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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرداری 
اصفهان هر چه زودتر الیحه تخفیف به بازنشستگان 

اصفهان را به شورای اسالمی شهر اصفهان ...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: وزیر امور خارجه 
کشور در نیویورک درخواس��ت مالقات با وزیر امور 

خارجه عربستان را داشته که این...

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمح��ال وبختیاری گف��ت: اس��تفاده از تجارت 

اینترنتی و فروش مجازی راهکاری ...

در سال 1372 کانال زهکشی  برای انتقال پساب کارخانه 
ذوب آهن ب��رای جلوگی��ری از  ورود آن در زمین های 

اطراف زرین شهر احداث شد...

رییس جمهور با بیان اینکه تحریم علیه ایران از ابتدا 
 انتخاب مسیری نادرس��ت و اشتباه بودگفت: باید در

 فضای جدید پس��اتوافق، برای ایج��اد تحولی قابل 
 مالحظه در روابط همه جانبه ای��ران و اتحادیه اروپا 

بر مبنای منافع مشترک، برنامه ریزی کنیم...

رییس ش��ورای  ش��هر اصفهان گفت: اصفهان با داش��تن 
زمینه های متعدد گردشگری به عنوان یکی از مراجع اصلی 
و اساس��ی این صنعت پاک جایگاه وی��ژه و خاصی دارد و 
زیرساخت های صنعت گردشگری اصفهان باید به سرعت 

تقویت شوند. رضا امینی با اشاره به حادثه جان سوز  ...

 نش��انه های افزای��ش قیمت ط��الی س��یاه در بازار 
 دیده می ش��ود و همزمان با افزایش تقاضای فصلی و 

هموار شدن شرایط برای بازگشت ۵۰۰ هزار...

شهرداری، الیحه تخفیف به 
بازنشستگان اصفهان را ارائه دهد 

وزیر خارجه  عربستان  
مالقات با ظریف  را نپذیرفت

تجارت اینترنتی سبب رونق بازار 
صنایع دستی دراستان می شود

تـالقی آب و فاضـالب 
در سکـوت مسـووالن

تحریم علیه ایران از ابتدا 
اشتباه بود 

توسعه صنعت پاک گردشگری اصفهان 
فـرش  قرمـز بـازاردر دستور کارمسووالن قرار گیرد  

 برای  بشکه های نفت  ایـران
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سرنوشت میدان امام علی)ع( همچون ارگ جهان نما خواهد شد

هما روستا درگذشت
هما روس��تا بازیگر پیشکس��وت سینما و 
تلویزیون ایران در اثر بیماری س��رطان در 
لس آنجلس درگذش��ت.این بازیگر که در 
واپسین سال های عمرش با سرطان مبارزه 
می کرد، چندی پیش برای ادامه درمان به 
آمریکا رفت، اما معالجه در آن کش��ور نیز 
بی ثمر ماند و او روز چهارم مهرماه 1394 

درگذشت.هما روس��تا در تاریخ 132۵ 
خورشیدی در تهران متولد شد. 

 هما روستا مدرک فوق لیسانس خود را 
از دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست 
در کشور رومانی دریافت کرد. او در سال 
1349 ب��ه ایران بازگش��ت و در رش��ته 

شیمی مشغول به تحصیل شد؛  ....

رهبر معظم انقالب:

عربستان عذرخواهی کند



ــران از ابتدا  ــه اي ــه تحريم علي ــان اينك ــا بي ــور ب رييس جمه
ــد در ــت: باي ــتباه بودگف ــت و اش ــيرى نادرس ــاب مس انتخ
ــى قابل مالحظه  ــاتوافق، براى ايجاد تحول ــاى جديد پس  فض
ــا بر مبناى منافع  ــه ايران و اتحاديه اروپ ــط همه جانب در رواب

مشترك، برنامه ريزى كنيم.
ــور  در ديدار  ــن روحانى رييس جمه ــه گزارش فارس ، حس ب
ــه تحريم  ــا بيان اينك ــوراى اروپا ب ــك، رييس ش ــد تاس دونال
ــتباه بود  ــت و اش ــيرى نادرس ــه ايران از ابتدا انتخاب مس علي
ــترين ضرر  ــت: اعضاى اتحاديه اروپا در دوران تحريم، بيش گف
ــه اى روابط  ــد بايد به گون ــدند و در دوره جدي ــل ش را متحم
ــترش دهيم  ــازى كرده و گس ــه اروپا را بازس ــران و اتحادي اي
ــدار كه در ــود. روحانى در اين دي ــته جبران ش كه اين گذش
 محل اقامت وى انجام شد، اجراى سريع و دقيق توافق برجام 
را در روند توسعه همكارى ها بسيار مهم دانست و اظهار داشت: 
ــات اجرايى و آماده كردن مقدمات لغو تحريم ها نيازمند  اقدام
ــژه اتحاديه اروپا  ــه طرف ها و بوي ــوى هم تحركى جدى از س

است.
ــاره به اثرات اين توافق روى همكارى هاى  رييس جمهور با اش
ــاركت و  ــوى ديگر مش ــو و از س ايران و اتحاديه اروپا از يك س
ــه اى گفت: ما  ــالت منطق ــراى حل معض ــى اين دو ب همراه
ــه اروپا به ويژه با  ــنتى با اتحادي ــواره يك روابط خوب و س هم
ــون بايد احيا و  ــته ايم كه اين روابط اكن ــمارى از اعضا داش ش
ــورهاى اروپايى  ــود.روحانى افزود: گرچه اكنون كش تقويت ش
ــات هاى خود را به ايران اعزام كرده اند؛ اما بايد به گونه اى هي

ــاتوافق، برنامه ها را  ــه بالفاصله در پس ــه ريزى كنيم ك  برنام
ــى  ــاى اقتصادى، تجارى، فرهنگى، علمى،آموزش در بخش ه
ــت: مرحله  ــى كنيم.رييس جمهور اظهارداش ــاورى اجراي و فن
ــاير  ــا در س ــه اروپ ــران و اتحادي ــكارى اي ــى هم دوم چگونگ
ــت و در واقع توافق  ــايل منطقه اى اس ــه ها از قبيل مس زمين
ــورها  ــدى را ايجاد كرده كه اين كش ــران و 1+5 امي ــان اي مي
ــاير مسايل و موضوعات  بتوانند با همفكرى و هماهنگى در س
ــاله تروريسم  مهم نيز قدم هاى مفيدى بردارند.روحانى از مس
ــاد كرد و ــزرگ در منطقه ي ــيار ب ــوان يك معضل بس ــه عن ب
ــم چاره انديشى نشود،   تصريح كرد: اگر براى موضوع تروريس

ممكن است ساير مناطق را هم دچار مشكل كند.
ــت ها در سوريه  ــانى تروريس رييس جمهور به اقدامات غيرانس
ــوريه  ــيم كه در س ــاره كرد و گفت: اگر همه ما متفق باش اش
ــت ها است، پيدا كردن  ــكل، فعاليت تروريس بزرگ ترين مش
ــاده تر خواهد شد؛چرا كه براى نتيجه بخش شدن  راه حل س
ــت چاره اى جز تقويت  ــم در وهله نخس مبارزات عليه تروريس
ــت: در  ــت. روحانى اظهارداش ــت مركزى نخواهيم داش حكوم
ــورها در  ــت كه برخى از كش ــكال اين اس ــوريه اش موضوع س
ــاله در سوريه در اولويت است،  اولويت دادن به اينكه كدام مس

دچار مشكل شده اند.
رييس جمهور گفت: جمهورى اسالمى ايران در بحث اقدامات 
ــوريه به عنوان يك معضل بزرگ منطقه اى،  تروريستى در س
براى رايزنى و در صورت رسيدن به توافق، براى يك همكارى 
ــز در اين  ــوراى اروپا ني ــك رييس ش ــت.دونالد تاس آماده اس

ــترش همكارى ها ميان ايران و  ديدار با تاكيد بر ضرورت گس
ــه گفت: لغو تحريم ها، انتخاب همكارى به جاى تقابل  اتحادي
ــوراى اروپا،  ــد.رييس ش ــظ منافع به جاى تنش مى باش و حف
ــران، اروپا و جهان  ــته اى را موفقيتى مهم براى اي ــق هس تواف
دانست و گفت: اتحاديه اروپا تمام تالش خود را براى به نتيجه 
ــيدن مذاكرات به كار گرفت و اين توافق، گام نخست براى  رس

توسعه همكارى ها است.
ــريع و دقيق توافق  ــاره به اهميت اجراى س ــك نيز با اش تاس
ــت: اين پروسه ساده نيست و سخت است و البته با  اظهارداش
ــكارى و كمك اروپا، موفقيت نهايى  ــزم طرفين و هم اراده و ع
ــامانى ها در منطقه  ــت.وى در ادامه به نابس ــترس اس در دس
ــاره و تصريح كرد: اتحاديه اروپا به همكارى ايران  خاورميانه اش
نياز دارد و بدون شما نمى توانيم مشكالت را حل كنيم.رييس 
شوراى اروپا به مساله گسترش تروريسم در سوريه پرداخت و 
ــترك در سوريه پيدا كنيم و  گفت: موافقم كه بايد اولويت مش
ــيدن به يك فهم مشترك و ما آمادگى داريم كه در زمينه رس

 راه حل هاى موجود در سوريه، با ايران گفت و گو كنيم.
ــا ايران  ــت ب ــا آماده اس ــه اروپ ــرد: اتحادي ــد ك ــك تاكي تاس
ــد؛ ــته باش ــه منطقه همفكرى داش ــيدن ب ــراى ثبات بخش ب
ــاله منطقه اى نيست  ــم ديگر يك مس  چرا كه بحث تروريس
ــى داريم با ايران گفت و گو و ــده و ما كامال امادگ و جهانى ش
ــت.در اين ديدار اعضاى تيم  ــعار نيس همكارى كنيم و اين ش
ــورمان و فدريكا موگرينى مسوول سياست  مذاكره كننده كش

خارجى اتحاديه اروپا نيز حضور داشتند.

