
باشند.  الزم به ذکر است س��ایت های مرتبط با پلیس فتا در سمت چپ 
منو بار سایت پلیس قرار دارد و کاربران با کلیک بر روی آنها به سایت های 

دیگر پلیس فتا دسترسی پیدا می کنند.
س��رهنگ آذردرخش تخریب چهره واقعی پلیس فت��ا را یکی از اهداف 
مجرمان سایبری دانست و گفت: این صفحات از سوی مجرمان سایبری 
با این هدف و برای سوء استفاده از نام و نشان پلیس فتا ایجاد می شود، 
بنابراین کاربران به هیچ عنوان فریب این سایت ها و صفحات را نخورند 

و به آنها اعتماد نکنند.
وی ب��ه کاربرانی که از ن��ام و عنوان پلیس فتا س��وء اس��تفاده می کند، 
هش��دار داد: از انتشار ش��ایعات در فضای س��ایبر خودداری کنند؛  چرا 
که در صورت تکرار و گ��زارش هموطنان، پلیس فتا پس از شناس��ایی 
این کارب��ران، آنها را به اتهام س��وء اس��تفاده کنندگان از ن��ام و عنوان 
 این پلی��س و تش��ویش اذه��ان عموم��ی به محاک��م قضای��ی معرفی

 می کند.
 سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرائم س��ایبری پلیس فت��ا در انتها از 
هموطنان عزیز خواس��ت در ص��ورت مواجه با هر گونه مورد مش��کوک 
آن را از طریق س��ایت پلیس فتا ب��ه آدرس Cyberpolice.ir بخش 
 مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش��ات مردمی با ما در میان 

بگذارند.

 هشدار درباره صفحات جعلی
 پلیس فتا در شبکه های اجتماعی

در نظام سالمت، قانون نانوشته ای وجود دارد که می گوید 
مهم نیست فردی که در خاک کشور شما زندگی می کند 

چه دین، فرهنگ یا ملیتی دارد.
 اگر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این شهروند، ناقص 
 و توام با تبعیض باش��د، آن وقت همه ش��هروندان جامعه

 ضرر خواهند کرد؛  زیرا مثال فردی که به یک بیماری واگیر 
مبتال شده باشد، می تواند سالمت بسیاری از افراد جامعه 
را به خطر بیندازد؛  ح��ال می خواهد این ف��رد بیمار، هر 

تابعیتی داشته باشد.
بی س��وادی هم دردی کمتر از بیماری جسمی نیست. در 
 هر جامعه ای که آمار بی سوادان آن باال باشد، همه جامعه

 به نوعی ض��رر خواهند ک��رد و تعالی فرهنگ و توس��عه 
اجتماعی و اقتصادی با تاخیر مواجه می شود.

بنابراین می توان این قانون نانوش��ته س��المت را به حوزه 
آموزش و پرورش هم تعمیم داد و گفت که فرد بی س��واد 
 مقیم داخل ای��ران، از هر ملیت��ی که می خواهد باش��د ، 
خود به خود یک چالش فرهنگی برای جامعه است که همه 
افراد جامعه را به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ارتقاء سطح سواد
خوش��بختانه در طول س��ال ها حضور پناهندگان افغان 
در ایران، آمار باس��وادی این افراد مطابق آمارهای رسمی 
 باالتر رفته است و درواقع، حضور این افراد در خاک ایران و 
به��ره مندی از امکانات آموزش��ی کش��ور، باع��ث ارتقای 
 س��طح س��واد این افراد ش��ده اس��ت. حتی چندی قبل، 

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، 
از افزایش نرخ باس��وادی اتباع افغانی در ایران از 6 درصد 
 به 6۰ درصد خبر داد. »س��یوان کا دانا پ��اال« به همکاری

 3۵ ساله ایران با س��ازمان ملل در امور پناهندگان اشاره و 
تاکید کرده بود که دولت جمهوری اس��المی ایران، امکان 
تحصیل قریب 3۵۰ ه��زار دانش آموز پناهن��ده افغانی و 
عراقی را به وجود آورده اس��ت. به قول این مقام مس��وول 
در س��ازمان ملل درابتدای حضور افغان ه��ا در ایران، نرخ 
باسوادی 6 درصد بود، اما این رقم امروز به 6۰ درصد رسیده 
اس��ت و دلیل این اتفاق هم فراهم بودن ام��کان تحصیل 

پناهندگان در صلح و آرامش است.
افزایش نرخ باسوادی

افزایش ۵4 درصدی نرخ با س��وادی در بی��ن پناهندگان 
افغان نشان می دهد ایران امکانات تحصیل مناسبی برای 
آنها تدارک دیده است. این مهاجران نیز به خوبی توانسته 
اند از امکانات آموزشی در ایران بهره ببرند و بدیهی است با 
فراهم شدن امکان تحصیل برای کودکان پناهنده غیرمجاز 
در ایران، این نرخ باس��وادی با افزایش بیشتری هم مواجه 

خواهد شد.
یعنی ب��ا توجه به ای��ن که پی��ش بینی می ش��ود در مهر 
امس��ال، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ ه��زار افغ��ان غیرمجاز وارد 
مدارس ایران شوند، بی شک این اتفاق باعث می شود نرخ 
 باسوادی پناهندگان در ایران، از 6۰ درصد فعلی هم باالتر

 برود.

مش��ارکت اجتماع��ی از ابعاد مختل��ف با اهمیت اس��ت؛ 
ه��م از حیث ف��ردی و هم از حی��ث اجتماعی. مش��ارکت 
 اجتماعی مزایای بس��یاری در پی دارد. بی اهمیت شدن به

 امور اجتماع، بالیی اس��ت که اگر آن را ج��دی نگیریم، به 
ش��کل واگیردار سراس��ر اجتماع را فرا می گیرد و بهترین 
زمینه را ب��رای تباهی و مرگ یک اجتم��اع فراهم می کند. 
تاریخ نیزگواه است برخی کشورهایی که دوره های طالیی 
پیش��رفت را تجربه کرده اند، پیش از چنین تجربه ای، یک 

دوره طالیی مشارکت اجتماعی را نیز به خود دیده اند.
 دکت��ر محمداس��ماعیل انص��اری در ای��ن ب��اره در مقاله 
»مش��ارکت اجتماع��ی و نق��ش آن در وف��اق اجتماعی« 
از تجرب��ه ژاپن پ��س از جنگ جهان��ی دوم یاد م��ی کند. 
ژاپن بعد از جن��گ جهانی دوم سیس��تم پیش��نهادهایی 
 را در س��طوح وس��یعی از کارخانه ها به کار ب��رد. این کار
  ب��ه تدری��ج رو ب��ه افزای��ش گذاش��ت و ب��ه وی��ژه بعد از

 بحران های اقتصادی دهه ۱97۰ بیش��تر ش��د. براس��اس 
تحقیقات صورت گرفته در سال ۱98۰ در مورد بیش از 4۰۰ 
شرکت ژاپنی طی یک سال بیش از 23 میلیون پیشنهاد از 

کارگران دریافت شده است.
در وضعی که کارگران در یک س��ال 23 میلیون پیش��نهاد 
را برای توس��عه و پیش��رفت کشور خود به مس��ووالن ارائه 
می کنند، مس��لما میزان اعتم��اد، همبس��تگی و همدلی 

 میان اعضای جامع��ه، از کارگ��ر گرفته تا
 بلندپایه ترین مس��ووالن کشور بسیار 
باالس��ت. چنین وضعی در یک جامعه، 
جزو آرمان های اجتماع دینی محسوب 
می ش��ود که در آن همه م��ردم ناظر و 

 مس��وول هس��تند و خود را نسبت
  ب��ه آین��ده جامع��ه پاس��خگو
 می دانند، اما متاسفانه با وجود 
چنی��ن تاکیدهای��ی در آیات و 
روایات اسالمی، در برخی جوامع 

اسالمی کمتر به مساله مشارکت 
مدنی و اجتماعی بها داده می شود و 

بسیاری از مردم نسبت به امور جامعه، 
حساس��یت الزم را ندارند؛ بلکه اساسا 
 دغدغه آنها صرفا گستره خانه و خانواده

 و اقوام و دوستان خود ا ست.
عوامل ذهنی

 اما چرا چنین است و چرا ما به امور اجتماع
 بی اهمیت هستیم؟ دکتر فیض اهلل نوروزی 

در مقاله »مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی 
موثر بر آن« درباره این مطلب پس از بیان دیدگاه های 

مختلف نتیجه می گی��رد که یکی از مه��م ترین عوامل در 
 این میان، عوامل ذهنی است. مش��ارکت، پیش از آن ک�ه

 نم�ود عین�ی پیدا کند، پدیده ای ذهنی است که بای�د آن را 
در افک�ار، عقای�د، رفتار و فرهن�گ م�ردم ج�ست وجو ک�رد. 
 ب�رای درونی کردن فرهنگ مش��ارکت بای�د ب�س��یاری از 

قالب های پیش س�اخته ذهن�ی را دگرگ�ون کرد و این امر 
ب�دون ک�ار فرهنگ�ی امکان پذیر نیست.

افرادی وج��ود دارند که وقت��ی به آنها پیش��نهاد همکاری 
 م��ی دهیم بعده��ا آن قدر برای انس��ان دردس��ر درس��ت

 می کنندکه با خ��ود می گوییم چه اش��تباهی کردم ! چرا 
که آنها صرفا به منافع فردی توجه می کنند و به مشارکت 

گروهی آسیب می زنند.
 اما چرا ذهنیت ها به سمت تمایل نداشتن به مشارکت سوق 
پیدا کرده است؟ به نظر می رسد مس��اله مشارکت مدنی، 

نیازمن��د بینش 
صحیح به مساله اجتماع 

و مدین��ه اس��ت. م��ردم 
 روستانش��ین نس��بت به 
خ��ود  اجتم��اع  ام��ور 
حساس��یت های ویژه ای 

دارند. در بس��یاری از روس��تاها، مداخله اف��کار عمومی به 
 حدی است که حتی خصوصی ترین مس��ائل هر فرد را نیز

 در برم��ی گی��رد. ح��ال وقتی بافت روس��تایی به س��مت 
 بافت ش��هری س��وق پیدا می کند، ناگهان فرد روس��تایی

 ش��هری ش��ده درمی یابد وارد قلمرویی ش��ده ک��ه تابع 
قوانی��ن روس��تا نیس��ت و دیگ��ر مانن��د قب��ل، ذهنیت 
اهال��ی روس��تا ب��ر زندگ��ی ف��ردی او حاک��م نیس��ت. 
 ای��ن مس��اله از ناآگاه��ی ب��ه ماهی��ت »ش��هر« ناش��ی 
می شود. ش��هر وارداتی مدرن، فرهنگ س��نتی روستایی 

را از مردم 
م��ی گی��رد؛ ام��ا بدون 
آگاه��ی رس��انی، چیزی را 
برای آنه��ا جایگزی��ن نمی 
کن��د و بر این اس��اس، مردم 
ش��هر،گویی در جایی زندگی 

می کنندکه هیچ معرفتی از آن ندارند و ش��هر را از آن خود 
نمی دانند. ش��اید از همین روس��ت که برخی اف��راد با این 
 که در ش��هرهای بزرگی چون تهران، اصفهان و تبریز زاده

 شده اند، هنوز خود را متعلق به روستایی می دانندکه پدر 
یا پدربزرگ شان از آنجا کوچ کرده است. شهر برای چنین 
افرادی، حتی پس از یک عمر زندگی، یک وصله نچس��ب و 
 قلمرو بی هویت و بی س��ر و ته است. به همین علت، نسبت

 به آینده آن هم، هیچ حساسیتی ندارند.
مشارکت اجتماعی و کار گروهی

اجتماع، جای ب��ا هم بودن اس��ت و با هم ب��ودن، نیازمند 
این اس��ت که ما همکاری گروه��ی را یاد بگیری��م. به نظر 
دکتر علیرضا عباس��ی در مقال��ه »مش��ارکت اجتماعی« 
 رش��د اجتماعی ب��ه معنای آن اس��ت ک��ه اف��راد جامعه

 از لحاظ آگاهی، ش��عور و مه��ارت در رواب��ط اجتماعی به 
 چنان س��طحی از تعالی و رش��د رسیده باش��ندکه بتوانند

 به راحتی با هم زندگی کنند، سازگاری داشته و به کارهای 
گروهی بپردازند و در این رهگذر از یکدیگر مالل و آسیبی 
هم نبینند.کار گروهی مستلزم آن است که افرادگروه فقط 

به هدف های گروه بیندیشند.
بر این اس��اس،کار گروهی نیازمند این اس��ت ک��ه افراد به 
نحوی با یکدیگر تعام��ل کنندکه از همکاری و مش��ارکت 
و تعامل با یکدیگر پش��یمان نش��وند. اف��رادی وجود دارند 
که وقتی ب��ه آنها پیش��نهاد همکاری م��ی دهیم، 
 بعده��ا آن قدر برای انس��ان دردس��ر درس��ت

 م��ی کنن��د ک��ه ب��ا خ��ود م��ی گویی��م: چه 
اش��تباهی ک��ردم! چراک��ه چنی��ن اف��رادی 
 بی��ش از ح��د ب��ه مناف��ع ف��ردی توج��ه

 می کنن��د و منافع و مقص��ود کل کار را که 
 متعل��ق به همه هم��کاران اس��ت، نادیده

 م��ی گیرن��د و در نتیج��ه، کار جمع��ی 
رس��د.  نم��ی  مطل��وب  نتیج��ه  ب��ه 
اجتماع نی��ز به مثاب��ه یک با ه��م بودن 
ب��زرگ، نیازمن��د روحی��ه هم��کاری 
و دیگرخواه��ی اس��ت و ب��دون چنی��ن 
 روحیه ای ام��ور اجتماع به مقص��د مطلوب

 نمی رسد.
همه ما مسوولیم

 براس��اس روایتی از امام علی)ع(، همه مردم در
 ام��ور اجتم��اع خ��ود مس��وولیت دارن��د. دکتر 
انصاری مس��ولیت پذیری را عام��ل انگیزش مردم 
ب��رای مش��ارکت اجتماعی معرف��ی می کن��د. این 
 فراگرد اجتماعی اس��ت که به یاری آن، م��ردم به مرحله

 خود � درگیر در س��ازمان می رس��ند و خواه��ان کامیابی 
سازمان خود هستند.

 به این ش��کل افراد برای کوش��ش های گروهی به پذیرش 
مس��وولیت روم��ی آورن��د و درم��ی یابن��د آنچ��ه را خود 
 می خواهن��د، انجام م��ی دهند؛ یعن��ی کاری را ب��ه پایان

 می رسانند که خود را برای آن مسوول می شمارند.

مشارکت اجتماعی
 را درونی  کنیم

سازمان ملل:

 افغان ها در ایران باسوادتر شده اند

سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد :

تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و تاثیر چند شغله بودن

معاون فنی و درآمد س��ازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه 
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر می کند گفت: اگر 
بیمه  ش��ده ای در بیش از یک کارگاه فعالیت داش��ته باشد 
به ازای ای��ن فعالیت ها حق بیمه کس��ر می ش��ود و حقوق 

بازنشستگی دریافت می کند.
 محمدحس��ن زدا ، در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا 
اشتغال در چند ش��غل در افزایش حقوق بازنشستگی تاثیر 
دارد، اظهار داش��ت: قطعاً فعالیت در چند ش��غل در حقوق 

بازنشستگی تاثیر دارد.
وی ادامه داد: بر اس��اس سقف حقوق هر س��ال که در سال 
جاری ۵ میلیون تومان مشخص ش��ده است اگر بیمه شده 
ای در بیش از یک کارگاه فعالیت داش��ته باشد به ازای این 
فعالیت ها حق بیمه کس��ر می ش��ود و حقوق بازنشستگی 

دریافت می کند.
زدا در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه افرادی که ۱۰ سال 
یا کمتر سابقه پرداخت حق بیمه دارند چطور بازنشسته می 

شوند، گفت: مردانی که 6۰ س��ال و زنانی که ۵۵ سال سن 
دارند و س��ابقه پرداخت حق بیمه آنها زیر ۱۰ سال است با 
مراجعه به شعبات می توانند کسری حق بیمه را پرداخت و 

درخواست بازنشستگی بدهند. 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: این افراد 

می توانند به میزان ۱۰ روز حقوق دریافت کنند. 
زدا خب��ر داد: طرحی نیز در حال بررس��ی اس��ت که نحوه 
محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر کند و در برنامه پنج ساله 

ششم این مهم محقق خواهد شد.
 معاون فنی و درآمد س��ازمان تامی��ن اجتماعی همچنین 
با بیان اینکه تامین اجتماعی برای حل این مش��کل برنامه 
ریزی کرده است به ایسنا گفت: جدولی تحت عنوان جدول 
امتیاز پردازی آماده کرده ایم تا بر اساس آن به همه سنوات 
خدمتی ش��اغالن امتیازی تعلق بگیرد و جمع آن امتیازات 
 حقوق بازنشس��تگی را معین کن��د تا عدالت ه��م رعایت

 شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛

فرهنگیان، صاحب کارت چند منظوره  سرمایه می شوند

سیدمحمد بطحایی در مراسم رونمایی از کارت سرمایه 
فرهنگیان بیان کرد: یکی از اقداماتی که منجر به بهبود 
خدمات رفاهی فرهنگیان می شود،کارت سرمایه است.

وی افزود: یکی از مهم ترین سیاس��ت های ما بهره وری 
و ارتقای این کارت اس��ت و به دلیل نب��ود امکانات مالی 
 نتوانس��ته ایم به س��طح کیف��ی و اس��تانداردهای الزم

 برسیم.
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی آموزش و پرورش 
تصریح کرد: ارتقاء بهره وری در کالم حاصل نمی شود و 
زمانی این اتفاق می افتد ک��ه فرآیندها و قوانین که مانع 
افزایش کارآیی می ش��ود، بهبود یاب��د. وی افزود: کارت 
س��رمایه فرهنگیان موجب می ش��ود تا خدمات رفاهی 

بهتری به فرهنگیان داده شود و این راه تسهیل یابد.
بطحایی بیان کرد:کارت س��رمایه چند منظ��وره امروز 
رونمایی می شود و البته در ابتدا کارکردهای کمی دارد، 
اما به مرور افزایش می یابد، به نحوی که همکاران ما دیگر 
نیاز به ارائه معرفی نامه به درمانگاه ها و مهمانسراهای ما 

ندارند، همچنین دیگر نمی خواهد اس��ناد پزشکی را از 
مراکز تحویل بگیرند و به ش��رکت بیمه ای بدهند، با این 

کارت این کار انجام می شود.
به گفته وی، فرهنگیان با این کارت، در زمان کمتر و صرف 

انرژی کمتر می توانند خدمات بهتری را دریافت کنند.
در ادام��ه نیز بیرانون��د مدیرعامل بانک س��رمایه گفت: 

فرهنگیان نردبان پیشرفت کشور تلقی می شوند.
وی افزود: کارت سرمایه فرهنگیان موجب ارتقای مقام 
معلم می شود و خدمات رفاهی و بانکی تسهیل می یابد.

بیرانوند ی��ادآور ش��د: فرهنگیان با عضویت در باش��گاه 
ایرانیان به رش��د اقتصادی کش��ور کمک می کنند و از 
خدمات بهره مند خواهند شد.کارت سرمایه فرهنگیان، 
خدمات رفاهی متنوعی ارائه می دهد که می توان به عنوان 
کارت شناس��ایی، کارت بانکی، کیف پول الکترونیکی، 
 برای استفاده در مترو و اتوبوس، کارت تردد در محل کار، 
 کارت بیمه، کارت تخفیف و عضویت در باشگاه مشتریان و 

کارت پرسنلی از آن استفاده کرد.
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اگرچه تب و تاب رسانه های عربی در حمله به فیلم محمد رسول اهلل فروکش کرده 
است، اما هستند گروه های مومن در جهان اسللام که نگرانی هایی دارند؛ اکنون 
این سوال مطرح می شود که برنامه جریان دیپلماسی فرهنگی کشور برای فیلم 

مجیدی چیست؟
بیش از دو هفته از اکران فیلم »محمد رسللول اهلل)ص(« در ایران می گذرد و تب 
و تاب رسللانه های عربی در حمله به ایران و این فیلم با اهداف سیاسللی فروکش 
کرده است. اما در این بین هستند گروه های مومن در جهان عرب و اهل سنت که 
نگرانی هایی دارند؛ آنانی که مجید مجیدی »دلسوزان جهان اسام« می خواندشان؛ 
گروه های نگرانللی که نگرانی خود را نه در غوغاهای رسللانه ای بلکه در سللوال و 

جواب های مرتبط دنبال می کنند.
رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای اسامی و عربی اخیرا به این دلسوزان در جهان 
اسام پاسخ گفته اند؛ چندی پیش بود که سازمان فرهنگ و ارتباطات در خبری به 
نقل از رایزنی فرهنگی ایران در الجزایر نوشت: سید عبداالمیر موسوی بدر، رایزن 
فرهنگی کشورمان در الجزایر به دعوت عبدالرزاق قسوم، رییس جمعیت علمای 
مسلللمان الجزایری در آیین پایانی اردوگاه تابسللتانی جمعیت علمای مسلمان 
الجزایر شرکت کرده و به درخواسللت میزبان، ویژگی ها، اهداف و محتوای فیلم 
»محمد رسول اهلل )ص(« را شرح داد که مورد توجه حاضرین در مراسم قرار گرفت.

پس از آن محمدمهدی شریعتمدار، رایزن فرهنگی ایران در لبنان در گزارش خود 
از دیدار با شخصیت های دینی، علمی و فرهنگی این کشور، عنوان کرد که »عامه 
شیخ ماهر حمود درباره فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« سواالتی مطرح کرد و رایزن 

فرهنگی کشورمان توضیحاتی در این خصوص ارایه داد.

شیخ ماهر حمود درخواست کرد که برای پاسخ به فتاوای صادر شده، نسخه ای از 
فیلم را صرفاً برای مشاهده و اظهارنظر شخصی مشاهده کند که در این زمینه قول 

پیگیری از سوی رایزن فرهنگی ایران در لبنان داده شد.«
آنچه که از گزارش این دو رایزن فرهنگی کشللورمان در الجزایر و لبنان برمی آید 
این است که رایزنان فرهنگی درباره این فیلم مورد سوال قرار می گیرند و به نظر 
می رسد برنامه ای برای تبیین چرایی و پاسخ به شللبهات شکل گرفته در جهان 
اسام و در میان دلسللوزان درباره فیلم »محمدرسول اهلل)ص(« وجود ندارد. این 
در حالی است که به نظر می رسد باید سازندگان فیلم »محمدرسول اهلل)ص(« و 
جریان دیپلماسی فرهنگی کشور به شدت بر روی این مسئله کار کنند و تبلیغات 
الزم را انجام دهند که در این بین در کنار تیم سازنده این فیلم می توان به سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسامی، مجمع تقریب مذاهب اسامی و به ویژه اتحادیه رادیو 
تلویزیون های اسامی که هر کدام در تقدیر از مجیدی گوی سبقت را ربوده اند، 

اشاره کرد.
در این بین رصد صورت گرفته از فعالیت های آشکار در این زمینه نشان می دهد 
شبکه های برون مرزی تلویزیونی صداوسیما از جمله الکوثر و آی فیلم به جز العالم 

در این زمینه فعالیت آنچنانی نداشته اند.
شاید بد نباشللد در این زمینه نکته مهمی که »محمدمهدی شللریعتمدار« در 
 گفت وگللوی اخیر خود با خبرگللزاری فارس بیللان کرد یادآور شللد؛ وی گفت: 
 بد نیست، در همین جا اضافه کنم که در بسیاری موارد، چنانچه علل و دالیل یک 
اقدام، توضیح داده شود یا پیش از هر اقدامی، به نتایج و بازتاب های آن توجه شود، 

جلوی بسیاری از شایعات و نظرات مخالف گرفته می شود.

نیما جوان گفت: متاسفانه در کشور هفتاد میلیونی ایران تنها حدود 100 فروشگاه 
تخصصی برای موسیقی داریم و زمانی که یک هم چین آلبومی با هزار عدد تیراژ برای 
پخش اول تمام می شود، متاسفانه جشللن ملی می گیریم. روز گذشته جلسه نقد و 
بررسی آلبوم ساعت نامیزان ساخته خشایار جوزی باحضور نیما جوان مدیر پخش 
جوان، خشایار جوزی آهنگساز و نوازنده گیتار الکتریک و میاد جوزی نوازنده گیتار 
باس در سالن کنفرانس سرنا برگزار شد. نیما جوان در آغاز جلسه گفت: به طور کلی 
پخش یک آلبوم موسیقی معضل بزرگی است. زیرا متاسفانه در کشور هفتاد میلیونی 
ایران تنها حدود 100 فروشگاه تخصصی برای موسللیقی داریم و زمانی که یک هم 
چین آلبومی با هزار عدد تیراژ برای پخش اول تمام می شود متاسفانه جشن ملی می 
گیریم که این اتفاق برای من خیلی دردناک است. وی ادامه داد: این آلبوم با توجه به 
نوع موسیقی که دارد در شهر کتاب ها توزیع شد. جا دارد که این جا به یک نکته اشاره 
 کنم و آن هم این است که به جز پخش کننده ها مشکل درصد پایین فروش آلبوم ها 
به مراکز فروش بازمی گردد که آلبوم را پرزنت نمی کنند. به همین خاطر در پخش 
آلبوم ساعت نامیزان عاوه بر سفارش یک سی دی بالک هم ارسال می کردیم برای 
پرزنت آلبوم.جوان افزود: متاسللفانه در حال حاضر هر اتفاقی که خارج از موسللیقی 
پاپیوالر می افتد خیلی پرداخته نمی شود. به طور مثال روز جمعه آلبوم »آن دگر« 
از مرحوم پورعطایی را رونمایی کردیم که هیچ پوشش رسانه ای پیرامون آن صورت 

نگرفت که همین امر باعث شد آلبوم کمتر دیده شود.
خشایار جوزی در ادامه نشست نقد و بررسی آلبوم ساعت نامیزان عنوان کرد: زمانی 
که این آلبوم را می نوشللتم مخاطب خود را می شناختم اما فکر نمی کردم مخاطب 

موسیقی بسیار محدودتر از آن چیزی که فکر می کردم باشد.
وی افزود: این آلبوم را یک بچه 17 سللاله نوشته اسللت و بیش از آنکه به فکر جذب 

مخاطب باشد به فکر نشان دادن مهارت خود است. خشایار جوزی در این آلبوم سعی 
کرده بگوید که یک نوازنده حرفه ای گیتار الکتریک اسللت. جوزی تصریح کرد: این 
پیش زمینه را گفتم تا به این جا برسم که با تمام این جزئیات من به مخاطبم هم فکر 
کردم و دلیل محدود بودن مخاطب را در این مللی دانم، زمانی که ما تنها 100 مرکز 
فروش داریم باید مخاطب موسیقی مان محدود باشللد. این آهنگساز افزود: در تمام 
جهان انقدر به موسیقی بی کام بها داده اند که االن از آن خسته اند به همین خاطر می 
بینیم که موسیقی بی کام زیاد شده اما در ایران کسی به موسیقی بی کام نپرداخته 
است. ما یک پرش در موسیقی داشته ایم. ما تمام تاشمان این بود که موسیقی دهه 
هشتادی جالبی تولید کنیم اما یک دفعه افتادیم در موسیقی 2010 جهان. وی درباره 
اینکه قصد تولید آلبوم باکام نیز دارد، گفت: اینکه دغدغه موسیقی بی کام دارم در 
آن شکی نیست اما بعید نیست در آلبوم جدیدم آوا و وکال داشته باشم که در آلبوم 

جدیدم از آوا استفاده کرده ام.
جوزی درباره برنامه های آینللده اش افزود: چند پروژه جدید در دسللت تولید دارم 
که یکی از آن ها تولید یک آلبوم بلوز اسللت که هدفم پر کردن گپ است که تمامی 
موزیسین های جهان این کار را انجام داده اند اما پروژه ای که در حال حاضر تمامی 
تمرکز من را گرفته و در حال تولید آن هستیم آلبومی جدید در حوزه موسیقی راک 
است که تفاوتش با ساعت نامیزان در این است که این آلبوم خیلی مفهوم گراتر شده 
است. وی درباره تربیت ترک های آلبوم سللاعت نامیزان عنوان کرد: ترتیب قطعات 
به قصد به این شکل چینش شده است. زیرا اسم آلبوم ساعت نامیزان است که قصد 
داشتم این نامیزان بودن در ترتیب قطعات نیز حفظ شود. میاد جوزی نوازنده گیتار 
باس آلبوم ساعت نامیزان در ادامه نشست نقد و بررسی در اعتراض به وضعیت پخش 
آلبوم های موسللیقی گفت: باید بگویم که مراکز پخش موسیقی ما دقیقا باتوجه به 

علیرضللا شللجاع نوری دبیللر جشللنواره فیلم هللای نوجوانان 
تاکید دارد تفکیک جشللنواره فیلم های کللودکان و نوجوانان 
تصمیمی نبللوده کلله عجوالنه گرفته شللده باشد.جشللنواره 
فیلم های کللودکان و نوجوانان امسللال ، در بیسللت و نهمین 
 دوره برگللزاری ، با تحول بللزرگ و کلیدی تفکیک جشللنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان روبرو شد . این امر پرسش هایی را 

پیش روی سینماگران و اهالی رسانه قرار داد.
علیرضا شجاع نوری که سکان مدیریت بیست و نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را به عهده گرفته بود 
حال با این تصمیم قرار است در مهرماه سللال جاری جشنواره 
فیلم های نوجوانان را در همدان برگللزار کند و البته هنوز زمان 
و مکان برپایی جشنواره فیلم های کودکان به طور قطعی اعام 

نشده است.
دبیر جشنواره فیلم های نوجوانان در گفتگوی خود با خبرگزاری 
مهر به سواالتی درباره چرایی این تفکیک به شکل رسمی پاسخ 
داد.دبیر جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان دالیل تفکیک 
جشنواره به دو بخش کودک و نوجوان را امری بدیهی دانست و 
گفت که باید پرسید چرا این تفکیک تا کنون انجام نشده بود؟ 
وی همچنین تاکید کرد تصمیم بر تفکیک جشنواره به دو بخش 
کودک و نوجوان عجوالنه نبوده است و اگر ضعفی در این بخش 
وجود دارد به دلیل ضعف در اطاع رسانی و روشن نکردن ذهن 
جامعه و سللینماگران بوده اسللت.یکی دیگر از محورهای این 
گفتگو تفاوت نیازهای کودکان و نوجوانللان و تفاوت های بین 
نسلی بود که دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان درباره آنها صحبت کرد.گفتگو با علیرضا شجاع نوری 

دبیر جشنواره فیلم های نوجوانان را می خوانید:  
 تفکیک جش�نواره فیلم های کودکان از نوجوانان 
سواالت بس�یاری را در بین س�ینماگران و اهالی رسانه 
ایجاد کرد که پاس�خ مش�خصی هم تاکنون به آنها داده 
 نشده اس�ت. به عنوان دبیر بیس�ت و نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های نوجوانان درباره روند مشاوره ها و 
جلساتی که به چنین تصمیمی منجر شد، توضیح دهید.

 تفکیک جشللنواره فیلم های کودکان و نوجوانللان به دو بخش 
کودکان و نوجوانان امری بدیهی بود و باید پرسللید که چرا این 
تفکیک تاکنللون اتفاق نیفتللاده بود. بخش رقابتللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان 20 سللال پیش در دل جشنواره فیلم فجر 
 برگزار می شللد و در همان سللال ها و در اولین اقدام جشنواره

 فیلم های کودکان و نوجوانان را از جشنواره فیلم فجر جدا کردیم 
و به طور مستقل به شهر اصفهان بردیم و من دبیری آن را برعهده 
گرفتم. آن تصمیم بللرای آن زمان یک ضرورت بود و شللرایط 
اجتماعی هم به گونه ای بود که می شللد این دو گروه سنی را با 
همدیگر در یک جشنواره دید اما با گذر زمان و تغییرات اجتماعی 
و نسلی دیگر نمی شود این دو گروه سنی را با هم دید و برای شان 

یک جشنواره سینمایی برگزار کرد.
در سللال های اولیه برگزاری این جشللنواره تفاوت بین نسل ها 
20 تا 2۵ سال بود و زمانی که ویدیو وارد خانه ها شد این تفاوت 
 نسلی به 10 سال رسید ولی بدون اغراق در حال حاضر این فاصله

 بین  یک تا دو سال تعریف می شود. 
کودکی که کاس سوم دبستان است به سختی حرف های کودک 
کاس دوم را می فهمد. با وجود چنین فاصله بین نسلی نمی توان 
هم کودکان و هم نوجوانان را از یک زاویه نگاه کرد و باید بپذیریم 

که هریک از آنها نیازهای ویژه خود 
را دارند.

 و البت�ه ای�ن تفاوت ها در 
عرصه تولیدات س�ینمایی هم 
بروز و ظهور دارد و نوع آثاری که 
برای این دو گروه سنی نیاز است 

با یکدیگر فرق دارد.
 دنیای کودک سراسر فانتزی است 
و به اصطاح سرشللان بللاالی ابرها 
است؛ اما نوجوانی آغاز دورانی است 
که انسللان می خواهد پاهای خود را 
زمین بگذارد و در عین حال سرش 
در ابرها است و از دنیای فانتزی خود 
جدا نشللده اسللت. دوران نوجوانی، 
 دورانللی اسللت کلله غللرور شللکل 
 می گیللرد و فللرد خللودش را پیدا

 می کند و بلله راحتی نمللی پذیرد 
که در جمللع کودکان قللرار گیرد و 
ترجیح می دهللد در جمع بزرگترها 
باشد. حال با چنین دیدگاهی چگونه 
می شود برای این دو گروه سنی یک 

جشنواره سینمایی برگزار کرد.
برای طیف کودک و نوجوان بنا بر نیازهای فرهنگی متفاوتی که 
دارند خوراک مناسللب تهیه کرد و باید به این مساله دقت ویژه 

داشته باشیم که کودک و نوجوان دنیای مجزا از یکدیگر دارند.
همین دیدگاه در تولید فیلم هایی برای کللودکان و نوجوانان و 
همچنین برپایی جشنواره های سینمایی برای آنها باید مدنظر 

قرار گیرد.
تفکیک جش�نواره به دو بخش کودک و نوجوان در 
حالی مطرح می ش�ود که این رویداد سینمایی به دلیل 
نداشتن خوراک مناسب تا پای تعطیلی رفت و خود شما 
نیز در نخستین نشست رسانه ای عنوان کردید که اصل 
را بر صداقت می گذارید و اگر فیلم مناسب نداشته باشید 

جشنواره را تعطیل می کنید.
قبول ندارم که شرط الزم و کافی برگزار کردن جشنواره داشتن 
فیلم تولیدی برای کودک و نوجوان است. فرض کنید هیچ فیلمی 
در زمینه کودک و نوجوان تولید نشود آیا به دلیل نداشتن تولید 
و خوراک مناسللب داخلی نباید جشللنواره کودکان و نوجوانان 
داشته باشیم؟ آیا باید یک جریان فرهنگی را که 2۹ سال ریشه 

دارد تعطیل و یا از چرخه سینما حذف کنیم؟
 طبیعتا تعطیلی و یا حذف راهکار مناسبی نیست.

 بله دقیقا. بنابراین یکی از ماموریت های جشنواره این است که 
بازار تامین خوراک فرهنگی برای کللودکان و نوجوانان را رونق 
 دهد و در این راسللتا وظیفه دارد ضرورت ها را بیش از گذشته 
نشان دهد. یکی از ضرورت ها ایجاد دلگرمی برای سینماگران 

و البته بچه های این سللرزمین و خانواده هایشللان است و چون 
ضرورت ها و دغدغه هایی از این دسللت وجود دارد باید زمینه 
برگزاری چنین جشنواره ای را برای کودکان و نوجوانان فراهم 

کرد.
ضمن اینکه در سللوال خود عنوان کردید که در نشست خبری 
گفته ام ترسللی از تعطیلی جشللنواره ندارم که متاسفانه از این 
صحبت من برداشت درست نشد. چون من گفتم ترسی ندارم آن 
بخش از جشنواره را که خوراک مناسب فرهنگی ندارد، برگزار 
نکنم. این سخن به این معنا نیست که اگر خوراک مناسب فراهم 
نبود جشللنواره را تعطیل می کنیم. از همین رو باید قدم در راه 
بگذاریم و با هر بضاعتی که داریم پیش رویم بعد متوجه خواهیم 

شد که همراهانی از نیمه راه به ما اضافه خواهند شد.
 بر فرض که آثار مناسب در بخش مسابقه ملی وجود 
نداشته باشد، آیا جش�نواره فیلم نوجوان را منحصر به 

نمایش آثار در بخش بین الملل می کنید؟
 فرض زمانی قابل تحلیل و بررسللی اسللت که واقعا فیلم ایرانی 
در جشنواره ویژه نوجوانان وجود نداشته باشد، اما خوشبختانه 

فیلم های خوب و با کیفیت در بخش مسابقه ملی موجود است.
 طب�ق آم�ار چن�د فیل�م ایران�ی در بخ�ش ملی و

 بین المللی وجود دارد؟
  12 فیلم ایرانی در بخش مسللابقه ملی پذیرفته شللده که همه

 فیلم های خوب و با کیفیتی هسللتند و ۹ فیلم خارجی هم در 
بخش بین الملل حضور دارد بنابراین همه امور طبق برنامه پیش 

می رود.