شركت هاى  آمريكايى از فضاى پساتحريم استفاده 
كنند

ــركت هاى  ــران ش ــا مدي ــت ب ــن در نشس ــى همچني روحان
ــترده ــى آمريكا به مذاكرات گس ــادى و صنعت ــارى، اقتص تج
ــيايى با ايران اشاره و گفت:  ــركت هاى بزرگ اروپايى و آس ش
ــى را ــد اقتصادى و سياس ــرايط جدي ــاتحريم، ش ــاى پس فض
 فراهم كرده كه شركت هاى بزرگ تجارى، اقتصادى و صنعتى 
ــه برخى موانع  ــاره ب ــتفاده كنند. روحانى با اش بايد از آن اس
احتمالى براى سرمايه گذارى و حضور شركت هاى آمريكايى 
در ايران افزود: ترديدى نيست كه اين موانع و مخالفت ها پايدار
 نخواهد ماند.رييس جمهور گفت: دولت يازدهم از آغاز فعاليت 
ــه  و عملكرد آن ــاد كالن ايران پرداخت ــود به اصالح اقتص خ
 به گونه اى بوده كه موفق شده است با وجود تداوم تحريم ها، 
تورم را مهار، از دوره ركود عبور كند و اقتصاد وارد دوره رونق و 
رشد سه درصدى شود. روحانى به تشريح گام هاى دولت براى 
مبارزه با فساد اقتصادى پرداخت و اظهار داشت: به دنبال تقويت 
بخش خصوصى و كاستن منظم از سهم بخش دولتى هستيم 
ــور گسترش يابد؛ زيرا و معتقديم كه بايد فضاى رقابت در كش
ــاد ايجاد مى شود. در همين  ــكل گيرد، فس  هرجا انحصار ش
راستا به دنبال تقويت دولت الكترونيك هستيم.رييس شوراى 
ــادرات و واردات،  ــن گفت: در بخش ص ــى اقتصاد همچني عال
ــت. ــه روز كاهش يافته اس ــات گمركى از 26 روز به س اقدام

رييس جمهور به منابع عظيم انرژى و موقعيت ژئواستراتژيك 
ايران اشاره كرد و افزود: اين ويژگى ها در كنار امنيت و ثبات 
ــترده كه چين و  ــه و خطوط ارتباطى ريلى گس در كل منطق
ــى كند، موقعيت  ــاى عمان متصل م ــياى ميانه را به دري آس

منحصر به فردى را براى فعاليت اقتصادى ايجاد كرده است.
روحانى در ادامه به تالش هاى تهران براى ايجاد صلح و ثبات 
ــا امنى كه در برخى  ــاره كرد و افزود: با وجود ن در منطقه اش
ــايه وجود دارد، ايران كشورى امن است و  از كشورهاى همس
ــاهديم اروپا با تنها چند ده هزار پناهجو دچار  در حالى كه ش
مشكل شده، ايران پذيراى حدود سه ميليون پناهجوى افغانى 
بوده و هم اكنون 400 هزار دانش آموز افغانستانى در مدارس 

ايران تحصيل مى كنند.
ــدى در ايران در  ــرد: فضاى جدي ــس جمهورى تصريح ك ريي
ــاورزى  عرصه هاى فناورى هاى نوين، صنايع هواپيمايى و كش
ــت. ما برنامه هاى آينده خود را شفاف با دنيا  ــده اس ايجاد ش
ــتن  ــان مى گذاريم و در اين ميان يكى از راه هاى كاس در مي
ــت. از فاصله ميان ايران و آمريكا، همكارى هاى اقتصادى اس
روحانى در ادامه به تشريح برنامه هاى گسترده در حوزه نفت و 
گاز،كشاورزى و اقتصادى پرداخت و گفت: ايران پيوسته پايبند 
ــش باطرف هاى مقابل بوده و  ــد به عمل به قراردادهاي و متعه
هست. رييس جمهور افزود: در اين فضا و در آينده، فشارهاى 
ــده و اجازه  ــتر ش ــه دولت آمريكا بيش ــركت ها ب ــردم و ش م
ــت نمايندگان  ــى ادامه يابد.در اين نشس ــى دهند راه كنون نم
و  ــات  امكان ــريح  باتش ــى  آمريكاي ــزرگ  ب ــاى  ه ــركت  ش
ــان، سواالت خود را مطرح و براى حضور در  توانمندى هاى ش

بخش هاى مختلف اقتصادى ايران اعالم آمادگى كردند.

خبر 
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سعودى  ها مرد عياشى اند
 نه بحران

مسووالن ايرانى در مهمانى شام 
پادشاه عربستان شركت نكردند

شنيده ها 

ــلح گفت:  ــاى مس ــتادكل نيروه ــس س ــين ريي جانش
دولتمردان سعودى از اين ناراحت هستند كه چرا حج در 
وسط جنگ يمن انجام مى شود؛ اگر عربستان از ميدان 
يمن، فائق بيرون آيد منطقه را با جنگ هاى نامحدودى 
ــكر رشيد  ــنيم، سرلش روبه رو خواهد كرد.به گزارش تس
ــلح در مراسم  ــتاد كل نيروهاى مس جانشين رييس س
ــازمان پدافند غيرعامل  ــردار جاللى رييس س معارفه س
ــور با اشاره به حادثه منا گفت: دولتمردان عربستان  كش
ــتند؛ بلكه مردم  تجربه ميدانى ندارند و مرد بحران نيس
ــتند. وى افزود: دولتمردان سعودى از اين  ــى هس عياش
ــتند كه چرا حج در وسط جنگ يمن انجام  ناراحت هس
ــتان از ميدان يمن، فائق بيرون آيد  ــود؛ اگر عربس مى ش

منطقه را با جنگ هاى نامحدودى روبه رو خواهد كرد.

ــووالن سياسي جمهوري اسالمي ايران در اعتراض به  مس
حادثه دلخراش منا در ضيافت ملك سلمان بن عبدالعزيز 
ــاه عربستان شركت نكردند. به گزارش سازمان حج  پادش
ــاه عربستان سعودي همه ساله از مقامات  و زيارت، پادش
ــووالن كشورهاي خارجي ، روساي بعثه هاي حج و  و مس
ــور دعوت مي كند در ضيافت  جمعي از مقامات اين كش
ــركت كنند. ملك سلمان بعد از حادثه منا  وي در منا ش
در ديدار مقامات امنيتى سعودى گفته بود كه اين حادثه 
چيزى از ارزش هاى نيروهاى امنيتى مان كم نمى كند.

ــاره به آمادگى هاى  ــروى زمينى ارتش با اش فرمانده ني
ــدات گفت: ارتش  ــا هرگونه تهدي ــش براى مقابله ب ارت
ــى را در نطفه  ــد هوايى، دريايى و زمين ــروز هر تهدي ام

خفه مى كند.
ــده نيروى  ــتان فرمان ــرتيپ احمدرضا پوردس ــر س امي
ــم رژه  ــالمى ايران در مراس زمينى ارتش جمهورى اس
يگان هاى نمونه نيروى زمينى ارتش در سخنانى ضمن 
ــت جمعى از زائران ايرانى ــليت به مناسبت درگذش تس

ــا گفت: اين حادثه نتيجه  ــت اهللا الحرام در حادثه من  بي
بى كفايتى، بى لياقتى و سوء مديريت آل سعود است. 

وى ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت 
ــى افزود:  ــال جنگ تحميل ــهداى 8 س ياد و خاطره ش
هفته دفاع مقدس يادآور ايثار، فداكارى و از خودگذشتگى 
ــتان  ــت. امير پوردس ــالم اس ملت ايران و رزمندگان اس
ــكنى هاى آمريكا در سال هاى پس از  ــاره به كارش با اش
انقالب عليه ملت ايران گفت: پيروزى انقالب اسالمى در 

بهمن 57 آمريكايى ها را گيج كرد و تمام معادالت آنها را 
در منطقه و جهان بر هم زد.فرمانده نيروى زمينى ارتش 
با بيان اينكه كشور ما پس از پيروزى انقالب سه مزيت 
را براى آمريكايى ها ايجاد كرده بود، گفت: اولين مزيتى 
ــور ما براى آمريكايى ها پيش از پيروزى انقالب  كه كش
ايجاد مى كرد اين بود كه منطقه جغرافيايى كشور ما در 
ــه هرمز و درياى عمان  ــمال آب راه خليج فارس، تنگ ش
قرار دارد و اين امكان را براى آمريكايى ها فراهم مى كرد 

كه مسير انرژى را كنترل كنند.
ــور  ــن يك يازمزيت هاى كش ــتان همچني امير پوردس
ــه هزار  ــراى آمريكايى ها را س ــالب ب ــش از انق ــا پي م
ــوروى دانست و ــور ش كيلومتر مرز آبى و خاكى با كش

 تصريح كرد: اين مزيت  اين امكان را براى آمريكايى ها 
فراهم مى كرد تا تجهيزات جاسوسى شان را مستقر كنند 
تا از اين كشور جاسوسى كرده و حركت هاى شوروى را 

زير نگاه شان داشته باشند.
ــراى آمريكايى ها پيش  ــران ب ــومين مزيت اي وى به س
ــى از ديگر  ــرد و گفت: يك ــاره ك ــروزى انقالب اش از پي
ــور ما براى آمريكايى ها داشت، ايران  مزيت هايى كه كش
ــت متناسب با خواست  ژاندارم منطقه بود و وظيفه داش
آمريكا كشورهاى منطقه را به خط كند تا از سياست هاى 