حللال نکته ای کلله باید بللدان تاکید 
کنم این است که جشللنواره را صرفا 
 برای نفس برگزاری جشللنواره نباید

 برپا کرد بلکه هر جشنواره ای باید برای 
سللینما بازدهی خوبی داشللته باشد. 
با این اوصاف نمللی خواهیم تعدادی 
فیلم بی کیفیت در جشنواره نمایش 
دهیللم و بعد هللم کاتولوگ منتشللر 
کنیم و بگوییم که هملله امور به خیر 
و خوشللی تمام شللد. اگر بر کیفیت 
آثللار اصللرار داشللتم و دارم بلله این 
 دلیل اسللت که فیلمسللازان متوجه 
کاسللتی های خللود باشللند و بداند 
که دیگر هیللچ فیلمی بلله راحتی در 
جشللنواره پذیرفته نخواهد شللد. در 
صورت رعایت و ارزیابی استانداردهای 
کیفی در پذیرفتن آثار است که متوجه 
فقر و یا پتانسللیل های موجود در این 

عرصه می شویم.
 پ�س بهتر اس�ت س�ینمای 
کودک و نوجوان ایران یک بار هم 

شده با خودش صادق باشد.
 اتفاقا اگر من هم گفتم اصل را بر صداقت گذاشته ایم، منظورم 
صداقت توام با کیفیت در پذیرش فیلم ها بوده است. تا آخرین 
لحظات برگزاری جشللنواره اگر متوجه شللوم کلله فیلم خوبی 
وجود دارد، خودم سراغ کارگردان آن می روم و او را به جشنواره 
دعوت می کنم. ما در جشللنواره فیلم های نوجوانان جایی برای 
فیلم های ضعیف نگذاشللته ایم و همه تاش خللود را کرده ایم 
 تا فیلم ضعیف وارد جشللنواره نشللود. به نظر مللن نتیجه این

 سخت گیری این می شود که می توانیم به ظرفیت ها سینمای 
کودک و نوجوان پی بیریم. بنابراین اگر گفتم ترسللی از حذف 
بخش مسابقه ملی ندارم به دلیل باال بردن کیفیت آثار بوده است 
 و درسللت در زمانی که حرف از حذف می زدم در عین حال دعا 
می کردم کلله فیلم خللوب و با کیفت به جشللنواره برسللد و و 

خوشبختانه االن آثار از کیفیت الزم برخوردار هستند.
 برخی منتقدان که به طرح تفکیک بخش کودکان از 
نوجوانان در جش�نواره انتقاد دارند، معتقد هس�تند که 
بزرگترین س�رمایه سیاس�تگذاران برپایی این رویداد 
سینمایی المپیاد فیلمسازی نوجوانان است و چون این 
ایده را برای این دوره داشتید س�راغ تفکیک و اولویت 

دادن به بخش نوجوانان رفته اید.
 قبل از پاسخ به این سللوال، الزم می دانم درباره کارکرد المپیاد 
فیلمسللازی نوجوانان توضیحاتی ارائه دهم. هللدف از برگزاری 
المپیاد فیلمسازی نوجوانان تعریف حرفه فیلسازی به عنوان یک 
هنر در دسللترس و همچنین ارائه فرصت به نوجوانانی است که 

تازه آغاز راه هستند.
نوجوان پر از حرف، حس و فکر اسللت و در این مسیر چیستی 
دغدغه ذهنی آنها مهم نیست؛ بلکه مهم فرصت دادن به آنها برای 
بیان حرف های شان است و خوشبختانه این فرصت به نوجوانان 
سراسر ایران داده شده تا با ساخت فیلم های  سه دقیقه ای حرف 
خود را بیان کنند. در حال حاضر مجموع فیلم های انتخاب شده 
در این بخش بیش از ۸0 فیلم اسللت و جز یک یا دو اسللتان که 
یک فیلم داشتند، بقیه استان ها با ۳ فیلم در المپیاد فیلمسازی 

نوجوانان شرکت کردند.
 با ای�ن اوصاف بخ�ش عم�ده ای از کار جش�نواره 
 فیل�م ه�ای نوجوان�ان را المپیاد فیلمس�ازی ب�ه خود

 اختصاص داده است.
سللعی کردیم بخش خوب و نتیجه بخشللی را برگزار کنیم و از 
همین فرصت هم استفاده می کنم و از رسانه ها درخواست دارم 
بخش عمده ای از توجه خود را بر المپیاد فیلمسللازی نوجوانان 
معطوف کنند زیرا نوجوانان برای اولین بار است که با این المپیاد 
فیلمسازی وارد جامعه می شللوند و می خواهند به عنوان یک 
شهروند صاحب فکر و ایده با اجتماع پیرامون خود مواجه شوند. 
توجه و تمرکز سیاستگذاران جشنواره هم بر آموزش مستقیم و 

یا غیر مستقیم نوجوانان بوده است.
ما فیلم های موجود در جشنواره را با معرفی فیلمساز و صحبت 
درباره آثار نمایش می دهیم. به این معنا که از شیوه های مرسوم و 
کاسیک فیلم دیدن خارج می شویم و چگونه فیلم دیدن، چگونه 
برخورد کردن با فیلم و چگونه گوش دادن به نقد و نظر دیگران 

را هم آموزش می دهیم.
برگزاری جشنواره برای من صرفا برگزاری رویدادی سینمایی به 
شکل یک رسم نیست؛ بلکه به باور من ماموریت جشنواره انتقال 
تجربه است و دوست دارم جشنواره ای برگزار کنم که دستاورد 
قابل عرضه ای برای مردم داشللته باشد و اگر چنین دستاوردی 
برای مردم وجود نداشته باشد اگر بهترین جشنواره دنیا هم باشد 
انگیزه ای برای برگزاری آن ندارم. یکللی از دالیلی که کارهای 
 دیگر خود را کنار گذاشتم و روی برگزاری این جشنواره متمرکز 
شده ام این اسللت که حس می کردم می توانم به نوجوانان که 
آینده این سرزمین هسللتند کمک کنم و تجربه های مفید در 
حوزه آموزش و آیین استفاده از محصوالت فرهنگی مانند سینما 
را از طریق جشنواره به آنها منتقل کرد. برای من هیچ پدیده ای 
به اندازه خوشحال کردن مردم سرزمینم اهمیت ندارد؛ بنابراین 
برای باال بردن کیفیت جشنواره مسللیرهای درستی را امتحان 
 می کنم و از مهمان های دعوت شده در این بخش می خواهم که

 تجربه های خود را با نوجوانان در میان بگذارند.
 در صورت موفقیت در المپیاد نوجوانان در این دوره، 
آیا این امکان وجود دارد که از دوره های بعد این بخش به 

شکل بین المللی برگزار شود؟
 بله قطعا این امکان وجود دارد. مطمئن هستم اگر این بخش از 
جشنواره سه دوره برگزار شود دیگر به راحتی نمی توان آن را کنار 
گذاشت. هدف المپیاد فیلمسازی نوجوان ها این نیست که همه 
ایرانی ها فیلمساز شوند؛ بلکه هدف این است که ایرانی ها با فیلم 
 به عنوان یک مقوله ی آشنا و در دسترس برخورد کنند. من فکر

 می کنم اگر المپیاد فیلمسللازی فراگیر شود دیگر شبکه های 
ماهواره ای و سللریال های درجه چند ترکیلله طرفدار نخواهد 

داشت.

موضوع دیدارهای خارج از عرف و قاعده علی مرادخانی با سفرا، شخصیت های 
اروپایی و آمریکایی حتی نزدیکان آنها به بهانه های مختلف محل سوال جدی 
است. این روزها با ورود به فصل جشنواره ها در ایران، معاونت هنری ارشاد روز 
 به روز رسانه ای تر می شللود و به انحاء مختلف در رصد رسانه ای قرار دارد، اما

 معاون هنری ارشاد بجای برنامه ها و امور اصلی خود بیشتر به خاطر فعالیت ها 
و تصمیم گیری های غیر هنری بیشتر در کانون توجهات قرار گرفته است.

 گزارش ۹7 کلمه ای از عملکرد یکسللاله دفتر موسیقی ارشاد، دوشغله بودن 
معاون هنری و اصرار بر حفظ موزه موسیقی و معاونت هنری به طور همزمان و 
عدم پاسخگویی علی جنتی نسبت به تخلف اداری معاون هنری اش، وضعیت 
آشفته دفتر هنرهای تجسمی و دزدی مشکوک تابلوها، بی توجهی به معیارها 
و مفاهیم انقاب در آثاری که مجوز حضور در گالری ها و نمایشگاه ها می گیرند، 
لغو پیاپی کنسرت ها و عدم به نتیجه رسیدن شیوه نامه موسیقی بین ارشاد و 
اماکن و نهادهای مسوول دیگر و شایعاتی پیرامون ارسال نشدن متن شیوه نامه 
برای علی جنتی، استعفای حسللین طاهری از اداره تئاتر، استعفای 10 نفر از 
مدیران و مسووالن معاونت هنری از جمله پیروز ارجمند به خاطر دخالت های 
حلقه مشاوران مرادخانی، سللفرهای بدون اعام قبلی و مذاکرات محرمانه و 
شفاهی جناب مرادخانی با نزدیکان سفرا و شخصیت های اروپایی و آمریکایی 
و ... همه از حاشیه های مهم تر از متنی است که معاونت هنری این روزها با آن 
درگیر است، تا جاییکه اخبار جشللنواره ها و فعالیت های ذاتی این معاونت را 
تحت الشعاع قرار داده است. گرچه هر کدام از موضوعات ذکر شده به تنهایی 
برای پیگیری وزیر از معاونش پیرامون آنچه در هنر رخ می دهد کافی اسللت 
اما موضوع دیدارهای مشکوک و خارج از عرف و قاعده علی مرادخانی با سفرا، 
شخصیت های اروپایی و حتی نزدیکان آنها به بهانه های مختلف محل سوال 
جدی است. سفرچندی پیش وی به آمریکا نیز حاشیه های فراوانی داشت و او 
زمانیکه متوجه شد نمی تواند با سکوت از کنار این ماجرا بگذرد، به توضیحات 
کلی از اتفاقات سفر آمریکا بسنده کرد که همین توضیحات نیز ابهامات دیگری 

به بار آورد.
حاال معاون هنری ارشللاد که این روزها فعالیت هایش فراتر از شرح وظایف و 
اختیارات یک معاون هنری رفته، دوباره شیوه قدیمی و اثرگزار خود را که یادگار 
دوران »عطااهلل مهاجرانی« است را در دستور کار قرار داده و با برقراری ارتباط با 
سفرا، شخصیت های به ظاهر فرهنگی اروپایی و حتی خانواده های آنان تعامات 
فرا قانونی را پی می گیرد که در خوش بینانه ترین حالت، اگر سیاسی و مرتبط 
با انتخابات های پیش رو نباشد، می توان آن را در زمره نقشه چندبُعدی عادی 

سازی در دوران پسا توافق دانست!

آن طور که حتی در خبرها هم نیامد چندی پیش با سفر هیات عالیرتبه کشور 
اتریش به ایران و دیدار ری

 یس جمهور دو کشللور، طی یکی از برنامه های از پیش تعیین شللده همسر 
رییس جمهور اتریش و معاون فرهنگی بانک مرکزی این کشللور و نیز رئیس 
موزه های بین المللی اتریش در غالب یک هیللات فرهنگی و هنری با معاون 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی دیدار کرد. آنچه در این دیدار در دستور 
کار قرار گرفت، مذاکره و تفاهم شفاهی! این مقامات بود. اتفاقی که هرگز توسط 
روابط عمومی و یا پایگاه اطاع رسانی وزارت ارشللاد مورد اشاره قرار نگرفت. 
اصحاب رسللانه با حذف شللدن نهاد روابط عمومی از معاونت هنری و برخی 
دیگر از بخش های دسللتگاه فرهنگی در بی خبری کامل بسر می برند. اینکه 
در این دیدار پیرامون چه مواردی تفاهم شللده است و علت شفاهی بودن این 
تفاهم چیست؟ آیا محرمانه ماندن این دیدار گمانه ایجاد شبکه نفوذ فرهنگی 

را تقویت نمی کند؟
حال سوال اینجاست چرا اتریش؟ اگر بر مبنای نیاز فرهنگی و هنری جامعه نیاز 
به بر قرای ارتباط با این کشور وجود داشته، چرا این گفتگوها با همسر رییس 
جمهور اتریش صورت پذیرفته؟ آیا هیچ مسوولی در اتریش عاقمند به گفتگو با 
مسوول ایرانی ارشاد نبوده است؟ البته اهالی سیاست معنای چنین ارتباط هایی 
در حوزه فرهنگی و هنری را می دانند و بخوبی از  مفهوم و بار معنایی آن آگاهی 
دارند. اینها سواالتی است که از دیدار مرادخانی با هیئت اتریشی در جلسه سه 
شنبه، بیست و چهارم شهریور ماه در ذهن ها متبادر است و تاکنون نیز پاسخی 
داده نشده است . البته سابقه آقای معاون نشان می دهد، عمده کارهای خود 
را در سکوت خبری و بی توجه به مطالبات جامعه هنری انجام می دهد. او در 
به محاق بردن مطالبات اصلی فرهنگی آزمایش خللود را در دوران اصاحات 

بخوبی پس داده است.
سوال پایانی این است که براستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی دولت یازدهم 
در دست کیست و راهبردهای این وزارتخانه را چه کسی و از کدام کشور تعیین 
می کند؟ یادمان باشد که رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار اخیر خود خطاب 
به فرماندهان سپاه پاسللداران فرمودند: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای 
بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن 
است، که البّته کم اهّمّیت ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکن است که جزو 
کم اهّمّیت ترین )هم( نفوذ امنّیتی باشد. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست اّما 
در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کم اهمیت است. نفوذ امنیتی عوامل 
خودش را دارد، مسللووالن گوناگون،از جمله خود سپاه، جلوی نفوذ امنیتی 

دشمن را با کمال قدرت ان شاءاهلل می گیرند.

پشت پرده دیدار معاونت هنری ارشاد با همسر رییس جمهور اتریش

علیرضا شجاع نوری:

سینمارادردسترسنوجوانانقرارمیدهیم

برنامه جریان دیپلماسی فرهنگی کشور برای فیلم مجیدی چیست؟

تنها 100 فروشگاه تخصصی برای موسیقی داریم



خبر 

معاون گردش��گری و س��رمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری از برگزاری مراسم 
پاک سازی رودخانه زاینده رود به مناسبت روز جهانی گردشگری در این 

استان خبرداد.
حیدر صادقی، با اشاره به برگزاری مراسم پاک سازی رودخانه زاینده رود 
در شهرستان سامان، اظهار کرد: این برنامه پنجم مهرماه سال جاری در 
روز جهانی گردشگری در محل پل زمانخان شهرستان سامان راس ساعت 

10 صبح شروع می شود.
وی با بیان این که این مراس��م با حضور مس��ووالن شهرستان شهرکرد، 
سامان، بخش خصوصی باش��گاه قایق رانی آذران، هیات قایق رانی استان 
و این اداره کل برگزار می  ش��ود، افزود: طی این مراسم رودخانه و حاشیه 

رودخانه زاینده رود از زباله ها پاک سازی خواهد شد.
صادقی ارتقاش��رایط زیس��ت محیطی، بازخورد اجتماعی و حفظ منابع 
آب استان را از اهداف اجرای این مراسم دانس��ت و گفت: در حاشیه این 
مراسم در محل پل زمانخان کارگاهی با حضور کارشناسان محیط زیست، 

دانشجویان دانشگاه آزاد و مدارس شهرستان سامان نیز برپا می شود.
به گفت��ه وی، توزیع کتابچ��ه، پخش فیل��م و صدور گواه��ی نامه برای 
 اف��راد ش��رکت کنن��ده در دوره آموزش��ی از امتی��ازات ای��ن کارگاه

 است.

»زاینده رود« در چهارمحال و بختیاری 
پاک سازی می شود

یک فعال محیط زیست معتقد اس��ت: با بهره برداری از تونل 
بیرگان برای انتق��ال آب از یکی از بزرگترین سرش��اخه های 
کارون به اصفهان فاجعه ملی برای جامعه انسانی، کشاورزی 
و محیط زیس��ت جن��وب غرب کش��ور به ویژه اس��تان های 

چهارمحال بختیاری و خوزستان اتفاق خواهد افتاد.
کرامت حافظی در گفت وگو باایسنا با اش��اره به اجرای پروژه 
تونل بیرگان به عنوان سومین تونل بزرگ طرح انتقال آب از 
سرش��اخه های کارون به زاینده رود، اظهار کرد: زاینده رود در 
گذشته همیشه پرآب و پایا نبوده است. در سال های 1332 و 
1366 حدود 600 میلیون مترمکعب آب سرشاخه های کارون 
از تونل اول و دوم کوهرنگ چهارمحال و بختیاری به زاینده رود 
تزریق شد و اکنون قرار است برای سومین بار آب کارون از تونل 
بیرگان)تونل سوم کوهرنگ( با حجم 300 میلیون متر مکعب 
به زاینده رود تزریق ش��ود که این انتقال آب شرایط هشدار و 
بحرانی فعلی را در چهارمحال و بختیاری و خوزستان به یک 

فاجعه تبدیل خواهد کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: مطالعات این انتق��ال آب ها مربوط به 
سالهای پرآبی و حدود نیم قرن پیش است که به نظر می رسد 
در شرایط تغییرات اقلیمی کنونی باید در این خصوص تجدید 

نظر جدی کرد.
به گفته حافظی، برای آنکه اهمیت هشدار انتقال آب کارون از 
تونل بیرگان)تونل سوم کوهرنگ( مشخص شود باید به نکاتی 

توجه جدی کرد.
علت خشک شدن زاینده رود را در استان اصفهان 

جستجو کنیم
این فعال محیط زیست با اش��اره به اینکه مدت هاست که در 
رسانه ها عنوان می ش��ود آب زاینده رود خش��ک شده است، 
تصریح ک��رد: در حالی این مطالب بیان می ش��ود ک��ه با دو 
تونل انتقال آب کارون )تونل های فع��ال کوهرنگ 1 و 2( در 
چهارمحال و بختیاری، آب کارون از این استان، خارج و وارد 
استان اصفهان می شود. در استان اصفهان چه اتفاقی برای آب 
انتقال داده شده از طریق این تونل ها می افتد؟ چندین کیلومتر 
قبل از ورود به شهر اصفهان، سدها و آب بندها ورود آب را به 

شهر اصفهان کنترل می کنند.
حافظی افزود: در اس��تان اصفهان صنایع آب بر فراوان وجود 
دارد که در اتالف آب زاینده رود نق��ش مهمی دارند صنایعی 
که می توانستند در پایین دست کارون یا کنار دریا باشند نه در 
مرکز ایران، با این وجود در استان اصفهان برنج و محصوالت 
پرمصرف همچنان کاش��ته می شود. بخش��ی از آب از بستر 
زاینده رود جذب می ش��ود که همه این علت ها نشان می دهد 
انتقال آب سرشاخه های کارون برای مصرف آشامیدنی نیست.

این فعال محیط زیست خاطرنش��ان کرد: در همه نقاط دنیا 
برای مصارف آشامیدن، آب را به صورت بسته بندی در بطری ها 
انتقال می دهند و نه تونل های حجیم که اکوسیستم و محیط 
زیس��ت را به خطر بیندازد. متاس��فانه این اصول در کشور ما 
رعایت نمی  ش��ود. تونل بیرگان)تونل سوم کوهرنگ( زندگی 
و حیات انس��انی و حیات وحش مناطق حفاظت ش��ده را با 

خشکاندن چشمه ها و منابع آب چهارمحال بختیاری به خطر 
انداخته است.حافظی یادآور شد: با حفاری های تونل بیرگان 
چشمه های کوچک و بزرگی در منطقه وسیع و حفاظت شده 
بیرگان همچون »چش��مه مروارید« خشک ش��ده اند و این 
خشک شدن منابع آب چهارمحال و بختیاری عالوه بر خطرات 
و تهدیدهایی که برای جوامع انسانی آن منطقه و از دست دادن 
محیط زیست انسانی و هجوم س��یل بیکاران به شهرها دارد، 
خطرات جدی برای گونه های متن��وع حیات وحش زاگرس 
بختیاری نیز به همراه دارد. نبود آب سبب تلف شدن جانوران 
و نزدیک شدن جانداران به روستاها و افزایش شکار و هالکت 

وحوش منطقه خواهد شد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از تونل بیرگان و انتقال بیش��تر 
کارون، کش��اورزی چهارمحال و بختیاری و خوزس��تان که 
 قطب کش��اورزی ای��ران اس��ت را به ناب��ودی می کش��اند، 
تصریح کرد: سال هاست کش��اورزان خوزستان و چهارمحال 
بختیاری ب��ا کمبود جدی آب مواجه ش��دند ب��ه گونه ای که 
بسیاری از مزارع خوزستان و چهارمحال و بختیاری بازده الزم 

را ندارند و کشاورزی در برخی نقاط متوقف شده است.
بهره برداری از تونل بیرگان برابر اس�ت با فاجعه 

برای کارون و افزایش ریزگردها در جنوب غرب کشور
حافظی به تش��ریح دیگر عواق��ب بهره ب��ردار از تونل بیرگان 
پرداخ��ت و گفت: بهره ب��رداری از تونل بی��رگان، کاهش آب 
کارون، افزایش غلظ��ت آالینده های ف��راوان رود کارون و در 

نتیجه مرگ تدریج��ی کارون را به دنبال خواهد داش��ت.وی 
تصریح کرد: هم اکنون رود کارون در خوزستان به دلیل حجم 
باالی پس آب های صنعتی و ش��هری در حال تبدیل شدن به 
یک سیال مسموم است و کاهش آب، مرگ این رود را تسریع 
می کند. پدیده ش��وم ریزگردها با کاهش آب کارون افزایش 
جدی خواهد داش��ت. تاالب ها و هورهای جنوب غرب ایران 
که از رودهای کارون و کرخ��ه آب می گرفتند هم اکنون نیمه 
خشک شده اند و با کمترین وزش باد، ریزگردها و خاک سبک 
بس��تر این تاالب ها به آس��مان بر می خیزد و نفس های مردم 
خوزستان، ایالم، بوشهر، لرستان و گاهی دیگر استان ها را به 

شماره می اندازد.
ریزگردها با منشا تاالبی، حاصل سیاست های غلط 

سدسازی و انتقال آب 
این فعال محیط زیس��ت افزود: ریزگردهایی که منشا تاالبی 
دارند حاصل سیاست های غلط سدسازی ها و انتقال آب های 
کش��ورهای ایران، ع��راق، س��وریه و چند کش��ور ب��ر روی 
سرچشمه های کارون، کرخه، دز، دجله و فرات است. این بالی 
شوم ریزگردها در خوزستان بیش از نقاط دیگر کشور نفس ها 
را به شماره انداخته و بیماری تنفسی افزایش یافته است. هیچ 
ماس��کی به طور کامل ریزگردهای زیر 8 میکرونی را کنترل 
نمی کند بجز ماسک N3 با قیمت حدود 10 هزار تومان آن هم 
فقط برای چند ساعت.وی افزود: نخیالت خوزستان هر ساله 
به ازای هر نفر نخل 150 تا 200 کیلو خرما می دادند در حالیکه 

امسال فقط 50 کیلو خرما تولید کردند، آن هم با کیفیت بد و 
علت هم، شوری آب و ریزگردها بوده است و این یعنی نابودی 
تدریجی نخلستان های وسیع خوزستان، نخلستان هایی که 
جنگ را پشت سر گذاشتند ولی حریف ریزگردها نمی شوند. 

دیگر سوغات خوزستان ماسک است، نه خرما
وی با بیان اینکه هجوم ریزگردها به مناطق وس��یع کش��ور 
 ب��ا انتق��ال آب سرش��اخه های کارون گس��ترش می یاب��د، 
تصریح کرد: هم  اکنون برف کوه های چهامحال و بختیاری که 
به ریزگردها آلوده شده است به دلیل جذب بیشتر نور آفتاب 
زودتر ذوب می شود و این یعنی تغییر رفتار اقلیمی که عواقب 
گسترده ای در آینده خواهد داشت. ریزگردها در استان های 
اصفهان و استان های مرکزی کشور در حال پیش روی هستند 
و جلگه سرسبز و حاصل خیز خوزس��تان نیز در حال تبدیل 
شدن به بیابان است.این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: 
بهره برداری از تون��ل بیرگان)تونل س��وم کوهرنگ( عالوه بر 
به خطر انداختن آثار تاریخی منطقه قیصری و اکتشاف نشده 
این مناطق، دهستان های زیبا و سرسبز و کشاورزی این مناطق 
را به زیر آب خواهد برد.حافظی گفت: زمین خواری گسترده 
و عدم انحصار وراثت در منطقه بیرگان و مشکالت ملکی این 
منطقه، حضور دستگاه های قضایی مس��وول و دیوان عدالت 
اداری را برای بررس��ی نحوه تملک زمین های بیرگان توسط 

سازمان آب منطقه ای اصفهان را می طلبد.
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مردم چهارمحال وبختیاری به مهمانی 
الله ها رفتند

مردم چهارمحال و بختیاری، در س��ومین روز هفته گرامی داشت دفاع 
مقدس،عصر پنجشنبه به میهمانی الله های گلگون کفن وطن رفتند.

 اقش��ار مختلف م��ردم چهارمحال و بختیاری در نخس��تین پنجش��نبه 
فصل پاییز، با یادگاران س��الهای دفاع مقدس، مهمان��ی الله های وطن 
شدند.در این آیین که در سراسر گلزارهای ش��هدای استان برگزار شد، 
اقش��ار مختلف مردم، خانواده ش��هداء، ایثارگران و رزمندگان، با گالب 
ناب، قبور مطهر ش��هدارا عطرافش��انی کردند و با اهدا شاخه های گل به 
قبور شهدا،پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز درآوردند.

در این آیین، مردم با تجدید میثاق آرمان ه��ای واالی امام راحل)ره( و 
 ش��هیدان هش��ت س��ال دفاع مقدس، قبور مطهر دو هزار و 440 شهید

 در 283 گلزار شهدای شهرستان های شهرکرد، بروجن، اردل، فارسان، 
 کوهرنگ، لردگان و کیار چهارمحال و بختیاری را غبارروبی و عطرافشانی 
کردند.چهارمحال و بختیاری در طول هش��ت سال دفاع مقدس دو هزار 
و 440 شهید را تقدیم انقالب اسالمی کرده اس��ت که از این تعداد، 40 
فرمانده و سردار شهید می باشند.قرار است پانزدهم مهرماه امسال کنگره 
ملی سرداران و دو هزار و 400شهید گلگون کفن چهارمحال و بختیاری 

برگزار شود.

امام جمعه موقت شهرکرد:
اقامه نماز عید قربان انسجام مردم را به جهانیان ثابت کرد

رییس سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس 
کشور گفت: برای اطالع رس��انی و معرفی بیشتر شهدای 
استان پوشش خبری این کنگره از طریق شبکه های ملی 

و برون مرزی باید انجام شود.
محمود عاطفی در نشست شورای بسیج و مدیران صدا و 
سیمای استان از مستند سرداران شهید استان و نماهنگ  
ایثار و شهادت و بانک اطالعاتی اولین یادواره ملی شهدای 
استان رونمایی و اظهار داشت: برگزاری نخستین یادواره 
شهدای چهارمحال و بختیاری با همکاری رسانه استانی 
بسیار مطلوب می باشد، در همین راستا برای اطالع رسانی 
و معرفی بیشتر شهدای استان پوشش خبری این کنگره 

از طریق شبکه های ملی و برون مرزی باید انجام شود.
وی با اش��اره به اهمیت و ضرورت ترویج و تبیین فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه افزود: صدا و سیمای استان باید 
همه توان و امکانات خود را برای برگزاری باشکوه نخستین 
یادواره ملی ش��هدای چهارمحال و بختی��اری به کار و در 
سایه برقراری تعامل و همکاری با دس��تگاه های اجرایی  
در راستای فرهنگ سازی، تحقق اهداف نظام و خدمت به 

مردم و شهدا تالش کند.
رییس سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس 
کش��ور بیان کرد: رس��انه اس��تانی با توجه به توانمندی 
و ظرفیت ه��ای موج��ود بای��د ب��رای تولید ای��ده، فکر 
و محتوای اثرگذار و فرهنگ س��از بیش��تر ت��الش کند.

عاطفی خاطرنش��ان کرد: خدمت در رسانه ملی، توفیقی 
از جان��ب خداوند ب��رای بهره بردن از ابزاره��ای ارتباطی 
در تولید پیام برای مخاطبان  اس��ت و این رس��الت برای 
 بس��یجیان از اهمیت و حساس��یت مضاعف��ی برخوردار 
می باش��د.مدیر کل ص��دا و س��یمای چهارمح��ال و 
بختیاری با اش��اره به فعالی��ت 8 حلقه صالحین بس��یج 
در ای��ن مرک��ز، تصریح کرد: بس��یج ص��دا و  س��یما در 
پیش��برد امور و تحقق اهداف رس��انه ملی برای رش��د و 
تعالی جامعه به پش��توانه روحیه بس��یجی بین همکاران 
و فعالیت ه��ای موث��ر بس��یج ب��ه عن��وان ی��ک نیروی 
 مردم��ی و کارآم��د، برنامه ری��زی دقیق و خ��اص انجام 

می دهد.

امام جمعه موقت شهرکرد گفت: اقامه نماز عید قربان در کشور وحدت، انسجام و 
یکپارچگی نظام جمهوری اسالمی را دوباره به جهانیان ثابت کرد.

حجت االسالم ابوالحس��ن فاطمی در خطبه های نماز عید قربان در شهرکرد با 
اش��اره به وحدت و یکپارچگی مردم در نظام جمهوری اس��المی اظهار داشت: 
انسجام، وحدت و یکپارچگی مردم در این نظام را می توان در نمازهای اعیاد، نماز 
جمعه و نماز جماعت مشاهده کرد که این انسجام مایه افتخار این نظام است.وی 
افزود: باید از انسجام، وحدت و این نیرو و پتانسیل موجود به خوبی بهره گرفت 
 تا نظام جمهوری اس��المی بتواند در تمامی عرصه ها موفقیت های بیش��تری را 
کسب کند.امام جمعه موقت شهرکرد با بیان اینکه کشورمان با وجود ولی فقیهی 
عادل توانست جمهوری اسالمی را بر پا کند، بیان کرد: مسووالن این مرز و بوم 
نسبت به سایر مقامات در کشورهای دیگر دارای شأن و جایگاهی واال هستند چرا 
که در نظام جمهوری اسالمی خدمت می کنند.امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره 
به اینکه کشور ایران، کشور امام زمان)عج( است، تصریح کرد: این کشور بر پایه 
قانون و در راس آن والیت فقیه قرار دارد و این تشکالت موجود در کشور تشکالت 
مقدسی است.فاطمی، خدمات مسووالن در این نظام را خدماتی ارزنده و شایسته 
عنوان کرد و ادامه داد: مسووالن و مقامات نظام جمهوری اسالمی با اعتقادی ویژه 
به این نظام خدمت می کنند و خدمتشان برای رضای خدا است.وی با بیان اینکه 
برخی از مسووالن در این نظام به دنبال مسائل مالی بودند، افزود: نظامی که در 

چارچوب قوانین اسالمی خدمت می کند نباید برخی از مسووالن به دنبال مسائل 
مالی و دیگر مسائل باشند چرا که مس��وولیتی که به آن ها واگذار می شود برای 
استفاده شخصی نیست.امام جمعه موقت شهرکرد گفت: مسووالن و مقامات باید 
مراقب باشند وظایفی را که در برابر اساس قانون دارند به خوبی انجام دهند.فاطمی 
بیان کرد: ملت ایران که دارای افتخارات ارزش��مندی است باید بیشتر به قانون 
اساسی در اسالم توجه کنند.وی با اشاره به نماز عید قربان خاطر نشان کرد: در 
فرازی از قنوت نماز عید قربان آمده پروردگارا تو را قسم می دهم به حق این روزی 
که برای مسلمانان عید قرار داده ای که این روز، روز یادآوری برنامه های حضرت 
ابراهیم)ع( است و این برای مسلمانان بس��یار پر ارزش است.امام جمعه موقت 
شهرکرد گفت: روز عید قربان یکی از روزهای پرافتخار و مجلل بندگی انسان به 
درگاه خداوند متعال است .فاطمی با اشاره به اینکه بسیاری از مسلمانان جهان در 
شناسنامه هایشان پسوند تشیع ثبت شده اما به آن توجه نمی کنند، خاطر نشان 
کرد: آن ها نباید از دامان اسالم و امام زمان)عج( دور شوند و از خداوند می خواهیم 
که آن ها را از این خواب غفلت بیدار کند.وی با اشاره به روز عید قربان گفت: روز 
عید قربان برای پیامبر اکرم)ص( یک ذخیرگاه و مایه کرامت، مایه افزونی و برکت 
است.امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به اینکه اقامه نماز عید قربان در سراسر 
جهان سبب غرور و افتخار مسلمانان و شیعیان است، خاطر نشان کرد: امروز در 

سراسر جهان همه مسلمانان سنت خدا و رسول خدا را به جا آورده اند.

نماینده مردم بروجن در مجلس مطرح کرد؛
تخصیص بیش از ۷ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بروجن

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: با پیگیری های 
انجام ش��ده وزارت نف��ت ۷ میلی��ارد و 400 میلیون توم��ان اعتبار به 

شهرستان بروجن اختصاص داد.
امیرعباس سلطانی اظهار داشت: از این میزان اعتبار سه میلیارد تومان 

برای احداث خانه معلم در بروجن اختصاص یافته است.
وی از احداث سه سالن ورزشی ویژه بانوان در شهرستان بروجن خبر داد 
و افزود: سه میلیارد و 400 میلیون تومان از این اعتبار برای احداث سه 

سالن ورزشی در بروجن، گندمان و چغاخور هزینه می شود.
نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه سال 
آینده 20 هزار متر مربع، سرانه ورزش��ی بروجن افزایش می یابد، بیان 
کرد: با توجه به اینکه این شهرس��تان به عنوان قطب ورزشی شناخته 
شده با تالش مسئوالن س��ال آینده میزان سرانه ورزش��ی در بروجن 
افزایش می یابد.سلطانی خاطرنشان کرد: با سفر وزیر ورزش و جوانان 
 به این شهرستان استخر ش��نای بلداجی و نقنه و درمانگاه نقنه افتتاح 

شد.
وی با اشاره به بهسازی و احداث محورهای چهار خطه در این شهرستان 
گفت: به دلیل حاصلخیزی و تردد روزانه بین 25 تا 30 هزار خودرو سبک 
و سنگین در محورهای مواصالتی بروجن بهسازی و بازسازی جاده های 

این شهرستان ضروری اس��ت.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای 
اس��المی، محور لردگان – بروجن را حادثه  سازترین جاده کشور اعالم 
و تصریح کرد: با توجه به کمبود اعتبارات و بدهی 120 میلیارد تومانی 
به پیمانکار تاکنون 60 درصد این محور چهار بانده ش��ده و پیش بینی 

می شود تا پایان امسال چهار انده شدن این محور تکمیل شود.
سلطانی با بیان اینکه چهار بانده ش��دن گردنه َکربه تا پایان امسال به 
بهره  برداری می رسد، ادامه داد: تکمیل این گردنه و محور شهرکرد به 
بروجن به عنوان عجایب روز شناخته شده چرا که بعد از 35 سال تاکنون 
این محور که از مهم ترین محورهای استان بشمار می رود به بهره برداری 

نرسیده است.
وی پیشرفت فیزیکی بیمارستان 220 تخت خوابی بروجن را 8۷ درصد 
اعالم کرد و گفت: تکمیل این بیمارس��تان بی��ش از 15 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که با پیگیری های مسئوالن امیدواریم تا پایان امسال به 
بهره برداری برسد.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی طرح 
انتقال آب بن - بروجن و اجرای طرح سبزه کوه را از مهم ترین پروژه های 
در دست بررسی عنوان کرد و افزود: اجرای طرح چشمه سفید که یکی 
از مهم ترین طرح های کشوری بش��مار می رود سال آینده با اختصاص 

اعتبارات ملی در بروجن اجرا می شود.
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بهره برداری تونل بیرگان چه پیامدهایی خواهد داشت؟

 نخس��تین یادم��ان دوه��زار و 400 ش��هید اس��تان 
چهارمحال و بختیاری همزمان با دومین روز از هفته دفاع 
مقدس با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

شهرکرد رونمایی شد.
عباس عباسی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس چهارمح��ال و بختیاری در ای��ن آیین که 
همزمان با کالس مع��ارف مدیران در مح��ل موزه دفاع 
مقدس برگزار شد، اظهارکرد: این یادمان با کاشی کاری 
و نورپردازی بسیار زیبا و هنرمندانه در موزه دفاع مقدس 
به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی استان ساخته شده 

است.
به گفت��ه وی،در این راس��تا از چند نرم افزار ارزش��مند 
مستند شهدای استان، سردیس ش��هید ایرج آقابزرگی 
و آلبوم س��رودهای حماس��ی نیز در این آیین رونمایی 
شد.وی خاطرنش��ان کرد: این برنامه ها همزمان با هفته 
دفاع مقدس و در راس��تای فضاس��ازی برای استقبال از 

رویداد عظیم فرهنگی کنگره ملی شهدای استان برگزار 
می شوند.

عباسی همچنین از بازنمایی و بازسازی منطقه عملیاتی 
کربالی5 در موزه دفاع مقدس خبرداد و گفت: عملیات 
کربالی 5 یکی از سخت ترین، پیچیده ترین، سخت ترین 
و موفق تری��ن عملیات های دوران دف��اع مقدس بود که 
منجر به صدور قطعنامه 598 و به رس��میت ش��ناخته 
شدن حقوق ایران در س��ازمان ملل شد.عباسی با اشاره 
به گالیه خانواده های ش��هدا از تجمیع نب��ودن المان ها 
و سردیس های ش��هدا در یک مکان مش��خص و درخور 
شأن، از زمینه سازی برای س��اخت و تجمیع إلمان های 
شهدا در یک مکان مشخص خبر داد و گفت: المان های 
همه ش��هدای اس��تان در حال س��اخت و آماده س��ازی 
هس��تند و در س��ال آینده در موزه جدید مرکز اس��تان 
 که در پارک تهلیجان واقع ش��ده به نمایش در خواهند

 آمد.