اين كشور در منطقه پيروى كنند. 
فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اينكه ايران پيش از 
پيروزى انقالب اسالمى جبهه جلوى ناتو در برابر ورشو 
بود اظهار داشت: اين مزيت باعث مى شد كه اگر روس ها 
مى خواستند خودشان را به آب هاى آزاد برسانند، ارتش 
ــت با آنها مقابله كند. وى با تاكيد بر اينكه  وظيفه داش
ــده با حدوث انقالب اسالمى از  اين مزيت هاى گفته ش
ــد تصريح كرد: البته آمريكايى ها  آمريكايى ها گرفته ش
ــالش كردند كه  ــس از انقالب خيلى ت ــال هاى پ در س
ــتان همچنين  ــا را برگردانند. امير پوردس ــن مزيت ه اي
ــالمى  درد اصلى آمريكايى ها پس از پيروزى انقالب اس
ــتيزى، حكومت دينى،  ــى مانند استكبارس را در ادبيات

مردمساالرى دينى و واليت فقيه دانست و اظهار داشت: 
ــتند كه اين  ــتند و مى دانس آمريكايى ها اين بيم را داش
ــورهاى  ادبيات در مرزهاى ايران نمى ماند و تمامى كش
منطقه را دربرمى گيرد كه به اين دليل از بهمن سال 57 

حركات براندازى را در كشور ما آغاز كردند.
وى ادامه داد: آمريكايى ها پس از پيروزى انقالب اسالمى 
حركات براندازى را با تهديد، ارعاب و تحريم در دستور 
ــان قرار دادند تا ريشه انقالب را بزنند؛ بنابراين از  كارش
بهمن 57 منزوى سازى را در دستور كار خود قرار دادند.

فرمانده نيروى زمينى ارتش همچنين به حمايت غرب 
ــورهاى منطقه از صدام براى حمله به ايران و آغاز  و كش
ــاره كرد و گفت: آمريكايى ها و غرب  جنگ تحميلى اش
صدام را براى حمله به ايران تجهيز كردند و كشورهاى 
ــور حمايت كنند.  ــزم كردند تا از اين كش ــه را مل منطق
ــا جمهورى  ــم در جنگ ب ــوروى ه ــت كه ش جالب اس
اسالمى ايران در كنار آمريكا قرار گرفت و سياست هاى 
ــور را دنبال كرد. بيش از يكصد كشور به صدام  اين كش

براى جنگ با ايران كمك كردند. 
ــان اينكه ارتش در  ــروى زمينى ارتش با بي ــده ني فرمان
ــگ از آمادگى كامل براى مقابله با  ــاى آغاز جن در روزه
دشمن برخوردار بود، گفت: در روزهاى آغاز جنگ بيش 
ــه لشكر و چند گروه توپخانه نزاجا درگير جنگ با  از س
ــتگى بى مورد در  گروهك ها در مرز بودند. قبول بازنشس
ــد كه نيروى زمينى با عده و ُعده دچار  ارتش موجب ش
مشكل شود. تيپ ها و لشكرها از نظر عده و ُعده در برابر 
ــب نبودند. امير پوردستان  آرايش نظامى دشمن مناس
ــور مى گويند كه ارتش در روزهاى  با بيان اينكه اين ط
آغازين جنگ آماده نبوده است، گفت: مگر مى شود كه 
در روز دوم جنگ 140 فروند هواپيما را به پرواز درآورد 
ــدف قرار داد؟ اين  ــمن را بدون آمادگى ه و مواضع دش
نشان از آمادگى ارتش در جنگ دارد.وى به رشادت هاى 
ــى جنگ ــاى ابتداي ــش در روزه ــى ارت ــروى درياي ني
 اشاره كرد و گفت: نيروى دريايى ارتش در ابتداى جنگ 

چنان ضرب شستى به يگان هاى دريايى دشمن وارد كرد 
كه تا پايان جنگ آن را فراموش نكردند.

ــه ارتش  ــا بيان اينك ــروى زمينى ارتش ب ــده ني فرمان
جمهورى اسالمى با رشادت، فداكارى، از خود گذشتگى 
و اقتدار توانست مسووليت كه برعهده اش در زمان جنگ 
قرار داده شده بود انجام دهد، گفت: اين در حالى بود كه 
مى خواستند ارتش را منحل كنند؛ اما امام خمينى(ره) 
ــد و در طول جنگ آنهايى  ــد كه ارتش بايد باش فرمودن
ــود به عمق نگاه امام  كه مى گفتند ارتش بايد منحل ش
نسبت به وجود ارتش پى بردند.وى ادامه داد: ارتش اين 
ــوان را دارد كه هر تهديدى در زمين، دريا و  قابليت و ت
هوا را در نطفه خفه كرده و تهديدكننده را از تهديدش 
ــيمان كند.  فرمانده نيروى زمينى ارتش ادامه داد:  پش
ارتش امروز با تدابير نورانى فرماندهى معظم قوا در اوج 
ــدار و آمادگى قرار دارد. ما امروز با تهديد جنگ هاى  اقت
نيابتى نظير گروهك هاى تروريستى داعش و بوكوحرام 
ــته  ــد آمادگى هاى الزم را داش ــتيم كه باي روبه رو هس
باشيم. امير پوردستان، عمليات ثامن االئمه را در دوران 
دفاع مقدس اولين عملياتى دانست كه يگانهاى ارتش و 
سپاه پاسداران به صورت متحد وارد ميدان نبرد شدند و 
گفت: بنى صدر نمى گذاشت كه يگان هاى ارتش و سپاه 
به هم نزديك شوند؛ اما اين عمليات نشان دهنده اتحاد 
ــپاه در دوره دفاع مقدس است.وى در همين  ارتش و س
زمينه افزود: تعداد كشته ها و اسراى دشمن در عمليات 
ــه رزمندگان ما  ــروز ثامن االئمه به قدرى زياد بود ك پي
ــيدند كه مى توانند عمليات بزرگترى را  به اين باور رس
ــاز عمليات هاى  انجام دهند؛ بنابر اين عمليات زمينه س
ــن بود. امير  ــدس، و فتح المبي ــدس، بيت المق طريق الق
ــتان در پايان با اشاره به اينكه اگر پشتيبانى هاى  پوردس
نيروى هوايى ارتش در عمليات ثامن االئمه(ع) نبود اين 
عمليات به پيروزى نمى رسيد خاطرنشان كرد: اميدوارم 
ــنگرى كه هستيم سرباز شايسته و اليق براى  در هر س

ملت و رهبرى نظام باشم.

ــالمى، گفت: وزير امور خارجه كشور در  وزير فرهنگ و ارشاد اس
نيويورك درخواست مالقات با وزير امور خارجه عربستان را داشته 
كه اين درخواست با سردى و عدم موافقت اين مقام سعودى مواجه 
شد. على جنتى با اشاره به حادثه منا و اعزام هياتى از ايران براى 
بررسى وضعيت زائران ايرانى در عربستان گفت: صدور ويزا براى 
ــتان همچنان با مشكل مواجه  هيات ايرانى جهت اعزام به عربس
ــعودى تعمد دارند كه مقامات  ــد دولت س است؛ به نظر مى رس

جمهورى اسالمى را به كشورشان راه ندهند.
وى با بيان اينكه محمد جواد ظريف در نيويورك مساله را پيگيرى 
ــور در نيويورك  ــور خارجه كش ــت: وزير ام مى كند، اظهار داش

ــت مالقات با وزير امور خارجه عربستان داشته كه اين  درخواس
درخواست با سردى و عدم موافقت اين مقام سعودى مواجه شد.

ــعودى حاكى از آن  جنتى با تاكيد بر اينكه رفتارهاى مقامات س
ــت كه عمدا اجازه ورود به مقامات ايرانى به عربستان را نمى  اس
ــت تنها سيد حسن قاضى  دهند، ادامه داد: با اين حال ممكن اس
ــور تنها براى اقدامات  ــمى وزير بهداشت و درمان كش زاده هاش
پزشكى اجازه ورود به عربستان را داشته باشد؛ ظاهرا با حضور وزير 

بهداشت در عربستان موافقت كردند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تاكيد كرد: البته ما فشار خود را به 
دولت عربستان براى اعزام هيات ايرانى به اين كشور وارد مى كنيم 

و دريافت ويزا را پيگيرى خواهيم كرد.
رييس هيات ايرانى براى اعزام همچنين توضيح  داد: هيات ايرانى 
از منا به مكه رفته است. زمانى كه اين گروه در منا حضور داشت 
پيگيرى مسائل به دليل آنكه در خيمه ها حضور داشتند، ممكن 
ــتاد و بعثه است كه راحت تر مى توانند  نبود. اما اكنون در مكه س

وضعيت زائران را بررسى و پيگيرى كنند.
ــت: از زمانى كه به مكه منتقل شده اند، مشخص  وى اظهار داش
است كه زائران در كدام هتل و كاروان بودند. ظرف  سه روز آينده 
ــد و آمار جان باختگان ــخص خواهد ش وضعيت مفقودين مش

 به طور دقيق برآورد مى شود.