یادمان دوهزار و400شهید 
استان چهارمحال و بختیاری 

رونمایی شد

رییس سازمان سینمایی دفاع مقدس کشور خواستار شد؛

پوشش یادواره شهدای چهارمحال و بختیاری از طریق شبکه های ملی و برون مرزی
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رونمایی از اولین فناوری ایران��ی کک نفتی و افتتاح واحد نیمه صنعتی 
در پژوهشگاه صنعت نفت با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت انجام شد.
این فناوری ایرانی کک نفتی با سرمایه گذاری سه میلیارد تومانی ظرف 
مدت 38 ماه تکمیل ش��ده و به عنوان اصلی ترین خوراک آلومینیوم و 
فوالد مورد مصرف قرار می گیرد.در حال حاضر برای واردات کک نفتی 
س��االنه 70 تا یک صد میلیون دالر هزینه می ش��ود.قرار است پس از 
اجرایی شدن واحد نیمه صنعتی، شکل صنعتی آن نیز به اجرا گذاشته 
شود که س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران با 

پژوهشگاه صنعت نفت همکاری دارد.

 دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: قرار اس��ت حدود یک ماه دیگر روز 
ملی نانوی ایران در چین برگزار ش��ود تا زمینه هم��کاری ها و تعامالت 
با این کش��ور افزایش یابد.س��عید س��رکار با بیان اینکه اکن��ون در حال 
 تدوین برنامه جامعی با کش��ور چین هس��تیم، گفت: برای اینکه کارها و

برنامه های ما با کشور چین در حوزه نانو به صورت برنامه ریزی شده پیش 
برود توانستیم دفتری را در آنجا تاسیس کنیم.وی ادامه داد: دفتر همکاری 
های ایران و چین در شهر »سوژو« چین تاسیس شده تا بتوانیم ارتباطات 
خود را با حضور در این کشور تقویت کنیم.سرکار با بیان اینکه ۲0 ماموریت 
در دفتر همکاری های ایران و چین به صورت تعیین شده وجود دارد، اظهار 
داشت: یکی از این ماموریت ها، رس��وخ فناوری های توسعه یافته نانویی 
ایران به صنایع چینی اس��ت و این بدان معناست که چینی ها می توانند 
روی فناوری های ایرانی در حوزه نانو سرمایه گذاری کنند.وی همچنین 
از برگزاری روز فناوری نانوی ایران در چین خبر داد و گفت: حدود یک ماه 
دیگر روز ملی فناوری نانوی ایران در چین برگزار می شود تا بدین واسطه 
نشس��تی با صاحبان صنایع چینی در حوزه های مختلف نانویی داش��ته 
باشیم و زمینه همکاری ها و تعامالت را اینگونه پیش ببریم.وی ادامه داد: 
به واسطه برگزاری روز ملی نانوی ایران در چین، همکاری های علمی با این 
کشور ایجاد می ش��ود که می توان به عنوان یک پلتفرم یا یک سکو برای 

ورود به بازارهای جهانی از کشور چین استفاده کرد.

خاطره انگیزترین تکنولوژی های دهه شصت

  آژانس فضان��وردی آمری��کا آزمایش ژنتیک��ی مهم��ی را در فضا انجام 
می دهد که تحقق بس��یاری از پروژه های کالن فضایی آینده بستگی به 

نتایج آن دارد.
مهم ترین موضوعی که به چالشی بزرگ در راه تحقق ایده سفرهای طوالنی 
مدت فضایی تبدیل شده، لطمات جدی احتمالی است که تصور می شود از 
جانب پرتوهای کیهانی به سالمت فضانوردان وارد می شود.همین موضوع 
دس��تمایه تحقیقاتی گروهی از دانشمندان ناسا ش��ده تا با یاری گرفتن 
از دو تن از فضانوردان ایس��تگاه فضایی بین المللی، تأثیر حضور طوالنی 
مدت در فضا بر فیزیولوژی انس��انی را مورد بررس��ی دقیق قرار دهند.دو 
تن از این فضانوردان یعنی اسکات کلی و میخائیل کورنینکو حدود یک 
 سال است که در این ایستگاه فضایی زندگی می کنند. در واقع آنها بخش
  اصلی پ��روژه ای تحقیقاتی هس��تند که نتیج��ه آن تأثیر به س��زایی بر

 تصمیم گیری های کالن آینده س��فرهای طوالنی مدت فضایی خواهد 
داشت.دانشمندان ناسا در این پروژه یک ساله تغییرات احتمالی ساختار 
ژنتیکی ای��ن دو فضانورد را م��ورد مطالعه جدی قرار م��ی دهند.این دو 
فضانورد، نخستین افرادی هستند که برای چنین مدت طوالنی در فضا به 
سر می برند.یکی از این دو فضانورد یعنی اسکات کلی برادر دوقلویی دارد 
که او نیز پیش تر از فضانوردان ناسا بوده و حاال بخشی از پروژه تحقیقاتی 

اخیر این آژانس فضانوردی محسوب می شود.

 یک شرکت بزرگ خودروس��ازی در نظر دارد تا روبات هایی تولید کند 
که طی همکاری با کامیون های مخص��وص، جمع آوری و حمل زباله را 
به فرآیندی روباتیکی تبدیل کند.شرکت ولوو که مقر آن در سوئد است 
 با همکاری دانشگاه ها و چند شرکت در این کشور و آمریکا در نظر دارد 
 پروژه ای موس��وم به ROAR را با ه��دف روباتیکی س��اختن فرآیند 
جمع آوری زباله توسعه دهد.در این پروژه روبات هایی ساخته می شود 
که محفظه های سنگین مخصوص انباشت زباله را به راحتی برداشته و تا 
کامیون حمل زباله جابجا می کنند. از مهم ترین ویژگی های این نوآوری 
عدم نیاز به حضور فیزیکی نیروهای انسانی است به طوری که تنها راننده 

بر کار روبات ها نظارت می کند.

برای متولدین هزاره جدید ش��اید تصور زندگی ب��دون در اختیار 
داش��تن اینترنت، تلفن های هوش��مند، ابزارهای پخش موسیقی 
دیجیتالی و شبکه های اجتماعی دش��وار و حتی غیر ممکن باشد 
اما برای دهه ش��صتی ها چنین دنیایی چندان هم عجیب و غریب 

نیست.
در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با لیستی از فناوری های آشنا 
برای متولدین دهه شصت و پنجا آشنا کنیم و سفری کوتاه داشته 

باشیم به سال های دور.
تلفن های ماشینی

نگاهی به خاطره انگیزترین تکنولوژی های دهه شصت
در سال ۱3۶3 هجری شمسی، تلفن های سیار پدیده های تازه ای 
در بازار محس��وب می ش��دند و به ق��دری بزرگ بودن��د که حتی 

حملش��ان نیز برای کاربران دش��وار بود و در نتیجه باید آنها را در 
داخل ماشین های خود نصب می کردند.

پیجرهای رادیویی
در سال های دور، افراد مهمی مانند پزشکان و وکال که باید به طور 
دائم در دس��ترس می بودند، در زمان هایی که داخل خودرویشان 
حضور نداشتند، مجبور به حمل دستگاهی به نام پیجر بودند. طرز 
کار دستگاه هم به این صورت بود که افراد با آن تماس می گرفتند 

و سپس یک سیگنال رادیویی برای پیجر ارسال شده و باعث پخش 
صدای بوق یا لرزش دستگاه می گشت و آنگاه دارنده پیجر باید از 

طریق یک تلفن ثابت ب��ا فرد تماس می گرفت.طولی نکش��ید که 
امکان ارسال دوسویه اعداد و حروف الفبا هم با استفاده از پیجرها 
فراهم گردید و در نهایت موبایل ها در دهه هفتاد جایگزین پیجرها 

شدند.
دیسکمن سونی

لوح های فشرده نخستین بار در سال ۱3۶0 شصت وارد بازار شدند 
اما اولین دس��تگاه پرتابل پخش س��ی دی در حدود سه سال بعد 

یعنی در ۱3۶3 هجری شمسی از سوی س��ونی معرفی گردید. اما 
واکمن سونی در قیاس با دیسکمن گزینه پرتابل بهتری برای پخش 
موسیقی به حساب می آمد؛ چراکه دستگاه های پخش سی دی این 
کمپانی به خصوص در زمان پیاده روی یا دویدن به طور مرتب دچار 

اختالل شده و نمی توانستند موزیک را بدون وقفه پخش کنند.
سیستم سرگرمی نینتندو

پیش از آنکه پلی استیشنی در کار باشد و قبل از اینکه اکس باکس 
حرفی برای گفتن داش��ته باشد، سیستم های س��رگرمی نینتندو 

گرمی بخش محافل کودکان دهه شصت بودند. البته سیستم های 
بازی ویدئویی نظی��ر آتاری ۲۶00 از نینتندو ه��م زودتر به منازل 
آمدند اما هیچکدام از آنها گرافیک و گیم پلی سیس��تم سرگرمی 
نینتندو را نداش��تند. این دس��تگاه در واقع همان کنسولی بود که 

سوپرماریو را به ما معرفی کرد.
تماشای فیلم در منازل نخس��تین بار با اس��تفاده از سیستم های 
ویدئوی خانگی و قبل از آن بتامکس س��ونی میسر شد با این همه 
برخی از خانواده ها برای آنکه فیلم های مورد نظر خود را با کیفیت 
تصویر بهتری تماشا کنند به خرید لیزر دیسک روی آوردند که در 
 Pioneer Corporation سال ۱3۵7 توسط ش��رکتی به نام

معرفی شد.
اما لیزر دیس��ک به خاطر قیمت باالی خود دستگاه و عناوین ارائه 
شده برای آن هیچگاه به محبوبیت دس��تگاه های ویدئوی خانگی 

دست پیدا نکرد. 
در هر صورت، اگر به دنبال داش��تن بهترین صدا و بهترین تصویر 
بودید، هیچ چیز نمی توانس��ت مانند این دس��تگاه ها کار راه انداز 

باشد تا اینکه ده سال بعد DVD از راه رسید.
کومودور آمیگا ۱۰۰۰

به جرات می توان بهترین سیس��تم کامپیوتری سال های ۱3۶۲ 
ت��ا ۱3۶3 را همان مکینت��اش اپل خوان��د، اما آمی��گا ۱000 که 

در قیاس با آن کمتر ش��ناخته ش��ده ب��ود و در س��ال ۱3۶3 وارد 
 بازار شد، به مراتب پیش��رفته تر از سیس��تم ارائه شده توسط اپل

 بود.
این دستگاه نمایشگری رنگی با رزلوشن بسیار باال داشت و امکاناتی 
نظیر رابط کاربری گرافیکی، صدای دیجیتالی و مالتی تس��کینگ 
آن را در نظر موس��یقیدانان و عالقمندان ب��ه محتواهای مبتکرانه 

جذاب می کرد.
اسمارت مودم ۲۴۰۰

این دستگاه در سال ۱3۶3 و با قیمت ۵۴۹ دالر توسط شرکتی به 

نام Hayes Microcomputer Products معرفی گردید که 

در آن زمان پیشتاز صنعت لوازم جانبی و مودم برای کامپیوترهای 
شخصی محسوب می شد.

اسمارت مودم ۲۴00 در قیاس با نوع ۱۲00 و دستگاه هایی با نرخ 
انتقال داده 300 بیت بر ثانیه آن دوران س��رعت به مراتب باالتری 
داش��ت. در آن دوران چون قبض های تلفن به ص��ورت دقیقه ای 
محاسبه می شد و حتی در مواردی که مس��افت زیادتر بود هزینه 
استفاده از آن نیز افزایش پیدا می کرد، این دستگاه به سرعت مورد 
توجه کاربران قرار گرفت چراکه به لطف آن می توانستند ایمیل ها 
و فایل های خود را با سرعتی بسیار باال ارسال نمایند و دیگر مجبور 

به پرداخت هزینه باالی تلفن از راه دور نبودند.
لیزر جت اچ پی و لیزر رایتر اپل

تکنولوژی پرینترهای لیزری در اواخر دهه ۵0 میالدی در اختیار 
شرکت های بزرگ قرار گرفت با این همه، نخستین پرینتر رو میزی 

برای اس��تفاده به همراه کامپیوترهای ش��خصی، لیزر جت اچ پی 

 بود که در سال ۱3۶۲ معرفی شد. این پرینتر از نوعی موتور چاپ
بهره می برد که توسط کنون طراحی ش��ده بود و در حدود 3۵00 

دالر قیمت داشت.
کمی بعد یعنی در سال ۱3۶3 اپل مجوز استفاده از این تکنولوژی 
 را از کنون خریداری کرد و لی��زر رایتر را برای اس��تفاده به همراه 

سیستم های مکینتاش خود معرفی کرد.
ساعت کامپیوتری سیکو

این س��اعت UC-3000 نام داش��ت و در س��ال ۱3۶3 توس��ط 

برند مطرح سیکو معرفی ش��د، دس��تگاه از یک کیلوبایت حافظه 
 داخلی بهره می برد و می ش��د تا ۴3 برنامه و ق��رار کاری را در آن 
ذخیره کرد و عالوه بر این، پایانه برنامه نویس��ی مختص به خود را 
داشت و پیشرفته ترین دس��تگاهی بود که کاربران آن زمان روی 

مچ خود می بستند.
FX-G 7۰۰۰کاسیو

این دس��تگاه در س��ال ۱3۶3 معرفی ش��د و نخس��تین ماش��ین 

 حس��اب قابل برنامه نویس��ی ترس��یم نمودار بود. ماشین حساب 
 پیش��رفته کاس��یو 8۲ تاب��ع قاب��ل برنامه نویس��ی داش��ت که از

آن جمله می توان به ریشه دوم، توابع نمایی، فاکتوریل و لوگ اشاره 
کرد و در واقع هر عملیات ریاضی را می شد با آن حل کرد.

رونمایی از اولین فناوری ایرانی کک نفتی 
و افتتاح واحد نیمه صنعتی

رسوخ نانوی ایرانی به محصوالت چینی؛

 روز ملی نانوی ایران در چین
آزمایش ژنتیکی بی سابقه

 ناسا در فضا
جمع آوری روباتیکی زباله

 از سال ۲۰۱۶
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وزیر ارتباطات خبر داد؛

مذاکره با فرانسوی ها برای ساخت ماهواره
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات از تعری��ف 
رویکردهای چهارگان��ه برای مذاکره با فرانس��ه خبر 
داد و گفت: در یکی از این زمینه ه��ا مذاکراتی درباره 
مشارکت این کش��ور در س��اخت ماهواره ملی ایران 

انجام شده است.
محم��ود واعظی میزب��ان وزی��ر تج��ارت خارجی و 
گردشگری فرانسه ش��د و در قالب بازدیدی میان دو 

وزیر، مذاکرات مختلفی صورت گرفت.
پس از انجام این مذاکرات محمود واعظی اظهار کرد: 
پس از توافق وین، دیدارهای مختلفی با کش��ورهای 
متعدد داشتیم اما فرانسه جزو کشورهایی بود که اقبال 
خوبی نشان داد و برای همکاری پس از دوره تحریم ها 
تالش کرد به س��رعت گذش��ته را جبران کند. وی با 
بیان اینکه وزیر این کش��ور به همراه هیاتی متشکل 
از ش��رکت های بزرگ اقتصادی فرانس��ه راهی ایران 
شده، اظهار کرد: در میان این شرکت ها هشت شرکت 
در حوزه مخابرات و ماهواره فعالی��ت دارند که با این 
شرکت ها و وزرای مهمان مذاکرات متعددی در زمینه 
ارائه مشاوره برای ساخت ماهواره ملی و سنجش از راه 

دور و پرتاب آنها صورت گرفت.
واعظی در عین حال متذکر شد: عالوه بر این با توجه 
به آنکه از شرکت هایی مانند ایرباس هم نماینده هایی 
در این جمع حضور داشت، قرار بر آن شد که مذاکرات 
مدیران این ش��رکت با س��ازمان فضایی ادامه داشته 

باش��د. وی پروژه های تحقیق��ی در خصوص امنیت و 
کیفیت ش��بکه را از دیگر مباحث مورد بحث برشمرد 
و گفت: ش��رکت اورنج که یک��ی از اپراتورهای بزرگ 
فرانسه است که در ۲8 کشور دنیا حضور دارد به عنوان 
یکی از این شرکت ها مهمان ایران است که در زمینه 
همکاری های بیشتر این اپراتور با اپراتورهای ایرانی نیز 

مذاکراتی صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات کشور همچنین یادآور شد:  از سال های 
گذشته در مباحثی مانند تولید سیم کارت و کارت های 
هوش��مند از محصوالت فرانسوی اس��تفاده می شده 
و حال قرار بر آن اس��ت که کمیس��یون مشترکی در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و امور فضایی میان 
دو کشور تش��کیل ش��ده و امور مختلف به واسطه آن 

پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به سفر رییس جمهور به پاریس 
که قرار اس��ت طی ماه های آتی صورت بگیرد، گفت: 
فکر می کنم ب��ا توجه به افتتاح مرکز تجاری فرانس��ه 
در ایران زمینه برای همکاری های بیش��تر دو کش��ور 

فراهم خواهد شد.
واعظی همچنین متذکر شد: در این مذاکرات دو نکته 
به عنوان تسهیل کننده پروژه ها مورد توجه قرار گرفت 
که اولین آنها بحث محدودیت های بانکی ایران بود که 
الزم است این مساله به حالت عادی خود برگردد. وی 
ادامه داد: مورد دوم نیز به بحث بیمه فرانس��ه مربوط 

می ش��د که الزم اس��ت این بیمه برای ایران نیز فعال 
شود چرا که در غیر این صورت مذاکرات صورت گرفته 

عملیاتی نخواهد شد.
وزیر ارتباطات کشور در پاسخ به این سوال که با وجود 
مذاکرات متعدد صورت گرفته به نظر می رسد نتیجه 
خاصی از این مذاکرات حاصل نمی شود، توضیح داد: 
اکنون مذاکراتی ک��ه صورت می گیرد ب��ه پروژه ها و 
طرح های کالن بزرگ مربوط می شود. حال باید به این 
نکته توجه داشت که زمانی که بحث درباره طرح ها و 
پروژه های بزرگ��ی مانند ماهواره یا نفت اس��ت قطعا 
 مدت زمان مذاکرات کمی به طول خواهد انجامید. وی 
ادامه داد: اکنون تازه یک تا دو ماه است که هیات هایی 
ش��روع به رف��ت و آمد ب��ه ای��ران کرده اند ام��ا گویا 
مخالفان تنه��ا نیمه خالی لی��وان را دی��ده و تنها به 
انتق��اد می پردازند در صورتی که ط��ی این ماه ها این 
همه مسوول و ش��رکت خارجی به ترتیب راهی ایران 
شده اند. بر همین اساس باید به این دوستان گفت که 
کمی برای انتقاد صبوری به خرج دهند. وی در بخش 
دیگری از صحبت هایش در پاس��خ به این س��وال که  
آیا در مذاک��رات با این کش��ورها کیفیت خدماتی که 
می توان از آنها گرفت مورد توجه قرار می گیرد؟ توضیح 
داد: در گذشته ممکن است که به دلیل تحریم ها گاه 
تجهیزاتی با کیفیتی کمتر خریداری ش��ده باشد اما 
اکنون تالش بر آن اس��ت که محصوالت��ی با بهترین 

کیفیت ها خریداری ش��ود البته حتی در گذشته هم 
گاه تجهیزات مخابراتی ما به گونه ای بود که در موارد 
متعدد BTSهای م��ا با آنچه در کش��ورهای اروپایی 

مورد استفاده قرار می گرفت یکسان بود.
واعظی در بخ��ش پایانی صحبت های خ��ود با تاکید 
بر اینکه ایران در روابط بین المل��ل خود دنبال روابط 
عادالنه و منصفانه ای که از هر لحاظ منافع کش��ور در 
آنها دیده شده باشد می رود، اظهار کرد: اپراتور اورنج 
فرانس��ه در حال حاضر با یکی از اپراتورهای ایرانی در 
حال مذاکره است تا شاید بتواند از این اپراتور سهمی 
داشته باش��د اما اکنون نمی توان درباره جزئیات این 
موضوع نکته ای اعالم کرد و الزم است تا زمانی که این 
بحث به نتیجه نرسیده از ارائه جزئیات آن خودداری 
شود. وزیر تجارت خارجی و گردشگری فرانسه نیز با 
اشاره به اینکه توافقات هس��ته ای موجب شده تاریخ 
جدیدی میان دو کش��ور ایران و فرانس��ه ایجاد شود، 
گفت: ما می توانیم در تمام زمینه ها با یکدیگر همکاری 
داشته باشیم و اکنون تنوع شرکت هایی که راهی ایران 
شده اند گویای آن است که زمینه های متعددی برای 

فعالیت میان دو کشور وجود دارد.
 وی همچنی��ن از ایجاد کمیس��یون مش��ترک میان

 دو کش��ور خبر داد و س��فر ماه نوامبر رییس جمهور 
 به فرانسه را اتفاقی مهم در راس��تای گسترش روابط

دو کشور برشمرد.



خبر خبر 

نماینده ولی فقیه در دانشگاه امیرالمومنین )ع( اصفهان گفت: اسالم 
بر وحدت و زندگی توام با صلح و صف��ا و صمیمیت در کنار یکدیگر 

تاکید کرده است.
 حجت االسالم و المسلمین محس��ن طالب پور در خطبه های نماز

 عید قربان که در محل امامزاده ش��اهرضا )ع( برگزارش��د با اشاره 
به اینکه حج نماد وحدت مس��لمانان اس��ت، افزود: هم��ه باید در 
راس��تای ایجاد وحدت و همدلی بین مس��لمانان تالش کنیم.وی 
اظهارکرد: دش��منان ب��رای ایجاد تفرقه بین مس��لمانان و اقش��ار 
مختلف جامعه بمنظور تضعیف جهان اس��الم و جمهوری اسالمی 
ایران، تالش خود را به کار گرفته اند.نماینده ولی فقیه در دانش��گاه 
 امیر المومین )ع( اصفهان تصریح کرد: امروز سیاس��ت انگلیس��ی 
 » تفرق��ه بینداز و حکومت ک��ن « جایش را به سیاس��ت آمریکایی 
» تفرق��ه بینداز و ناب��ود کن « داده اس��ت.وی اظهار ک��رد: نظریه 
پردازان آمریکایی به این نتیجه رس��یده اند که بای��د با ایجاد تفرقه 
بین مسلمانان، آنها را توسط خودش��ان نابود کنند.حجت االسالم 
 طالب پور افزود: تشکیل گروهها و فرقه های متعدد به نام اسالم که

 زشت ترین آن داعش است با همین هدف و برای از بین بردن چهره 
اسالم در دنیا است.وی گفت: متاسفانه امروزه عده ای با نام تشیع و 
عده ای هم به نام تسنن افراطی گری می کنند که هیچیک مسلمان 
واقعی نیستند.نماینده ولی فقیه در دانشگاه امیر المومنین )ع( افزود: 
وجود اختالف نظر، امری طبیعی اس��ت اما دامن زدن به اختالفات 
راه حل مشکل نیست و بهترین راه برای برطرف شدن اختالف نظر، 
شفاف سازی، برگزاری جلسات علمی و تبادل نظر است.وی با اشاره 
به تاکید علمای شیعه مبنی بر ضرورت وحدت جهان اسالم، افزود: 
توهین به مذاهب اهل س��نت به فتوای همه مراجع ش��یعه ممنوع 

است.

گلزار شهدای شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان و نطنز در 
شمال استان اصفهان عصر روز پنجشنبه در آیینی با حضور قشرهای 

مختلف مردم و خانواده شهدا غبارروبی و عطرافشانی شد.
در آیین های معنوی همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس و در 
روز عید قربان، مردم و مسووالن شهر دارالمومنین کاشان با حضور در 
گلزار شهدای دارالس��الم )گالبچی( یاد و خاطره شهدای این شهر را 

گرامی داشتند.
 هزاران نف��ر از م��ردم و خانواده معزز ش��هدا، جانب��ازان و ایثارگران 
هشت سال دفاع مقدس با قرائت فاتحه و خواندن قرآن، با آرمانهای 
شهدا و امام ش��هدا در حفظ و حراس��ت از ارزش��های نظام مقدس 

جمهوری اسالمی پیمان بستند.
شهرستان کاشان یکهزار و 700 شهید تقدیم نظام جمهوری اسالمی 

کرده است.
نظیر این مراسم معنوی در شهرس��تانهای آران و بیدگل، اردستان و 
نطنز برگزار و مردم این مناطق ضمن قرائت فاتحه و خواندن قرآن، به 
غبارروبی و عطرافشانی گلستان های شهدا در این شهرها پرداختند و 

با آرمانهای شهدا تجدید بیعت دوباره کردند.
سومین روز از هفته دفاع مقدس به نام شهیدان، جانبازان، صالبت و 

فخرآفرینی نامگذاری شده است.
23 هزار شهید در استان اصفهان تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران 

شده است.

کسب رتبه اول هسته های فناوری مرکز 
رشد واحدمبارکه در رویدادکارآفرینی 

ICT کشور
ریی��س مرکز رش��د دانش��گاه آزاد اس��المی واحد مبارک��ه گفت: 
هسته های فناوری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه در 

رویداد کارآفرینی ICT کشور رتبه اول را کسب کرد.
به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مبارکه، حمیدرضاروناس��ی اظهار کرد: با توجه به گس��ترش 
فعالیت های اقتصادی دانش بنیان و تاکید بر تجاری سازی علم در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه، هسته های فناور مرکز رشد این 
واحد پس از سه روز رقابت تنگاتنگ با استارتاپ های ICT در اولین 
رویداد کارآفرینی موفق شدند با معرفی نرم افزار ناشنوایان بین 90 
ایده رتبه اول را کسب کنند.وی افزود: هسته های فناور مرکز رشد 
این واحد از مزایای پشتیبانی شرکت مخابرات جهت تجاری سازی 
این ایده و هدیه 100میلیون ریالی به اعضای این هس��ته بهره مند 

شدند.

در هفته دفاع مقدس؛

 ارائه تسهیالت رایگان توسط هالل احمر
 و کتابخانه های عمومی برخوار

ثبت نام در کالسهای هالل احمر و همچنین عضویت در کتابخانه های 
عمومی شهرستان در هفته دفاع مقدس به صورت رایگان می باشد.

کالس های تزریقات، آتل بندی، کمک های اولیه در  هالل احمر به 
مناسبت هفته دفاع مقدس به صورت رایگان برگزار می شود.

این کالس ها، روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸-11 صبح برگزار 
و شروع کالس ها از روز شنبه خواهد بود.

مدارک الزم، یک قطعه عکس و یک فتوکپی کارت ملی است و عالقه 
مندان می توانند برای ثبت نام با ش��ماره تلف��ن 0913۸977100 
)کمالی( تماس حاصل کنند.اندازه گیری فشارخون بصورت رایگان 
در روز سه شنبه )31/۶/9۴( – هالل احمر و پایگاه بسیج ریحانه النبی 

)ص( برخوار
عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی شهرستان

طبق اعالم رحمتی، مسئولکتابخانه های عمومی شهرستان برخوار، 
 به مناس��ب هفته دفاع مقدس و بازگش��ایی م��دارس، عضویت در 
کتابخانه های عمومی شهرستان از تاریخ ۶ لغایت 7 مهرماه به صورت 

رایگان می باشد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه امیرالمومنین:

اسالم بر وحدت و زندگی با صلح و صفا 
تاکید دارد

 غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا 
در شهرهای شمالی استان اصفهان

ش��هردار نطن��ز گف��ت: در ط��رح تدقی��ق خط 
محدوده قانونی ش��هر نطنز بی��ش از ۶5 هکتار از 
 اراضی ش��خصی مردم به محدوده قانونی ش��هر 

بازگشت.
سید محسن تجویدی با اش��اره به مشکالت طرح 
جامع ش��هری اظهار ک��رد: طرح جامع ش��هری، 
زیربنا و قانون اساسی هر شهر در حوزه شهرسازی 
اس��ت و تاثیر زیادی در چگونگی ش��کل گیری و 
توسعه شهرها دارد و طبیعی است که اگر قوانین 
به درس��تی وضع نش��وند و ش��رایط و مقتضیات 
موضوع در آن ب��ه خوبی رعایت نش��ود می تواند 
 باعث به وجود آوردن مشکالت زیادی برای مردم 

باشد.
وي ادامه داد: مطالعات طرح جامع ش��هری نطنز 
در س��ال ۸7 آغاز و در سال 13۸9 تصویب و ابالغ 
ش��ده و متاس��فانه به دلیل عدم حضور مستمر و 
عدم اشرافیت کامل مشاور طرح و اینکه مجموعه 
مدیریت شهری در آن زمان مراقبت و پیگیری الزم 
و کافی را نس��بت به موضوع به خرج نداده اند این 
طرح دارای نقایص بس��یار زیادی بود و مشکالت 

فراوانی را برای مردم و شهرداری ایجاد کرده بود.
ش��هردار نطنز گف��ت: خارج ش��دن بس��یاری از 
زمین های م��ردم از محدوده قانونی ش��هر، خارج 
شدن برخی از زمین های حاشیه خیابان های اصلی 
و فرعی شهر از محدوده قانونی، عدم رعایت حقوق 
مکتسبه برخی شهروندان و خروج زمین های آنها 
از محدوده قانونی شهر برخالف دارا بودن حقوق 
مکتسبه به طوری که بیش از 150 پرونده حقوق 
مکتسبه در ش��هرداری تشکیل ش��ده بود و عدم 
پیش بینی مناس��ب برای توس��عه اصولی شهر از 
جمله مش��کالت و معضالت موجود در شهرداری 

نطنز است.
وي ادامه داد: به دلیل مش��کالت ف��راوان مردم و 
مراجعات مکرر آنان و معض��الت زیادی که برای 
این افراد و شهرداری ایجاد شده بود از ابتدای دوره 
جدید، تمام انرژی خود را برای حل این مش��کل 
معطوف کردیم و ب��ا پیگیری های بس��یار جدی 
و طوالنی که به همراه اعضای  ش��ورای اس��المی 
شهر انجام شد توانستیم مش��کل را تا حد زیادی 

حل کنیم.

تجویدي افزود: با تشکیل جلسات فراوان استانی، 
در نهایت ط��رح مذک��ور در کارگ��روه تخصصی 
ام��ور زیربنایی و ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه 
استان اصفهان تصویب و اخیرا مورد تایید شورای 
عالی شهرس��ازی و معم��اری ایران ق��رار گرفت 
 و توس��ط اس��تاندار اصفه��ان  به این ش��هرداری

 ابالغ شد.
ش��هردار نطنز ادامه داد: در این طرح که به عنوان 
»طرح تدقیق خط محدوده قانونی ش��هر نطنز« 
به تصویب رس��ید بی��ش از ۶5 هکت��ار از اراضی 
شخصی مردم به محدوده قانونی شهر بازگشت و 
در مجموع مساحت محدوده قانونی شهر به 55۶ 

هکتار افزایش یافت.
وي افزود: ب��ا تصویب این طرح، نطنز تنها ش��هر 
استان اس��ت که تاکنون توانس��ته در قالب طرح 
تدقی��ق خ��ط مح��دوده، اصالحات��ی را در طرح 
جامع ش��هری خ��ود ایجاد کن��د و بس��یاری از 
شهرهای اس��تان علی رغم مش��کالت شدید که 
 در این حوزه دارن��د هنوز موفق ب��ه چنین کاری 

نشده اند.

اجرای طرح تدقیق خط محدوده قانونی شهر نطنز

امام جمعه موقت نایین گف��ت: عبودیت، ایثار و کمک ب��ه محرومین و 
نیازمندان از ویژگی های عید قربان است.

حجت االسالم و المسلمین اکبر دهقان در نماز عید قربان نایین با تبریک 
این عید به مسلمانان، افزود: همه مسلمانان باید از حضرت ابراهیم )ع( که 
برای رضای خدا از فرزند خود اسماعیل )ع( گذشت، درس بندگی و ایثار 
بگیرند.وی با تاکید بر ضرورت انجام واجبات، ترک محرمات و بندگی خدا 
یادآور شد: دهه امامت و والیت بیانگر کمال، والیتمداری و الگو گیری از 

امیرالمومنین )ع( است.
امام جمعه موقت نایین با اشاره به هفته دفاع مقدس نیز گفت: هفته دفاع 
مقدس فرصتی برای بیان ایثارگریهای فرزندان این آب و خاک در دفاع از 

اسالم و انتقال این ارزش ها به نسل جوان است.
حجت االسالم دهقان گفت: دشمنان در حال تالش هستند که به عقاید 
دینی و مذهبی ما آسیب برس��انند و همه باید هوشیار باشیم.وی گفت: 
اگر جانفشانی شهدا نبود سرنوشت کشورمان شبیه برخی از کشورهای 
منطقه می شد و نسل جوان باید با رشادت های رزمندگان در طول هشت 
سال دفاع مقدس آشنا شوند.امام جمعه موقت نایین در بخش دیگری از 
سخنان افزود: رهبر معظم انقالب در پیام برائت از مشرکان، اصول بسیار 
مهمی را بیان فرمودند که این اصول بای��د در زندگی فردی، اجتماعی، 

مجموع مملکت، دنیای اسالم و جهان امروز، مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای اینکه در هر امری راه به بیراهه نرود باید پش��ت س��ر 
رهبر معظم انقالب حرکت کنیم و توجه به این مهم یک تکلیف است.

حجت االس��الم دهق��ان با اش��اره به آغ��از س��ال تحصیل��ی جدید نیز 
گفت: تمام مراکز آموزش��ی ضمن فعالی��ت در کاره��ای فرهنگی باید 
 در زمینه رش��د علم و دان��ش در جامعه برنامه ریزی مناس��ب داش��ته 

باشند.

مدیر حوزه علمیه مدینة العلم شهرضا ایجاد دبیرستان های امین را فرصت 
مناسبی برای ترویج احکام و فرهنگ دینی در میان نسل جوان و نوجوان 
جامعه دانس��ت و گفت: حوزه های علمیه با احساس تکلیف در خصوص 
تربیت دینی نس��ل جوان و ترویج مفاهیم دینی در جامعه اقدام به ایجاد 

دبیرستان های امین کرده اند.
 حجت االسالم سید نعمت اهلل صالح در مراس��م آغاز فعالیت دبیرستان 
غیر انتفاعی امین این شهرس��تان اظهار کرد: دبیرس��تان امین شهرضا، 
نخستین دبیرستان در نوع خود در سطح استان اصفهان است که در سال 
تحصیلی جدید با ۸5 دانش آموز، دومین سال فعالیت خود را آغاز کرده 
است.وی با اش��اره به تدریس دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش و 
برگزاری برنامه های عقیدتی در این دبیرستان تصریح کرد: تلفیق دروس 
مصوب آموزشی و تحکیم مبانی عقیدتی در دانش آموزان این دبیرستان 

از جمله ویژگی های شاخص آن است.
مدیر حوزه علمیه مدینة العلم شهرضا اظهار کرد: این دبیرستان در سال 
تحصیلی 93-9۴ فعالیت خود را با پذیرش 20 دانش آموز در پایه هفتم 
آغاز کرد و در سال تحصیلی جاری نیز پذیرای دانش آموزانی از پایه های 

هشتم و نهم است.
حجت االس��الم صالح، از پی��ش بین��ی برنامه هایی جهت توس��عه این 
دبیرس��تان در س��ال های آینده خبر داد و افزود: کمک ه��ای مردمی و 

حمایت های خیران شهرستان به عنوان تنها منبع تامین مخارج ساخت 
این دبیرستان نش��ان دهنده عالقه مردم شهرضا به حضور و فعالیت این 

دبیرستان در این شهرستان دارد.
 دبیرس��تان امی��ن ش��هرضا ب��ه عن��وان زی��ر مجموع��ه ح��وزه 
مدین��ه العل��م ای��ن شهرس��تان، در زمین��ی ب��ه مس��احت 1330 
 مترمرب��ع و با زیر بن��ای 10۶0 مت��ر مربع در دو طبقه س��اخته ش��ده

 است.  

امام جمعه موقت نایین:

عبودیت، ایثار وکمک به محرومین در راه خدا از ویژگی های عید قربان است
دیر حوزه علمیه مدینة العلم شهرضا؛

ایجاد دبیرستان های امین گامی در راستای تربیت دینی نسل جوان

در دومین روز از هفته دفاع مقدس: 

 تجدید عهد کارکنان واحد دهاقان
 با شهدای گمنام

امام جمعه گلپایگان: 

عید قربان؛ اوج بندگی محض درگاه الهی است
همزمان با عید سعید قربان

امام جمعه جدید شهر خور معرفی شد

در دومین روز از گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس، کارکنان واحد دهاقان با 
حضور در مراسم زیارت عاشورا ، عطرافش��انی و غبارروبی از قبور مطهر دو 

شهید گمنام واحد، بار دیگر با آنان و آرزوهایشان تجدید بیعت کردند.
در این مراس��م که ب��ا حض��ور اعضای هی��ات رییس��ه و کارکن��ان واحد 
برگزار ش��د، حجت االس��الم والمس��لمین عل��ی ش��هریاری، رییس دفتر 
 فرهنگ اس��المی واحد در س��خنانی پیرام��ون هفته دف��اع مقدس گفت:
  همه ایرانیان و ایران اس��المی مدی��ون خون بزرگ مردانی هس��تند که با

 اراده هایی آهنین و با دستان خالی در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند 
و با خون سرخشان راه انس��انیت را تا ابد برای ما روش��ن کردند. شهادت و 
 ایثار یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اس��المی و ش��یعی است که

جلوه های اعجاب انگیز آن در طول دوران دفاع مقدس آشکار شد و عظیم 
ترین و عجیب ترین صحنه های از خود گذشتگی جوانان این مرز و بوم در آن 
تبلور یافت.وی افزود: بعد از شهدا و کوچ بزرگشان، بر همه ما فرض است که 
نسل های امروز و آینده را با شهدا و دوران دفاع مقدس و آنچه بر این سرزمین 
رفت، آشنا کنیم، حرمت خون شهیدان و آرزوهایشان را نگاه داریم و با ادامه 

دادن راهشان، سرافرازی ایران اسالمی را صد چندان کنیم.