رهبر معظم انقالب:
عربستان عذرخواهى كند

حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به فاجعه منا 
تاكيد كردند: حكام عربستان به جاى فرافكنى 
ــالمى مسووليت  بايد با عذرخواهى از امت اس

خود را در اين حادثه سنگين بپذيرند.
ــرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب  حض
ــارج فقه  ــه درس خ ــالمى در ابتداى جلس اس
ــزرگ منا،  ــه فاجعه ب ــاره ب ــخنانى با اش در س
ــواالت زيادى ــالم س ــد كردند: دنياى اس تأكي
ــتان ــكام عربس ــوص دارد و ح ــن خص  در اي
ــا عذرخواهى از امت  ــاى فرافكنى، بايد ب به ج
ــالمى و خانواده هاى داغدار، مسووليت خود  اس
را در اين حادثه سنگين بپذيرند و به لوازم آن 
ــت اهللا خامنه اى، حادثه  عمل كنند.حضرت آي
ــان به عزاى  ــدن عيد قرب ــخ منا و تبديل ش تل
ــالمى را يادآور شدند و افزودند: انسان  امت اس
لحظه اى نمى تواند خود را از اين غم فارغ بداند 
ــر بر دل هاى ما و  ــن غم در چند روز اخي و اي

همه مسلمانان سنگينى مى كند.
ــتان  رهبر معظم انقالب، فرافكنى حكام عربس
ــر باز زدن از پذيرش مسووليت اين فاجعه  و س
ــم و بى اثر خواندند  ــت و اقدامى عقي را نادرس
ــالم سواالت زيادى دارد و  و گفتند: دنياى اس
ــر در اين حادثه  ــن بيش از هزار نف جان باخت
ــت، بنابراين جهان اسالم  مساله كوچكى نيس
بايد براى اين مساله فكر كند.ايشان همچنين 
ــد  تأكيد كردند: اين قضيه فراموش نخواهد ش
ــدى آن را دنبال خواهند  و ملت ها به طور ج
ــه جاى فرافكنى  ــعودى ها نيز بايد ب كرد و س
ــووليت خود را  ــردن اين و آن، مس ــم ك و مته
بپذيرند و از امت اسالمى و خانواده هاى داغدار 

عذرخواهى كنند.

ــغ قبض آب خود گفت:  ــر نيرو در خصوص مبل وزي
ــر از 5 تا 6  ــر دوره كمت ــض آب من در ه ــم قب رق
ــنيم،  ــت.به گزارش خبرگزارى تس ــزار تومان اس ه
ــيه بازديد از يازدهمين  حميد چيت چيان در حاش
ــگاه بين المللى صنعت آب و تاسياست آب و  نمايش
فاضالب ايران در پاسخ به اينكه رقم قبض آب شما 
چقدر است، اظهار داشت: من در منزل از شيرآالت 
و تجهيزات كم مصرف استفاده مى كنم و رقم قبض 
ــا 6 هزار تومان  ــر دوره كمتر از 5 ت ــن در ه آب م
است. وى افزود: در منزل ما تمامى اعضاى خانواده 
ــه از آب و صرفه جويى در مصرف  ــتفاده بهين به اس
ــراى تامين برق مورد نياز منزل  آن توجه دارند و ب
ــكونى خود نيز از نصب سيستم فتوولتائيك بر  مس
ــتفاده كردم تا برق موردنيازمان  ــت بام اس روى پش

نيز از انرژى خورشيد تامين شود.

مبلغ قبض آب وزير نيرو

امير پوردستان در رژه يگان هاى نزاجا:
ارتش هر تهديد هوايى، دريايى 
و زمينى را در نطفه خفه مى كند

روحانى در ديدار رييس شوراى اروپا:

تحريم عليه ايران از ابتدا اشتباه بود

وزير خارجه  عربستان  
مالقات با ظريف  را نپذيرفت
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ــور گفت:  ــه  توليد خوراك آبزيان كش ــر اجرايى بزرگ ترين كارخان مدي
ــه 150 تن در روز  ــوراك آبزيان در خاورميان ــترين ركورد توليد خ بيش
ــور در  ــور تركيه بود كه كارخانه توليد خوراك آبزيان كش متعلق به كش
چهارمحال و بختيارى با تالش مهندسان و افزايش خطوط توليد موفق 
ــار كرد: از  ــت.امين مالكى اظه ــده اس به ثبت ركورد 270 تن در روز ش
ــول در بزرگ ترين كارخانه  ــن محص ــال تاكنون 30 هزار ت ابتداى امس
ــه با مدت مشابه  ــور توليد و صادر شد كه در مقايس خوراك آبزيان كش
پارسال 47 درصد افزايش داشته است.مالكى با اشاره به اين كه افزايش 
ــزود: اين مقدار خوراك  ــت، اف توليد به علت راه اندازى خطوط جديد اس
ــور خارجى عراق، لبنان، تركيه،  آبزيان نياز 16 استان كشور و پنج كش
ارمنستان، آذربايجان و تاجكستان را تأمين كرده است.وى خاطرنشان 
كرد: صادرات خوراك آبزيان از چهارمحال و بختيارى چهار ميليون دالر 
براى كشور ايران ارزآورى داشته است.بزرگ ترين شركت توليد خوراك 
ماهى خاورميانه در قطب صنعتى شهركرد قرار دارد و با سرمايه گذارى 
25 ميليارد ريالى بخش خصوصى چهار سال پيش به بهره بردارى رسيد 

و با راه اندازى آن براى بيش از 200 نفر به طور مستقيم شغل فراهم شد.

خودروسازان ملزم به تعويض 
خودروهاى معيوب مى شوند

با اجرايى شدن قانون جديد، خودروسازان و واردكنندگان خودرو ملزم به 
تعويض خودروهاى معيوب تحويلى به مشتريان خواهند بود.

ــر داخلى و گاه خارجى  ــداران خودروهاى صفركيلومت در مواردى خري
ــص ظاهرى يا فنى در خودرو  هنگام تحويل گرفتن خودروى خود با نق
مواجه مى شوند. در اين موارد شركت عرضه كننده از تعويض خودروى 
ــت  ــكايت خريدار ممكن اس ــوددارى كرده و تنها پس از ش معيوب خ
مبلغى به عنوان خسارت و جبران افت قيمت (ارزش) خودرو به خريدار 
پرداخت شود.اين موضوع در اصالحيه آيين نامه اجرايى قانون حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته به گونه اى كه تمام 

عرضه كنندگان خودرو ملزم به تعويض خودروى معيوب خواهند بود.
ــودرو موظف  ــت: «عرضه كننده خ ــده اس ــن قانون آم ــاده 14 اي در م
ــترى را در حضور وى  ــتى مش ــت در زمان تحويل، خودرو درخواس اس
ــود ايراد، خودرو را به  كنترل كرده و پس از حصول اطمينان از عدم وج
مشترى تحويل دهد.»در تبصره 1 اين ماده نيز آمده است: «در صورت 
وجود ايراد احتمالى در خودرو، عرضه كننده بايد ايراد مربوطه را برطرف 
كند مشروط به آنكه رفع ايراد، موجب كاهش ارزش قيمتى خودرو نشود، 
در غير اين صورت عرضه كننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا 
اخذ رضايت كتبى مشترى اقدام كند.» اصالحيه آيين نامه اجرايى قانون 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در هيات دولت در دست بررسى 

است و پس از تصويب، ابالغ و اجرايى خواهد شد.

ايران، اولين توليدكننده خوراك 
آبزيان در خاورميانه شد

 نشانه هاى افزايش قيمت طالى سياه در بازار ديده مى شود و 
همزمان با افزايش تقاضاى فصلى و هموار شدن شرايط براى 
بازگشت 500 هزار بشكه نفت ايران در گام اول پساتحريم، 

غول هاى نفتى هم آماده بازگشت شده اند.
برنامه بازاريابى، عملياتى و ستادى شركت ملى نفت ايران به 
منظور بازگشت يك ميليون بشكه نفت خام به بازار جهانى 
آغاز شده است و پيش بينى مى شود از آذرماه سال جارى 
به تدريج بشكه هاى نفت خام ايران روانه بازارهاى چهارگوشه 
ــاس، تاكنون مذاكراتى به منظور  ــوند.بر اين اس جهان ش
ــرگيرى و يا افزايش فروش نفت خام و حتى ميعانات  از س
گازى ايران به پااليشگاه هاى آلمان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، 
آفريقاى جنوبى، كره جنوبى، چين، ژاپن، يونان، سريالنكا و 
چند كشور اروپايى در بلوك شرق اروپا آغاز شده است.سيد 
محسن قمصرى مدير امور بين الملل شركت ملى نفت در 
تشريح برنامه هاى جديد بازاريابى به منظور افزايش صادرات 
ــا تحريم، گفت: افزايش 500 هزار  نفت ايران در دوران پس
ــكه اى نفت ايران پس از لغو تحريم ها به راحتى جذب  بش

بازار خواهد شد.
اين مقام مسوول با اعالم اينكه با توجه به وضع بازار، برنامه 
ــام گرفته  ــران در بازار انج ــذب نفت خام اي ريزى براى ج
ــابق ايران براى خريد نفت  است، تصريح كرد: مشتريان س
ــالم آمادگى كرده و ــو تحريم ها اع يا افزايش آن پس از لغ
ــتار واردات طالى سياه از ايران  كشورهاى جديدى خواس

شده اند.
ــى و فروش،  ــه هاى جديد بازارياب همزمان با اجراى برنام
طرح هاى افزايش ظرفيت توليد نفت خام ايران در سه حوزه 
ــارس و زاگرس جنوبى  ــز جنوب، خليج ف مناطق نفت خي
تدوين شده است و پيش بينى مى شود در صورت لغو تحريم 
در مدت زمان كمتر از يك هفته 500 هزار بشكه به ظرفيت 

توليد روزانه نفت خام كشور افزوده شود.