  ام��ام جمعه گلپای��گان گفت: عید قرب��ان اوج بندگ��ی و اطاعت محض به
 درگاه الهی است.

حجت االس��الم والمس��لمین محمد رضا اس��ماعیلی در خطبه های نماز 
 عید س��عید قرب��ان در مصالی این ش��هر ب��ا تبریک عی��د قرب��ان، افزود:

 اخالص و پیروزی در امتحان حضرت ابراهیم )ع( و اس��ماعیل)ع( در برابر 
پروردگار خویش راز ماندگاری این واقعه بزرگ معنوی در تاریخ انسان های 

الهی است.
وی مهمترین پیام عید قربان را پیروی و اطاعت از پروردگار دانست و گفت: 
همه ما باید آماده هرگونه امتحان الهی در دوران زندگی باشیم و از خداوند 
 بخواهیم در این آم��وزن ها مانند حض��رت ابراهیم خلیل اهلل و اس��ماعیل

 ذبیح اهلل پیروز شویم.
امام جمعه گلپایگان همچنین بااشاره به مناسبت هفته دفاع مقدس، یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر انقالب اس��المی و جنگ تحمیلی را گرامی داشت 
 و بر لزوم حض��ور مردم در برنامه ه��ای این هفته در این شهرس��تان تاکید 
کرد.حجت االسالم اس��ماعیلی از کمک های مردمی برای تکمیل ساخت 
مصالی نماز جمعه و برنامه های س��تاد نماز جمعه شهرستان گلپایگان نیز 

قدردانی کرد.

امام جمعه جدید ش��هر خور روز پنجش��نبه همزمان با عید سعید قربان با 
حضور حجت االسالم محمدرضا صالحیان مس��وول شورای سیاستگذاری 

ائمه جمعه استان و اقشار مختلف مردم معرفی شد.
در مراسم استقبال از حجت االسالم و المسلمین سید احمد مهدی نژاد امام 
جمعه جدید ش��هر خور از زحمات و تالش های 55 ماهه حجت االسالم و 

المسلمین اکبر ذوالفقاری امام جمعه سابق قدردانی شد.
در این مراس��م حجت االس��الم و المس��لمین صالحیان مس��وول شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان، اقشار مختلف مردم شهرخور، خانواده های 

معظم شهدا، روحانیون و مسوولین حضور داشتند.
در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر خور، حجت االسالم والمسلمین 
محمدرضا صالحیان مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
با تبریک عید سعید قربان، برگزاری نمازهای جمعه را در تحکیم شعار سال 
مبنی بر » دولت و ملت، همدلی و همزبانی « بسیار موثر و مهم توصیف کرد.

وی بر ضرورت همدلی در بین اقشار مختلف جامعه و اتحاد مسلمانان برای 
مبارزه با اس��تکبار جهانی تاکید کرد و گفت: پایگاه های نماز جمعه باید در 
تحقق ش��عار س��ال که از س��وی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است، 

بکوشند.
شهرستان خور و بیابانک در۴20 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

خبر 
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زبان خوراکی ها

دريچه

سفید شدن مو عارضه ای است که خواه یا ناخواه در اثر پیری به سراغ هر کسی 
می آید . اما شاید ش��ما هم افرادی را دیده باش��ید که با اینکه سن کمی دارند 
دچار سفیدی مو شده اند و برای تان سوال شده است که چگونه چنین چیزی 
ممکن است؛ بنا به گفته محققان دالیل زیادی برای سفید شدن مو وجود دارد؛ 
در این مطلب، دالیل سفیدی مو و همچنین جلوگیری از این عارضه را مروری 

خواهیم کرد.
غذاهای مفید برای مو

  آیا می دانید س��رعت س��فید ش��دن م��و در س��یگاری ها،چهار براب��ر افراد 
غیر سیگاری است؟

تجربیات نش��ان می دهد کمبود فلزاتی همچون منگنز ، روی ، تیتانیوم ، آهن 
و مس از عوامل اصلی در سفید شدن وشکنندگی موها به حساب می آیند.

 طب��ق نظ��ر متخصص��ان تغذی��ه، افراد ک��ه دچ��ار س��فیدی مو هس��تند، 
باید میوه هایی همچون س��یب،گالبی،هلو و همه ی میوه هایی که سرش��ار از 
فلزات گوناگون خصوصا فلز منگنز هس��تند و نیز مصرف سبزیجاتی همچون 
 س��یر، پیاز ، موس��یر و تره ک��ه دارای منگنز هس��تند را در برنام��ه ی غذایی 

خود بگنجانند.
 مصرف م��واد غذای��ی حاوی م��س و منگن��ز در جلوگی��ری از س��فیدی مو،

بسیار موثر است.یافته های موجود نش��ان می دهد در میان داروهای گیاهی، 
 جوشانده ی س��بوس گندم، مصرف س��نبل الطیب، خوردن روزانه یک قاشق 
 مربا خ��وری از مخلوط پودر س��بوس برنج و ش��کر یا نبات س��ائیده ش��ده و 
قرار دادن نان جو در دستور رژیم غذایی نیز در حفظ رنگ مو و کاهش موهای 

سفید موثر است.
 مس نیز از جمله عناصری اس��ت که می تواند بر پوس��ت و م��و تاثیر بگذارد و 
حتی از س��فید ش��دن مو هم جلوگی��ری م��ی کند.خوراکی های��ی همچون 
 نخودفرنگی ،قارچ ، آجی��ل ، لوبیا ،ع��دس ، گوجه فرنگی ، موز ، آلو ، س��ویا و 
 س��یب زمینی از جمل��ه غذاهایی هس��تند که مق��دار قابل توجه��ی مس را 

در خود جای داده اند.
فقط پیری مو را سفید نمی کند    

 کمب��ود ویتامی��ن B12، بیم��اری تیروئی��د، س��یگار کش��یدن،کم خونی،
رژیم های سخت و طوالنی مدت،عوامل ارثی،بیماری ها و افزایش گلبول های 

سفید خون نیز باعث سفیدی زود هنگام و بیش از حد موها می شود.

 این نوش��یدنی خوش��مزه به ش��ما ب��رای س��م زادی از روده ها کمک 
می کند.

مواد الزم 
عسل 1 قاشق غذاخوری 

نیم کیلو  چغندر تازه
نیم کیلو هویج تازه

 مقداری  زردآلو خشک شده 
 مقداری کشمش 

 آب
هویج و چغندر را ری��ز ریز می کنی��م، زردآلو و کش��مش  را ریز کرده 
 و مقداری آب م��ی ریزیم. روی حرارت گذاش��ته تا مقداری بجوش��د. 
 هنگامی که پخت، مقداری عس��ل می ریزیم؛ درب ظرف را گذاش��ته 
به مدت 12 ساعت در جای خنک و خشک می گذاریم؛ وقتی 12 ساعت 
گذشت،  مخلوط را صاف کرده می کنیم. این مقدار  برای دو روز  درمان 

کافی است؛ شربت را در یخچال نگه داری کنید.
مدت زمان مصرف برای درمان : سه بار در روز، قبل از غذا؛ و برای حدود 

چهار هفته است . 
چغندر 

چغندر، پاک کننده  طبیعی  روده است. عالوه بر این  برای سالمت کلی 
بدن مفید است؛ چغندر حاوی مواد معدنی بس��یاری از جمله پتاسیم، 
فسفر، کلس��یم، منیزیم، آهن، ید و  اس��ت B6 ،B2 ،B1 و C عالوه بر 

پاکسازی روده ها، با سرطان و  سنگ کلیه مقابله می کند.
هويج

هویج ماده اولیه برای سم زدایی است؛ چرا که غنی از آنتی اکسیدان ها 
و بتا کاروتن و ویتامین A است.

فعالیت آنتی اکسیدانی بتا کاروتن به  مبارزه با رادیکال های آزاد کمک 
می کند؛ روند پیری  را به تعویق می اندازد و باعث می شود پوست سالم  

باشد.  همچنین برای  سیستم ایمنی بدن مورد نیاز است.
 خوردن کش��مش و زردآلو خش��ک  ب��رای کارکرد روده ها خوبس��ت، 
 و  عس��ل  هم به  بهبود س��ریع زخم، بیماری ه��ای روده و معده و تب، 

کمک می کند و تمیز کننده خوبی است.
  عسل  سیستم ایمنی بدن  را تقویت کرده و دارای خواص ضد باکتریایی 

قوی  است.

غذاهايی که مو را سیاه می کنند

پاکسازی روده با نوشیدنی خوشمزه

نکته ها 

نکته ها

مايعات
مایعات بنوشید؛ اما مایعاتی که دارای کربوهیدرات های ساده باشند؛ مثل آب پرتقال و آب میوه های دیگر؛ یعنی مایعاتی 

که عالوه بر آب، حاوی کربوهیدرات ها و الکترولیت هایی مانند سدیم و پتاسیم نیز باشند.
 کربوهیدرات

شما با ورزش کردن، مقدار زیادی کربوهیدرات سوزانده اید؛ یعنی همان سوخت اصلی عضالت؛ اما توجه داشته باشید 
 20 تا 60 دقیقه بعد از ورزش بهترین و مهم ترین زمان برای س��وخت گیری کربوهیدراتی اس��ت. در این زمان عضالت 

با سرعت زیادی کربوهیدرات های خورده شده را جذب می کنند و عضله سازی انجام می شود.
 پروتئین

خوردن غذاهای پروتئینی به ترمیم بهتر عضالت و عضله سازی کمک خواهد کرد؛ اما از آنجایی که مهم ترین نقش در 
عضله سازی بعد از ورزش را کربوهیدرات ها دارند، بهتر اس��ت برای این منظور از غذاهایی استفاده کنید که هم حاوی 

پروتئین و هم کربوهیدرات هستند؛ مانند نان و غالت کامل، سیب زمینی پخته، ساندویچ کره بادام زمینی و غیره.
 بعد از ورزش چه مواد غذايی را نبايد خورد

1- غذاهای فراوری شده نمک دار
بعد از تمرین به دلیل تعریق باال عالوه بر آب، میزان پتاس��یم بدن هم کاهش می یابد که برای جبران آن نباید به سراغ 
خوراکی های نمک دار رفت؛  مصرف خوردنی های طبیعی حاوی پتاسیم همچون موز، بهترین گزینه برای تامین پتاسیم 

بعد از ورزش است.
  2- شیرينی ها و شکالت

کربوهیدرات یکی از ملزومات تغذیه ای بعد از انجام حرکات و تمرینات ورزش��ی است؛ اما برای تامین آن نباید به سراغ 
شیرینی ها رفت که نتیجه ای جز چاقی ندارند.

 3-سبزيجات خام 

همه از اهمیت مصرف این گروه بس��یار مفید غذایی آگاه هستند؛ اما به توصیه پزش��کان متخصص تغذیه، بعد از انجام 
حرکات ورزشی، نباید از سبزیجات خام استفاده کرد.

 4- فست فودها
 مثل همیشه هر جا س��خن از نخوردنی ها در میان باشد نام فس��ت فودها آنجا حتما به چش��م می خورد. فست فودها 
به دلیل داشتن چربی باال عالوه بر ایجاد خطرات بیماری ها و انواع سکته ها ، موجب به هم خوردن تناسب بدن می شوند.

 5- نوشیدنی های انرژی زا
این دسته از نوشیدنی ها در حین ورزش می توانند یک تامین کننده خوب انرژی باشند؛ اما بعد از اتمام تمرین و ورزش 

دیگر جزو ممنوعات محسوب می شوند.
 6- پنیر

 این عضو خانواده لبنی��ات به دلیل داش��تن چربی زیاد ، بع��د از ورزش نباید مصرف ش��ود. اگر قصد تامین کلس��یم و 
ویتامین دی مورد نیاز بدن خود را دارید، بهترین گزینه مصرف شیر کم چرب و یا پنیر موزارال است. 

7- تخم مرغ
 تخم مرغ سرش��ار از پروتئین و کولین اس��ت. ش��ما باید پس از تمرینات ورزش��ی قلب خود را س��الم و قوی تر کنید، 
به همین دلیل باید به دنبال منابع غذایی مقوی باشید. یادتان باشد که تخم مرغ نیمرو روغن و کره زیادی را به خود جذب 
می کند که جزو چربی های اشباع شده است. به جای سرخ کردن تخم مرغ، آن را بجوشانید یا حتی آن را خام به اسموتی 

خود بیافزایید. البته باید بگوییم که مصرف تخم مرغ آب پز بعد از ورزش مانعی ندارد.
8- شیرکاکائو )شیر شکالتی (

شیر شکالتی به جز کالری و چربی باال چیز دیگری برای بدن نخواهد داشت، به خصوص بعد از ورزش که بدن آماده ی 
جذب هر نوع ماده غذایی است.

 9- نوشابه
همه ی شما می دانید که نوش��ابه ها چقدر برای بدن مضر هس��تند، پس نیازی به مطرح کردن مضرات نوشابه نیست. 

بهترین مایع برای هیدراته شدن بدن آب است. 

بعد از ورزش هرگز اين مواد غذايی را نخوريد

اگر به اندازه کافی آب به بدن نرسد، گذشته از اینکه عصبی 
و بد اخالق می ش��وید، عوارض دیگری هم در انتظار ش��ما 
خواهد بود.کمب��ود آب بدن م��ی تواند موجب احس��اس 
افسردگی، خستگی، کاهش اش��تها، افزایش غلظت خون، 
کاهش ظرفیت کارایی و فعالیت بدن شود. پس بهتر است 
قبل از اینکه دچار این مشکالت شوید، با ما همراه شوید و 

بررسی کنید که به اندازه کافی آب می نوشید یا نه.
1- دهان خشک

این مورد کامال آش��کار به نظر می رس��د، هر زمان که شما 
احساس چس��بندگی دردهان تان داشتید، مشخص است 
که به مایعات نی��از دارید. ام��ا اگر به فکر نوش��یدنی های 
 شیرین هستید، یک راه حل موقتی است که باعث مشکل 
بزرگ تری می شود. نوشیدن آب باعث روان شدن ترشحات 
دهانی در غشاء و پوس��ت دهان و گلو می ش��ود، که باعث 
ایجاد رطوبت دهان با ترش��حات بزاق برای مدت طوالنی 

خواهد شد.
2- پوست خشک

پوس��ت بدن ب��زرگ ترین ارگان ب��دن اس��ت، بنابراین به 
هیدراته ب��ودن ) آب رس��انی( نیازمند اس��ت. در حقیقت 
پوس��ت خش��ک از اولین عالئم بی آبی کامل بدن است که 
می توان��د باعث ایجاد مش��کالت ب��زرگ تر ش��ود.کمبود 

 آب یعنی کمب��ود عرق ک��ه باعث می ش��ود ب��دن نتواند 
آلودگی ه��ای درون خود را در ط��ول روز رف��ع کند. اگر 
می خواهید مواد زائد را دفع کنید، اولین کار ش��ما مصرف 

آب است.
3- همیشه خیلی احساس تشنگی می کنید

ما پیش از این دهان خشک را بررس��ی کردیم، اما تشنگی 
فراتر از دهان خش��ک می باشد. تش��نگی یعنی بدن به آب 
نیاز دارد، پ��س به صدای بدن گوش دهی��د و قبل از اینکه 
احساس تشنگی به شما دس��ت دهد، آب مورد نیاز بدن را 

تامین کنید.
4- چشمان خشک

تا کنون مشخص شده که نوشیدن آب تاثیری بیشتری روی 
دهان و گلو دارد.کمبود مصرف آب باعث می  شود، چشمان 
قرمز، خشک و ورم و کند. چون با کمبود آب بدن، مجرای 
اشک خشک می ش��ود. حقیقت این اس��ت که این شرایط 
می تواند، بیشتر به چش��مان شما آسیب برساند، مخصوصا 

اگر در طول روز چشم تان را لمس می کنید.
5- کاهش توده عضالنی

شاید تعجب کنید که بخشی از عضالت بدن را آب تشکیل 
داده اس��ت. پس یعنی آب کمتر برابر است با توده عضالنی 
کمتر. نوشیدن آب قبل، حین و بعد از تمرینات ورزشی نه 

فقط بدن ش��ما را راحت و پر آب نگاه می دارد، بلکه آب را 
به قسمت های مناسب بدن می رس��اند و شانس پیشرفت 
التهاب و درد که با تمرینات و استفاده از وزنه مرتبط است 

را کاهش می دهد.
6- درد مفاصل را تجربه می کنید

غضروف های بدن و دیسک ها ۸0 درصدشان از آب تشکیل 
ش��ده اس��ت. اگر آب کافی مصرف نکنید، غض��روف  ها و 
دیسک ها آسیب پذیر می شوند و درد را تجربه خواهید کرد. 
با هیدراته نگه داش��تن بدن ت��ان مطمئن می ش��وید که 
 مفاصل بدن می تواند س��الم باش��د و به درس��تی کار کند، 
به نحوی که شوک ناشی از ضربات ناگهانی مانند: دویدن، 

پریدن و یا افتادن ناگهانی را جذب کنند.
7- احساس سستی و خستگی می کنید

زمانی که بدن دچار کم آبی می شود، از خون، آب را قرض 
می گیرد که باعث افزایش غلظت خون می شود. کمبود آب 
در خون نیز منجر به کاهش اکس��یژن در کل بدن می شود 
که در نتیجه خواب آلودگی و خس��تگی کامل را به دنبال 

خواهد داشت.
8- بیمار می شويد يا بیماری شما طوالنی می شود

نوش��یدن آب به مقدار کافی باعث می شود تا سموم از بدن 
خارج ش��ود. یعنی ارگان های داخلی بدن تالش می کند تا 

مواد زائد را از بدن بیرون کنند، اما وقتی بدن آب مورد نیاز 
برای این کار را نداشته باشد، درست کار نمی کند. در نتیجه 
ارگان های بدن از آب ذخیره شده در قسمت های مختلف 
بدن مانند خون اس��تفاده می کنند که می تواندپیامدهای 
 بدی داش��ته باش��د، گذش��ته از ای��ن وقتی س��موم بدن 
 دف��ع نش��ود و بیمار نی��ز باش��د، پروس��ه بیماری ش��ما 

طوالنی تر می شود.
9- مشکالت گوارشی

در مورد ترشحات درگلو و دهان صحبت کردیم که چطور 
نگهداری آن با جذب آب باعث می ش��ود، غش��اء و پوست 
آن ها عملکرد مناسبی داشته باشد. این شرایط برای تمام 
سیس��تم گوارش��ی به کارمی رود. بدون جذب آب قدرت 
ترشحات در معده کاهش پیدا خواهد کرد و به اسید معده 
اجازه داده می ش��ود به ارگان های داخلی بدن آسیب های 
 بزرگی وارد کند. یعنی باعث س��وزش معده و سوء هاضمه 

می شود.
1۰- کاهش دفع ادرار

باورکنی��د یا نه، اگ��ر در ط��ول روز ۴ تا ۷ بار به س��رویس 
 بهداش��تی مراجع��ه نکنید، احتم��اال به ان��دازه کافی آب 
نمی نوشید. اگر رنگ ادرار زرد تیره باشد، یعنی بدن اشاره 
می کند که کمبود آب دارید. در ش��رایط وخیم کمبود آب 
می تواند، باعث عفونت مجرای ادرار ش��ود. در حالت عادی 

رنگ ادار باید زرد روشن و یا شفاف باشد.
11- يبوست

همان طورک��ه گفتیم جذب آب مناس��ب به روان ش��دن 
سیستم گوارشی شما کمک خواهد کرد. یبوست نشانه ای 
از کم آبی مزمن اس��ت. یکی از وظایف اصل��ی روده بزرگ 
برداشتن آب اضافی از مدفوع است به طوری که مدفوع بیش 
از حد شل نباشد و از طرف دیگر آب برای عبور راحت مواد از 
روده الزم است، هنگامی که بدن آب کافی مصرف نمی کند، 
مدفوع سخت می شود، چرا؟ چون بدن مقداری از آن را با کم 
کردن آب مدفوع جبران می کند و همین، کار را برای دفع 

آن سخت می کند که منجر به یبوست خواهد شد.
12- سردرد

ش��اید برای ش��ما هم جالب باش��د که بدانید علت بیشتر 
سردردها ناش��ی از کمبود آب است . پزش��کان به افرادی 
که به طور دائم دچار س��ردرد هس��تند توصی��ه می کنند 
 آب بیشتری بنوشند. گفتنی اس��ت، عصبانیت، سر درد و 

بد اخالقی به دلیل کمبود آب می تواند رخ دهد.
13- پیری زود رس

کمبود آب، روند دفع سموم از طریق پوست را کند می کند؛ 
از این رو پوس��ت به انواع بیماری ها از جمله پسوریازیس، 
التهاب، پیری زودرس، چین و چروک و تغییر رنگ مستعد 
می ش��ود. آب برای حفظ رطوبت پوس��ت و رسیدن مواد 
مغذی الزم به پوست مهم است. کمبود آب، باعث خشکی، 
کش��یدگی و پوسته پوس��ته شدن پوست می ش��ود که به 
فرد ظاهر مس��ن می دهد. پوست خش��ک حالت ارتجاعی 
کمتری دارد و به چین و چروک مستعد تر است. همچنین 
میزان آب بدن که به ط��ور طبیعی در بدن وج��ود دارد با 
افزایش س��ن کاهش پیدا می کند. پس یعنی هر چقدر ما 
 پیرتر می شویم، باید با آگاهی بیشتر مصرف آب را افزایش 

دهیم.

 13 نشانـه کمبـود 
آب در بـدن

ایران، قطب کاشت و صادرات زعفران در دنیا اس��ت؛ دلیل این امر رسیدگی 
 فراوان کش��اورزان ایران زمین به این محصول جادویی است؛ زعفران یکی از 
 بی نظیرترین محصوالتی اس��ت که به دلی��ل قیمت ب��اال و متقاضیان زیاد، 

بسیار در ایران کشت می شود.
خواص زعفران

تحقیقات پژوهشگران مرکز طب گیاهی لیون، نشان داده اند از آنجا که زعفران 
سبب بهبود جریان خون می شود، می تواند باعث گرم شدن بافت های بدن و 
 افزایش احساسات شده و حتی بافت رحم را نیز تحریک کند؛ به همین دلیل 
می تواند محرک تمایالت جنسی باشد؛ اما مصرف بیش از یک گرم آن، از آنجا 
 که سبب خون ریزی رحم، حالت تهوع و استفراغ می شود، به زنان باردار توصیه 

نمی شود. 
 مصرف بی��ش از دو گرم از آن نیز کش��نده اس��ت؛ در حال حاض��ر محققان 
در پی کشف روش��ی هس��تند تا با کمک زعفران، دارویی برای تقویت قوای 

جنسی تهیه کنند.
 B6 آهن ، پتاس��یم و ویتامین ،C زعفران دارای مقدار زیادی منگنز، ویتامین

است.
منگنز، باعث تنظیم قند خون ، بهبود سوخت ساز بدن و جذب کلسیم و تقویت 

هرمون های جنسی می شود.
ویتامین C، جنگنده عفونت هست و عفونت ها را از بین می برد.

آهن، تصفیه کننده خون است.
  ویتامی��ن B6، در تش��کیل س��لول ه��ای خون��ی و آرام��ش اعص��اب موثر 

است. 
پتاسیم، به تعادل مایعات در بدن کمک می کند، و اگر میزانش در بدن کم باشد 

گرفتگی عضالت را به همراه خواهد داشت.
زعفران حاوی بیش از 150 ترکیب متفاوت است؛ به عنوان مثال پیکروکروسین 

به عنوان ماده اصلی طعم و مزه است.
 س��افرنال عطر و رایحه زعف��ران رو به ارمغ��ان می آورد  و کروس��ین موجود 

در زعفران باعث رنگ نارنجی زعفران می شود.
 بس��یاری از خ��واص دارویی ای��ن ادویه ب��ه دلیل وج��ود کاروتنوئی��د ها و 
آنتی اکسیدان های موجود در آن است؛ که می تواند بدن را در مقابل بسیاری 

از آسیب ها حفظ کند.
عص��اره زعفران در بس��یاری از م��وارد می تواند 
باعث مهار رش��د توم��ور های مختلف ش��ود؛ 

 و حت��ی خاصی��ت ض��د س��رطانی 
دارد.

زعفران ، داروی ضد افسردگی
خ��واص ض��د افس��ردگی و تقویت 

حافظه زعفران
توس��ط دانش��مندان، ب��ه اثب��ات 
رس��یده اس��ت؛ زعفران می تواند 
ع��وارض ناش��ی از آلومینی��وم، 
از جمل��ه از دس��ت دادن حافظه 
و اخت��الالت عصب��ی را بهب��ود 
 ببخش��د و ی��ا از آن پیش��گیری 

کند.
ع�ال��ی  داروی  ی��ک  زعف����ران 

 ض��د افس��ردگی اس��ت و باع��ث نش��اط و س��رزندگی اف��راد م��ی ش��ود. 
 زعفران، جریان خ��ون را رقیق می کن��د و در تقویت حافظ��ه نقش موثری 

دارد.
زعفران در غذاها

رن��گ و طع��م و عط��ر  باع��ث  از زعف��ران در غذاه��ا  اس��تفاده 
 عال��ی آن ه��ا م��ی ش��ود ک��ه ب��ا ذائق��ه م��ا ایرانی ه��ا بس��یار س��ازگار 

است. 
 زعفران دارای خاصیت آرام بخشی است و اشتها را زیاد می کند؛ همچنین 

 ب����ه هض��م غ��ذا و تقوی��ت مع��ده کم��ک زی��ادی        
می کند.

زعفـــــــــران
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داستان تاریخی

پدر آرتمیس، »لو گدامیس« نام داشت. وی فرماندار شهر»هالیکارناس« 
 مرک��ز »کارپ��ا« ب��ود و م��ادرش در جزی��ره ی کارت ب��ه دنی��ا آمده 

بود. 
در مورد ریشه ی نام این بانو دو نظر وجود دارد. ممکن است نام این بانو 
از الهه ی یونان��ی یعنی آرتمیس که در اس��طوره های یونانی، خدابانوی 
ش��کار و ماه و حاصلخیزی بوده، به عاریت گرفته شده باش��د و از طرفی 
 دیگر ممکن است ریشه ی نام این بانو از واژه های ایرانی آرتا، آرت، آرته 
)از اوستایی یا پارسی کهن( که می تواند به بزرگ، خوب، پاک واژه شناسی 
 ش��ود، گرفته شده باش��د. بنابر ای��ن واژه شناس��ی آرتمی��س می تواند 

»بانوی پاک، بزرگ و خوب« باشد.
این بانو در س��ال 480 پیش از میالد مس��یح ب��ا پنج رزم ناو س��نگین 
»تریوم« و هشت هزار س��پاهی پیاده مرکب از هشت هنگ و دو گردان 
شش��صد نفره از نیروهای زبده گارد جاویدان که توس��ط خشاریارش��اه 
 برای محافظت از ملکه آرتمیس اعزام شده بودند در جنگ »ساالمیس« 

شرکت کرد.
ایرانیان که ش��اهد  دالوری بانوی ارتش خویش بودند به جوش خروش 
 درآمده و دلیرانه می جنگیدند تا مبادا به بانو آس��یب برس��د؛ مخصوصا 
دو گردان محافظ جان ملکه که از سپاه جاویدان بودند آنچنان دالوری 
کردندکه ملکه نیز تهیج ش��د و این دالوری باعث محبوبیت وی تا زمان 

حاضر نیز شده است.
وی را از س��ویی یونانی و از س��ویی خش��ن ترین دش��من یونانیان می 
دانیم و از س��ویی دالور ترین فرمان��ده ایرانی که ضمن اینکه شکس��ت 
فاحش��ی بر یونانیان وارد کرد. وی ق��وای دریایی فنیقی��ه را که از نبرد 
فرار می کردند و در خطوط دفاعی ایران ش��کاف ایجاد ک��رده بودند را 
دنبال کرد و ضمن غرق ک��ردن ناوگان فنیقی، ن��اوگان یونانی را که در 
 ش��کاف نفوذ کرده بود و قصدحمله از پش��ت به ناوگان ایران را داشت، 

شکست.
معروفیت آرتمیس در تمام دوران ادامه داشت و حتی در دوره ساسانی 
و اسالمی نام بسیاری از دختران دربار حتی سالطین سلجوقی آرتمیس 
 بود و او بس��یار محبوب ش��اهان میهن دوست مثل ملکش��اه سلجوقی، 
جالل الدی��ن خوارزم ش��اه و ش��اه عب��اس بود و قب��ل اس��الم نیز که 
 گفتنش لزوم ندارد که چه بسا نام بس��یاری از دختران ایرانی آرتمیس 

بود.
آرتمیس همیشه مورد احترام دربار و شخص شاه بود و غالبا مورد مشورت 
 ش��اه قرار می گرفت و در ش��ورای جنگی رای وی از آرا مهم محس��وب 
می شد، و در آخر وی ضمن فرماندهی ناوگان ایران سمت ساتراپ کاریه 
عضو ش��ورای عالی دفاعی ایران و عضو وزارت جنگ و عضو عالی وزارت 
دفاع و فرمانده سپاه غربی ایران و فرمانده دو گردان جاویدان و فرمانده 
پنج رزمنا و سنگین بود و دست آخر اینکه وی نخستین بانوی دریانورد و 

نخستین وزیر دفاع زن جهان می باشد.
 ش��اید آرتمیس اولین زنی باش��د که به خواس��تگاری مردها می رفت؛

او به خشایار شاه پیشنهاد ازدواج داد.
آرتمیس عاشق خشایارشاه بود؛ با این حال او هرگز با خشایار شاه ازدواج 

نکرد . 

 آرتمیس؛
اولین فرمانده زن ایرانی

گنبد سلطانیه، در شهر س��لطانیه در اس��تان زنجان قرار دارد و یکی از شاهکارهای 
معماری دوره اسالمی است

این گنبد در حد فاصل سال های 704 تا 712 قمری، به دستور اولجایتو پادشاه مغول، 
معروف به س��لطان محمد خدابنده و با تولیت و نظارت خواجه رشیدالدین فضل اهلل 

همدانی ساخته شده است.
سلطانیه، زمانی پایتخت و مسکن ش��هریاران ایران بوده و امروزه نیز آرامگاه سلطان 
محمد خدابنده است. گنبد مشهور سلطانیه که در مسیر تهران – زنجان از دور به رنگ 
نیلگون در پهنه دشت فراخ سلطانیه دیده می شود، گنبدی عظیم و یک پوشش است 

که از بی نظیرترین گنبدهای یک پوشش زیبا به شمار می آید.
گنبد سلطانیه از نظر حجم، سبک معماری، رابطه فضاها، تناسبات موجود در اجزای 
مختلف، ایستایی و مقاومت بنا، و زیبایی شناسی و تزیینات، نمونه ای منحصر به فرد و 

نقطه تحولی در معماری اسالمی به شمار می آید. 
در بسیاری از متون تاریخی و س��فرنامه ها، به عظمت این بنای باشکوه اشاره شده و 
بسیاری از شرق شناسان و باستان شناسان غربی نیز اهمیت فوق العاده آن را مورد تاکید 
قرار داده اند. بدنه اصلی گنبد و تمام ساختمان آن با آجر ساخته شده و گنبد با روکش 

کاشی های فیروزه ای و الجوردی و به شیوه معرق کاری تزیین شده است. 
در قسمت جنوبی گنبد، آثار ساختمان مسجدی که محراب آن دارای حاشیه گچبری 
است، دیده می شود. با مالحظه دقیق این بنای عظیم، به نظر می رسد که عالوه بر محل 
آرامگاه اصلی که شامل ساختمان مرکزی گنبد است و به نام تربت خانه شهرت دارد، 

بنای معظم و عالی دیگری جنب آرامگاه بوده است.
کاشی های طالیی رنگ و منقش و هشت گوش تربت خانه و ازاره های آن از لحاظ هنر 

کاشی فوق العاده ممتاز و کم نظیر است.
پالن بنا در همکف و طبقه اول با فضاهای اطراف مرتبط با گنبد، نزدیک به مستطیل و 
ادامه مجموعه در طبقه دوم و سوم دارای پالن هشت ضلعی است. این بنا از سه فضای 

گنبدخانه، تربت خانه و سردابه تشکیل شده است. 
گنبد آرامگاه اولجایتو، با ارتفاع 48/50 متر و قطر دهانه 24/40 متر، بزرگ ترین گنبد 

تاریخی در ایران و بزرگ ترین گنبد آجری در جهان می باشد. 
این گنبد نخستین گنبد دو جداره در جهان اس��ت که نمی توان نمونه ای قدیمی تر 
از آن در جهان یافت. ضخامت گنبد 160 س��انتی متر و فضای خالی بین دو پوس��ته 
60 سانتی متر اس��ت. سیس��تم دو جداره بودن گنبد در ارتباط با مس��ایل ایستایی 
قابل بررسی اس��ت؛ به طوری که به لحاظ باال بودن مقاومت بنا در لنگرهای خمشی 
و برش��ی، آن را توخالی و بنا را در مقابل زلزله آس��یب ناپذیر کرده اس��ت. در فضای 
گنبدخانه، 8 جرز س��نگین با ع��رض 6/78 متر قرار دارد ک��ه وزن 1600 تنی گنبد 
را به شالوده ها منتقل می کنند. س��طح مقطع هر کدام از این جرزها حداقل 50 متر 
مربع و بار وارده بر آن 200 تن محاس��به ش��ده اس��ت. در زوایای اضالع 8 ضلعی در 
طبقه سوم )پشت بام( گنبدخانه، هشت مناره تعبیه ش��ده است. وجود این مناره ها، 
یکی از عناصری است که در حل مسایل اس��تاتیکی نقش موثری داشته و نیروهای 
 فشاری این عناصر، نیروهای رانشی گنبد را خنثی کرده و آنها را به جرز و پی منتقل 

می کنند.
دومین فضای آرامگاه اولجایتو، فضای تربت خانه است که به شکل مستطیل با طول 
ضلع 17/60 متر و عرض 7/8 متر و با ارتفاع 16 متر، محراب مجموعه را در جرز جنوبی 
در خود جای داده است. سردابه س��ومین فضای آرامگاه است که ورودی آن در ایوان 
جنوبی تربت خانه قرار دارد. در وسط آن محل قبر و در طرفین آن دو فضای کوچک 

وجود دارد.
این بنای 1600 تنی در 700 سال گذشته تنها 2 تا 8 سانتی متر نشست داشته است. 
در حالی که ضخامت پی بنا فقط نیم متر است و تنها در قسمت شمالی بنا به 1/5 متر 

می رسد.
گنبد س��لطانیه از نظر تزیینات، بس��یار غنی بوده و در آن تزیینات مختلف گچ بری، 
کاشی کاری، کتیبه نویسی، تزیینات رنگ و نقاشی، تزیینات سنگی و چوبی، در نهایت 

دقت و زیبایی اجرا شده است.
تزیینات گچ بری در س��قف ایوان های 24 گانه طبقه دوم بن��ا، از زیباترین نمونه های 

گچ بری در بناهای اسالمی به شمار می آید.

در این آرامگاه، برای نخستین بار در تاریخ معماری اسالمی، در سطح پیچیده و مفصل 
از هنر کاشی کاری استفاده شده است. البته تزیینات در این بنا دو الیه بوده و درباره این 

پدیده فرضیات گوناگونی ارائه شده است.
در رابط��ه با کاربرد بن��ا به عنوان س��اعت آفتابی بای��د گفت که نوری که از س��وراخ 
اصلی گنب��د می تاب��د، نش��ان دهنده زمان ظه��ر، نوری ک��ه از پنجره ه��ای بزرگ 
 می تابد نش��ان دهنده س��اعت و نور پنجره های کوچک نش��ان دهنده حدود دقیقه 

است.
گنبد و شهر سلطانیه در سال 2005 میالدی در فهرس��ت میراث جهانی یونسکو به 

ثبت رسیده است.

در چنین روزی 

اشغال بستان 
توسط اشغالگران بعثي

 )1359 ش(

 اعتراض مردم تهران نسبت به 
 كمبود نـان و ارزاق عمومي 

)1304 ش(

 آغاز سلطنت خسرو پرویز
 پادشاه معروف سلسله ساساني 

)590م(
هجوم نیروهاي عراقي به خوزستان بعد از 31 شهریور 1359 از محورها و معابر متعدد 
و با به کارگیري نیروهاي زرهي و مکانیزه مجهز ، باعث تصرف بخش هاي وسیعي از 
استان زرخیز خوزستان شد ؛ به طوري که دشمن تا چند کیلومتري دزفول و اهواز 
پیشروي کرد.دش��من متجاوز در اوائل جنگ تحمیلي از طریق تنگ چزابه و جاده 
 مرزي جفیر با بهره گیري از  لش��کر پیاده و پیاده � مکانیزه به بس��تان حمله کرد و 
با اشغال بستان و 70 روستاي اطراف آن عده اي از اهالي این شهر را شهید و به اسارت 
خود در آورد و جنایات بي ش��ماري را نیز در این منطقه مرتکب شد. در جبهه هاي 
میاني خوزستان ، نیروهاي بعثي با تصرف شهر بستان حمله خود را به منظور قطع 
جاده اهواز � دزفول ادامه داده و قس��مت هاي وسیعي از دش��ت عباس را به تصرف 
خود درآوردند و در پایین رودخانه کرخه متوقف و مس��تقر شدند . در محور جنوبي 
 رودخانه کرخه ، پس از تصرف بس��تان و ادامه پیشروي خود ، شهر سوسنگرد را نیز 
به تصرف در آوردند . در ش��مال رود کرخه نیز با تصرف ارتفاع��ات اهلل اکبر پادگان 
نظامي دش��ت آزادگان مورد تهدید قرار گرفت، اما در جبهه میاني بستان و مناطق 
گسترده اي از استان خوزستان برخالف اجراي چندین عملیات کوچک و بزرگ تا 
مهر ماه 60 این مناطق همچنان در تصرف دش��من بود ؛ اگر چه رزمندگان اس��الم 
قبل از فتح نهایي بس��تان ، حمالت و فداکاري هایي را در باز پس گیري این مناطق 

از خود نشان دادند.