فرش قرمز بازار براى نفت ايران
ــام در بازار  ــت جهانى نفت خ ــانه هايى از افزايش قيم نش
ــود به طورى كه با ورود نيمكره شمالى زمين  ديده مى ش
ــراى خريد  ــاى فصلى ب ــتان، تقاض ــل پاييز و زمس به فص
ــك و ارتباط با  ــت.مديريت كل اوپ نفت را افزايش داده اس
ــرايط فعلى وضعيت  مجامع انرژى وزارت نفت ايران، در ش
اقتصادى در كشورهاى پيشرفته صنعتى به ويژه كشورهاى 
ــه پيش بينى ــت به طورى ك ــه افزايش اس OECD رو ب
ــال 2015 ميالدى  ــده از س ــود در ماه هاى باقيمان  مى ش
ــكه و تقاضاى  ــت تا مرز 93 ميليون بش تقاضاى جهانى نف
ــش از 46 ميليون  ــورهاى OECD به بي نفت در بين كش
ــكه در روز افزايش يابد.همزمان با افزايش نسبى تقاضا  بش
ــمالى  تعداد دكل هاى حفارى فعال در منطقه آمريكاى ش
و به ويژه كشورهاى كانادا و اياالت متحده آمريكا به شدت 
ــت كه بخش عمده اى از اين  كاهش يافته، اين در حالى اس
دكل هاى حفارى در پروژه ميادين نامتعارف نفت در حال 
ــتند.از اين رو تعداد دكل هاى حفارى فعال در  فعاليت هس
ــتگاه كاهش در حالى به 842 دستگاه  آمريكا با شش دس
ــور در  ــيده كه تعداد كل دكل هاى حفارى در اين كش رس
ــته كاهشى يكهزار و 89  مقايسه با مدت مشابه سال گذش

دستگاهى يافته است.
ــن و كاهش  ــادى در چي ــكالت اقتص فروكش كردن مش
ــديد اقتصادى در ساير  ــقوط اين ركود ش پس لرزه هاى س
ــيا به ويژه ژاپن و كره  ــرق و جنوب شرق آس كشورهاى ش
جنوبى از ديگر نشانه هاى افزايش احتمالى قيمت جهانى 

نفت خام در بازار به شمار مى رود.
جزييات شكست جديد نفتى عربستان

ــعودى در  ــتان س ــون توليد روزانه نفت خام عربس هم اكن
ــت كه  ــكه در روز اس محدوده 10 ميليون و 200 هزار بش
ــال جارى ميالدى كاهشى 100 تا  ــبت به ماه ژانويه س نس

ــتان،  ــكه اى را تجربه مى كند.پس از عربس 150 هزار بش
ــكه و عراق با صادرات  روسيه با 10 ميليون و 560 هزار بش
ــورهاى بزرگ  ــكه در رديف كش ــش از 3/6 ميليون بش بي
ــمار مى روند.در طول  توليد و صادركننده نفت جهان به ش
ــته تاكنون سياست عربستان سعودى پايين  دو سال گذش
نگاه داشتن قيمت جهانى نفت خام بوده و مهم ترين هدف 
سعودى ها از كاهش تعمدى بهاى طالى سياه، ضربه زدن 
ــورهايى همچون روسيه، جمهورى اسالمى  به اقتصاد كش
ــود، به نظر ــت.با اين وج ــده اس ايران و ونزوئال گزارش ش

ــتان  ــد كه با كاهش قيمت جهانى نفت خام عربس مى رس
ــقوط آزاد بهاى طالى  سعودى بيش از ساير كشورها از س
سياه آسيب ديده است؛ به طورى كه به گزارش رسانه هاى 
بين المللى، واردات نفت آمريكا از عربستان در سال 2005 
ــكه بوده كه اين  ميالدى ماهانه 45 ميليون و 620 هزار بش
ــه 25 ميليون و  ــارى ميالدى ب ــال ج رقم در ماه ژانويه س
420 هزار بشكه كاهش يافته است. عالوه بر اين، با كاهش 
ــرمايه گذارى و  ــك س قيمت جهانى نفت و باال رفتن ريس
كاهش سودآورى در اكثر كشورهاى نفت خيز جهان، نگاه 
شركت هاى بين المللى به ايران به منظور سرمايه گذارى و 
ــد نفت و گاز جدى تر  اجراى طرح هاى جديد افزايش تولي
ــود با لغو تحريم ها شاهد ترافيك  شده و پيش بينى مى ش

شركت هاى بزرگ نفتى در صنعت نفت كشور باشيم.
ــى وزارت نفت با  ــالح قراردادهاى نفت رييس كارگروه اص
ــت، توجيه  ــت نف ــقوط آزاد قيم ــا س ــه ب ــادآورى اينك ي
ــعه ميادين  ــياى از پروژه هاى توس ــرمايه گذارى در بس س
ــرمايه گذاران  نفت و گاز ايران داراى جاذبه طاليى براى س
ــت، تاكيد كرد:  ــركت هاى بزرگ نفت جهان شده اس و ش
در كنار كاهش هزينه هاى توليد نفت و گاز، در ايران امنيت 
ــرمايه گذارى شركت هاى خارجى  فيزيكى بااليى براى س

وجود دارد.
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ــگاه عالمه طباطبايى با اشاره به وجود برخى  استاد دانش
ــترده منابع از بانك ها  ــبت به خروج گس احتماالت نس
ــتم با ابالغيه اخير  ــت بى اعتمادى به اين سيس و بازگش
رييس جمهور، گفت: كسى نگران سركشى به حساب هاى 
بانكى نيست چرا كه صاحبان سپرده هاى كالن، راه فرار را 
مى دانند و اقشار ضعيف هم مبلغ قابل توجهى ندارند كه 

خيلى نگران باشند.
محمدقلى يوسفى افزود: صاحبان پول هاى كالن بانكى 
ــتم هاى مختلف قدرت  از ارتباطات و نفوذ قوى در سيس
برخوردارند بنابراين طبيعى است كه به هيچ عنوان نگران 

اين موضوع نباشند.
ــكار به طور كامل  ــه داد: در جامعه ما افراد خالف وى ادام
ــده اند اما مانند دانه هاى زنجير به يكديگر  ــناخته ش ش
متصل هستند كه چون امكان تفكيك آنها وجود ندارد، 

به طور عملى نمى توان با آنها برخوردى كرد.
ــد: گرچه كارشناسان  اين كارشناس اقتصادى يادآور ش
ــه كمتر زير ــپرده گذاران بانكى براى اينك معتقدند؛ س

ــا را از  ــول ه ــند، پ ــى باش ــازمان ماليات ــن س ذره بي
حساب هايشان خارج مى كنند اما بر فرض اين اقدام، اين 
سرمايه ها را به كجا مى توانند منتقل كنند چرا كه در حال 
حاضر هيچ جا بهتر از سيستم بانكى سودآورى ندارد؛ پس 

دليلى هم وجود ندارد كه پول ها را از بانك خارج كنند.
ــرمايه ها از ــن س ــر واقعا اي ــال اگ ــزود: به هر ح وى اف

ــر از بازارهاى ارز،   بانك ها خارج شوند، ممكن است، س
ــكن، بورس و يا هر بازار ديگرى كه احتمال  ــكه، مس س

افزايش سود در كوتاه مدت در آن وجود داشته باشد و به 
نوعى از بازارهاى پركشش محسوب مى شوند، روى آورد 

و به سمت بازارهاى سوداگرانه سوق پيدا كند.
ــن پيامدها  ــگاه ادامه داد: اما بدتر از اي ــتاد دانش اين اس
ــت هاى  ــق فعالي ــمت رون ــا به س ــت كه پول ه آن اس
ــاى  ــت ه ــر از فعالي ــيارى ديگ ــوارى و بس ــزول خ ن
ــودهاى  ــب س ــبب كس ــت تا س ــرف هداي ــارج از ع خ
ــه در آن صورت  ــود ك ــاص ش ــده اى خ ــراى ع كالن ب
ــكالتى  ــد تا مش ــت كن ــى را رعاي ــد الزامات ــت باي دول

ايجاد نشود.
وى ادامه داد: به نظر مى رسد؛ اين سياست ها كه دولت 
ــر دنبال مى كند،  ــايل ديگ در خصوص ماليات ها يا مس
ــت كه مطمئن شود مردم پول ها  بيشتر به خاطر اين اس
را از بانك خارج و در بخش هاى توليدى سرمايه گذارى 
ــد بانك ها به منافع خود فكر  مى كنند؛ اما مردم هم مانن
ــپرده اى از ــد كه س ــد؛ بنابراين به نظر نمى رس مى كنن

 بانك ها خارج شود.
وى ادامه داد: سياست اشتباه بانك ها منجر به اين شده 
كه با قحطى نقدينگى به خصوص در بخش هاى صنعت 
و كشاورزى مواجه شويم چرا كه بانك ها به دنبال تامين 
ــاورزى  ــاى توليدى، صنعتى يا كش ــراى واحده منابع ب

نيستند و بيشتر به فعاليت هاى سودآور مى انديشند.
الزم به ذكر است؛ قانون اصالح قانون ماليات هاى مستقيم 
ــرى از فرار هاى مالياتى  كه به تازگى و به منظور جلوگي
ــت كه افشاى  ــامل بند هاى مختلفى اس ــد، ش ابالغ ش
ــازمان امور  ــى افراد براى س ــاب هاى بانك اطالعات حس

مالياتى يكى از اين موارد است.
با اينكه تالش دولت براى افزايش انضباط پولى و مالى و به 
نتيجه رسيدن اهداف اقتصادى نظير مهار تورم يا جبران 
ــت اما اينكه براى رسيدن به  كسرى بودجه ستودنى اس
اين اهداف قرار است از چه ابزارهايى بهره بگيرد، موضوع 
ــن، حتى براى  ــت پيش از اي ــت. چرا كه دول ديگرى اس
ــيارى  ــى صالحيت افراد جهت دريافت يارانه و بس بررس
ــى به حساب هاى  از مسايل ديگر در مورد عدم دسترس
ــخصى افراد اطمينان داده بود اما به تازگى اين عمل  ش

بدون توجه به تبعات آن، براى امور مالياتى قانونى شد.
در حالى كه اگر بنا به فرار مالياتى باشد كه شخص خاطى 
ــاب نيز مى تواند به شيوه هاى  با وجود دسترسى به حس
ــرمايه هاى  ــود ادامه دهد اما اينكه س مختلف به فرار خ
خارج شده صرف چه مواردى مى شود، موضوعى است كه 
خود مى تواند پيامد هاى بسيارى را براى اقتصاد جامعه 

در پى داشته باشد.

تابستان امسال از 97 درصد ظرفيت شبكه برق استفاده 
شد.

ــتفاده از 97 درصد  وزير نيرو گفت: تابستان امسال با اس
ــتيم با موفقيت از پيك  ظرفيت عملى صنعت برق توانس
تابستان عبور كنيم.حميد چيت چيان اظهار كرد: صنعت 
ــيت بسيار  ــت كه از حساس برق از جمله بخش هايى اس
بااليى برخوردار است كه نمونه بارز آن را در برف سنگين 
سال هاى گذشته در مازندران ديديم كه قطع برق در اين 
استان باعث قطع آب و تمامى خدمات شهرى و روستايى 
ــان مى دهد كه با يك  ــد.وى ادامه داد: اين موضوع نش ش
صنعت بسيار حساس مواجه هستيم و وقتى گفته مى شود 
ــت، حرف گزافى نيست،  برق زيرساخت زيرساخت هاس
ــاورزى و خدمات  چراكه تمامى بخش هاى صنعت، كش
وابسته به برق هستند كه بتوانند در طول سال بدون وقفه 
خدمت خود را ارائه كند.وى موفقيت و توسعه اين صنعت 
ــال هاى اخير را مرهون تالش و تخصص تالشگران  در س
صنعت برق دانست و افزود: در بين تمام بخش هاى برق 
كشور، مركز ديسپاچينگ ملى و شركت مديريت شبكه 
ــيار بااليى برخوردار است كه  برق ايران از حساسيت بس
پايدارى شبكه، كنترل فركانس شبكه و مديريت كل شبكه 

ــت كه در يك جمع تخصصى ويژه در حال  كارهايى اس
انجام است.وى با تقدير از خدمات ارزنده فتاح قره باغ در 
زمان مديريت شبكه برق كشور ادامه داد: در اين مركز اگر 
لحظه اى غفلت و بى توجهى صورت گيرد كشور با مشكالت 
بسيار حادى دست به گريبان خواهد بود.وزير نيرو با بيان 
ــت كه صنعت برق  ــيزدهمين سالى اس اينكه امسال س
بدون خاموشى سراسرى ارائه خدمت مى كند، گفت: اين 
يك دستاورد بسيار بزرگ است، چرا كه در اين مدت، در 
كشورهايى همچون آمريكا، هندوستان و تركيه خاموشى 
سراسرى اتفاق افتاده است، اما در صنعت برق ما و در نوك 
پيكان آن يعنى شركت مديريت شبكه ايران اين موفقيت 

بزرگ كسب شده است.
ــاح قره باغ مدت  ــان اينكه مهندس فت وى در پايان با بي
35 سال با ايمان و تكيه بر دانش، صداقت و خلوص نيت 
كارهاى فراوانى را انجام دادند، گفت: در تابستان امسال 
ــالش خود را براى  ــور نهايت ت همكاران صنعت برق كش
مديريت پيك تابستان به كار بستند و توانستيم با حداكثر 
ظرفيت توليد برق كشور و استفاده از 97 درصد ظرفيت 
ــتان  ــت برق با موفقيت از پيك تابس عملى موجود صنع

عبور كنيم.

مديركل دفتر ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت جهاد 
كشاورزى با بيان اينكه ايران جايگاه هفتم توليد انگور جهان 
را دارد، گفت: همه ساله شاهد واردات اين محصول از شيلى 
هستيم، همچنين در عين بى نيازى كشمش بدون مجوز از 

افغانستان وارد شده است.
رمضان روئين تن، مديركل دفتر امور ميوه هاى سردسيرى 
و خشك وزارت جهاد كشاورزى در مورد واردات كشمش، 
گفت: با توجه به ميزان توليد كشمش هيچ نيازى به واردات 
ــمش نداريم اما  به ظاهر مقدار كمى از اين محصول  كش

بدون مجوز از كشور افغانستان وارد شده است.
ــدون مجوز بوده  ــمش ب وى افزود: از آنجا كه واردات كش
ميزان آن مشخص نيست ولى بخشى از كشمش وارداتى 

پس از فرآورى دوباره صادر شده است.
مديركل دفتر امور ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت 
جهاد كشاورزى با بيان اينكه در توليد كشمش رتبه سوم 
ــاالنه حدود 160 هزار تن  جهان را داريم، بيان داشت: س
ــزار تن آن به  ــور توليد كه حدود 40 ه ــمش در كش كش
ــد. روئين تن تصريح كرد: سال 93  مصرف داخلى مى رس
حدود 114 هزار تن كشمش به بيش از 70 كشور جهان 

صادر شد.

ارز آورى 296 ميليون دالرى كشمش
ــال گذشته به  ــمش در س وى با بيان اينكه صادرات كش
ميزان 296 ميليون دالر براى كشور ارزآورى داشت، افزود: 
ــمش مرغوب ايرانى به قيمت 2/5دالر  هركيلوگرم از كش
ــود.مديركل دفتر امور ميوه هاى سردسيرى  صادر مى ش
ــاورزى با بيان اينكه مشكل  ــك وزارت جهاد كش و خش
واردات فقط محدود به كشمش نيست، تصريح كرد: حتى 
در شرايطى كه ساالنه ميزان قابل توجهى انگور در كشور 
توليد مى شود ما شاهد واردات انگور  از جمله انگور شيلى به 
كشور هستيم كه البته با اقدامات انجام شده اين موضوعات 

در حال كمرنگ  شدن است.
ــه دنبال منافع  ــه واردكنندگان ب ــا بيان اينك روئين تن ب
شخصى هستند نه منافع مصرف كننده، تصريح كرد: ايران 
از نظر توليد انگور مقام هفتم تا نهم جهان را دارد و سرانه 
توليد انگور در كشور حدود 35 كيلوگرم و بيش از دو برابر 

سرانه توليد انگور در دنيا است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا انگور توليدى روى دست 
كشاورزان مانده است، گفت: برداشت انگور تقريبا از اواخر 
ــت آغاز و انواعى از آن اواخر آبان و اوايل آذرماه  ارديبهش

برداشت مى شود.مديركل دفتر امور ميوه هاى سردسيرى 
ــاورزى با بيان اينكه معموال در  و خشك وزارت جهاد كش
ــهريور و مهر ميزان توليد انگور بيشتر مى شود، گفت:  ش
ــبت به  ــر توليد انگور آذربايجان غربى نس افزايش دو براب
سال گذشته منجر به مشكالتى براى توليد كنندگان اين 
محصول شد.وى افزود: امسال در آذربايجان غربى حدود 
280 هزار تن انگور توليد شد در حالى كه ميزان توليد اين 
محصول در سال گذشته حدود 140 هزار تن بود.روئين تن  
ــت: با هماهنگى هايى كه با استاندارى، مقامات  بيان داش
ــاورزى و كارخانه داران انجام شد مقرر  سازمان جهاد كش
شد تا هر كيلو انگور آبگيرى توسط كارخانه ها با قيمت هر 

كيلو 600 تومان از كشاورزان خريدارى شود.
 تمامى وجه  خريد تضمينى كشـمش 93 پرداخت 

شد
وى در مورد مطالبات معوق سال گذشته كشاورزان بابت 
فروش كشمش به سازمان تعاون روستايى اظهار داشت: 
ــمش از كشاورزان  ــته 34 ميليارد تومان كش سال گذش
خريدارى شد كه سه ميليارد تومان آن پرداخت نشده بود 
كه با تأمين اعتبار مطالعات معوق كشاورزان بابت فروش 

كشمش پرداخت شد.

ايران با جايگاه هفتم توليد جهان از شيلى انگور وارد مى كند؛افزايش پنج ميليون تومانى وام مسكن مهر

واردات غيرمجاز كشمش از افغانستان

صاحبان سپرده هاى كالن، راه هاى فرار را مى دانند؛

 كسى نگران سركشى به حساب ها نيست

خبر

ــيمان از كاهش 20  ــن كارفرمايان صنعت س عضو هيات مديره انجم
درصدى صادرات سيمان به عراق طى شش ماهه امسال نسبت به سال 

گذشته خبر داد.
شهريار گراوندى اظهار كرد: افزايش تعرفه واردات سيمان خاكسترى 
ــيمان خواهد شد كه  ــوى طرف عراقى باعث كاهش صادرات س از س

در حال رايزنى هستيم اين مشكل برطرف شود.
ــيمان  ــته طرف عراقى تعرفه واردات س ــنوات گذش وى افزود: در س
خاكسترى را از حدود پنج تا هفت دالر در هر تن به 13 دالر افزايش داد 
و به تازگى  نيز اين تعرفه تا حدود 20 دالر افزايش يافته كه در برخى 

مرزها اعمال مى شود.
ــرد: برخى از  ــن تصميم نيز يادآورى ك گراوندى در خصوص دليل اي
توليدكنندگان سيمان كشور كه البته از استان كرمانشاه هم نبودند، 
ــرايط را  ــازار عراق كردند كه ش ــيمان ارزان و زير قيمت را روانه ب س
ــت از توليدكنندگان  ــد عراق براى حماي خراب كرد و اين امر باعث ش

داخلى خود تصميم به افزايش تعرفه واردات سيمان بگيرد.
ــر داد و افزود:  ــن افزايش تعرفه خب ــراى جلوگيرى از اي او از رايزنى ب
ــيمان را با قيمت  ــر توليدكنندگان ايرانى س عراقى ها اعالم كردند اگ

باالترى وارد بازار عراق كنند، تعرفه واردات را افزايش نخواهند داد.
ــور در حال  ــيمان كش وى با بيان اينكه انجمن كارفرمايان صنعت س
ــه داد: تالش  ــت، ادام ــر اين موضوع اس رايزنى با واحدهاى داخلى س