در اواخر تابستان 1304، به علت کمبود گندم و آرد، میزان دریافت آرد نانوایي هاي 
تهران از س��همیه معین ش��ده کمتر ش��د و تهیه نان در شهر با س��ختي روبرو شد. 
ادامه این مش��کل، موج��ب نارضایتي م��ردم از دولت ش��د. همزمان با گس��ترش 
دای��ره نارضایتي مردم، مام��وران نظمیه نیز با تحریک احساس��ات م��ردم و ایجاد 
ناامني کوش��یدند که مانع از بازگش��ت احمدش��اه به کشور ش��وند. احمد شاه نیز 
که در اروپا به س��رمي برد با مش��اهده ای��ن اوضاع، از بازگش��ت به ای��ران منصرف 
ش��د. در روزهاي آغازی��ن مهرماه، جمعی��ت زی��ادي از زنان و م��ردان معترض به 
 من��ازل علما رفتن��د و در روز چه��ارم مه��ر جمعیتي در حدود بیس��ت ه��زار نفر 
 به س��مت مجلس حرکت کردند و در مقاب��ل مجلس به نماین��دگان اهانت کردند. 
در این حال، رضاخان سردار سپه، دس��تور تیراندازي داد و تعدادي کشته و مجروح 
شدند و حکومت نظامي اعالم شد. در این فرصت حکومت نظامي، رضاخان مخالفان 
خود را به بهانه بازداش��ت عام��الن بلواي نان دس��تگیر کرد و آرام��ش را به تهران 
بازگرداند. در واقع سردار سپه با آشوب آفریني نس��بت به تامین نان، هم مجلس را 
مرعوب کرد، هم قدرت خود را نشان داد و هم موجبات تنفر و بدبیني مردم را نسبت 
به نمایندگان فراهم ساخت. این جنبش ها در اواخر مهرماه به نهضتي بر ضد قاجار 
تبدیل شد و رضاخان که خود را فعال مایشاء و همه کاره ایران مي دانست در تصمیم 

خود بر انقراض قاجار و ایجاد سلسله پهلوي راسخ تر شد.

خس��رو پرویز پادشاه ساس��اني یکي از معروف ترین پادش��اهان این سلسله 
ب��ه ش��مار مي رف��ت و دوران حکومت وي ب��ا بعث��ت پیامبر اس��الم)ص( 
هم زم��ان بود. خس��رو بع��د از م��رگ هرم��ز چهارم، در بیس��ت و شش��م 
س��پتامبر 590م به س��لطنت نشس��ت و البته براي دس��ت یابي به تخت و 
 تاج ش��اهي، ب��ا واگ��ذاري ارمنس��تان ب��ه روم، از حمای��ت امپرات��ور روم 

بهره گرفت. 
وي در دوران سلطنت خود توانست مناطقي از آسیاي صغیر، فلسطین، شام و 
مصر را به تصرف درآورد و قدرت خود را گسترش دهد. از حوادث مهم دوران 
سلطنت خس��رو پرویز، ظهور پیامبر)ص( در مکه و نگارش نامه اي است که 
پیغمبر اسالم)ص( براي او فرستادند.پیامبر در این نامه ضمن دعوت وي به 
توحید و یکتاپرستي، تداوم س��لطنت او را منوط به پذیرش اسالم دانستند 
 و چون خس��روپرویز نامه پیامبر)ص( را پاره کرد با نفرین رس��ول خدا)ص( 
 عمر خس��رو پرویز و س��پس س��لطنت ساس��انیان پ��س از مدت��ي درهم 
پیچید؛ از دیگر حوادث زمان حکومِت خسروپرویز، جنگ هاي طوالني مدت 
وي با امپراتوري روم بود که به جهت حمایت از امپراتور مقتول روم که حامي 
پادشاه ایران بود، آغاز ش��د و بعد از بیست و چهار س��ال در سپتامبر 627م، 

خاتمه یافت.

گنبد سلطانیه

با بررس��ي مواضع جنبش غیرمتعهدها در قب��ال جنگ ایران 
و عراق  چنی��ن برمي آید ک��ه با وج��ود تجاوز آش��کار رژیم 
عراق به قلم��رو جمهوري اس��المي ای��ران و با وج��ود نقض 
 مکرر اصول انس��اني، موازی��ن حقوق بین المل��ل و نیز اصول 
جنبش عدم تعهد به وسیله عراق، این جنبش نتوانست موضع 
صریح و عادالن��ه اي در قبال جنگ اتخاذ کن��د؛ به ویژه اینکه 
با توجه به ع��دم عضویت ابرقدرت ها در ای��ن جنبش و نبودن 
حقوق ویژه اي براي گروهي خاص، نظیر حق وتو در ش��وراي 
 امنیت، از جنبش، صراحت و قاطعیت بیشتري انتظار مي رفت 

که برآورده نشد.
کش��ورهاي غیرمتعه��د از همان روزه��اي آغازی��ن جنگ، 

فعالیت هایي را براي خاتمه ی آن شروع کردند. 
 ب��راي انج��ام دادن ای��ن کار، جنبش نی��ز همانند س��ازمان 
کنفرانس اسالمي یک کمیته حسن نیت تشکیل داد و هیاتي را 

براي ایجاد تفاهم به دو کشور ایران و عراق اعزام کرد. 
این س��ازمان پس از مذاکراتي با ایران و عراق، کوش��ش کرد 
که یک راه حل فوري مورد قبول طرفی��ن را ارائه دهد. کمیته 
حس��ن نیت ماموریت یافت با تش��کیل جلس��ه اي در سطح 
 وزیران خارج��ه در بلگراد، به مس��اله جنگ رس��یدگي کند 
 که به دلی��ل مخالفت عراق ب��ا حضور الجزایر در این جلس��ه 

از ادامه کار باز ماند.
به دنب��ال آن جنبش عدم تعهد یک قطعنامه ی پیش��نهادي 
درب��اره جن��گ ص��ادر ک��رد ک��ه در آن از ای��ران و ع��راق 
 درخواست ش��ده بود از هر گونه تهدید جدید با توسل به زور 

در مناسبات شان خودداري ورزند. 
 در ای��ن قطعنام��ه لزوم پای��ان دادن ب��ه جنگ م��ورد تاکید 
قرار گرفته بود و به اصل مردود بودن تصرف سرزمین دیگران، 
توسل به تهدید و یا اعمال زور و همچنین به اصل عدم مداخله 

در امور داخلي دیگر کشورها استناد شده بود.
پس از آن در آبان ماه 1359 کمیته در نظر داش��ت با تشکیل 
 جلس��ه در بغداد تالش جدی��دي را براي برق��راري آتش بس 
آغاز کن��د که ب��ا مخالفت ای��ران روبه رو ش��د. ای��ران اعالم 
 کرد هیچ گونه آتش بس��ي را ت��ا زماني که نیروه��اي عراقي 
 از خاك ای��ران خارج نش��وند، نخواه��د پذیرف��ت؛ بنابراین 
تا این مرحل��ه کمیته به علت موضع گیري ه��اي عراق و ایران 
موفقیتي کس��ب نکرد. پس از آن در اج��الس وزیران خارجه 
جنبش در دهلي نو نی��ز به علت وجود اخت��الف درباره طرح 
موضوع جنگ ایران و عراق در جنبش، این موضوع مطرح نشد. 
مهم ترین کاري که جنبش در دوره بعد از اجالس در دهلي نو 
انجام داد و به نفع ایران تمام شد، تغییر محل اجالس هفتم از 
بغداد به دهلي نو بود؛ زیرا در غیر این صورت جنبش بر تجاوز 

عراق تایید عملي مي  گذاشت.
در گام بع��دي یعن��ي در اج��الس هاوانا، جنب��ش از اعضاي 
 کمیته حسن نیت خواست به تالش هاي خود براي دستیابي 
به راه حلي عادالنه و مس��المت آمیز و شایسته در مورد جنگ 
ادامه دهند. این حرکت نش��ان دهنده این است که جنبش از 
این زمان به بع��د از حالت انفعالي درآمده و بیش��تر در زمینه 

جنگ ای��ران و عراق فعال ش��ده بود. البته ای��ن تغییر موضع 
 را مي ت��وان نتیجه پیروزي ه��اي رزمندگان ایران دانس��ت؛ 
 ب��ه دنبال ای��ن اج��الس، عراق اع��الم ک��رد ک��ه داوطلبانه 
به مرزهاي بین المللي عقب نشیني خواهد کرد. البته جنبش 
در اینج��ا تعلل ک��رد؛ زیرا مي توانس��ت به معرف��ي متجاوز و 
محکوم کردن آن بر اس��اس اصول جنبش و بنا به خواس��ت 
 عراق در م��ورد پذی��رش راي س��ازمان هایي نظی��ر جنبش

 عدم تعهد، ب��ه اقدام��ي تاریخي دس��ت بزند، ولي س��ازمان 
از هر گونه اقدام مناسب و مقتضي خودداري کرد.

در اجالس هاي بعدي نیز جنبش، مس��اله جنگ ایران و عراق 
را تا حدودي مورد بررسي قرار داد. از اجالس نیویورك به بعد 
)سپتامبر 1982 ( موضع جنبش، درباره جنگ ایران و عراق، 
توصیه به طرفین ب��راي خودداري از اعمالي  اس��ت که باعث 

گسترش جنگ مي شود. 
1983( نی��ز   در اج��الس هفت��م س��ران در دهلي ن��و )
در نهایت از ایران و عراق خواسته شد که به جنگ خاتمه دهند 
و از تلفات و خسارات آن اظهار نگراني کردند. در این اجالس، 
ایران که در جبه��ه هاي جنگ در موضع قدرت قرار داش��ت، 
 شرایط صلح عادالنه را ش��امل محکومیت و مجازات متجاوز، 
 تادیه خس��ارات جنگ��ي و خروج کام��ل نیروهاي اش��غالگر 

دانست.
 در اج��الس لوآن��دا نیز به عل��ت فق��دان توافق درب��اره تهیه 
متن مورد قبول ب��راي طرفین جنگ، موض��وع جنگ ایران و 
عراق از بیانیه ی اجالس حذف شد. در اجالس دهلي نو )آوریل 
1986 ( نیز صرفا به تقاضاي خاتمه جنگ از طریق مذاکره و با 

روش هاي صلح آمیز، عادالنه و پایدار اکتفا شد.
نمایندگان ایران و عراق نیز در س��خنراني هاي خود به ناتواني 
جنبش در مورد اینکه نتوانسته است موضع صریح و عادالنه در 

قبال جنگ اتخاذ کند، اعتراض کردند.
اق��دام بعدي جنب��ش در اج��الس حراره)س��پتامبر 1986( 
ص��ورت گرف��ت. در ای��ن اج��الس ک��ه بخش��ي از بیانیه ی 
سیاس��ي به جنگ ای��ران و ع��راق اختص��اص یافت،برخي از 
اعضاي جنبش به ص��ورت منفرد عراق را متجاوز دانس��تند. 
بیانیه ی نهای��ي اجالس نی��ز در زمینه جنگ ای��ران و عراق 
موضوعات ع��دم کارب��رد زور، ابراز تاس��ف عمی��ق از آغاز و 
 ادامه جن��گ و تقاض��اي پایان س��ریع جنگ را م��ورد توجه 

قرار داد.
آنچه که این بیانیه را از س��ایر بیانیه هاي قبلي جنبش متمایز 
مي سازد، فقط یک نکته است؛ و آن اینکه براي اولین بار جنبش 
در بیانیه ی خود از آغاز جنگ ابراز تاس��ف عمیق کرده؛گرچه 

همگام با آن از ادامه ی جنگ نیز اظهار نگراني کرده است.
 ابراز تاس��ف از آغاز جنگ بیانگر تاس��ف از آغازکننده جنگ 
 است همچنان که ابراز تاس��ف از ادامه ی جنگ بیانگر تاسف 
 از ادام��ه دهن��ده جنگ اس��ت و اگ��ر آغازکنن��ده ی جنگ 
 دقی��ق تر مورد بررس��ي ق��رار گی��رد،  همان متجاوز اس��ت. 
به طور کلي مي توان بیانیه ی جنبش در اجالس حراره را این 

گونه تفسیر کرد که از تجاوز اظهار نگراني عمیق کرده است.

در مرحله بعد، تقریبا از اوایل س��ال 1987 میالدي و به ویژه 
با پیروزي ه��اي ایران در س��ال 1986 و دو ماهه  اول س��ال 
1987 که انعکاس جهاني وسیعي را به دنبال داشت، جنبش 
فعالیت خود را آغ��از مي کند؛ در این زم��ان اکثر  قدرت هاي 
جهاني و مجامع بین المللي به اجماع نظر رس��یدند که سقوط 
 بصره مي تواند س��قوط رژیم عراق و در نتیج��ه به هم خوردن 
تعادل قوا در منطقه و به ویژه تهدید مناف��ع غرب را به دنبال 

داشته باشد. 
بنابراین زم��ان مداخله قدرت هاي بزرگ ب��راي جلوگیري از 
پیروزي ای��ران در جن��گ و در نتیجه تغییر تصویر سیاس��ي 
منطقه فرا رسیده بود. بدین ترتیب قطعنامه 598 در شوراي 
 امنیت در ح��ال ش��کل گیري بود. جنب��ش ع��دم تعهد نیز 
در این زمان همچون دیگر مجام��ع بین المللي درگیر، منتظر 
اقدامات ش��وراي امنیت و قدرت هاي بزرگ ماند و از هر گونه 

اظهار موضع قاطعانه خودداري ورزید. 
سکوت جنبش عدم تعهد در سال هاي پایاني جنگ را مي توان 
بیانگر موضع منفي آن دانست که جز دنباله روي صرف از جو 
حاکم بر جامع��ه جهاني، قدرت هاي بزرگ و ش��وراي امنیت 

سازمان ملل متحد نبود. 
به دنبال تصویب قطعنامه 598 جنبش نیز آن را تایید کرد و 
از دو کشور ایران و عراق خواس��ت آن را به عنوان حسن نیت 
بپذیرند و با دبیرکل سازمان ملل متحد براي پایان دادن جنگ 

و اجراي قطعنامه همکاري کنند.
به دنبال پذیرش قطعنامه از طرف ای��ران، جنبش عدم تعهد 
در اجالس نیکوزی��ا )س��پتامبر 1988 ( ضم��ن تایید کامل 
 قطعنام��ه، ابراز امی��دواري کرد ک��ه مذاکرات ای��ران و عراق 
با پیشرفت توام باشد. در هر حال موضع جنبش در این اجالس 

نیز جز توصیه و تایید قطعنامه 598 چیز دیگري نبود. 
 گفتن��ي اس��ت جنب��ش درب��اره نق��ض قوانی��ن بین المللي 
 نظیر حمل��ه ب��ه مناطق  مس��کوني، کش��تي ه��اي تجاري 
بي طرف، تهدید خطوط هوایي، هدف ق��رار دادن  هواپیماي 
 مس��افربري و غیره هیچ واکنشي از خود نش��ان نداد و حتي 
یک ب��ار ه��م ای��ن اقدام��ات را نق��ض حق��وق بین المللي و 
 نقض اصول جنبش محس��وب نک��رد، ت��ا آن را محکوم کند. 
مي توان گفت موضع جنبش در قبال این حرکات »س��کوت« 
بوده است و فقط استفاده از سالح ش��یمیایي را بدون ذکر نام 

عراق محکوم کرد.
به طور کلي موضع جنبش عدم تعه��د در قبال جنگ ایران و 
عراق و ابعاد گوناگون آن، موضعي منفي بوده است. جدي ترین 
تالش جنب��ش درباره این جن��گ توصیه و درخواس��ت از دو 
کش��ور درگیر براي پای��ان دادن به جنگ بوده اس��ت. اظهار 
نگراني عمی��ق و امید ب��ه خاتمه جن��گ، دو م��ورد دیگر از 
تالش هاي جنبش اس��ت ک��ه مي تواند نش��ان دهنده مثبت 
بودن مواضع آن باش��د؛ ح��ال آنکه ای��ن گونه نیس��ت؛ زیرا 
تقاضاها و توصیه ها هی��چ گونه ضمانت اجرایي نداش��ته اند، 
 به عالوه بیش��تر در مواقعي مطرح مي ش��ود که به زیان ایران 

بوده اند.

 مواضـع و اقدامـات 
 سازمان كشورهاي غيرمتعهد 

 درباره جنگ ايـران و عـراق 



خبر 

استاندار اصفهان گفت: صنایع با فناوری برتر می تواند به صورت برنامه ریزی 
شده و محدود در محدوده ۵۰ کیلومتری اصفهان وجود داشته باشند؛ ولی 

صنایع آالینده به هیچ وجه نمی توانند در این محدوده فعالیت کنند.
به گزارش زاینده رود ، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، 
رسول زرگرپور در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای منطقه اصفهان که 
پیرامون بررس��ی آخرین وضعیت اجرای برنامه جامع کنترل کیفی هوای 
منطقه اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: صنایع با فناوری برتر می تواند به 
صورت برنامه ریزی شده و محدود در محدوده ۵۰ کیلومتری وجود داشته 
باش��ند ولی صنایع آالینده به هیچ وجه نمی توانند در این محدوده فعالیت 

کنند.
وی  با بیان اینکه 14 رسته آالینده به ش��هرداری معرفی شده است، افزود: 
14۰ هزار واح��د صنفی در قال��ب 1۰2 اتحادیه در ش��هر اصفهان فعالیت 
می کنند و چهار هزار واحد نیز در پنج رس��ته آالینده نخست شامل ریخته 
گری ها مشغول فعالیت هستند.اس��تاندار اصفهان با اشاره به اینکه کمیته 
مقابله با مشاغل آالینده به منظور خارج کردن ریخته گری ها تشکیل شده 

است، تصریح کرد: 84 واحد آمادگی خود را برای انتقال اعالم کرده اند.
وی ممنوعیت صدورپروانه های کسب جدید در مناطق شهری و عدم تمدید 
پروانه های صادر شده در مناطق مسکونی را برای مشاغل آالینده موثر عنوان 
کرد و  کاهش یا قطع س��همیه مازوت، کاهش هزینه های انتقال واحدها به 
شهرک صنعتی بزرگ و اعطای تسهیالت مالی را از اقدامات کوتاه مدت برای 

جلوگیری از فعالیت واحدهای آالینده عنوان کرد.
زرگرپور در ارتباط با هیات نظارت بر اصناف گفت: 14 رسته آالینده و مزاحم 
باید محدود و یا ممنوع ش��ود و این اقدام باید هرچه سریعتر صورت پذیرد.

 وی با تاکید بر اینکه این موضوع فقط مربوط به شهر اصفهان نیست و باید 
در ش��هرهای اطراف نیز صورت گیرد، اظهار داش��ت: فرمانداران شهرهای 
اطراف اصفهان موظفند که جلسه ای را درباره برنامه ریزی برای خارج کردن 
این 14 صنف آالینده و مزاحم برگزار کنند.استاندار اصفهان بیان کرد: در 
حال حاضر تمام تالش مدیریت اس��تان افزایش هوای سالم و در مرحله ی 

بعد رسیدن به هوای پاک است.

استاندار اصفهان:
صنایع آالینده

 اجازه فعالیت ندارند
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استاد اکولوژی و آب دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص 
تونل بهشت آباد گفت: دوستان در استان مجاور به جای 
مصاحبه در خصوص مسائل آب بهتر است مطالعه کنند 
و اسناد را مورد بررسی قرار دهند تا حداقل بتوانند هنگام 

مطرح کردن موضوعات، سنددار صحبت کنند.
 مهدی بصیری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: اساس 
به وجود آمدن تونل ها، توس��عه های نامناسب در مناطق 
مختلف بوده به طوریکه توس��عه نامتوازن ب��ا میزان آب 
موجود متعادل نیس��ت و به همین دلیل نی��از به تونل و 
انتقال آب به وجود می آید.وی با بیان اینکه افزایش بی رویه 
برداشت ها در حوضه زاینده رود باعث کمبود 7۰۰ میلیون 
متر مکعبی آب در سال نرمال بارشی شده است، افزود: از 
س��ال 1379 و 138۰ که زاینده رود خش��ک شد اجرای 
تونل بهشت آباد مطرح شد، اما به دلیل بارش های خوب 
سال های بعدی این طرح کنار گذاشته شد و اجرایی نشد.

میلیارد مترمکعب آب پش�ت سدهای کارون 
بخار مي شود

این اس��تاد اکولوژی و آب دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه 
داد: برداش��ت های بی رویه باالدست حوضه زاینده رود از 
آب، باال رفتن جمعیت و افزایش مصارف ش��رب، شهر و 
فضای سبز و انتقال آب به یزد باعث شد تا حق آبه داران به 

شدت آسیب ببینند و دوباره بحث احداث تونل مطرح و 
اجراي آن در دستور کار قرار گیرد.بصیری تاکید کرد: بارها 
 و بارها علیه تونل بهش��ت آباد صحبت شد و دوستان در 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان بحث کردند و گفتند 
این تونل باعث خشکی کارون می شود این در حالی است 
که همین ام��روز 7 تا 1۰ میلیارد متر مکعب آب پش��ت 
سدهای کارون خوابیده اس��ت که درصد بسیار باالیی از 
آن بخار می شود و این کمبود آب قطعا به تونل ها مربوط 
نیست.وی با بیان اینکه اوالتونل بهشت آباد به لوله تبدیل 
شده و همین موضوع از نظر اکولوژیکی و زیست محیطی 
خس��ارت ایجاد می کند، ادامه داد: جالب است که بدانید 
این تون��ل یا لوله قرار نیس��ت آبی برای اصفه��ان بیاورد 
بلکه آورد آبی این لوله ۵8۰ میلیون متر مکعب است که 
18۰ میلیون متر مکعب آب به کرمان و رفسنجان و 2۵۰ 
میلیون متر مکعب نیز به یزد خواه��د رفت و فقط 1۵2 
میلیون مترمکعب آن به اصفهان می رسد، پس قطعااین 
تونل نس��بت به درصد آبی که تخصیص داده شده برای 
اصفهان زده نشده و نباید سر اصفهان را در این میان ببرند.
درآمد ف�روش آب به وزارت نیرو مي رس�د نه 

اصفهان
رییس س��ابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 

به اینکه دوستان در استان مجاور به جای مصاحبه بهتر 
است مطالعه کنند و اس��ناد را مورد بررسی قرار دهند تا 
 حداقل بتوانند هنگام مطرح کردن موضوعات، س��نددار

 صحبت کنند، افزود: اینکه گفته می ش��ود اصفهان این 
تونل ه��ا را می زند تا آب فروش��ی کند خنده دار اس��ت و 
دوس��تانی که این مس��اله را مطرح می کنند قطعا هیچ 
مطالعه ای ندارند، اما برای اطالع دوستان می گویم که آبی 
که قرار است از اصفهان به اس��تان ها دیگر برود اگر پولی 
هم داشته باشد قاعدتا به وزارت نیرو داده می شود و این 
ارتباطی به اصفهان ندارد، اما سوال اینجا است که هدف از 

طرح چنین موضوعات بی اساسی دقیقاچیست؟
بصیری ب��ه جمعی��ت چهارمحالی های اصفهان اش��اره 
 ک��رد و گف��ت: در ح��ال حاض��ر ب��ه گفت��ه اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری 8۰۰ هزار چهارمحالی در استان 
اصفهان زندگی می کنند این درحالی است که جمعیت 
کل استان چهارمحال و بختیاری 8۵۰ هزار نفر است که 
از همین تعداد هم رقم باالییاست که  صبح تا بعدازظهر 
در اصفهان مشغول به کار بوده و شب ها به استان خود باز 
می گردند.وی تاکید کرد: مردم سامان، بن و شهرکرد از آب 
باالدست زاینده رود برداشت می کنند این در حالی است 
که اصال تونل بهشت آباد زیردست این مناطق است و قطعا 

به خشک ش��دن کارون ارتباطی ندارد و به این مناطق از 
نظر کمبود آب آسیبی نمی رسد، این دقیقا خلط مبحث 

کردن است زیرا برخي دوستان مطالعه نمي کنند.
آیا لوله بن-بروجن براي اصفهان مشکل ساز 

است
 ای��ن اس��تاد دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان گف��ت: لوله

 بن- بروجن ق��رار اس��ت از زاینده رود آب ب��ردارد پس 
قطعا کمبود آب برای اصفهان با این جمعیت اساسی که 
منطقه مرکزی کش��ور را محوریت می کند مشکل ایجاد 
 خواهد کرد، اما سوال اینجا است که آیا فقط تونل ها برای 
چهارمحال و بختیاری مش��کل س��از می شوند؟بصیری 
 ب��ا بی��ان اینکه خش��ک ش��دن چش��مه ها در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ارتباطی به اصفهان ندارد و به دلیل 
کمبود بارش برف در س��ال های اخیر اکثر چش��مه های 
زاگرس کم آب یا خش��ک ش��ده اند، خاطرنشان کرد: در 
حفاری های جدید تونل دستگاه های مدرن پس از کندن 
بالفاصله سیمان را با فشار 4۰ اتمس��فر به دیوارها پمپ 
می کنند و قاعدتا از نفوذ آب به تونل جلوگیری می شود، 
پس چمشه ای اینگونه خشک نخواهد ش��د اگر قرار بود 
این تونل ها نفوذ پذیر باش��د پس آب تونل هم به اعماق 

فرو می رفت.
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ریی��س خانه صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
 اصفهان گفت: دولت ها متاسفانه به جای شکوفایی

 توانایی های بخش تولید، پ��ول نفت را به صورت 
قرص مس��کن تزریق کرده اند و ای��ن بخش های 

مختلف را معتاد کرده است.
 به گ��زارش زاینده رود ب��ه نق��ل از روابط عمومی 
خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان؛ 
محمدرضا برکتین در نشس��ت انجمن ها و شعب 
خانه صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان با مدیرکل 
اس��تاندارد اس��تان ادامه داد: امروز در ش��رایطی 
که منابع مالی محدود شده اس��ت باید به توانایی 

خودمان تکیه کنیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید از مشاوران 
کمک بگیرد ت��ا نقاط ق��وت و ضع��ف واحد خود 
 را بشناس��د، اظهار کرد: با تدبیر و عق��ل و خرد و 
کمک گرفت��ن از کارشناس��ان خبره م��ی توانیم 

شرایط کنونی اقتصاد را پشت سر بگذاریم. 
وی با اش��اره به اینکه باید از فرص��ت هایی که در 
پساتحریم ایجاد می شود، بهترین استفاده را کرد، 
گفت: ما نیاز داریم سرمایه گذاران خارجی بیایند 

و ایده و فکر نو بیاورند. 
برکتین عنوان کرد: کش��وری ک��ه جمعیت جوان 
زیادی دارد، نیازمند افراد خبره برای اس��تفاده از 

این توان است.
رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران هم در 
ادامه این نشست گفت: امسال در نشست سازمان 
جهانی کار، عم��ده تاکید بر حفظ و رش��د صنایع 
کوچک و متوس��ط بود ک��ه وزارت خانه متولی در 
کشور ما هم باید این موضوع را در نظر داشته باشد. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اش��اره به مسایلی 
که این واحدها با آن روبرو هستند، گفت: موضوع 
مهمی که دولت باید االن به آن بپردازد رکود است.

رییس اتاق بازرگانی اصفه��ان حضور هیات های 
تجاری خارجی در ایران و اصفهان را مورد اش��اره 
قرار داد و گفت: اکنون مهمترین مشکل ارتباطی 
ما با دنیا مربوط به مس��ایل بانکی است و سرمایه 
گذاران می گویند ما در تبادالت مال��ی با ایران با 
چالش مواجهیم ک��ه امیدواریم با اجرایی ش��دن 

برجام این تحریم ها هر چه زودتر رفع شود. 
 س��هل آب��ادی تاکی��د ک��رد: ات��اق بازرگان��ی و 
خانه صنعت و مع��دن باید زمین��ه را برای جذب 
سرمایه های خارجی فراهم کنند و برنامه ای برای 
ارائه به این هیات ها داشته باشند. دولت هم شرایط 

و زیرساخت ها را مهیا کند.
رییس انجمن صنایع همگن برق اس��تان اصفهان 
 هم در این جلس��ه عن��وان کرد: نباید ش��رایط به 
گونه ای شود که مردم ما علیه صنعت خود بگویند 

جنس ایرانی نخرید. 
سیدمحسن پورس��عید گفت: به جای نابود کردن 
تولید داخل باید ببینیم چ��ه کنیم که کیفیت باال 
برود. وی ادام��ه داد: اگر کیفی��ت محصوالت باال 
برود، باکی از آینده ش��رکت خود نخواهیم داشت 
و اداره اس��تاندارد باید برای اجرایی کردن حداقل 

استانداردها، مورد حمایت قرار گیرد. 
در پایان نشست، مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
هم ضمن درخواس��ت تعامل بیش��تر تشکل های 

صنعتی اس��تان با اداره استاندارد گفت: در صورت 
رعایت دستورالعمل های اداره استاندارد، کیفیت 
و به دنبال آن، بازارفروش واحدها تضمین می شود. 
غالمحسین شفیعی با بیان اینکه استاندارد، میزان 
حداقل کیفیت است، گفت: کاال می تواند با کیفیت 
باالت��ر از حد اس��تاندارد هم تولید ش��ود که برای 
صادرات باید کیفیت را از حد اس��تاندارد بس��یار 

باالتر ببریم. 
وی بیان کرد: یکی از وظایف انجمن های صنعتی 
باید این باش��د ک��ه در مورد کیفی��ت محصوالت 
صادراتی حساس باشند و جلوی صادرات با کیفیت 
 پایین بایس��تند چراک��ه چنین کاالهای��ی باعث 
می شود بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم. 
وی ادامه داد: انجمن ها باید ب��ه ما بگویند که این 
حد از استاندارد را قبول ندارند و استانداردها باید 

مطابق با کشورهای پیشرفته نوشته شود.
وی تصریح کرد: متاس��فانه توان پرسنلی ما از نظر 
تعداد محدود اس��ت و هر نیروی اداره اس��تاندارد 
اس��تان 1۵۰ واحد را پوش��ش می ده��د و با این 
حجم کار، در س��ال چند بار می تواند به هر واحد 
سرکشی کند؟وی ادامه داد: انجمن های صنعتی 
باید در کنترل کردن استاندارد محصوالت تولیدی 
واحدهای زیرمجموع��ه خود، با اداره اس��تاندارد 

همکاری کنند. 

مدیر مرکز بهداشت ش��ماره یک استان اصفهان گفت: 
امید می رود با آغاز واکسیناسیون فلج اطفال با واکسن 
تزیقي همزمان با نوع خوراکي آن در کنترل و پیشگیري 

از بیماری ها قدم بزرگي برداشته شود.
حمید ترک زاد در مراس��م آغاز واکسیناسیون واکسن 
تزریقي فلج اطف��ال IPV( ) ب��ا بیان اینک��ه در مرکز 
بهداشت ش��ماره یک اصفهان پوش��ش واکسیناسیون 
بیش از 9۰ درصد اس��ت، اظهار کرد: واکسیناسیون در 
مرکز بهداشت شماره یک عالوه بر کودکان بومي براي 

کودکان اتباع بیگانه نیز انجام مي شود.
وي با بیان اینکه واکسینه کردن کودکان دارک، زینبیه 
و دوطفالن و شرق اصفهان توسط مرکز بهداشت شماره 
یک انجام می شود، افزود: واکسینه کردن کودکان اتباع 

بیگانه شرق اصفهان نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر مرکز بهداشت ش��ماره یک استان اصفهان با بیان 
اینکه حدود 4۰ س��ال از آغاز واکسیناسیون فلج اطفال 
کودکان می گذرد، اضاف��ه کرد: آغاز واکس��ینه کردن 
کودکان با واکسن تزریقي فلج اطفال گام بزرگي در ریشه 

کن کردن فلج اطفال در کشور خواهد بود.
IPV تقویت ایمني کودکان با تزریق واکسن

هم چنین، مدیر گروه مبازره با بیماری ها مرکز بهداشت 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه فلج اطف��ال یک بیماري 
مس��ري و عفوني اس��ت، اظهار کرد: حدود 4۰ سال از 
واکس��ینه کردن کودکان براي پیشگیري از فلج اطفال 
با واکسن خوراکي می گذرد و علت عمده استفاده از این 
نوع واکسن ارزان بودن، س��هولت تزریق و ایمني براي 

کودک بوده است.
مس��عود زندیه با بیان اینکه از س��ال 1367 س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ي تصمی��م گرف��ت ت��ا اقداماتي در 
جهت ریش��ه کني فلج اطفال انجام ده��د، اضافه کرد: 
از س��ال 2۰۰1۵ تا کنون تنه��ا 41 مورد فل��ج اطفال 
مش��اهده ش��ده اس��ت ک��ه بیش��ترین آم��ار مربوط 
 ب��ه پاکس��تان و افغانس��تان اس��ت.وي تصری��ح کرد:

 ریش��ه کني فلج اطفال در کش��ور از اهمیت بسیاري 
برخوردار اس��ت؛ زیرا دو کش��وري که بیش��ترین آمار 
مبتالیان به فلج اطفال در جهان را دارند، در همسایگي 

ایران هس��تند.مدیر گروه مب��ازره ب��ا بیماری ها مرکز 
بهداش��ت اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه از جمله 
 IPV دالیل اس��تفاده از واکس��ن تزریقي) فلج اطفال 
 ایمني بر علیه بیماری ها و تقویت ایمني( است، گفت: 
زمان مناسب تزریق واکسن از 14 هفتگي به بعد است 
و در کشور تصویب ش��د تا این واکسن در چهار ماهگي 
 نوزاد به هم��راه واکس��ن خوراکي تزریق ش��ود.زندیه

 با اش��اره به اینکه هدف نهایي ریش��ه کني فلج اطفال 
تقویت ایمني کودکان است، افزود: واکسن فلج اطفال 
جایگزین واکسن خوراکي فلج اطفال نیست و عوارض 
تزریق واکسن همانند عوارض س��اده واکسن خوراکي 

مانند قرمزي و درداست.
وي با بیان اینکه واکس��ن تزریقي فل��ج اطفال قبال در 
کشورهاي پیشرفته استفاده می شد و گرانقیمت است، 
خاطر نشان کرد: این واکسن از کشور هلند وارد کشور 
می شود.در پایان مراس��م با تزریق واکسن تزریقي فلج 
اطفال IPV(( به س��ه نوزاد تزریق این واکسن در مرکز 

بهداشت ابن سینا آغاز شد.

فرمانده هوانیروز اصفهان با اشاره به صالبت ایران در دنیا گفت:رزمندگان ما 
در جنگ به گونه ای از دین و ناموس خود دفاع کردند که مطمئن باشید تا 

۵۰سال آینده و پس از آن جنگی در این کشور رخ نخواهد داد.
امیر س��رتیپ دوم خلبان نوربخش باقری پ در مراسم بازگشایی مدارس و 
نواختن زنگ مقاومت در مدرسه ش��اهد عطیه اصفهان اظهار داشت: امروز 
تقارن زیبایی از ایام مبارکی همچون عرفه و روز نیایش، بازگشایی مدارس 

و هفته دفاع مقدس را در پیش رو داریم.
وی افزود: اگر 2۰۰ سال جنگ های اخیر ایران را دنبال کنیم متوجه این نکته 
می شویم که ما در هر جنگی گوشه ای از خاک کشورمان را از دست دادیم 
اما در طول هشت سال دفاع مقدس حتی سرسوزنی از مساحت کشورمان را 
به دشمن ندادیم.وی ادامه داد: شاید ما نتوانیم جنگ هایی که در 2۰۰ سال 
اخیر انجام شده را درک کنیم اما افرادی که این حماسه ها را خلق کردند در 
میان شما هستند و به راحتی می توان درک کرد چه افرادی با دست خالی 

چنین حماسه بزرگی خلق کردند.
امیر باقری با بیان اینکه دفاع ما مقدس است چراکه از مقدسات کشورمان 
 دفاع کردیم، بیان داش��ت: در هر کش��وری جنگ ش��ود تم��ام جوانان آن 
می جنگند اما ما در کنار حفظ خاک میهن می خواستیم اراده، ایستادگی 
 و پایمردی تبلور و رشد سیاس��ی خود را به جهانیان ثابت کنیم و از میهن، 
دین و ناموس خود به گونه ای دفاع کردیم که مطمئن باش��ید تا ۵۰ س��ال 

آینده نیز در این کشور جنگی رخ نخواهد داد.
وی اضافه کرد: ما حتی در دوران مذاکرات سیاسی نیز به تنهایی روبه روی 
بزرگ ترین کش��ورهای جهان در  1+۵ ایس��تادیم و هنوز توافق به صورت 
کامل انجام نش��ده برخی کش��ورها برای معذرت خواهی در کشور ما تردد 
می کنند.فرمان��ده مرکز آموزش هوانیروز اصفه��ان تصریح کرد: زمانی که 
مدیران سیاسی کشور ما پای میز مذاکره می نشینند به واسطه ایثارگری ها، 
نیروهای مس��لح، انس��جام ،همدلی و همزبانی مردم و رهبری رهبر فرزانه 
انقالب محکم و قرص در برابر دشمنان صحبت کرده و خواسته های خود را 

به افراد پشت میز تحمیل می کنند.
وی اضافه کرد: دست ما رزمنده ها باید به واسطه ساخته های دانشمندان و 
صنعت گران پر باشد تا مشت سیاس��ت مداران ما نیز در برابر دیگر کشورها 
پر باشد و شما دانش آموزان امروز جزو کسانی هستید که نقش هایی را در 

دفاع از کشور در آینده خواهید داشت.

رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: 
سینما ایران باید سینما باقی بماند

رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: سینما ایران باید سینما باقی بماند 
و در صورت تخریب یا تغییر کاربری، عمل خ��الف قوانین و مقررات انجام 

شده است.
مهدی سیدین نیا پیرامون اینکه آیا تخریب سینما ایران اصفهان صحت دارد 

یا خیر، اظهار کرد: من هم این موضوع را شنیده ام.
وی با بیان اینکه تاکنون سینماهای ایران، اندیشه و 22 بهمن به حوزه هنری 
تحویل داده نشده است، افزود: سینما ایران نباید تغییر کاربری پیدا کند و 

باید سینما باقی بماند و تخریب آن خالف قوانین و مقررات است.
 رییس حوزه هنری اس��تان اصفه��ان با بیان اینکه ش��نیده ام قرار اس��ت 
سینما ایران به بخش خصوصی واگذار و تبدیل به مجتمع تجاری شود، اضافه 
کرد: با توجه به اینکه این سینما نیز جزو لیستی است که مقام معظم رهبری 
دستور انتقال آن را از بنیاد شهید به حوزه هنری داده بودند، دوستان حقوقی 

حوزه هنری در حال پیگیری هستند تا انتقال انجام شود.
س��یدین نیا اضافه کرد: از دیروز که از موضوع تخریب آگاه ش��دیم، واحد 

حقوقی تهران را از این موضوع مطلع کردیم و آنها نیز موضوع را به دفتر
 مقام معظم رهبری منعکس کردند و تا امروز جوابی برایمان نیامده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی مبنی بر تغییر کاربری سینما ایران اصفهان 
مطرح نبوده و تاکنون هیچ مجوزی داده نشده است.

فرمانده مرکز آموزش هوانیروز اصفهان:

صالبت کشور ایران اندیشه هر جنگی را 
خنثی کرده است

نشست اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان با 
مدیرکل استاندارد استان

تشکل ها؛ ارتقای استاندارد را خواستار شوند

آغاز تلقیح 
واکسن تزریقي فلج اطفال 

در اصفهان

بصیری:

یک پنجم آب بهشت آباد سهم اصفهان است



صبا
شکس�ت  نخس�تین 

سپاهان را رقم زد

ادای احترام تیم 
ملی بسکتبال به 

جان باختگان حادثه منا

تیم فوتبال صبای قم با پیروزی برابر سپاهان اصفهان شانس صدرنشینی را از 
شاگردان فرکی گرفت و خیال استقالل را از ماندن در صدر جدول راحت کرد.
 تیم های فوتبال صب��ای قم و س��پاهان اصفهان در چارچ��وب هفته هفتم

  رقابت ه��ای لیگ برتر دیدار خود را در ورزش��گاه یادگار امام )ره( ش��هر قم 
 برگ��زار کردند ک��ه در پای��ان تیم صبا ب��ا ی��ک گل مقابل مداف��ع قهرمان

  به برتری رس��ید.نیمه اول این بازی ب��ا برتری یک بر صفر ش��اگردان دایی 
خاتمه یافت. جالل الدین علی محمدی در دقیقه ۶ زننده این گل بود. در این 

نیمه یک فرصت عالی برای صبا توسط بیک زاده از دست رفت.
در نیمه دوم نیز تیم س��پاهان برای جبران گل خورده ت��الش زیادی کرد و 
 چندین بار تا آس��تانه گلزنی پیش رفت که در نهایت نتوانس��ت گل خورده

 نیمه نخست را جبران کند و این بازی را با یک گل واگذار کرد. بدین ترتیب 
تیم سپاهان که بدون شکست و با ۱۴ امتیاز در رده دوم جدول قرار داشت  در 
جایگاه خود باقی ماند و خیال استقالل را از حفظ جایگاه خود در صدر جدول 

راحت کرد. صبای قم هم با ۱۰ امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد.

اعضای تیم ملی بس��کتبال ایران در س��ومین و آخرین دی��دار خود در 
مرحله گروهی جام ملت های آسیا با نوار مش��کی وارد زمین شدند و به 
جان باختگان حادثه مک��ه ادای احترام کردند. تیم ای��ران در این دیدار 

۴۴-۱22 مالزی را شکست داد.
 فدراسیون بسکتبال هم با انتشار بیانیه ای این حادثه را تسلیت گفت:حج 
 امس��ال توام با اتفاقات دل خراش��ی برای حجاج ایرانی بود.متاس��فانه

 با خبر شدیم روز گذشته هم تعداد زیادی از حجاج ایرانی جان خود را بر 
اثر حادثه رمی جمرات از دس��ت دادند.کاروان بسکتبال ایران مستقر در 
چانشگای چین ضمن تسلیت به خانواده های این عزیزان جایگاه رفیعی 

را برای شان در پیشگاه خداوند منان آرزو دارد.
 به همین منظ��ور بازیکن��ان و اعضای کادر فن��ی در دیدار ب��ا مالزی با 
نوار مش��کی الصاق ش��ده به روی پیراهن خود وارد زمین ش��دند.  روز 
پنج شنبه در جریان مراسم حج تمتع بیش از ۱۳۰ نفر از هم وطنان جان 

خود را از دست دادند.

ملی پوش تیم بس��کتبال ایران با اش��اره به شرایط خوب تیم ملی گفت: 
امیدوارم این روند با ثبات تیم تا انتهای رقابت ها حفظ شود تا تیم ملی 

به هدفش که المپیکی شدن است، برسد.
 ملی پوش بس��کتبال ای��ران درباره اینک��ه دقایق زیادی در پس��ت پنج

 تی��م ملی نیز بازی می کند، اظها ر کرد: با این که پس��ت تخصصی من 
نیس��ت، ولی س��عی می کنم انجام وظیفه کنم و آنچ��ه که مربی از من 
خواس��ته است را انجام دهم. به  هر  حال به عنوان یک ملی پوش دوست 
دارم حتی اگر کوچک ترین کمکی از دستم بر می آید آن را انجام دهم 
و در خدمت تیم  ملی ایران باشم. این که من در چه پستی بازی کنم را 
سرمربی تیم  ملی تعیین می کند و من وظیفه دارم زمانی که وارد زمین 
 می ش��وم با قدرت آنچه که از من خواس��ته شده را انجام دهم، چرا که 
 م��ی دان��م همه ما ت��الش می کنیم تا ب��ه آنچه که می خواهیم دس��ت

 پیدا کنیم.
 حس��ن زاده ا دا م��ه  داد: هم��ه تی��م در ای��ن مدت ت��الش کردن��د، از 
خانواده های ش��ان دور بودند و با قدرت در این مسابقات شرکت کردند 
تا بسکتبال ایران دوباره المپیکی شود. من نیز به عنوان یکی از اعضای 
ای��ن تیم ه��ر کاری که بتوانم انج��ام خواهم داد و امی��دوارم که نقش 
موثری داشته باش��م. ملی پوش پست چهار ایران با بیان این مطلب که 
انگیزه زیادی دارد، گفت: من در این چند س��ال خیلی س��ختی کشیدم 
 و تا جایی که می توانس��تم تالش کردم تا دوب��اره بتوانم جایگاهم را در 
تی��م  ملی به دس��ت بیاورم. همه اینها با خواس��ت خدا ب��وده که بتوانم 
دوباره پیراهن مقدس تیم کشورم را بر تن کردم و در کنار بهترین ها به 
 میدان بروم. تالش می کنم تا بتوانم تاثیرگذار و در نهایت شاهد موفقیت 
تیم ملی باشم.حسن زاده در پاسخ به این سوال که چقدر آقای باوئرمان در 
شاداب، هماهنگ و تیمی بودن عملکرد ملی پوشان تاثیرگذار بوده است؟ 
 گفت: واقعا ش��اهد عملکرد خوبی از تیم هستیم. آقای باوئرمان همیشه
  تاکی��د می کند ت��ا تیم��ی کار کنی��م و از تمامی پتانس��یل  بازیکنان
  اس��تفاده می کند. او نقش بس��یار زیادی داش��ته و جدا از این که یک

 مربی بزرگ اس��ت به نظرم یک روان ش��ناس خوب نیز هس��ت و من 
واقع��ا تح��ت تاثیر او ق��رار گرفت��ه ام و از کار کردن با ای��ن مربی لذت 
می ب��رم. مطمئن��ا تاثیر کار او نی��ز در تیم  ملی هر روز بیش��تر از دیروز 
دیده می ش��ود. او به خوبی می داند چطور از توانایی بازیکنان اس��تفاده 
کند.ملی پوش فصل گذش��ته د انش��گا ه آ زا د گفت: همه بازیکنان در هر 
زمان��ی ک��ه وارد میدان می ش��وند، با تمام توان ت��الش می کنند تا تیم 
 موفق ش��ود. هدف ما رس��یدن به المپیک بوده و هست و همه برای آن 
مبارزه می کنیم. امیدوارم این روند با ثبات ما تا انتهای مس��ابقات ادامه 
داش��ته باش��د و بتوانیم دل مردم را با قهرمانی در آسیا شاد کنیم. من 
 هم به عنوان یکی از ملی پوش��ان هر چه ک��ه در توان دارم می گذارم تا 

پرچم کشورم به اهتزاز در بیاید.

طارمی جدید در راه است؟
لیگ یک که در این سال ها منبع تغذیه خوبی برای تیم های لیگ برتری 
و تی��م مل��ی بوده در این فصل هم ش��رایط را برای چن��د بازیکن مهیا 
می کند.فصل جدید لیگ یک با توجه به تک گروهی شدن مسابقات، با 
جذابیت بیشتری دنبال می شود. لیگ یک که در این سال ها منبع تغذیه 
خوبی برای تیم های لیگ برتری و تیم ملی بوده در این فصل هم شرایط 
را برای چند بازیکن مهیا می کند. تو چشم ترین بازیکن لیگ، آقای گل 
فصل گذشته لیگ دو است. عماد میرجوان همان راهی را می پیماید که 
پیش تر طارمی ها و وحید امیری ها رفتند. او آقای گل لیگ دو ش��د، در 
لیگ یک می درخش��د و با توجه به س��نی که دارد به زودی لیگ برتری 
می ش��ود. مهاجم 2۰ س��اله آلومینیوم اراک فصل گذشته در سپیدرود 
هجده گل به ثمر رس��اند. همین که بازیکنی می تواند هجده بار دروازه 
حریفان را باز کند، بدون توجه به کیفیت لیگ نشان می دهد که استعداد 
چارچوب شناسی دارد. میرجوان با توجه به قد و قامتش ضربات سر هم 
خ��وب می زند. او در این هفته لیگ یک ه��م در حالی که تیمش دو بر 
صفر عقب بود، دو گل زد تا با چهار گل در آس��تانه صدرنشینی بهترین 
گلزنان لیگ قرار بگیرد. میرجوان با چند انتخاب درست می تواند آینده 
فوتبالی اش را تضمین کند. همان طور که وحید امیری طی دو فصل از 

حضور در لیگ دو به جام ملت های آسیا رسید.

خداحافظی فرکی با هواداران سپاهان
حس��ین فرکی، س��رمربی فوالد با ش��نیدن ش��عارهای منف��ی علیه خود 
و ادام��ه آنه��ا در کن��ار زمی��ن از ه��واداران س��پاهان خداحافظ��ی ک��رد.

س��پاهان در ورزش��گاه ی��ادگار امام مغلوب صبای قم ش��د ک��ه این باخت 
 ب��ا واکن��ش تن��د ه��واداران این تی��م مواجه ش��د. س��پاهانی ه��ا که به 
ورزش��گاه یادگار آمده بودند، در پایان بازی به مدیرعامل باش��گاه فحاش��ی 
کردند و همچنین از حس��ین فرکی خواستند این تیم را رها کند. این شعار 
در ابتدا با واکنش چند بازیکن سپاهان مواجه شد و هواداران اندکی ساکت 
ش��دند اما آنها دوباره اقدام به ش��عار دادن حیاکن رها کن کردند که این بار 
فرکی در واکنش به این ش��عارها با ایما و اش��اره و حرف به آنها فهماند که 

حرفش��ان را گوش می کند و می رود. این حاش��یه عجیب در ش��رایطی 
 رقم خورد که س��پاهان سال گذشته نیز در این ورزشگاه شرایط مشابهی را 
تجرب��ه کرده بود. ام��ا آنها بعد از باخت در یادگار ام��ام با بردهای متوالی 

قهرمان لیگ برتر شدند.
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سیری در دنیای ورزش

دو دیدار پایانی هفته هفتم لیگ برتر امروز برگزار می ش��ود و پس از آن مسابقات 
2۰ روز تعطیل است.

ذوب آهن - نفت تهران
بازی های ای��ن دو تیم همیش��ه زیبا و پرگل ب��وده و معموال تی��م ذوب آهن هم 
موفق می ش��ود نفت تهران را شکس��ت بدهد فصل گذش��ته بازی ای��ن دو تیم 
 در اصفه��ان پرگل بود اما اکنون ش��رایط تیم نفت نس��بت به آن مس��ابقه تغییر 
 ک��رده اس��ت و ش��اگردان منصوری��ان هن��وز ب��ردی در لی��گ برت��ر
  دشت نکرده اند و در انتهای جدول و ش��رایط بحرانی قرار دارند. علیرضا بیرانوند،

 دروازه ب��ان ملی پوش نفت ه��م در دیدار با اس��تقالل با رفت��ارش باعث ناراحتی 
منصوریان شد و بعید است او در این مسابقه در ترکیب اصلی نفت باشد شاگردان 
 گل محمدی اما ش��رایط مناس��بی دارن��د و با ۱۰ امتی��از در رده چه��ارم جدول 
قرار دارند. نبرد این دو تیم مورد توجه هواداران پرسپولیس و استقالل هم هست. 
پرسپولیسی ها گل محمدی را یک گزینه مناسب برای هدایت تیم شان در آینده 

می دانند و منصوریان هم گزینه این فصل سرمربیگری استقالل بود. 
استقالل اهواز- گسترش فوالد تبریز

اس��تقالل اهواز تنها تیم حذف ش��ده لیگ برتری در مرحله یک ش��انزدهم بود 
آبی پوشان اهوازی مقابل تیم دسته دومی کارای شیراز شکست خوردند و اکنون 
نیز مدیرعامل این باشگاه از سمتش استعفا کرده است. استقالل اهواز در این فصل 
با خرید امتیاز تیم فوالد نوین لیگ برتری شد؛ اما اگر این تیم نتواند خوب نتیجه 
 بگیرد شاید دوباره به لیگ یک سقوط کند. این بازی فرصت مناسبی برای شاگردان

 فراز کمالوند است تا به یک برد خوب برسند .اس��تقالل اهواز اگر بتواند در این 
مسابقه نتیجه بگیرد می تواند به وضعیت خود در جدول سامان بدهد.

برای رسیدن به هدف باید تالش کنیم

قهرم��ان پارالمپیک آتن گف��ت: من با جانباز ش��دن به 
باالترین مدال دس��ت یافتم و پس از نائل شدن به افتخار 
جانبازی، بر سکوی قهرمانی پارالمپیک و جهان ایستادم.

هفته دف��اع مق��دس ی��ادآور دالور مردی ها و رش��ادت 
فرزندان این آب وخاک است که با دالوری های خود اجازه 
 ندادند گوش��ه ای از خاک وطن به یغما برود.به مناسبت 
بزرگ داشت هفته دفاع مقدس به س��راغ یکی از مردان 
بزرگ شهر و ش��اخص ترین ورزش��کار حوزه جانبازان و 
معلوالن اس��تان رفتیم تا در مورد پیمودن مس��یرهای 

موفقیت در عرصه جهاد و ورزش با وی هم کالم شویم.
قهرمانی از دیار نصف جهان

علی ن��ادری، جانب��از 7۰ درص��د، قهرم��ان پارالمپیک 
 آت��ن و جه��ان در رش��ته دو و میدان��ی در س��ه م��اده
  )پرتاب نی��زه، دیس��ک و وزنه( از س��ال ۶۰ و در س��ن

 ۱۴ س��الگی به جبهه های حق علیه باطل رهسپار شده 
و به مدت ۶ س��ال در تمام مناطق جنگ��ی اعم از جنوب 
و غرب در برابر دش��منان اس��الم مردانه ایستادگی کرد.

وی در آخرین عملیات والفجر ۱۰ در ش��هر حلبچه براثر 
شیمیایی ش��دن و همچنین اصابت ترکش سه کیلویی 
از گلوله تانک مجروح و با قطع نخاع از ناحیه کمر جانباز 
ش��د.نادری پس  از اینکه به  افتخار جانبازی نائل شد، در 
حالی  که به روی ویلچر نشسته بود، در میدان ها ی بزرگ 
ورزشی برای مملکت و همش��هریان اصفهانی خود با باال 
بردن پرچم سه رنگ ایران افتخارآفرینی کرده و اصفهان 
 از داش��تن چنین قهرمانان��ی در خاک وطن��ش به خود 

می بالد.
نیروی جسمانی قوی مرا زنده نگه داشت

علی نادری، قهرمان پارالمپیک آتن و جهان در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: زمانی که در منطقه بودم، ۱۱ ماه برای 
مرخصی به اصفهان نیام��ده و در تمام این مدت دل تنگ 
 مادرم بودم؛ لحظ��ه ای که با اصابت ترک��ش گلوله تانک 
جان می دادم، از خدا خواس��تم یک مرتب��ه دیگر مادرم 
را ببین��م بعد از ای��ن دنیا ب��روم.وی افزود: در س��ال ۶۶ 
جانباز شدم و دو س��ال و نیم در بیمارستان های مختلف 
بس��تری بوده و ب��ه گفته پزش��کان ب��ا وج��ود برخورد 
ترکش س��ه کیلوی��ی گلول��ه تانک ب��ه ناحیه کم��ر، از 
 قدرت بدنی فوق الع��اده ای برخوردار بودم که توانس��تم

زن��ده بمانم.ای��ن ملی پ��وش تصری��ح ک��رد: ب��ه دلیل 
درد کش��یدن از ناحی��ه کم��ر و دوره درمانم ک��ه زمان 
زی��ادی به ط��ول انجامی��د، نتوانس��تم ادام��ه تحصیل 
بده��م و تصمی��م گرفت��م ب��ه س��مت ورزش روی 
آورده و رش��ته وزنه ب��رداری را انتخ��اب ک��ردم.وی ب��ا 
 بی��ان اینکه ب��ا فعالی��ت در رش��ته وزنه ب��رداری دوباره 
درد کمر به س��راغم آمد و مجبور ش��دم ای��ن ورزش را 
 رها ک��رده و ب��ه دنبال رش��ته ورزش��ی دیگ��ری بروم، 
تاکید کرد: اواخر س��ال 79 نیمه های ش��ب با تماش��ای 
مس��ابقات پارالمپی��ک س��یدنی از تلویزی��ون بس��یار 
احساس��اتی ش��ده و پس از راز و نیاز کردن ب��ا خداوند، 
قاطعانه با خ��ودم عهد بس��تم که با موفقی��ت در عرصه 
ورزش ب��رای کش��ورم افتخارآفرین��ی کن��م. ن��ادری 
 یادآور ش��د: ۱5 روز پ��س  از این تصمیم، به آسایش��گاه

 ش��هید مطهری رفتم و از همان س��ال 79 فعالیت های 
 ورزش��ی من به طور حرفه ای در دوومیدانی رشته پرتاب

 آغاز شد.

افتخ�ارات مل�ی ب�ا ش�رکت در میدان های 
بین المللی

وی با اشاره به کسب مدال برنز در مسابقات قهرمانی کشور 
سال 8۰،  عنوان کرد: به خودم قول دادم در مسابقات بعد 
به مدال طال برسم و همان س��ال در رقابت های انتخابی 
 گروه ملی موفق ش��دم مدال ط��ال را از آن خ��ود کرده و

 س��ال 8۱ به اردوی تی��م ملی دع��وت ش��دم.قهرمان 
پارالمپیک آتن تاکید کرد: در همان س��ال در مسابقات 
جهان��ی فرانس��ه در دو ماده ش��رکت کردم و توانس��تم 
 در پرتاب نی��زه، مدال ط��ال و در پرتاب دیس��ک برنز را

 دریافت کن��م. وی بیان ک��رد: در س��ال 82 رقابت های 
جهانی نیوزلند برگزار ش��د و من با کس��ب مدال در سه 
ماده، پرتاب نیزه، طال، دیس��ک و وزنه هرک��دام به طور 
جداگانه نقره، موفق ش��دم س��همیه ورود به مس��ابقات 
 پارالمپیک آتن 2۰۰۴ را کسب کنم.نادری اظهار کرد: در 
مسابقات پارالمپیک آتن سال 8۳، در یک ماده پرتاب نیزه 
عالوه بر دریافت مدال طال، توانستم دو متر و ۳۰ سانتی متر 
رک��ورد پارالمپیک را بش��کنم و تاکنون هی��چ دونده ای 
 نتوانس��ته این رکورد را بش��کند و همچنان به نام خودم 
ثبت  شده است.وی تصریح کرد: با وجود آسیب دیدگی از 
ناحیه آرنج دستم در رقابت های پارالمپیک، در مسابقات 
اپن اروپا که در فنالند انجام ش��د، حض��ور پیدا کردم و با 
توجه به اینکه کالس ه��ا را ادغام ک��رده بودند، موفق به 

کسب مدال برنز در رشته پرتاب نیزه شدم.
ملی پ��وش تیم مل��ی دو و میدان��ی جانب��ازان گفت: در 
رقابت های بین المللی تون��س در پرتاب نیزه مدال طال و 
در مس��ابقات جهانی چین تایپه در همین ماده و با توجه 
به کالس های ادغامی به نقره دس��ت  یافتم.به گفته وی 
در مس��ابقات بین المللی تونس در پرت��اب نیزه موفق به 

دریافت مدال نقره و همچنین کسب سهمیه پارالمپیک 
آسیایی گوانگ جو شده است و در این رقابت ها با داشتن 

مصدومیت در پرتاب نیزه توانسته به مدال طال برسد.
کناره گی�ری از ورزش حرف�ه ای ب�ه خاط�ر 

بی مهری برخی مسووالن
نادری تاکید ک��رد: آخری��ن حضور م��ن در رقابت های 
برون م��رزی، مس��ابقات جهان��ی ام��ارات ب��وده که به 
خاط��ر نامهربانی ه��ا و کم لطفی های برخی مس��ووالن 
دس��ت خالی به ایران بازگش��تم و نتیج��ه قابل توجهی 
 حاصل نش��د و از همان زم��ان ورزش را برای همیش��ه

 کنار گذاشتم.
 وی ب��ا ابراز گالی��ه از بعضی مس��ووالن ورزش اس��تان،

 عنوان کرد: ۱۱ سال اس��ت که ملی پوش استان اصفهان 
هستم و در این مدت به جز من هیچ کس در اصفهان موفق 
به دریافت مدال المپیکی و پاراالمپیکی نشده اما مسوولین 
به هنگام بازگش��تم از آتن با رکوردشکنی که برای ایران 
به ارمغان آوردم، ب��ا بی مهری رفتار ک��رده و آن طور که 
 شایس��ته اس��ت از نتیجه قهرمانی من تجلی��ل نکردند.

قهرم��ان پارالمپیک آت��ن با تاکی��د بر نح��وه قدردانی 
 و قدرشناس��ی س��ایر مس��ووالن ورزش اس��تان ها از 
قهرمانان شان که به بهترین صورت ممکن انجام می شود، 
تصریح ک��رد: در اصفهان مرا به اس��تانداری دعوت کرده 
و تنها با دو س��که از من تقدی��ر کردند.وی یادآور ش��د: 
 من به عن��وان مربی ه��م ورزش��کاران و ه��م مربیان را 
 آم��وزش داده ام، به طوری که برخ��ی از ای��ن مربیان در 
تیم ملی مشغول فعالیت هستند اما زمانی که با تاسیس 
ورزشگاه قصد خدمت به ورزش استان را دارم، تربیت بدنی 
به دالیل مختلف مخالفت ک��رده و چنین اجازه ای به من 

داده نشده است.

نگاه تخصصی به ورزش جانبازان و معلوالن
نادری با اش��اره به اینکه ورزش حرف��ه ای مربی حرفه ای 
و کاربلد می طلبد، بیان کرد: بای��د تخصصی عمل کرد و 
تنها یک مربی برای تعداد زیادی ورزش��کار دونده کافی 
 نیس��ت؛ در ورزش دو و میدان��ی ب��رای هر نفر ی��ا نهایتا

 دو دونده، یک مربی نیاز است، به ویژه جانبازان و معلوالن 
که مربی باید شناخت کافی به وضعیت جسمانی و سالمت 
آن ها داش��ته باش��د.وی با بیان اینکه تمام موفقیت های 
من به خاط��ر تالش خودم با صرف هزینه های ش��خصی 
بوده و هیچ حمایت مالی یا معنوی از س��وی مس��وولین 
صورت نگرفته اس��ت، افزود: حق  و حق��وق مربی و تمام 
وسایل مربوط به این رش��ته مانند نیزه، وزنه و دیسک را 
 با هزینه ش��خصی خودم تامی��ن کردم.قهرمان تیم ملی

 دو و میدان��ی جانب��ازان تاکید کرد: رفتن مس��ووالن به 
تمرینات ورزشکاران جانباز و معلول و سر زدن به آن ها و 
گفتن تنها یک خسته نباشید، نه بودجه و نه هزینه ای در 
بردارد؛ در حالی  که همین هم دلی ها برای آن ورزش��کار 
حک��م آویختن م��دال طال بر گردن��ش را دارد و بس��یار 
حائز ارزش و اهمیت اس��ت.وی با تش��ویق س��ایر افراد 
 جانباز و معلول به روزانه حداقل 2۰ دقیقه تا نیم س��اعت 
ورزش کردن، اظه��ار ک��رد: ورزش در س��المت روانی، 
روحی��ات، خلق وخوی انس��ان و ن��وع برخوردش��ان در 
جامعه با دیگران و اعضای خانواده بسیار تاثیرگذار است.

نادری عن��وان کرد: ی��ک جانباز گویی عین��ک دودی بر 
 چش��مانش زده و به اطرافش ک��ه می نگرد هم��ه  جا را

 تیره  و تار می بیند حال با ورزش کردن عینک را برداشته 
و دنیا را زیبا و روش��ن نگاه می کن��د.وی تصریح کرد: ما 
 برای س��المتی مان ورزش می کنیم و ورزش را جایگزین

 دارو کرده ایم.

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص(، نظر به اینکه توسط هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص 
فرد مش��روحه ذیل که از کارمندان واحدهای تابعه به علت غیبت غیر موجه رأی قابل پژوهش صادر 
گردیده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رأی مذکور به وی 
مقدور نمی باشد، لذا به استناد تبصره 2 ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی، بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی نسبت به رأی صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر 

نماید و در غیر این صورت رأی مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود.

        نام و نام خانوادگی: محمود سلیمانی       نام پدر: عبدالعلی             عنوان: بهیار  

آگهـی ابـالغ

محب جواد محب - سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی 

به نظر می رسد دو جویباری نامدار ورزش کش��ور، عید قربان را در کنار 
یکدیگر حضور دارند.مس��عود اس��ماعیل پور، قهرمان جویباری کشتی 
 آزاد عکس زیر را در  اینس��تاگرامش منتشر کرده اس��ت که او را در کنار 

محمود فکری نشان می دهد.

لنز دوربین

 قهرمان کشتی کشور در کنار 
مربی استقاللی

دربی قرمز و آبی مربیان، در اصفهان

دیدن دوباره مادرم تنها آرزویم در لحظه جان دادن بود؛

بـاالترین مـدال را 
با جـانباز شدن گـرفتم

م الف:32739
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دانستنی هاراز موفقیت

گام21: هنر سوال کردن را بياموزيد.
گام22: براي خودتان يک مش��اور برگزينيد و از راهنمايي هاي او استفاده 

کنيد.
گام23: شرقي ها اعتقاد دارند که آب جاري منبع انرژي هاي مثبت است! و 
ضروري در زندگي است.پس هر چند روز يک بار زير دوش برويد و بگذاريد 

جريان آب تمام عضالت را ماساژ بدهد.
گام24: ده بار تنفس عميق بکشيد.

گام25: هنگام راه رفتن و نشستن سرتان را باال بگيريد و قوز نکنيد.
گام26: گاهي اوقات تند تند راه برويد.

گام27: وقتي درکاري موفق مي شويد، با خريدن يک هديه براي خودتان 
موفقيت تان را جشن بگيريد.

گام28: استفاده از فرصت ها را بشناسيد.
گام29: براي خودتان گل بخريد.

 گام30: هر وقت احس��اس تن��ش کرديد، به موس��يقي م��ورد عالقه تان 
گوش دهيد.

گام31: تکرار! عبارات تاکيدي را فراموش نکنيد.برخي عبارات تاکيدي مهم 
در زير آمده است.

هر روز هر قدمي که بر مي دارم بهتر و بهتر مي شوم.
 من اين وضعيت را به عشق الهي مي رسانم و به بهبود آن اعتماد کامل 

دارم.
 نعمت هاي کائنات بي شمار هس��تند از اين رو همواره احساس وفور 

نعمت کرده و مي دانم به تمام خواسته هاي بر حق خود مي رسم.
 من کساني را که در حقم بدي کرده اند مي بخشم و آزاد مي شوم.

 من مسوول تمام اتفاقاتي که برايم مي افتد هستم.
 من آرام هستم و مي گذارم تا همه اتفاقات خوب و شگفت انگيز برايم 

رخ دهند.
 امروز، کنترل زندگي خود را در دست مي گيرم.

اهميت ندارد که چ��ه اتفاقي رخ م��ي دهد،نور درون��م از من حمايت
 مي کند.

 من عاشق زندگي هستم و زندگي نيز عشقش را نثار من خواهد کرد.
 با هر دم و بازدم خدا را شکر ميکنم.

گام32: به هر آهنگي که دوست داريد گوش دهيد و با آن برقصيد.
گام33: نعمت سالمتي خود را قدر بدانيد.

گام34: هنر نه گفتن را بياموزيد.
گام35: هنگامي که کودکان بازی مي کنند در آنها دقيق شويد.

گام36: هر چند وقت يکبار خانه تکاني کنيد.
گام37: آمدن بهار را جشن بگيريد.

گام38: کارهايي را که بايد در طول روز انجام دهيد مرور کنيد.
گام39: هر روز، به بازنگري کارهاي همان روز بپردازيد.

گام40: از کساني که شما را مورد ستايش قرار مي دهند، تشکر کنيد.
گام41: خودتان را مورد تحسين و ستايش قرار دهيد.

گام42: سعي کنيد روزهاي تعطيل کمي بيشتر استراحت کنيد و بخوابيد.
گام43: گاهي اوقات تنها ماندن را تجربه کنيد.

گام44: حيوانات اهلي و دست آموز را نوازش کنيد.

دایناسورها رنگی بودند یا سیاه و سفید؟
هر چند سال يک بار تب جديدي درباره دايناسورها شروع مي شود. مثال 
اوايل دهه 90 تب ساختن پارك ژوراس��يک داغ بود. همه مي خواستند 
دايناسورها را دوباره زنده کنند. اواخر دهه 90 بحث داغي درگرفت ميان 
طرفداران و مخالفان فرگشت پرندگان از دايناسورها. قرن بيست و يکم که 
شروع شد ماجراي پرندگان حل شده بود و همه مي دانستند پرنده ها هم 
دايناسور هستند؛ اما هنوز نمي دانستند دايناسورها چقدر شبيه پرنده هاي 
امروزي بودند. نقاش هايي از سراس��ر جهان ش��روع کردند ب��راي انواع 
دايناسورها پروبال کشيدند. خود من آن زمان از اين طرح ها زياد کشيدم؛ 
گرچه خودم طراحي هاي قديمي ام را گم ک��ردم؛  ولي مدارکش موجود 
است! به تدريج که سنگواره هاي بيشتري از دايناسورهاي پردار پيدا شد 
براي ما مشخص شد که دايناسورها واقعا پردارتر از آن بودند که فکرش را 
بکنيد. اگر به شماره 33 دانستنيها نگاهي بکنيد، مقاله اي درباره فرگشت 
پر در آنجا خواهيد يافت. اما تقريبا از دو سه سال پيش تب جديدي درباره 
دايناسورهاي پردار شروع شد. اکنون همه مي دانند که دايناسورها پردار 
بودند؛ ولي واقعا اين پرها چه رنگي بوده است؟ آيا اين پرها مثل پر پرندگان 
امروزي رنگارنگ بودند يا اينکه آن زمان هنوز رنگ هاي متنوع روي پر و 

بال دايناسورها را نياراسته بود؟
اصال رنگ براي چه تکمیل شد؟

جواب سوال خيلي ساده است؛ رنگ مهم ترين عامل ديداري براي جلب 
جفت، اس��تتار، اعالم خطر و ارتباط با ديگر افراد گونه اس��ت؛ چيزي که 
خيلي بديهي است اينجاست که خزندگان )چه خزندگان خونسرد متعارف 
مثل مارها و مارمولک ها و چه پرندگان که طبق رده بندي هاي نوين يک 
گروه ويژه از خزندگان هستند( خيلي به رنگ تکيه کرده اند و درباره رنگ 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. از ديد رنگي خوب آنها بگيريد تا پوست 
و پر و بال رنگي آنها. اما برعکس پستانداران نه تنها ديد رنگي خوبي ندارند؛ 
بلکه هيچ پستاندار رنگارنگي در دنيا وجود ندارد و احتماال در گذشته هم 
وجود نداشته است. درحقيقت اغلب پستانداران اصال نمي توانند رنگ ها 
را ببينند. دنيا براي پستانداران فقط دو رنگ دارد؛ سياه و سفيد. حيواني 
که چش��مش رنگ را نمي بيند، درکي هم از رنگ ندارد و از رنگ ها براي 
جفت يابي اس��تفاده نمي کند )چون جفتش هم مث��ل خودش کوررنگ 
است.( به همين خاطر است که همه پس��تانداران طيفي از سپيد، سياه 
و قهوه اي دارند و فيل صورتي يا خوك س��بز رنگ )به جز در کارتون ها( 
ديده نشده است. ممکن است بپرسيد چرا نخستي ها )راسته ميمون ها( 
مي توانند رنگ ها را ببينند. خب؛ چون برخالف گاو و گوس��فند و سگ و 
گربه، فقط از ميوه ها تغذيه مي کنند و براي اينکه بفهمند ميوه ها رسيده اند 
يا نه، بايد بتوانند دست کم رنگ ميوه هاي رسيده و کال را تشخيص دهند.

آنکی اورنیس
وقتی پيدا شد بر سر رده بندی اش اختالف های زيادی وجود داشت. امروز 
فکر می کنيم آنکی اورنيس )Anchiornis( يکی از خويشاوندان نزديک 
آرکيوپ تريکس )Archaeopteryx( بوده اس��ت. نمونه های رنگدانه 
پرهای کاکل اين دايناسور نش��ان می دهد کاکلش قرمز بوده اما پرهای 
بدنش خاکس��تری تيره بود و ش��اه پرهای بلند روی دست ها و پاهايش 
سياه و سپيد بودند. می دانيم که پرهای تيره مستحکم تر از پرهای روشن 

هستند، پس احتماالً آنکی اورنيس پروازگر ماهری نبوده است.

رمز آرامش در 60 گام )قسمت دوم(

داستان کوتاه

شیوانا     ) از بدخواهت کمک بگیر!(

 )idiom انگليس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هايی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درك و معنايی وي��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تک تک لغات تشکيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايی اين بخش 
از زبان خارجی)دراينجا انگليسی( می افزايد. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همين مورد که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به يک ترجمه کلی برای آن اصطالح رسيد، خود دليلی 

بر زيبايی idiom می باشد.

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

آموزش شهروندی ) نزاع منجر به قتل(زنگ زبان

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

Have one's heart in one's mouth

By heart

          Have one's heart in the right place

قوز باالقوز
هنگامی که یک نفر گرفتار مصیبتی ش��ده و روی ندانم 
کاری مصیبت تازه ای هم ب��رای خودش فراهم می کند 

این مثل را می گویند.
 فردی به خاط��ر قوزی که بر پش��تش ب��ود خیلی غصه

 می خورد. یک شب مهتابی از خواب بیدار شد خیال کرد 
سحر شده، بلند شد رفت حمام. از سر آتشدان حمام که 
رد شد صدای ساز و آواز به گوشش خورد. اعتنا نکرد و رفت 
تو. سر بینه که داشت لخت می شد حمامی را خوب نگاه 
نکرد و ملتفت نشد که سر بینه نشسته. وارد گرمخانه که 
شد دید جماعتی بزن و بکوب دارند و مثل اینکه عروسی 
داشته باشند می زنند و می رقصند. او هم بنا کرد به آواز 
خواندن و رقصیدن و خوشحالی کردن. درضمن اینکه می 
رقصید دید پاهای آنها س��م دارد. آن وقت بود فهمید که 
 آنها از ما بهتران هستند. اگرچه خیلی ترسید اما خودش را 

به خدا سپرد و به روی آنها هم نیاورد.
از ما بهت��ران هم که داش��تند می زدند و م��ی رقصیدند 
 فهمیدند ک��ه او از خودش��ان نیس��ت ول��ی از رفتارش

 خوش شان آمد و قوزش را برداشتند. 
فردا رفیقش که او هم قوزی بر پشتش داشت، از او پرسید: 
»تو چکار کردی که قوزت صاف ش��د؟« او هم ما وقع آن 
شب را تعریف کرد. چند ش��ب بعد رفیقش رفت حمام. 
دید باز حضرات آنجا جمع شده اند خیال کرد که همین 
که برقصد از ما بهتران خوششان می آید. وقتی که او شروع 
کرد به رقصیدن و آواز خواندن و خوش��حالی کردن، از ما 
بهتران که آن شب عزادار بودند اوقات شان تلخ شد. قوز آن 
بابا را آوردند گذاشتند باالی قوزش آن وقت بود که فهمید 
کار بی مورد کرده، گفت: »ای وای دیدی که چه به روزم 

شد ، قوزی باالی قوزم شد!«

سپیده 
بارانی

ایستگاه ضرب المثل

عوامل زمینه ساز اصلی 
پايين بودن آستانه صبر و تحمل افراد 

عصبانيت آنی 
پرخاشگری در مراودات روزمره با ديگران 

تحقير ديگران 
از بروز اتفاق جلوگیری کنید 

 آستانه تحمل خود را در برابر ناماليمات باال ببريد؛ اتفاقات ناگوار لزوماً برای 
ديگران رخ نمی دهند. 