مى كنيم جلوى اين افزايش تعرفه را بگيريم.
ــيمان كشور در ادامه  عضو هيات مديره انجمن كارفرمايان صنعت س
ــيمان ايران به عراق طى شش ماهه  از كاهش 20 درصدى صادرات س
ــته خبر داد و تاكيد كرد: در صورت اعمال  امسال نسبت به سال گذش
ــيار بيشتر صادرات  ــيمان، شاهد كاهش بس افزايش تعرفه واردات س

سيمان خواهيم بود.
ــيمان كشور رويكرد  گراوندى با بيان اينكه اكثر واحدهاى توليدى س
ــت بدهيم،  صادراتى هم دارند، يادآورى كرد: نبايد بازار عراق را از دس

زيرا واحدهاى توليدى ما با مشكل مواجه خواهند شد.
ــورهاى عراق و  ــيمان كش ــادرات س ــه براى ص ــه داد: اگرچ وى ادام
ــافت در اولويت ما هستند و سيمان  ــتان به دليل نزديكى مس افغانس
كااليى نيست كه بتوان آن را به هر نقطه دنيا صادر كرد اما بايد به فكر 
ــع اينچنينى دچار بحران  ــيم تا در مواق بازارهاى جديد هدف هم باش

نشويم.
ــور راه خود را به  به گفته گراوندى اكنون برخى از توليدكنندگان كش

بازارهاى آفريقا هم باز كردند.
عضو هيات مديره انجمن كارفرمايان صنعت سيمان در ادامه با اشاره 
به وجود 62 واحد توليدى سيمان در كشور، ظرفيت توليد آنها را 80 
ــم حدود 55 تا 56  ــال عنوان و اظهار كرد: از اين رق ميليون تن در س

ميليون تن براى نياز داخل كشور و مابقى براى صادرات است.

كاهش 20 درصدى صادرات سيمان 
به عراق

فـرش  قرمـز 
بـازار

 براى  بشكه هاى 
نفت  ايـران
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خبردر حال انقراض

ــر  ــده گي ــكار و زن ــف ش ز متخل ــده ا ــت ش ــده حماي ــك پرن ي
ــد. ــط ش ــف  و ضب ــميرم كش ــتان س ــكارى در شهرس ــدگان ش پرن

ــت اصفهان«پاما»، ماموران  به گزارش پايگاه اطالع رسانى محيط زيس
يگان حفاظت محيط زيست اين شهرستان با همكارى نيروى انتظامى 
ــتان، يك نفر  ــخصى در اين شهرس ــى از يك منزل ش سميرم دربازرس
ــدارى و خريد و  ــكار و صيد كه مبادرت به زنده گيرى و نگه متخلف ش
ــتگير كردند.از متخلف مذكور  ــكارى مى كرد را دس فروش پرندگان ش
ــكارى كمياب ازنوع  دليجه كشف و ضبط شد.  تعداد يك بهله پرنده ش
بررسى وضعيت پرنده مكشوفه و حلقه فلزى به پاى پرنده داللت بر مدت 
زمان طوالنى نگهدارى و استفاده از اين پرنده در زنده گيرى و صيد ديگر 
ــتگاه ها دارد.دليجه در زمره پرندگان نادر و  ــكارى در زيس پرندگان ش
ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس در حال انقراض بوده و تحت حمايت س
ــه و  ــد صورتجلس ــكار و صي ــف ش ــب تخل ــه مرات ــند. كلي ــى باش م
ــد.دليجه نام  ــخص متخلف به مراجع قضايى معرفى ش طى نامه اى ش
علمى:( Kestrel) پرنده اى شكارى از سرده شاهين است. طول بدن اين 
پرنده 31 تا 37 سانتيمتر و وزن 180 گرم است. شباهت زيادى به دليجه 
كوچك دارد. بال هاى نوك تيز و دم باريك ، اين پرنده را در زمره شاهين ها 
ــانه  قرار مى دهد و اندازه كوچك و عادت درجا بال زدن هاى طوالنى، نش
دليجه بودن آن است. بال ها باريك ودراز و منقار كوتاه وقالب مانند است 

و دم نسبتا بلندى دارد كه در انتها كمى گرد مى شود.

دستگيرى متخلف شكار و زنده گير 
پرندگان شكارى در شهرستان سميرم

                دريچه

ــازمان  ــاى دريايى س ــوم ه ــت ب ــركل دفتر زيس مدي
ــه جانورى  ــت:230 گون ــت گف ــت محيط زيس حفاظ
ــرخ اتحاديه  ــت س ــران در فهرس ــراض اي در خطر انق
ــرار دارد  ــت ( IUCN) ق ــت از طبيع ــى حفاظ جهان
ــج فارس  ــه مربوط به خلي ــداد 186 گون ــه از اين تع ك
ــزر  ــاى خ ــص دري ــه مخت ــان و 44 گون ــاى عم و دري

است.
ــورى در  ــتى جان ــوع زيس ــزود: تن ــكار اف داوود ميرش
ــت  ــاد اس ــيار زي ــان بس ــاى عم ــارس و دري ــج ف خلي
ــدود 800 گونه  ــان مى دهد ح به طورى كه آمارها نش
ــتاندار دريايى،  ــه پس ــه ميگو، 10 گون ــى، 15 گون ماه
ــه پرنده  ــش از 90 گون ــت دريايى، بي 5 گونه الك پش
ــه آبى  ــا در اين پهن ــون ه ــادى از پالنگنت ــوع زي و تن

وجود دارد.
ــنگ مرجانى در  ــش از 50 گونه آبس ــه داد:بي وى ادام
خليج فارس و درياى عمان وجود دارد كه حدود 8 درصد 
ــنگ هاى مرجانى جهان را تشكيل مى دهد،  از كل آبس
در واقع دو دهم درصد از كل كره زمين آبسنگ مرجانى 
ــد آن در خليج فارس  ــزان 8 درص ــت كه از اين مي اس

وجود دارد.
ــكار با بيان اينكه بيش از 22 ميليون قطعه پرنده  ميرش
در خليج فارس زمستان گذرانى مى كنند،گفت: دو گونه 

ــتانداران  ــدل از جنگل هاى مانگرو و انواع پس حرا و چن
ــه ماهى ها و اسبك ماهى ها از ديگر  دريايى، انواع كوس

گونه هاى جانورى خليج فارس است.
ــزر اظهار  ــتى جانورى درياى خ ــاره تنوع زيس وى درب
ــاى خزر  ــورى در دري ــه جان ــش از 300 گون ــرد: بي ك
ــش از 100 گونه از  ــداد بي ــن تع ــه از اي ــود دارد ك وج
ــتند و 6 گونه و زيرگونه  ــى درياى خزر هس ماهيان بوم
ــادى ارزنده اى  ــت كه منبع اقتص ماهيان خاويارى اس
ــمار  ــتى با ارزش به ش ــه هاى زيس ــتند و جزو گون هس
ــار جهان در درياى  مى آيند به عبارتى 90 درصد خاوي

خزر صيد مى شود.
ــازمان  ــاى دريايى س ــوم ه ــت ب ــركل دفتر زيس مدي
ــزرى نيز  ــك خ ــت: ف ــت گف ــط زيس ــت محي حفاظ
ــزر در آب هاى آن  ــتاندار درياى خ ــا پس به عنوان تنه
ــون ها، بنتوزها  ــد، تنوع زيادى از پالنگت زندگى مى كن
ــزى نيز  ــار آب ــزى و كن ــدگان آب ــا، پرن و ماكروبنتوزه
ــش با اهميت  ــت دريايى خزر را بيش از پي محيط زيس

كرده است.
ــراض خليج فارس  ــاى در خطر انق ــاره گونه ه وى درب
ــپرماهى ، 23 گونه  ــزود: 10 گونه س ــاى عمان اف و دري
ــه  ــت، 16 گون ــه الك پش ــى، 5 گون ــه ماه كوس
ــاحلى و دريايى ،22 گونه پستاندار دريايى،  پرندگان س

ــكم پايان، 2  ــى، 46 گونه ش ــاى درياي 5 گونه علف ه
ــنگ هاى مرجانى و 23  گونه درخت حرا، 44 گونه آبس
ــت  ــارس و درياى عمان در فهرس گونه جلبك خليج ف
ــرخ IUCN ( اتحاديه جهانى حفاظت از طبيعت )  س

قرار دارند.
ــراض  ــر انق ــاى در خط ــه ه ــاره گون ــكار درب ميرش
ــتخوانى، 6 گونه  درياى خزر گفت: 38 گونه ماهيان اس
ــتاندار فك خزرى  ــه پس ــارى و يك گون ماهيان خاوي

در فهرست IUCN قرار دارند. 
ــت گونه هاى  ــه اينكه وضعي ــد كرد: با توجه ب وى تاكي
ــد، توجه ويژه  دريايى تا حدودى بحرانى به نظر مى رس
جوامع محلى، مسووالن استانى و ستادى را مى طلبد كه 
با همكارى همديگر فعاليت ها را به سمت توسعه پايدار 

هدايت كنند.
ــاق بيفتد،  ــعه اتف ــت توس ــر قرار اس ــه داد: اگ وى ادام
بايد احياى زيستگاه ها در دستور كار قرار گيرد و سعى 
شود در راستاى حركت هاى جهانى در خصوص حفاظت 
ــاى زمين، كاهش  ــت مانند كاهش گرم از محيط زيس
توليد گازهاى گلخانه اى حاصل از سوخت هاى فسيلى 
ــيب بييند و  ــت ما كمتر آس كمك كنيم تا محيط زيس
بتوانيم ظرفيت هاى زيستى كشور را تا حدودى افزايش

 دهيم.