 هنگام مواجهه با مسائلی که باعث برانگيخته شدن عصبانيت شما می شوند 
خشم خود را کنترل کنيد. 

 ورزش کردن به شما کمک می کند تا انرژی خود را تخليه کنيد و در مواقع 
ضروری قادر به کنترل خشم خود باشيد. 

به هيچ وجه هيچ گونه سالح سرد يا گرمی را با خود حمل نکنيد و اجازه حمل 
سالح را به فرزندانتان نيز ندهيد. 

با پرخاشگری موجب برانگيختن عصبانيت افراد نشويد. 
خونسردی خود را حفظ کنيد و سعی کنيد غائله را خاتمه دهيد. 

اصول مذهبی و اخالق��ی را رعايت کنيد و آن ها را در بي��ن افراد خانواده نيز
 ترويج دهيد. 

سعی کنيد با ايجاد و حفظ فضايی دوس��تانه وصميمی در خانه بر عملکرد 
فرزندان خود نظارت کامل داشته باشيد. 

 از رفت و آمد و معاشرت اعضای خانواده با افراردی که شناخت درستی از آن ها 
نداريد يا چندان شايسته و قابل اعتماد به نظر نمی رسند ممانعتت به عمل آوريد. 

 آزادی نامحدود را از زندگی فرزندانتان حذف کنيد و آزادی معقول به همراه 
نظارت کافی در اختيار آنان قرار دهيد. 

در درگيری ها و خصوصاً در مورادی که احتمال خطر جانی برای طرفين نزاع 
وجود دارد به جای مداخله با پليس 110 تماس بگيريد. 

 سعی کنيد در نزاع های خيابانی، به ويژه اگر احتمال استفاده از سالح می رود، 
درگير نشويد و برای پايان دادن به درگيری، از پليس کمک بگيريد. 

 اگر فردی در درگيری بر اثر اصابت چاقو يا هر علت ديگری مصدوم شده است، 
اولويت نجات جان اوست، در اولين فرصت به اورژانس خبر دهيد. 

کودکی امير وقتی خواهر ها و برادرهايش همه توی اين 
حياط با بچه های فاميل بازی می کردند؛  وقتی روزهای 
تابس��تان کوتاه تر از روزهای گرم اين سال ها بود وقتی 
پاييزهايش با آن درخت انار کهنس��ال بيشتر از آن که 
اضطراب مشق های ننوشته باشد روزهای باران پياپی 
بود ، در خواب گذشت . خوابی که سی سال طول کشيد .

امير پنج س��اله يک روز اردی بهش��ت م��اه وقتی آب 
نو به حوض في��روزه ای انداخته بودند ، خالف س��نت 
اهل اين خان��ه لباس هاي��ش را درآورد و پريد وس��ط 
آب . آن روز پن��ج ش��نبه ب��ود و س��اعت دوزاده ظهر و 
هنوز خواهر برادرهای بزرگ تر از مدرس��ه برنگش��ته 
 بودند. توی خان��ه  امير بود و ماماجان��ش و دو تا خواهر 
کوچک ترش.س��مانه و س��ميرا که دو قلو بودند و سه 
س��الگی ش��ان تازه تمام ش��ده بود . ماماجان امير که 
آمد توی حياط ديد که پس��ر توی آب حوض اس��ت و 
خواهر ه��ای دوقلو هم جي��غ و داد می کنن��د . هر چه 

به امير گفت که ح��اال وقت آب تنی نيس��ت بايد صبر 
کند تابس��تان بش��ود و االن هنوز هوا گرم نشده و اصال 
 با اين کاری ک��ه امير م��ی کند برادرهاي��ش بدعادت 
می ش��وند و آن ها درس دارند ، گوش نکرد . برادرهای 
امير محس��ن و صمد می رفتند   دنبال عاطف��ه و او را 
از مدرس��ه می آوردند . آن روز وقتی هر س��ه نفر با هم 
از مدرس��ه برگش��تند ، ديدن��د امير توی آب اس��ت و 
انگار کس��ی هم جلويش را نگرفته و خوش ش��ان آمد 
و برادرهای ه��م کيف های مدرس��ه را کنار حوض ول 
دادند و لباس کندند و پريدند توی آب.پدرش��ان برای 
 ناهار م��ی آم��د خان��ه . دکان آهنگری را می بس��ت و

 می آمد ناهارش را می خورد و چرتی م��ی زد و دوباره 
 برم��ی گش��ت دکان را ب��از می ک��رد و تا غ��روب کار

 می کرد . آن روز اردی بهش��ت ماه وقتی ديد که رسم 
آب تنی را به هم زدند ش��اکی ش��د و کتک مفصلی به 
هر س��ه يش��ان زد . امير را هم حبس کرد توی انباری 
و درش را قفل ک��رد و رفت . ناهار ه��م نماند . ماماجان 
بيچاره ه��ر چند وقت م��ی رفت و اميرجان��ش را صدا 
می ک��رد . خيالش راحت می ش��د و بر می گش��ت به 
 کاره��ا م��ی رس��يد . غروب ش��د و ش��ب ش��د و پدر

 بر نگشت . ماماجان دم در انباری نشسته بود و بچه ها 
هم کنارش  بودند که پدر آمد . از دم غروب به اين طرف 
ماماجان هر چه امير را صدا کرده بود جوابی نش��نيد و 
همين بود که بسط نشسته بود کنار انباری و بچه ها يکی 

آمده بودند ور دل ماماجان شان .
 در را باز ک��رد و هم��ه ديدند ک��ه امي��ر آرام خوابيده

 است . پدر امير را بغل کرد و آورد توی رخت خوابش دراز 
کرد . امير ناهار نخورده بود و شام هم نخورد .

هيچ کس جرئت نکرد چيزی به پ��در بگويد و هر کس 
به دم پختک از ناه��ار مانده نوك نوکی ک��رد و رفتند 

که بخوابن��د . از آن روز به بعد امير از خواب بيدار نش��د 
که نش��د . هر چند وقت يک بار دکتر می آوردند باالی 
سر امير و دکتر می گفت که اين حال حال آدم بيهوش 
نيس��ت . ح��ال آدم توی اغم��ا و به اصطالح پزش��کی 
 توی کما رفته نيس��ت . اين فقط يک خ��واب طوالنی 
است .کسی يادش نمی آيد از آن به بعد ماماجان و پدر 

بيشتر از چند کلمه با هم حرف زده باشند . 
بيا غذا بخور . سمانه سرما خورده . فاميل از شهرستان 
فردا می آين��د و پول را گذاش��تم روی پي��ش بخاری 
 و از همي��ن حرف ها . س��ی س��ال گذش��ت و همه ی

 بچه ها رفتند س��ر خانه و زندگی شان و ماماجان مانده 
بود و امير و پدرش. امير حاال يک پس��ر سی و پنج ساله 
بود و حاال چند تار موی س��فيد هم روی ش��قيقه اش 
آمده بود . پدر پير ش��ده بود و ناتوان و ه��ر روز می آمد 
توی اتاق امي��ر و فقط نگاهش می ک��رد. تا اين که يک 
روز خبر آوردند که س��کته ک��رده توی هم��ان دکان 
آهنگری . چند روزی بيمارس��تان ب��ود و بعد آمد خانه 
و توی رخت خواب اس��ير ش��د و از زبان افتاد تا اين که 
پيمانه اش تمام ش��د .چه��ل روز بعد امير بيدار ش��د . 
ماماجان و امير باهم کلی حرف زدن��د . رفتار امير مثل 
 يک مرد س��ی و پنج س��اله بود . همه چي��ز را بلد و بود

 می فهميد . انگار نه انگار که از س��ی سال پيش به اين 
طرف خواب بوده . ماماجانش لباس های عيدی که هر 
سال برای امير می خريده را نشانش داد . لباس هايی که 
امير همه را پوش��يده بود . امير لباس ها را جمع کرد و 
 آورد وسط حياط . به حوض نگاهی کرد . دلش آب تنی

 می خواست . همه ی لباس ها را ريخ وسط حوض .
 لب��اس ه��ا خيس می ش��دند و س��نگين می ش��دند 
و يک��ی يک��ی م��ی رفتن��د ت��ه آب . امير غص��ه دار 
پدرش ب��ود که خيال می ک��رده امير او را نبخش��يده . 
لب��اس پن��ج س��الگی اش آخري��ن لباس��ی ب��ود که 
 رف��ت ت��ه آب . امي��ر ت��وی اي��ن س��ی س��ال گريه

  نکرده ب��ود . حاال می خواس��ت يک دل س��ير به حال 
خيلی ها به غير از خودش گريه کند .

مرد برنج فروش��ی بود که به درس های ش��يوانا بس��يار 
عالقه داشت؛  اما به خاطر ش��غلی که داشت مجبور بود 
روزها در بازار مشغول کار باشد و شب ها نيز نزد خانواده 
برود. روزی اين مرد نزد ش��يوانا آمد و به او گفت: در بازار 
کس��ی هس��ت که بدخواه من اس��ت و اتفاقا مغازه اش 
درس��ت مقابل مغازه من اس��ت. او عطاری داشت،  اما از 
روی کينه و دشمنی برنج هم کنار اجناسش می فروشد 
و دائم حرکات و سکنات من و شاگردان و وضع مغازه ام 
را زير نظر دارد و اگر اشتباهی انجام دهيم بالفاصله آن را 
برای مشتريان خود نقل می کند. از سوی ديگر به خاطر 
نوع تفکرم اهل آزاردادن و مقابله مثل نيس��تم و دوست 
هم ندارم با چنين ش��خصی درگير ش��وم. مرا راهنمايی 

کنيد که چ��ه کنم!؟ ش��يوانا با لبخند گف��ت: اينکه آدم 
بدخواهی با اين سماجت و جديت داشته باشد، آنقدرها 
هم بد نيست! بدخواه تو حتی بيش��تر از تو برای بررسی 
و ارزيابی و تحليل تو و مغازه ات وقت گذاش��ته اس��ت و 
وقت می گذارد. ت��و وقتی در حال خودت هس��تی او در 
حال فکر کردن به توس��ت و اين يعنی ت��و هر لحظه می 
توانی از نتيجه تالش های او به نفع خودت استفاده کنی.
 من به جای تو بودم به طور پيوس��ته مشتريانی نزد عطار

می فرس��تادم و از او در م��ورد تو پرس و ج��و می کردم. 
او هم آخرين نتيجه ارزيابی خ��ودش در مورد کم کاری 
ش��اگردان يا نواقص و معاي��ب موجود در مغ��ازه ات را 
برای آن مش��تری نقل می کند و در نتيجه تو با کمترين 

 هزينه از مش��ورت يک فرد دقيق و نکته س��نج استفاده
 به��ره من��د م��ی ش��وی! بگ��ذار بدخ��واه ت��و فک��ر 
کن��د از ت��و ب��ه خاط��ر ش��رم و حياي��ی و احت��رام 
واکن��ش ن��ی  توا نم��ی  و  داری   و حرمت��ی ک��ه 

 نش��ان دهی، جلوتر اس��ت. از بدخواهت کم��ک بگير و 
نواقص ات را جب��ران کند. زمان که بگ��ذرد تو به خاطر 
استفاده تمام وقت از يک مش��اور شبانه روزی مجانی به 
منفعت می رسی و عطار سرانجام به خاطر مشورت شبانه 
روزی مجانی و بدون س��ود برای تو س��ربراه خواهد شد. 
نهايتا چون تو بی نقص می شوی، و از همه مهم تر واکنش 
ناشايست نشان نمی دهی، او نيز کمال و توفيق تو را تائيد 

خواهد کرد و دست از بدخواهی برخواهد داشت.

روزی که امیر گریه کرد !

کاریکاتور

فال روزانه
فروردین 

به دنبال بهترين چيزها باشيد و به کمتر از آن هم رضايت ندهيد. انرژی بسيار زيادی 
در وجود شما نهفته است که شما را به موفقيت در تمامی جنبه های زندگی هدايت 
 می کند. کنترل اين وضعيت را به دست گرفته و به احساسات خود اهميت داده و

 بر اس��اس آنها عمل کنيد. بخاطر اين که فکر می کنيد کاری باعث ضربه زدن به 
احساس کسی خواهد شد از انجام آن خودداری نکنيد. 

اردیبهشت
هر چقدر بيشتر اين دست و آن دست کنيد انرژی و وقت ارزشمند خودتان را بيشتر 
هدر خواهيد داد. يک تصميم منطقی بگيريد و از انتخاب خود مطمئن باشيد و ترديد 
به خودتان راه ندهيد. تمام تالشتان را در رابطه با آن بکنيد و اگر باز هم به نتيجه مورد 

نظرتان نرسيديد راه ديگری را انتخاب کنيد. 
خرداد 

مس��ائل مربوط به رابطه عاطفيتان امروز آنقدر وقتتان را خواهند گرفت که وقت 
زيادی برای چيزهای ديگر نخواهيد داشت. هرچقدر هم اهداف بزرگی در سر داشته 
 باشيد تا زمانی که مسائل و مش��کالت مربوط به رابطه عاطفی خود را حل نکنيد

 نخواهيد توانس��ت روی برنامه ريزی و رسيدن به آنها تمرکز کنيد. اگر ياد بگيريد 
 کمتر حرف بزنيد و بيش��تر گوش کنيد حل ک��ردن اين مش��کالت کار چندان

 پيچيده ای نخواهد بود. 
تیر

امروز فرصت خوبی است تا به اهدافتان در محل کارتان فکر کنيد و ببينيد که آيا 
جايی از راه را اشتباه نرفته ايد. نيازی نيست تمام برنامه هايتان را عوض کنيد، کافی 
است وضعيت موجود را بررسی کنيد و قبل از تصميم گيری در مورد قدم بعدی تان 
تغييرات الزم را اعمال کنيد. در هر صورت تمام روزتان را به اين موضوع اختصاص 
ندهيد. اين نکته را به ياد داشته باشيد که شوخ طبعی خود را در هر موقعيتی حفظ 

کنيد و با انرژی باشيد.  
مرداد 

امروز از آن روزهايی است که يک جرقه در ذهنتان کافی است تا به آن شاخ و برگ 
داده و آن را به پروژه ای بزرگ تبديل کنيد. از انرژی امروز استفاده کرده و روياهای تان 
را به مرحله اجرا در بياوريد. اگر تالش کنيد نتايج بسيار خوبی بدست خواهيد آورد. 

امروز دوست نداريد در مورد آنچه که در ذهن تان می گذرد حرف بزنيد. 
شهریور

احساس می کنيد در يک گردباد گرفتار شده ايد، همه چيز دور سرتان می چرخد 
و انگار کنترل همه چيز از دستتان خارج شده است. اصال خودتان را نگران نکنيد و 

تسليم وضعيت موجود شويد و بگذاريد هرچه می خواهد بشود.

مهر
وقت آن رسيده است که هدايت امور را به دست بگيريد. امروز انرژی شما بسيار زياد 
است و قدرت تأثيرگذاری بسياری روی ديگران خواهيد داشت. در هيچ زمينه ای 
خودتان را کنار نکشيد و با اعتماد به نفس تمام در هر کاری که دل تان می خواهد 

شرکت کنيد؛ خيال تان راحت باشد که همه چيز به نفع شما تمام خواهد شد. 
آبان

با زياده طلبی ذهن خودتان را درگير نکنيد و روی داشته های تان تمرکز کنيد. به 
ندای درون تان گوش کنيد و آنچه به نظرتان درست است را انجام دهيد. شما به طور 
غريزی می دانيد که چه کاری درس��ت و چه کاری نادرست است. وقت خودتان را 
صرف موضوعات بی معنی و بی اهميت نکنيد و روی اولويت های تان متمرکز شويد. 

آذر
امروز برای شما روزی فوق العاده است. هرچقدر به احساس خود اهميت بدهيد موفق 
 تر خواهيد بود. به احتمال خيلی زياد چيزهای جديدی که اکنون وارد زندگی تان 
می شوند، بعدا اهميت بيشتری به دست خواهند آورد. به اين که قلبتان می داند کدام 

راه را بايد در پيش بگيرد اعتماد داشته باشيد. 
دی

 امروز به نظر می رسد که ديگران به اندازه ای که شما انتظار داريد مسائل را جدی
 نمی گيرند. اما بد نيس��ت اين را به عنوان يک نش��انه در نظر بگيريد. ش��ايد اين 
 ش��ما هس��تيد که بايد کمی به خودتان آس��ان بگيريد و کارها را ب��رای خودتان

 سخت نکنيد. زندگی يک بازی است. ما در برابر عظمت اين جهان نقطه ای بيش 
نيستيم و زندگی مان در مقايسه با آن به اندازه چشم بر هم زدنی است. 

بهمن
امروز هيچ فرصتی را از دست ندهيد، حتی اگر اين فرصت ها در آغاز کار به نظرتان 
خيلی مسخره و بی اهميت برسند يکی از آنها می تواند شانس بزرگی برای شما باشد. 
يادتان باشد که موفقيت به شکل يک تابلوی بزرگ راهنما خودش را به شما نشان 
نمی دهد. ثروت و موفقيت زمانی به سراغ ش��ما خواهند آمد که آزادانه و بر اساس 

احساس درونی تان عمل کنيد. 
اسفند

وقت آن رسيده است که نقشه هايتان را به مرحله عمل برسانيد. انرژی بسيار زيادی 
در درون شما برای برقراری ارتباطات ارزشمند با ديگران نهفته است. يادتان باشد که 
يک دست صدا ندارد و با کمک و همکاری ديگران کارها خيلی راحتتر انجام خواهند 
شد. اگر به کمک نياز داريد از ياری خواستن از دوستان و نزديکان تان ابايی نداشته 
 باشيد. مطمئن باشيد آنها نيز مش��تاق کمک کردن به شما هستند و اگر کاری از

 دست شان بربيايد با کمال ميل آن را انجام خواهند داد. 

حسابی ترسیدن

خوش قلب بودن

از حفظ/ از بر
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
6/528 برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای ش��ماره 4530 – 94/4/18 – قدیرعلی جوی فرزند اسمعیل به شناسنامه ش��ماره 487 شهرضا و شماره ملی 
1198891726 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 752 به مساحت 41/80 مترمربع که به انضمام 

ششدانگ پالکهای 6416 و 6417 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
2.رای شماره 4814 – 94/4/25 – حیدرعلی خلیلی شهرضائی فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 506 شهرضا و 

شماره ملی 1198794887 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1873 به مساحت 66/40 مترمربع.
3.رای ش��ماره 2135 – 94/3/5 – فیض اله ناظم فرزند حس��ن به شناس��نامه ش��ماره 267 ش��هرضا و شماره ملی 
1198808462 شش��دانگ قس��متی از یک باب مغازه با س��اختمان فوقانی و تحتانی آن مفروزی از پالک 1921 به 
مساحت 127 مترمربع که به انضمام شش��دانگ پالک 1924 جمعا تش��کیل یک باب مغازه با س��اختمان فوقانی و 

تحتانی آن را داده است.
4.رای ش��ماره 4309 – 94/4/14 – محمدعلی نازی فرزند حس��ن به شناسنامه شماره 115 ش��هرضا و شماره ملی 

1198879319 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2092 به مساحت 26/25 مترمربع.
5.رای شماره 2670 – 94/3/30 – ابراهیم پایان فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 18 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره 
ملی 1199208884 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2380 به مساحت 142 مترمربع.درازاء28حبه مشاع 

از72حبه ششدانگ که تمامت12حبه مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف صفرمهتری می باشد.
6.رای شماره 4733 – 94/4/24 – حبیب اله رزی شهرضا فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 1021 شهرضا و شماره 
ملی 1199006327 ششدانگ دو باب مغازه با ساختمانهای تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 4101 به مساحت 

399/79 مترمربع.
7.رای شماره 4765 – 94/4/24 – حبیب اله رزی شهرضا فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 1021 شهرضا و شماره 
ملی 1199006327 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مخروبه قدیمی مفروزی از پالک 4101 به مساحت 

ششدانگ 263/46 مترمربع.
8.رای ش��ماره 4766 – 94/4/24 – شیما استادخانی فرزند عباس��علی به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190033402 
شهرضا دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مخروبه قدیمی مفروزی از پالک 4101 به مساحت ششدانگ 

263/46 مترمربع.
9.رای ش��ماره 4767 – 94/4/24 – زهرا رزی ش��هرضا فرزند سیف اله به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190190826 
شهرضا دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مخروبه قدیمی مفروزی از پالک 4101 به مساحت ششدانگ 

263/46 مترمربع.
10. رای شماره 3075 – 94/4/8 و رای اصالحی 4609– 94/4/21 – غالمرضا یزدانی فرزند محمدعلی به شناسنامه 
شماره 762 شهرضا و شماره ملی 1199141501 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8055 که قبال 3003/2 

بوده به مساحت 261/10 مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

11. رای ش��ماره 3042 – 94/4/7 – اسماعیل نجفی سوالری فرزند ابراهیم به شناس��نامه شماره 8 حوزه 1 مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199587117 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 39/2 به مساحت 268/55 

مترمربع.
12. رای شماره 4213 – 94/4/13 – احس��ان یزدی فرزند حسین به شناسنامه شماره 8570 حوزه 1 شهری شهرضا 
و شماره ملی 1199920657 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 109 به مساحت 

ششدانگ 150/93 مترمربع.
13. رای ش��ماره 4214 – 94/4/13 – اسماعیل یزدی فرزند حسین به شناسنامه ش��ماره 1775 قمشه و شماره ملی 
1199326003 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه س��ه طبقه مفروزی از پالک 109 به مساحت ششدانگ 

150/93 مترمربع.
14. رای شماره 2759 – 94/3/31 – محمدرضا محسن پور شهرضا فرزند رمضان به شناسنامه شماره 221 شهرضا 

و شماره ملی 1199144002 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت 116 مترمربع.
15. رای ش��ماره 4783 – 94/4/24 – حمیدرضا اس��کندری شهرضا فرزند پرویز به شناسنامه ش��ماره 144 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199412937 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 176 به مساحت 

ششدانگ 169/25 مترمربع.
16. رای شماره 4784 – 94/4/24 – زهره جلی فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره 3881 حوزه 1 شهری شهرضا 
و شماره ملی 1199873764 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 176 به مساحت ششدانگ 

169/25 مترمربع.
17. رای ش��ماره 4752 – 94/4/24 – رضوان انصاریپور فرزند عبدالرسول به شناس��نامه شماره 17 حوزه 1 مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199605913 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 489 باقیمانده و 

11581 و 13138 به مساحت ششدانگ 170/75 مترمربع.
18. رای شماره 4753 – 94/4/24 – زهرا محس��نی فرزند عبدالرسول به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190216264 
شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 489 باقیمانده و 11581 و 13138 به مساحت 

ششدانگ 170/75 مترمربع.
19. رای شماره 3041 – 94/4/7 – احمدرضا قبادی شهرضا فرزند یعقوب به شناسنامه شماره 269 حوزه 3 شهرضا 

و شماره ملی 1199391883 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 541 به مساحت 109/72 مترمربع.
20. رای شماره 11966 – 93/11/29 – حبیب اله مطهر فرزند رسول به شناسنامه شماره 1324 شهرضا و شماره ملی 

1199191957 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 835 به مساحت 156/80 مترمربع.
21.رای ش��ماره 4195 – 94/4/13 – عباس اطرش��ی فرزند تقی به شناسنامه ش��ماره 273 اصفهان و شماره ملی 
1284378519 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 959 و 959/1 به مساحت ششدانگ 

168/22 مترمربع.
22.رای شماره 4196 – 94/4/13 – منصوره اطرش��ی فرزند عباس به شناسنامه شماره 1235 شهرضا و شماره ملی 
1199177091 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 959 و 959/1 به مساحت ششدانگ 

168/22 مترمربع.
23.رای شماره 4760 – 94/4/24 – علی کاویانپور فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 8666 حوزه 1 شهری شهرضا 
و شماره ملی 1199921610 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 985 به مساحت 174/24 مترمربع.

24.رای ش��ماره 4104 – 94/4/10 – عباس اطرش��ی فرزند تقی به شناسنامه ش��ماره 273 اصفهان و شماره ملی 
1284378519 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1008 به مساحت 185/84 مترمربع.

25.رای ش��ماره 9455 – 93/10/7 – مسعود ش��هریاری فرزند امیرعلی به شناسنامه ش��ماره 531 حوزه 1 مرکزی 
سمیرم و شماره ملی 1209367866 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1068 به مساحت 

ششدانگ 280/19 مترمربع.
26. رای شماره 4756 – 94/4/24 – سیدرضا میرمحمدی فرزند محمد به شناسنامه شماره 20977 شهرضا و شماره 
ملی 1198489642 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 1079 

به مساحت ششدانگ 136/44 مترمربع.
27. رای ش��ماره 4757 – 94/4/24 – فرنوش براهیمی فرزند حبیب اله به شناسنامه ش��ماره 6520 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199900151 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی 

از پالک 1079 به مساحت ششدانگ 136/44 مترمربع.
28. رای شماره 4704 – 94/4/23 – محمودرضا شوقی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 188 حوزه 3 شهرضا و شماره 

ملی 1199391077 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1092 به مساحت 295 مترمربع.
29. رای ش��ماره 2983 – 94/4/7 – محمدمهدی گلزار فرزند پرویز به شناس��نامه ش��ماره 1063 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199399825 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1176 به مساحت 

ششدانگ 311/50 مترمربع.
30. رای شماره 2984 – 94/4/7 – نرجس السادت بحرینی فرزند سیدمرتضی به شناسنامه شماره 1659 شهرضا و 
شماره ملی 1199225290 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1176 به مساحت 

ششدانگ 311/50 مترمربع.
31. رای ش��ماره 4278 – 94/4/13 – نعمت اله دهقان فرزند عباسعلی به شناسنامه ش��ماره 207 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199371671 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1193 و 1193/1 به مساحت 

ششدانگ 181/82 مترمربع.
32. رای شماره 4279 – 94/4/13 – لیال قادری فرزند عبدالحسین به شناس��نامه شماره 768 شهرضا و شماره ملی 
1199201332 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1193 و 1193/1 به مساحت ششدانگ 

181/82 مترمربع.
33. رای ش��ماره 3457– 94/4/8 – حمی��ده ایزدی فرزند هادی به شناس��نامه ش��ماره 7 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199618748 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1601 به مساحت ششدانگ 320/09 

مترمربع.
34. رای شماره 3464– 94/4/8 – مهدی ایزدی وصفی فرزند امراله به شناس��نامه شماره 660 آبادان و شماره ملی 
1817124900 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1601 به مساحت ششدانگ 320/09 

مترمربع.

35. رای شماره 2625 – 94/3/27 – افسانه کبیری فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 84 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199412333 ششدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانی آن مفروزی از پالک 1644 به مساحت 14/25 مترمربع.

36.رای ش��ماره 1497 – 94/2/19 – محمود س��منان فرزند قاس��م به شناس��نامه شماره 8 ش��هرضا و شماره ملی 
1199071171 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1653 به مساحت ششدانگ 397/5 

مترمربع.
37.رای شماره 1498 – 94/2/19 – ناهید موالئی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 19490 شهرضا و شماره ملی 
1198474807 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1653 به مساحت ششدانگ 397/5 

مترمربع.
38. رای ش��ماره 4748 – 94/4/24 – فاطمه وحیدیان فرزند محمد به شناسنامه ش��ماره 141 آبادان  و شماره ملی 

1817096729 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1724 به مساحت 166/50 مترمربع.
39.رای ش��ماره 2758 – 94/3/31 – قربانعلی عبدالی بارند فرزند کریم قلی به شناس��نامه شماره 1 حوزه 1 مرکزی 
سمیرم و شماره ملی 11209739992 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 142/28 مترمربع.

40.رای شماره 4657 – 94/4/22 – بهمن شیدائی فرزند حبیب اله به شناس��نامه شماره 752 شهرضا و شماره ملی 
1198894377 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 133/64 مترمربع.

41. رای شماره 12647 – 93/12/18 – احمد یعقوبی فرزند علمدار به شناسنامه شماره 43 حوزه 1 روستائی دهاقان 
و شماره ملی 5129870638 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت 148/91 مترمربع.

42.رای ش��ماره 2078 – 94/3/4 – عبدالرسول مهدی پور فرزند قاسم به شناسنامه ش��ماره 2174 حوزه 1 قشقائی 
شیراز و شماره ملی 22937991920 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5273 به 

مساحت ششدانگ 178/50 مترمربع.
43. رای ش��ماره 2079 – 94/3/4 – ماه بس مهدی پور فرزند گنجی به شناسنامه شماره 2071 حوزه قشقائی شیراز 
و شماره ملی 2293790436 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5273 به مساحت 

ششدانگ 178/50 مترمربع.
44.رای شماره 2549 – 94/3/23 – غالم محمدزاده فرزند رضا به شناسنامه شماره 44 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 

1209441403 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13375 به مساحت 213/30 مترمربع.
45.رای ش��ماره 4747 – 94/4/24 – رضوان قدمی فرزند محمدعلی به شناسنامه ش��ماره 1117 شهرضا و شماره 
ملی 1199112143 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 14061 که قبال 1193 و 1193/1 بوده به مس��احت 

237/41 مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی موغان

46.رای شماره 231 – 94/1/19 – سید غالمعلی موسوی فرزند س��یدکرمعلی به شناسنامه شماره 2094 حوزه یک 
مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209232731 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 346 

به مساحت ششدانگ 144/60 مترمربع.
47.رای شماره 233 – 94/1/19 – فاطمه موسوی فرزند سیدعلی عسکر به شناسنامه شماره 189 حوزه یک مرکزی 
سمیرم و شماره ملی 1209159491 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 346 به 

مساحت ششدانگ 144/60 مترمربع.
48.رای شماره 319 – 94/1/22 – سید غالمعلی موسوی فرزند س��یدکرمعلی به شناسنامه شماره 2094 حوزه یک 
مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209232731 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 346 به مساحت 

217/15 مترمربع.
49. رای شماره 2995 – 94/4/18 – مجید باغستانی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 224 حوزه 1 شهری قمشه 
و شماره ملی 1199247316 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 394 به مساحت ششدانگ 

211/50 مترمربع.
50.رای شماره 3045– 94/4/7 – پریسا صفاء فرزند حجت اله به شناسنامه و شماره ملی 1190065916 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 394 به مساحت ششدانگ 211/50 مترمربع.
51.رای شماره 4516 – 94/4/18 – حمیدرضا ابراهیمی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 796 شهرضا و شماره ملی 
1199160954نسبت به 180 سهم مشاع از 315 سهم شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 415 به مساحت 

ششدانگ 298 مترمربع.
52. رای ش��ماره 4517 – 94/4/18 – الهام رفیعی فرزند حسینعلی به شناسنامه ش��ماره 190 شهرضا و شماره ملی 
1199310141 نسبت به 135 سهم مشاع از 315 سهم شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 415 به مساحت 

ششدانگ 298 مترمربع.
53.رای شماره 4666 – 94/4/22 – حسام خلیلی شهرضائی فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 588 حوزه 3 شهرضا 
و شماره ملی 1199395072 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 959 به مساحت 

ششدانگ 121/05 مترمربع.
54.رای شماره 4667 – 94/4/22 – مریم حفار شهرضا فرزند حسین به شناسنامه شماره 196 شهرضا و شماره ملی 
1199210668 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 959 به مساحت ششدانگ 

121/05 مترمربع.
55.رای ش��ماره 3017 – 94/4/7 – افس��ر پاویز فرزند عبداله به شناس��نامه ش��ماره 945 ش��هرضا و ش��ماره ملی 

1199110426 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1174 به مساحت 316/12 مترمربع.
56. رای ش��ماره 4323 – 94/4/14 – مصطفی قاسمی فرزند حیدرقلی به شناسنامه ش��ماره 1303 حوزه 1 مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199206687 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1281/1 
به مساحت ششدانگ 73/57 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 1700 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 

57. رای شماره 4325 – 94/4/14 – فرشته یوس��فیان فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 448 شهرضا و شماره ملی 
1199183180 چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1281/1 به مساحت ششدانگ 

73/57 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 1700 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
58. رای ش��ماره 2087 – 94/3/4 – عبدالرضا مومنیان فرزند عوض به شناسنامه شماره 560 شهرضا و شماره ملی 

1199106577 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1313 به مساحت 251/20 مترمربع.
59.رای شماره 12957 – 93/12/25 – محمدحسن سیدعلی پور شهرضائی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 1419 
شهرضا و شماره ملی 1199239917 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1353به مساحت 

ششدانگ 166/88 مترمربع.
60.رای ش��ماره 12958 – 93/12/25 – مریم ترابی فرزند عبدالعلی به شناس��نامه ش��ماره 1550 شهرضا و شماره 
ملی 1199241229 چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1353به مس��احت ششدانگ 

166/88 مترمربع.
61. رای شماره 4219 – 94/4/13 – علیرضا جزءزرالنی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 20750 شهرضا و شماره 
ملی 1198487372 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2406 به مساحت ششدانگ 82/95 

مترمربع.
62.رای ش��ماره 4220 – 94/4/13 – الهه بیات فرزند علیرضا به شناس��نامه ش��ماره 3987 ش��هرضا و شماره ملی 
1199874825 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2406 به مساحت ششدانگ 82/95 

مترمربع.
63. رای شماره 2547 – 94/3/23 – محسن نادم فرزند عبدالصمد به شناسنامه ش��ماره 818 شهرضا و شماره ملی 
1199161179 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3328 به مساحت ششدانگ 

87/15 مترمربع.
64.رای شماره 2548 – 94/3/23 – سمیرا طالبی فرزند رضا به شناسنامه شماره 23 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره 
ملی 1199674893 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3328 به مس��احت 

ششدانگ 87/15 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

65. رای ش��ماره 4536 – 94/4/18 – حبیب اله امیری فرزند مختار به شناسنامه شماره 1583 شهرضا و شماره ملی 
1199324086 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 93 به مساحت ششدانگ 

148/50 مترمربع.
66.رای ش��ماره 4537 – 94/4/18 – علی امیری فرزند مختار به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190035057 شهرضا 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 93 به مساحت ششدانگ 148/50 مترمربع.
67.رای ش��ماره 1845 – 94/2/28 – نسترن السادات هاش��م پور فرزند سید ابوالفضل به شناس��نامه و شماره ملی 

1190071215 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف: قس��متی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 116 به مساحت شش��دانگ 14/35 متر مربع که به انضمام 

قسمتی از پالک 117 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
ب: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 117 به مساحت شش��دانگ 176/65 متر مربع که به انضمام 

قسمتی از پالک 116 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
68. رای شماره 1846 – 94/2/28 – جمال اباذری فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 6097 حوزه 1 شهری شهرضا 

و شماره ملی 1199895921 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف: قس��متی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 116 به مساحت شش��دانگ 14/35 متر مربع که به انضمام 

قسمتی از پالک 117 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
ب: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 117 به مساحت شش��دانگ 176/65 متر مربع که به انضمام 

قسمتی از پالک 116 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
69. رای شماره 2606 – 94/3/27 – محمدجواد شاه چراغی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 932 شهرضا و شماره 
ملی 1199174068 سه دانگ مشاع از ششدانگ قس��متی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 136 به مساحت 

ششدانگ 222/58 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 137 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
70.رای شماره 2607 – 94/3/27 – اکرم جعفری پرزانی فرزند رضا به شناسنامه شماره 7907 حوزه 15 تهران و شماره 
ملی 0075984342  سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 136 به مساحت 

ششدانگ 222/58 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 137 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است. 
71. رای شماره 4665 – 94/4/22 – حامد محمودی مسینه فرزند رمضان به شناسنامه و شماره ملی 1190042355 
حوزه 1 مرکزی شهرضاششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 136 به مساحت 73 مترمربع که به انضمام 

قسمتی از پالک 137 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
72. رای شماره 4739 – 94/4/24 – عبدالرزاق میرزائی بیده فرزند خسرو به شناسنامه شماره 565 سمیرم و شماره ملی 

1209145723 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 136 به مساحت 133/68 مترمربع.
73. رای ش��ماره 1268 – 94/2/9 – حسینعلی اباذری فرزند یوسف به شناسنامه ش��ماره 822 شهرضا و شماره ملی 
1199051969 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 152 به مساحت ششدانگ 

156/24 مترمربع.
74. رای شماره 1269 – 94/2/9 – زهرا اباذری فرزند رحمت اله به شناس��نامه شماره 164 حوزه 6 شهرضا و شماره 
ملی 1199366196 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 152 به مساحت ششدانگ 

156/24 مترمربع.
75. رای ش��ماره 2706 – 94/3/30 – زهرا کاظم زاد فرزند مرتضی به شناسنامه ش��ماره 793 شهرضا و شماره ملی 
1199160921 شش��دانگ یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 436 به مساحت 134/70 

مترمربع.
76.رای شماره 4271 – 94/4/13 – س��یدابراهیم نوابی فرزند سیدناصر به شناسنامه ش��ماره 633 شهرضا و شماره 
ملی 1199130419 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 436 به مساحت ششدانگ 

133/08 مترمربع.
77. رای ش��ماره 4272 – 94/4/13 – محبوبه نوابی قوام آبادی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 1333 شهرضا 
و شماره ملی 1199009441 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 436 به مساحت 

ششدانگ 133/08 مترمربع.
78.رای شماره 370– 94/1/23 – عبدالحمید علی شاهی فرزند حسینعلی به شناسنامه شماره 607 شهرضا و شماره 
ملی 1199002186 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 440 به مساحت 

202/69 مترمربع.
79. رای شماره 4263 – 94/4/13 – عوضعلی رس��تمی فرزند مصطفی به شناسنامه ش��ماره 84 حوزه 6 شهرضا و 
شماره ملی 1199341975 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 658 به مساحت ششدانگ 

211/85 مترمربع.
80. رای ش��ماره 4264 – 94/4/13 – رضوان صالح فرزند سیدعبدالحمید به شناسنامه شماره 258 شهرضا و شماره 
ملی 1199073679 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 658 به مساحت ششدانگ 211/85 

مترمربع.
81. رای ش��ماره 4534 – 94/4/18 – پرویز ش��ریعت فرزند عباس به شناسنامه ش��ماره 1538 قزوین و شماره ملی 
4322257623 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 661 و 1467 و 1468 به مساحت 

ششدانگ 156/80 مترمربع.
82. رای شماره 4535 – 94/4/18 – مهدیه رس��تمی فرزند عوضعلی به شناسنامه شماره 1836 قمشه و شماره ملی 
1199326615 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 661 و 1467 و 1468 به مساحت 

ششدانگ 156/80 مترمربع.
شماره فرعی از 23 - اصلی سود آباد

83. رای شماره 4521 – 94/4/18 – مهدی ترابی فرزند عبدالرحیم به شناسنامه شماره 1211 حوزه 1 شهری قمشه 
و شماره ملی 1199257184 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 15 به مساحت 121/33 مترمربع.

84. رای شماره 4749 – 94/4/24 – زهرا نادری قشقائی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 9 حوزه 2 سمیرم و شماره 
ملی 1209829101 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 127 و 1588 و1590 به مساحت 

ششدانگ 114/44 مترمربع.
85. رای شماره 4751 – 94/4/24 – اسماعیل اشتری فرزند علی قاس��م به شناسنامه شماره 7819 حوزه 2 مرکزی 
سمیرم و شماره ملی 1209470527 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 127 و 1588 و1590 

به مساحت ششدانگ 114/44 مترمربع.
86. رای شماره 4273 – 94/4/13 – حسین امیری فرزند غدیرعلی به شناسنامه شماره 1018 شهرضا و شماره ملی 
1199318426 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 228 به مساحت ششدانگ 

135/52 مترمربع.
87. رای شماره 4274 – 94/4/13 – منیره السادات نظیفی فرزند سیدجواد به شناسنامه شماره 2083 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199855782 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 228 به 

مساحت ششدانگ 135/52 مترمربع.
88.رای ش��ماره 4375 – 94/4/15 – حمید انصاریپور فرزند امین اله به شناسنامه شماره 516 شهرضا و شماره ملی 

1199291358 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 148/1 به مساحت 130 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

89. رای ش��ماره 2601 – 94/3/27 – کریم محمدی فرزند حس��ن به شناسنامه ش��ماره 14 حوزه مرکزی مبارکه و 
شماره ملی 5419541701 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت ششدانگ 

136/04 مترمربع.
90.رای شماره 2602 – 94/3/27 – ناهید انصاریپور فرزند عبدالکریم به شناسنامه شماره 745 شهرضا و شماره ملی 
1199108421 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت ششدانگ 136/04 

مترمربع.
91. رای شماره 4218 – 94/4/13 – ربابه باللی مهیاری فرزند حیدر به شناسنامه شماره 8 حوزه 1 مرکزی شهرضا و 

شماره ملی 1199608629 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت 110/52 مترمربع.
92.رای شماره 4433 – 94/4/16 – محمد نوروزی فرزند عباس��علی به شناسنامه شماره 227 شهرضا و شماره ملی 
1199288470 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت ششدانگ 153/52 

مترمربع.
93. رای شماره 4434 – 94/4/16 – ندا طحانی فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره 5467 حوزه 1 شهری شهرضا 
و شماره ملی 1199889628 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 116 به مساحت ششدانگ 

153/52 مترمربع.
94. رای شماره 2637 – 94/03/27 – رحمت اله آقاسی فرزند رمضان به شناسنامه شماره 50 شهرضا و شماره ملی 
1198827807 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 151/20 

مترمربع.
95. رای شماره 2638 – 94/3/27 – محمدرضا آقاس��ی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 798 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199410187 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 

151/20 مترمربع.
96. رای شماره 2624 – 94/3/27 – حس��ین ممیز فرزند نعمت اله به شناسنامه ش��ماره 133 شهرضا و شماره ملی 
1199125415 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 

104/50 مترمربع.
97.رای شماره 2627 – 93/8/15 – زهرا حاجگداعلی فرزند عوضعلی به شناسنامه شماره 795 شهرضا و شماره ملی 
1199273929 دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 

104/50 مترمربع.
98. رای شماره 4579 – 94/4/20 – س��یدعبدالمجید اسحاقی همگینی فرزند سیدحس��ن به شناسنامه شماره 24 
سمیرم س��فلی و ش��ماره ملی 5129852249 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 224 و 1214 و 1215 به 

مساحت 100/70 مترمربع.
99. رای ش��ماره 4716 – 94/4/24 – علیرضا عموهادی شهرضا فرزند رسول به شناس��نامه شماره 137 شهرضا و 
شماره ملی 1199180076 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 271 به 

مساحت 87/26 مترمربع.
100. رای شماره 4106 – 94/4/10 – سهراب اسالمی فرزند حسین به شناسنامه شماره 270 شهرضا و شماره ملی 

1198782072 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 334 به مساحت 157/32 مترمربع.
101. رای شماره 4107 – 94/4/10 – حبیب اله اسالمی فرزند عباس به شناسنامه شماره 659 شهرضا و شماره ملی 

1198858036 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 334 به مساحت 156/96 مترمربع.
102. رای شماره 11630– 94/11/25 – محمود اس��دی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 46 حوزه 2 شهرضا و 
شماره ملی 1199799521 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 595 به مساحت ششدانگ 

109/85 مترمربع.
103. رای شماره 11631– 94/11/25 – مهرانگیز هاشم زاده فرزند منصور به شناسنامه شماره 1728 حوزه 3 شهری 
خرمشهر و شماره ملی 1828081388 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 595 به مساحت 

ششدانگ 109/85 مترمربع.
104. رای شماره 2626 – 94/3/27 – کمال عش��قی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 1389 شهرضا و شماره ملی 

1199010006 ششدانگ یک باب کارگاه مکانیکی مفروزی از پالک 974 به مساحت 43/30 مترمربع.
شماره فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

105. رای شماره 4445 – 94/4/16 – س��اتیار امیری ابراهیم محمدی فرزند ذوالفقار به شناسنامه شماره 9 حوزه 3 
لردگان و شماره ملی 4669648535 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 351 به مساحت 171/10 مترمربع.

106. رای شماره 1313– 94/2/13 – محمدرضا کاظمی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 6343 شهرضا و شماره 
ملی 1199898384 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 380 به مساحت ششدانگ 

109/45 مترمربع.
107. رای شماره 1314– 94/2/13 – خدیجه کاظمی فرزند عوض به شناس��نامه شماره 4 حوزه 1 مرکزی شهرضا 
و شماره ملی 1199506419 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 380 به مساحت 

ششدانگ 109/45 مترمربع.
شماره های فرعی از 43 - اصلی خسروآباد

108. رای شماره 4745 – 94/4/24 – مجید جعفری خسروآبادی فرزند حسینعلی بوالیت پدرش به شناسنامه و شماره 
ملی 1190271567 شهرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 149 به مساحت 172/50 مترمربع.

شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

109. رای شماره 2689 – 94/3/30 – غالمرضا آقاپور فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 883 شهرضا و شماره ملی 
1199317071 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 31 به مساحت 140/50 مترمربع.

110. رای شماره 4746 – 94/4/24 – مصطفی مطهر فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 608 شهرضا و شماره ملی 
1199139963 ششدانگ یک باب خانه دو و نیم طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 237/11 مترمربع.

111. رای ش��ماره 4777 – 94/4/24 – احمدرضا کیفر فرزند حبیب اله به شناسنامه ش��ماره 192 حوزه 3 شهرضا و 
ش��ماره ملی 1199391115 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 

ششدانگ 238/70 مترمربع.
112. رای شماره 4778 – 94/4/24 – نسرین قریشی فرزند سید ولی اله به شناسنامه شماره 1421 شهرضا و شماره 
ملی 1199192929 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت ششدانگ 

238/70 مترمربع.
113. رای شماره 4429 – 94/4/16 – محمدحسین اطرشی فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 994 شهرضا و شماره 
ملی 1199066249 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 171 و 1082 و 1786 به مساحت 197/60 مترمربع.

114. رای شماره 655 – 94/1/27 – محمدمهدی ناظم فرزند فیض اله به شناسنامه شماره 776 شهرضا و شماره ملی 
1199141641 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1156 به مساحت ششدانگ 215 مترمربع.

115. رای ش��ماره 656 – 94/1/27 – مهدیه ناظم فرزند نعمت اله به شناس��نامه ش��ماره 503 قمشه و شماره ملی 
1199230766 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1156 به مساحت ششدانگ 215 مترمربع.

116. رای ش��ماره 866 – 94/2/5 – فیض اله ناظم فرزند حس��ن به شناس��نامه شماره 267 ش��هرضا و شماره ملی 
1198808462 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1156 به مساحت ششدانگ 

216 مترمربع.
117. رای شماره 867 – 94/2/5 – قدس��یه ملکیان شهرضا فرزند عبدالخلیل به شناس��نامه شماره 314 شهرضا و 
شماره ملی 1198911001 پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1156 به مساحت 

ششدانگ 216 مترمربع.
118. رای شماره 540 – 94/1/26 – فاطمه صغرا صادقی وصفی فرزند محمدابراهیم به شناسنامه شماره 9 حوزه 1 
مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199529141 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1517 به 

مساحت ششدانگ 192/50 مترمربع.
119. رای شماره 542 – 94/1/26 – حبیب اله صادقی وصفی فرزند مرادعلی به شناسنامه شماره 3 حوزه 1 مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199516864 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1517 به مساحت 

ششدانگ 192/50 مترمربع.
120. رای ش��ماره 543 – 94/1/26 – آزاده حجری فرزند عبدالرس��ول به شناسنامه ش��ماره 1693 حوزه 1 مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199325181 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1517 به مساحت 

ششدانگ 192/50 مترمربع.
121. رای ش��ماره 544 – 94/1/26 – محمد صادقی وصفی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 23 حوزه 1 مرکزی 
قمشه و شماره ملی 1199959243 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1517 به مساحت 

ششدانگ 192/50 مترمربع.
122. رای ش��ماره 4310 – 94/4/14 – حبیب اله میرزاپور فرزند عوضعلی به شناسنامه شماره 501 شهرضا و شماره 
ملی 1199041419 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دو طبقه خانه مفروزی از پالک 582 باقیمانده و 1721 به 

مساحت ششدانگ 285/10 مترمربع.
123. رای شماره 4311 – 94/4/14 – لیلی کاظمینی فرزند عباس به شناسنامه ش��ماره 758 شهرضا و شماره ملی 
1199141461 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دو طبقه خانه مفروزی از پالک 582 باقیمانده و 1721 به مساحت 

ششدانگ 285/10 مترمربع.
شماره های مفروزی از 68/1 اصلی میرآبادکه به 225 اصلی تبدیل شده 

124. رای شماره 4441 – 94/4/16 – محمدعلی میرزائی فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 182 شهرضا و شماره ملی 
1198879981 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 321/77 مترمربع.

125. رای شماره 4442 – 94/4/16 – نصرت حسین پورشهرضائی فرزند حس��ن به شناسنامه شماره 387 شهرضا 
و شماره ملی 1198935618ز  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 321/77 مترمربع.

126. رای شماره 4729 – 94/4/24 – محمدمهدی آقاسی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 555 شهرضا و شماره 
ملی 1199170291 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/30 مترمربع.

127. رای شماره 4761 – 94/4/24 – عزیزاله میرزائی فرزند عبدالخالق به شناسنامه شماره 275 شهرضا و شماره ملی 
1199089151 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 319/18 مترمربع.

128. رای شماره 4762 – 94/4/24 – الهه میرزائی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 222 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199391417 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 319/18 مترمربع.

شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد
129. رای شماره 4432 – 94/4/16 – اس��ماعیل محمودی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 40 حوزه 2 سمیرم و 

شماره ملی 1209802139 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 265 به مساحت 171/10 مترمربع.
130. رای ش��ماره 2993 – 94/4/7 – عین اله موسوی تل محمدی فرزند افراس��یاب به شناسنامه شماره 5 حوزه 1 
مرکزی سمیرم  و شماره ملی 1209745550 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 258 به 

مساحت ششدانگ 204/89 مترمربع.
131. رای شماره 2994 – 94/4/7 – سیده اش��رف موسوی فرزند علی به شناسنامه ش��ماره 182 حوزه 1 سمیرم  و 
شماره ملی 1209382105 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 258 به مساحت ششدانگ 

204/89 مترمربع.
132. رای شماره 4265 – 94/4/13 – مسلم بهرامی فرزند سرتیپ به شناسنامه شماره 578 حوزه 1 شهری شهرضا و 

شماره ملی 1199314021 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 502 به مساحت 184/60 مترمربع.
133. رای شماره 4282 – 94/4/14 – خسرو مرادی فر فرزند درویش به شناس��نامه شماره 3879 حوزه 2 سمیرم و 
شماره ملی 1209560364 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 513 به مساحت ششدانگ 

144/80 مترمربع.
134. رای شماره 4283 – 94/4/14 – گل بنار نصیری فرد فرزند علی به شناس��نامه شماره 2416 حوزه 2 سمیرم و 
شماره ملی 1209545586 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 513 به مساحت ششدانگ 

144/80 مترمربع.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

135. رای شماره 2628 – 94/3/27 – عبدالرضا کاویانی فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 604 شهرضا و شماره ملی 
1198866144 ششدانگ دو باب مغازه متصله مفروزی از پالک 126 به مساحت 146 مترمربع.

شماره های فرعی از 171 - اصلی مهدیه
136. رای ش��ماره 4522 – 94/4/18 – قمصور صالحی چش��مه علی فرزند خدامراد به شناس��نامه شماره 3 حوزه 1 
روستائی گندمان و ش��ماره ملی 6299800682 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 15 به 

مساحت ششدانگ 211/67 مترمربع.
137. رای شماره 4523 – 94/4/18 – ش��هال کیانی بروجنی فرزند یداله به شناسنامه ش��ماره 51 حوزه 1 روستائی 
دهاقان و ش��ماره ملی 5129860225  سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 

ششدانگ 211/67 مترمربع.
138. رای شماره 2608 – 94/3/27 – حسن فرهمندیان فرزند قره ویس به شناس��نامه شماره 64 حوزه 2 سمیرم و 
شماره ملی 1209445115 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت 199/45 مترمربع.درازاء200سهم 

مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف ورثه خداخواست مرادی.
139. رای شماره 4796 – 94/4/24 – احمد طاهری فرزند حفیظ اله به شناسنامه شماره 1 حوزه 2 سمیرم  و شماره ملی 

1209826240 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 197 مترمربع.
شماره های فرعی از 176 - اصلی اسالم آباد

140. رای شماره 2310 – 94/3/11 – صنوبر کاوس��ی فرزند علی باز به شناسنامه شماره 913 حوزه قشقائی شیراز و 
شماره ملی 2293828395 ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1 به مساحت 79/5 مترمربع که به 

انضمام قسمتی ازپالک 176- اصلی جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/07/04 

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/07/19 
م الف 376 سید مهدی میر محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مفاد آراء
6/531 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف 

مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون 
مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید 
اخذ نمایند واز تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
1- رای ش��ماره 139460302119000182مورخ 1394/06/04- اقای غالمرضا رحیمی  فرزند  میرزا آقا  به شماره 
ملی 1260858197 ششدانگ یکباب خانه مستحدثات    پالک شماره 1695 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 770متر مربع.                                                                                            
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 04 / 07  /1394

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 19  /07 /1394
زهره زرگری :کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان     
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گیاه آپارتمانی، گیاهی است که قابلیت رشد در مکان های سرپوشیده 
مانند داخل منازل، ادارات و غیره را داشته باشد و معموال برای اهداف 
تزیینی ، اثران مثبت روانی و یا دالیل بهداشتی از جمله به عنوان تصفیه 
هوای داخل ساختمان پرورش داده می شوند . این گیاهان اغلب بومی 

مناطق اس��توایی و نیمه استوایی هس��تند. عوامل اصلی که در هنگام 
مراقبت از گیاهان آپارتمانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:آبیاری،  

نور ، مخلوط خاک ، دما ، رطوبت ، کود و مبارزه با آفات.
گیاهان آپارتمانی عمدتا گیاهانی هس��تند متعلق به مناطق استوایی 
که با توجه به شرایط اکولوژیکی آن مناطق س��ازگار شده اند و تکامل 
 یافته اند، از این رو استفاده از آنها در اماکن مسکونی و اداری به عنوان

 گیاهان آپارتمانی مستلزم فراهم نمودن  شرایطی است که تا اندازه ای 
با شرایط اکولوژیکی خاستگاه آنها هم خوانی داشته باشد.

بسیاری از این گیاهان به دمای پایین حساسیت شدید دارند، تعدادی 
به رطوبت کم، تعدادی به نور شدید خورشید )چرا که در جنگل های 
استوایی درختان بلند چتری را در بر فراز آنها ایجاد  کرده اند و از تابش 
مستقیم آفتاب در امان اند(. و تعدادی به تمامی شرایط فوق حساسیت 

نشان می دهند.
توصيه مى شود هنگام خرید یک گياه آپارتمانى به  این موارد 

توجه داشته باشيد:
- درج��ه مه��ارت خ��ود را در پ��رورش گیاه��ان مختل��ف ارزیاب��ی 
کنی��د، ش��رایط ن��ور و درج��ه ح��رارت و رطوب��ت مح��ل زندگ��ی 
 خ��ود را ب��ه خاط��ر بس��پارید، فض��ای آپارتم��ان خ��ود را م��د نظر 

داشته باشید. 
- کلیه ش��رایط محیطی اعم از نور و حرارت و رطوب��ت محیط خود را 
به کارشناس گوش��زد نمایید تا گلدان مناسب را به شما معرفی نماید، 
نام گیاه را س��وال کنید و در ص��ورت امکان نام علم��ی آن را به خاطر 
 بس��پارید تا بتوانید اطالعات جامع تری درباره ی  آن در منابع و ماخذ

 کسب کنید. 

معرفی کتاب کودک درخانواده گیاهان زینتی آپارتمانی

آشپزی

 مواد الزم ب�رای خمي�ر:۵۰۰ گ��رم آرد،1 عدد تخم م��رغ،1 پیمانه 
 ش��یر ولرم،4 /1 پیمانه روغ��ن مای��ع،2 /1 1 ق س مایه خمیر فوری،

8  /1 ق چ نمک،2 /1 پیمانه شکر،4/1 ق چ وانیل
طرز تهيه: یک قاشق غذاخوری از ش��کر را با خمیرمایه و شیر ولرم در 
ظرف بریزید و  به مدت 1۰ دقیقه در جای گرم قرار دهید تا عمل بیاید. 

در کاسه ای نمک، روغن، بقیه شکر، وانیل و تخم مرغ را بریزید و هم بزنید 
تا  یک دست شوند. مخلوط ش��یر را اضافه کرده و مخلوط کنید. آرد را 
کم کم اضافه کرده و مواد را با هم مخلوط کنی��د. خمیر حاصل را نباید 
وزر دهید، زیرا بعد از پخت خشک می شود. خمیر را درون کاسه ای که 
کمی چرب کرده اید گذاشته و روی آن یک نایلون بکشید. یک پارچه هم 
روی آن بگذارید و سپس ظرف را در جای گرم مثل کابینت یا داخل فر 
خاموش به مدت یک ساعت قرار دهید تا خمیر استراحت کند.سطح کار 
را کمی آرد بریزید. خمیر را روی آن قرار داده و با وردنه به قطر تقریبی 
3 میلی متر باز کنید. خمیر را قالب بزنی��د و خمیرهای اضافی را از دور 
 قالب ها جمع کنی��د. روی خمیرهای قالب زده را با پارچه بپوش��انید و 
 2۰ دقیقه اس��تراحت دهید.ش��کر و آرد را با هم مخلوط کنید. شیر را

 اضافه کرده و هم بزنید تا یک دست شود، قابلمه را روی حرارت بگذارید 
و مرتب هم بزنید تا کمی غلیظ شود. وانیل و کره را اضافه کرده و مرتب 
هم بزنید تا کرم غلیظی حاصل ش��ود. قابلمه را از روی حرارت بردارید 
و صبر کنید تا مواد خنک ش��وند.داخل یک قابلمه روغن بریزید و روی 
حرارت قرار دهید تا داغ شود. خمیر پیراش��کی های قالب زده را بعد از 
استراحت دوم آهس��ته و مالیم داخل روغن داغ انداخته و سرخ کنید، 
سپس آنها را روی صافی بگذارید تا روغن اضافه شان گرفته شود.  پس از 
سرد شدن، خمیرها را با چاقوی نوک تیز از پهلو برش بزنید و از کرم سرد 

شده یک قاشق داخلش قرار دهید.

جاروبرقی  ش��اید همه کاره ترین وسیله در میان وس��ایل نظافتی شما باشد؛ اما 
 هر چیزی نمی تواند بدون واردکردن آس��یب، توسط جارو مکیده شود. در این جا

 پنج مورد را نام می بریم که باید آن ها را با روشی دیگر تمیز کنید. 
تکه های بزرگ شيشه:تکه های بزرگ شیشه ی شکسته برای جاروبرقی شما 
خطرناک هستند. آن ها ممکن اس��ت کیسه ی جارو را س��وراخ کرده، در لوله ی 
جارو مانده یا داخل جارو را خراش دهند. بنابراین برای تمیز کردن آن ها به جای 

جاروبرقی از جارو دستی استفاده نمایید. 
گرد و غبار خيلى ریز: اگر اخیرا خانه ی خود را بازسازی کرده اید، باقی مانده های 
س��مباده زنی یا دیگر ذرات ریز را با جاروبرقی جارو نکنید– شما باید به جای آن 
از یک ماشین با استقامت تر )مانند جاروبرقی هایی که لوله و مخزن بزرگ دارند( 
استفاده نمایید. گرد و غبارهای خیلی ریز فیلتر یا کیسه جارو را فورا  مسدود کرده 

و در نتیجه ماشین شروع به برگرداندن خاک ها به درون هوا می کند. 
غذای خي�س :جاروبرقی معمولی شما برای برداشتن و نظافت چیزهای خیس 
طراحی نشده اس��ت، خواه حبوبات خیس، غذای مرطوب سگ یا حتی مقداری 
از غذای ریخته شده باشد. به جای آن از یک دس��تمال کاغذی استفاده کنید، یا 
 برای کارهای بزرگ یک جاروبرقی دو کاره مخصوص س��طوح خش��ک و خیس

 بخرید.
خاکستر شومينه:این خاکسترها گرما را در خود نگه می دارند و همچنین ذرات 
بسیار ریزی هستند. بنابراین آن ها را با یک جاروبرقی عادی تمیز نکنید. حداقل 
چهار روز به خاکس��ترها اجازه دهید که خنک شوند، سپس از جاروبرقی دو کاره 

خیس/خشک برای نظافت آن منطقه استفاده نمایید. 
سکه، گيره ی کاغذ یا اشيای ریز دیگر: زمانی که این گونه موارد را روی کف 
زمین می بینید، بسیار وسوسه انگیز است که خیلی راحت با جاروبرقی روی آن ها 
بکشید، اما ممکن اس��ت داخل برس چرخنده گیر کرده و یا تکه های پالستیکی 

داخل وسیله را بشکنند. 

چيزهایى که هرگز نباید با جاروبرقى تميز کنيدمينى پيراشکى کرم  دار

خانه داری 

لزوم توجه و سالم 
به امام عصر)ع( در شبانه روز

دین و اندیشه

الُم َعلَْیَک فی آناءِ لَْیلَِک َواَْطراِف  پژوهشگر مهدوی با اشاره به"اَلسَّ
نَهاِرَک" گفت: این سالم یعنی همه زمان ها متعلق به امام است 
 پس ما در تمام ساعات ش��ب و بخش هایی از روز به امام سالم

 می دهیم زیرا حضرت، صاحب الزمان هستند.
  حج��ت االس��الم عب��اس رمضانعل��ی زاده ب��ا بی��ان اینک��ه

 امام زمان)علیه الس��الم( جلو دار زمان هس��تند،  یعنی کسی 
 که مهار زمان به دس��تش اس��ت، هم امام زمان هس��تند و هم

 امام زمین، خاطرنشان کرد: این سالم یعنی اینکه همه زمان ها 
متعلق به امام است بنابراین همه زمان ها مبارک هستند. پس 
ما در این ظرف های زمانی به امام سالم می دهیم؛ زیرا حضرت 

صاحب الزمان هستند.
 این پژوهش��گر مهدوی با طرح این س��وال که چرا به امام عصر

 )علیه السالم( در همه ساعات شب و گوش��ه هایی از روز سالم 
می دهی��م، ادامه داد: امام عصر)علیه الس��الم( در این س��الم، 
اهمیت شب و کاربردی بودن شب را در سیر و سلوک و عبادت و 

طی کردن مسیر بندگی در شب نسبت به روز را تذکر داده اند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه آی��ات و روای��ات ناظ��ر ب��ه ای��ن س��الم، 
تصریح کرد: براس��اس روایات، ش��ب، ظرف نزول قرآن است، 
ظرف معراج و ظرف میقات اس��ت، ش��ب، نزول قرآن اس��ت. 
همانطور که در س��وره قدر می فرماید: در ش��ب ق��در ما قرآن 
 را نازل کردیم که همان نزول دفعی آن اس��ت.حجت االس��الم

 رمضانعل��ی زاده با اش��اره ب��ه ظرف مع��راج در ش��ب، افزود: 
ق��رآن در این ب��اره م��ی فرماید: پاک اس��ت خدایی ک��ه بنده 
خود پیامبر)صل��ی اهلل علیه و آله( را ش��بانه از مس��جد الحرام 
 به مس��جد القصی س��یر داد، ش��ب ظرف میقات اس��ت که در 
 دهه ذیحجه می گوییم ما با موس��ی وعده گذاشتیم. سی شب، 
ده ش��ب به آن اضافه کردیم و میقات موسی با ما 4۰ شب شد، 
یعنی موسی وقتی کوه طور رفته، 4۰ ش��بانه روز آنجا بود.این 
پژوهشگر مهدوی اظهارداشت: از بس شب مهم است. سالم ما 
به حضرت همه ساعات شب را دربر می گیرد، اما وقتی به روز می 

رسد. اول و آخر روز را به حضرت سالم می دهیم.
وی با اشاره به سالم صبحگامی و س��الم شامگاهی به حضرت، 
خاطرنشان کرد: برای سالم به حضرت ولی عصر)علیه السالم( 
باید از قید زمان آزاد شویم و هم در تمام ساعات روز و هم تمام 

لحظات شبانه روز را به حضرت سالم دهیم.

جزیره مارها:در اقیانوس آتالنتیک جنوبی، دور از س��واحل 
برزیل در جنوب سائوپائولو، جزیره ایالدوکیمادا گرانده، سال هاست 
که بکر و دست نخورده باقیمانده،چون هیچ انسانی جرئت نمی کند 
 پا در ای��ن جزیره م��رگ بار بگ��ذارد. ای��ن جزیره مح��ل زندگی

 مارهای سمی است. بومی های س��واحل نزدیک می گویند در هر 
مترمربع جزیره ایالدوکیمادا پنج مار سمی زندگی می کنند. پرندگان 
مهاجری که برای استراحت بین راه بی خبر از همه جا در این جزیره 
 فرود م��ی آیند، منب��ع تغذی��ه مارهای ای��ن جزیره اس��ت. البته

 مارسلو دوآرت زیست شناسی که بیش از 2۰ بار برای انجام تحقیقات 
علمی به این جزیره سفر کرده، می گوید پنج مار در هر مترمربع کمی 
اغراق است و بهتر اس��ت بگوییم که در هر مترمربع، یک مار سمی 

زندگی می کند. 

ماره��ای این جزی��ره، گون��ه خاصی از افعی س��رطالیی هس��تند. در 
برزی��ل، عامل 9۰درصد م��ار گزیدگی ه��ای منجر به م��رگ این نوع 
 مار اس��ت. مارهای س��رطالیی ک��ه در این جزی��ره خ��وش آب و هوا

 زندگی می کنن��د تا یک متر و نیم رش��د م��ی کنند. عک��س العمل 
 آنها بس��یار س��ریع اس��ت و به محض گازگرفتن و نیش زدن گوشت،

 محل گزیدگی ملتهب می شود. سرطالیی ها آن قدر خطرناک اند که 
دولت برزیل به جز تحقیقات عملی هر س��فری به این جزیره را ممنوع 
کرده و هیچ مس��وولیت را در برابر اف��رادی که به جزی��ره مارها بروند، 
برعهده نمی گیرد. این جزایر با تمام فریبندگی، وحشتناک اند. در این 
نقاط خاکی میان آب ها، از گذش��ته های دور تاکنون ماجراهایی اتفاق 
 افتاده که برای همیش��ه در چشم مردم، وحش��تناک ترین جزایر دنیا 

شده اند.

مخوف ترین
جزایر جهان

جزی�ره کروکوها:جزی��ره رامری رک��ورددار مرگ 
 دس��ته جمعی توس��ط حیوانات اس��ت. در روزهای پایانی

 جنگ دوم، گروهی از نیروهای ژاپنی، در حال فرار از حمله 
 متفقین به این جزیره کوچک در س��واحل برمه پناه بردند. 
 19 فوری��ه 194۵ ب��ود. دس��ته س��ربازها در ح��ال 
گش��ت زنی در جزیره بودند غافل از اینک��ه جزیره رامری 
جوالنگاه پشه های ماالریا، عقرب های سمی و از همه بدتر 
کروکودیل های آب شور است. شب که از راه رسید سربازان 
که از همه جا بی خبر بودند، وارد رودخانه کم عمقی شدند 
که از آن بگذرند. ناگهان صدای فریادهای مرگ از گوشه و 
 کنار بلند شد.  کروکودیل های گرس��نه به سربازها حمله

 کرده بودند. بروس رایت افسر انگلیسی در مورد این اتفاق 
 وحش��تناک در خاطرات��ش آورده اس��ت: آن ش��ب 
وحشتناک ترین شبی بود که سربازان تا به حال تجربه کرده 
اند. صدای فریاد سربازها که بدنشان در آرواره های تمساح 
ها گیر کرده بود به گوش می رس��ید و در آن تاریکی هیچ 

کاری از دست هیچ کس ساخته نبود. 

جزیره ای برای مرگ:سابقه وحشت در پاولیگا واقع 
 در یکی از تاالب های ونی��ز ایتالیا به زمان روم باس��تان بر

 می گردد. رومی ها افراد شرور را یک جا جمع می کردند و 
 همه آنه��ا را ب��ه منطق��ه ای دور از جایی که م��ردم عادی

 زندگی می کنند، می فرستادند.
 این منطقه جایی جز جزیره پاولیکا نبود. هزاران زندانی به 
جزیره منتقل می شدند و همه آنها بدون هیچ آب و غذایی 
آنجا رها شده و طولی نمی کش��ید که مرگ گریبان آنها را 

می گرفت.
هم��ه  طاع��ون  اینک��ه  ت��ا  گذش��ت  ه��ا  س��ال 
 اروپ��ا را فراگرف��ت و ب��از ه��م ن��ام ای��ن جزی��ره

 س��ر زبان ها افتاد. این بار با این تفاوت ک��ه طاعونی ها و یا 
هر فرد مش��کوک به این بیماری را به جزیره می فرستادند 
 و سیاس��ت قدرتمندان آن زم��ان این بود: »اج��ازه دهیم

 طاعونی ها در آرامش بمیرند.« 
 وقت��ی بیم��اران ب��ه جزی��ره م��ی رس��یدند آنه��ا را در

 بشکه های بزرگ می انداختند و در آتش می سوزاندند. 

جزی�ره آدم خوارها:وقت��ی عکس ه��ای فیجی را 
 می بینید حتم��ا فکر م��ی کنید آنج��ا یک��ی از زیباترین

 و آرام ترین جزیره های دنیاست.
 اما سخت در اش��تباهید. آنجا تاریخی از وحشت را در خود 
دارد. تاریخی از کودک خواری، کش��تن کودکان، شکنجه 
کودکان و مرگ آنها. جزیره فیجی کودکان را به هیچ عنوان 

دوست ندارد.
 این موضوع را از دفترچه خاطرات یکی از مبلغان مسیحی که 
در دهه 184۰ به فیجی رفته بود به خوبی می توان فهمید: 
»سه ش��نبه س��ی و یکم اکتبر 1839. امروز صبح ما شاهد 

صحنه ای باورنکردنی بودیم.
 بیس��ت جس��د از مردان، زنان و کودکان از قبیله تانوآن به 
عنوان هدیه به قبیله ریوا آورده شد. جسدها بین مردم قبیله 

تقسیم شد. 
تقریبا 3۰ کودک را باالی نیزه ها بردند تا نشان پیروزی آنها 
باشد. دیگر کودکانی که جان سالم به در برده بودند به »بااو« 
برده ش��دند تا فنون جنگ آوری را به آنها آموزش دهند که 

البته در این بین،  بدترین شکنجه ها را می دیدند.

جزایر گوگ�ردی: ژاپن س��رزمین جزیره هاس��ت. 
جزیره اصلی )هونش��و( ک��ه اطرافش 3 جزی��ره کوچک تر 
)هوکایدو، کیوشو و شیکوکو( قرار دارند و البته اطراف آنها هم 
 تعداد بس��یار بیش��تر جزی��ره کوچک ت��ر. در ای��ن بین،

 مجمع الجزایر ایزو از وحشتناک ترین آنهاست. در این جزایر، 
نف��س کش��یدن ممنوع اس��ت. آنجا ب��ه خاطر ک��وه های 
آتشفشانی، هوا پر از گوگرد است و نکته قابل توجه اینکه این 
نقطه از جهان بیش ترین میزان گازهای کشنده را نیز دارد. 
حتما فکر می کنیدبا  این توصیفات دیگر هیچ انسانی جرئت 
زندگی در این جزایر را ندارد؛  اما این طور نیست. ژاپنی های 
زیادی در ایزو خانه و زندگی دارند. البته خانه ها قدیمی است.

پیش از اینکه کوه های آتشفشانی منطقه فوران کند. بعد از 
اینکه مواد مذاب فوران کرد و گازهای سمی در هوا پیچید و 
دیگر متوقف نشد، ساکنان این جزیره وحشتناک، به جای 
اینکه منطقه مرگ بار را ترک کنند تصمیم عجیب و غریبی 
گرفتند. آنها ماسک های اکسیژن به صورت می زنند، و این 
ماسک ها شب و روز روی صورت بومی های منطقه است و به 
ندارن��د.  را  آن  برداش��تن  جرئ��ت  عن��وان   هی��چ 

کتاب حاضر از یازده فصل با عناوین کودک به مثابه صفحه اي س��فید 
در تاریخ ، نوزاد ، موجودي روحاني به نام » جنین « ، معلمان عش��ق ، 
تعلیم و تربیت نوین ، کلیاتي درب��اره روش من ، منش کودک ، محیط 
کودک ،کودک در خانواده ، معمل جدید و همچنین کودک و بزرگ سال 

تشکیل شده است . مترجم در مقدمه کتاب خود بیان مي کند که هیچ 
 موجودي در جهان طبیعت ، پیچیدگي ، ژرفا  و درهم تنیدگي انسان را 

ندارد .
 دکتر سعید بهش��تي ادامه مي دهد که این موضوعي است که هرچه 
 علوم و فنون بش��ري رشد و بس��ط کمي مي یابند بیش��تر برآن صحه 

مي گذارند و بدان اعتراف مي کنند . 
در عظمت و اعتالي انسان ، همین بس که امروز براي شناخت و مطالعه 
ابعاد و ویژ گي ه��اي فیزیولوژیک و بیولوژیک او ، رش��ته هاي علمي 
گوناگون ، متعدد و گسترده اي تولد و ظهور یافته و روز به روز برشمار 
 متخصصان و دانشمندان این رش��ته ها افزود مي شود . بهشتي یادآور 
مي ش��ود که درمیان ویژگي ها و جنبه هاي متفاوت وجودي او ، بعد 
 عقالني وفکري ، برجس��تگي و جایگاه خاصي دارد. نویسنده اندیشه 
» کودک به عنوان دارایي و مایملک بزرگ س��االن « را در حدود قرن 
نوزدهم مي داند که در آن سرنوش��ت و زندگي کودک را بزرگ ساالن 
 تعیی��ن و تحمیل م��ي کردند و به ک��ودک برمبن��اي کاري که انجام 
م��ي داد، به��ا داده م��ي ش��د . دکتر س��عید بهش��تي عص��ر حاضر 
را دوران��ي م��ي دان��د ک��ه در آن ب��ه ک��ودک ب��ه عن��وان » فردي 
در حال رش��د نگریس��ته مي ش��ود ؛ نگرش��ي ک��ه در رش��ته هاي 
جدیدالتاس��یس ، روان شناس��ي رش��د ، روان شناس��ي  و ک��ودک ، 
 روان شناس��ي ک��ودک ، روان شناس��ي تربیت��ي و ... از آن ن��ام برده 
اساس��ي روش  )اص��ول  . ک��ودک در خان��واده  م��ي ش��ود 
ن��گارش  و  ترجم��ه  ب��ا   ) مونتس��وري  مش��هور  و  جهان��ي 
نش��ر و  چ��اپ  ش��رکت  توس��ط  بهش��تي  س��عید   دکت��ر 

 بین الملل انتشار یافته است. 
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