عكس روز 

ــده دردو سال گذشته و  رييس جمهور گفت: فرايند طى ش
حصول توافق هسته اى ميان ايران و1+5، شرايط مساعدى 
ــى از جمله  ــن الملل ــاى منطقه اى و بي ــكارى ه براى هم

در زمينه محيط زيست فراهم كرده است.
ــن روحانى عصر شنبه  ــلمين حس ــالم و المس  حجت االس
ــل متحد  ــازمان مل ــدار در مقر س ــعه پاي در اجالس توس
ــتاقيم از طريق ديپلماسى فعال  در نيويورك افزود: ما مش
ــايگان خود در زمينه توسعه پايدار  محيط زيستى با همس
ــايه روابط سازنده با ديگر  منطقه اى همكارى كنيم و در س
ــاركت در  ــورها و همكارى فناورانه، انتقال دانش و مش كش
فعاليت هاى علمى مشترك، سهم خود را در ساختن جهانى 

پايدار تر و مصون تر از تهديدهاى محيط زيستى ايفا كنيم.
ــه آرمان هاى  ــتيابى ب ــورى تصريح كرد : دس رييس جمه
ــووليت  ــعه پايدار بعد از 2015 بدون لحاظ كردن مس توس
ــى  ــت فعل ــش وضعي ــا در پيداي ــهم آنه ــورها و س كش
ــه اى بى حاصل  ــت، ناممكن بوده و به مناقش محيط زيس

مى انجامد.
متن سخنان رييس جمهورى به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
آقاى رييس، عاليجنابان

ــف شديد از حادثه  در آغاز سخنم الزم مى دانم با ابراز تاس
ــلمان و از جمله ايرانيان،  دلخراشى كه براى هزاران نفر مس

ــليت خود را  ــنبه رخ داد، مراتب تس ــا در روز پنجش در من
ــتگان اين مصيبت  ــوگ درگذش به خانواده هايى كه در س
عزادار شده اند ابراز كنم و بر ضرورت رسيدگى سريع نسبت 
به آسيب ديدگان و همچنين بررسى علل و عوامل اين حادثه 

و حوادث مشابه در مراسم حج امسال تاكيد نمايم.
عاليجنابان، خانم ها و آقايان

ــره زمين  ــان هاى ك ــت، به ما انس ــكالت محيط زيس مش
آموخته است كه همگى در يك كشتى نشسته ايم و بدانيم 
ــت ما  ــى دهند بر سرنوش ــران انجام م ــر آن چه ديگ كه ه
ــه ديگران  ــرف نظر از اين ك ــت و نمى توان ص نيزموثر اس
ــايش خود  ــت و آس ــه امني ــى كنند، ب ــه زندگى م چگون
ــطح ملى،  ــترده در سه س ــت. بدون همكارى گس دل بس
ــه  ب ــن  يافت ــت  دس ــى،  الملل ــن  بي و  اى  ــه  منطق
«اهداف توسعه پايدار» بسيار دشوار است. اين همكارى بايد 
ــت واحد و تعهد مشترك در  ملهم از آگاهى ناشى ازسرنوش

قبال مسووليت هاى مهم انسانى باشد.
ــت،  ــترك اس ــتلزم هدف مش ــترك، مس ــت مش سرنوش

اما به معناى يكسان بودن مسووليت هاى همه نيست.
ــعه پايدار بعد از 2015 بدون  دست يابى به آرمان هاى توس
ــهم آن ها در پيدايش  لحاظ كردن مسووليت كشورها و س
وضعيت فعلى محيط زيست، ناممكن بوده و به مناقشه اى 

بى حاصل مى انجامد.

حضار محترم
همان طور كه در سال گذشته در «اجالس سران تغييرات 
ــرايط  ــيا تنها با ش ــرب آس ــم ، منطقه غ ــوا» گفت آب و ه
ــالى ممتد و گسترده  اقليمى گرم تر و چالش هاى خشكس
مواجه نيست، بلكه با فاجعه تروريسم و خشونت افراطى نيز 
دست به گريبان است. به عبارتى، خشونت عليه طبيعت و 

انسان ها، دو فاجعه بزرگ منطقه غرب آسياست.
ــونت و  ــه از «جهان عليه خش ــال پيش زمانى ك من دو س
ــه و تاثير متقابل  ــخن گفتم، هر دو فاجع افراطى گرى» س
ــرزمين هاى  ــت ها در س ــتم. تروريس آن ها را مد نظر داش
ــتى،  ــاى محيط زيس ــران ه ــورده از بح ــم خ ــر و زخ فقي
رشد كرده، تكثير شده و چون ريزگردها به راحتى مرزها را 
در مى نوردند.گروه هاى تروريستى، «اهداف توسعه پايدار» 
ــه فقر و تخريب  ــد و تداوم اين وضعيت ب را زير پا مى گذارن
ــم و خشونت،  ــت مى انجامد. تروريس ــتر محيط زيس بيش
ــعه پايدار را  ــكار به محيط زيست، توس ضمن خسارت آش
ــورها را  ــرده و منابع كش ــورها خارج ك ــتور كار كش از دس

صرف مبارزه با نا امنى مى كند.
خانم ها و آقايان

ــه و عميقا  ــش از اين، مجدان ــالمى ايران پي جمهورى اس
ــانده و  ــارى رس ــزاره، ي ــعه ه ــداف توس ــق اه ــه تحق ب
مشاركت فعالى در تدوين دستور كار توسعه پس از 2015 

ــازنده اى براى اجراى  داشته و از اين به بعد نيز همكارى س
ــن المللى  ــى، منطقه اى و بي ــطوح مل تعهدات خود در س
ــتى،  ــت. دولت من به عنوان دولت محيط زيس خواهد داش
سياست هاى خود را بر اساس رويكردى متوازن ميان توسعه 

اقتصادى و حفاظت از محيط زيست تنظيم كرده است.
ــت محيطى در ميان  ــيت هاى زيس افزايش آشكار حساس
ــوزش هاى  ــورم، وارد كردن آم ــار مختلف مردم كش اقش
ــى مدارس، بازنگرى جدى  ــتى به برنامه درس محيط زيس
ــازى، احياى تاالب هاى در خطر  ــد س در سياست هاى س
ــاى درياچه هاى  ــبانه روزى براى احي و همچنين تالش ش
ــزام اين دولت  ــا بخش كوچكى از الت در خطر نابودى، تنه

به اهداف توسعه پايدار است.
ــول توافق  ــته و حص ــال گذش ــده در دو س فرآيند طى ش
ــاعدى براى  ــرايط مس ــران و 1+5، ش ــته اى ميان اي هس
ــى، از جمله در زمينه  همكارى هاى منطقه اى و بين الملل
ــتاقيم از طريق  ــت. ما مش ــت فراهم آورده اس محيط زيس
ــايگان خود در  ــتى با همس ــى فعال محيط زيس ديپلماس
ــايه  ــعه پايدار منطقه اى همكارى كنيم و در س زمينه توس
روابط سازنده با ديگر كشورها و همكارى هاى فناورانه، انتقال 
دانش و مشاركت در فعاليت هاى علمى مشترك، سهم خود 
را در ساختن جهانى پايدارتر و مصون تر از تهديدهاى زيست 

محيطى ايفا كند. از توجه شما سپاسگزارم

زمان آغاز گرمايش كره زمين
ــدت در زمان كنونى از طريق  ــبب تغيير آب و هوا به ش عوامل انسانى مس
ــت. اما امروزه براى اولين بار محققان فاش  ــهود اس ــواهد گوناگونى مش ش
ــش زمين پديدار  ــانه هاى گرماي كرده اند كه چه زمان و در كجا اولين نش
ــارش هاى  ــديد ب ــانه ها باعث تش ــت و احتماال در كجا اين نش ــده اس ش
بيش از اندازه در آينده اى نزديك خواهد شد. به گفته دكتر اندرو كينگ، از 
دانشگاه نيوساوت ولز، «تحقيق ما نشان مى دهد كه شما مى توانيد شاهد 
عالئم مشخص گرمايش زمين در نواحى گرمسيرى از دهه 1960 باشيد، اما 
اين نشانه ها در بخش هايى از استراليا، آسياى جنوب شرقى و آفريقا از اوايل 
دهه 1940 آغاز شده است.» اولين نشانه پديدارشده در مناطق گرمسيرى، 
تغيير در ميانگين دما بود. افزايش دماى بيشتر بعد از آن، عالمت گرمايش 
زمين بود. بعدها در نواحى نزديك قطب، پديدارشدن تغييرات آب و هوايى در 
گزارش دما آشكار شد و تا دوره 1980 تا 2000، گزارش دما در اكثر مناطق 
جهان حاكى از نشانه هاى مشخص گرمايش جهان بود؛ درحاليكه گزارشات 
دما نشانه هايى از گرمايش جهانى را دربردارد، وقوع بارش هاى سهمگين نيز 
دال بر اين موضوع است. به گفته محققان اين تحقيق، انتظار مى رود اولين 
بارش هاى بسيار سهمگين ناشى از گرمايش زمين، در طول زمستان هاى 

روسيه، كانادا و شمال اروپا در طول 10 تا 30 سال آينده هويدا شود.

روحانى در اجالس سران براى 
توسعه پايدار:

آماده ديپلماسى 
فعـــال 

محيط زيستى با 
همسايگان هستيم

230 گونه جانورى خليج فارس و درياى خزر
در فهرست سرخ انقراض
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معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مادرى يك عشق است 
و نه يك شغل. بنابراين وظيفه دولت است كه با بررسى همه جانبه توازن 
الزم را بين كار و زندگى زنان ايجاد كند تا زن در دوراهى انتخاب شغل يا 

وظايف خود به عنوان مادر و همسر قرار نگيرند.
شهيندخت موالوردى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا مادرى يك شغل 
است؟ اظهار كرد: پاسخ به اين سوال بستگى به رويكرد ما دارد. اگر معتقد 
باشيم زنان نقشهاى چندگانه اى دارند، نه تنها دولت ها بلكه حكومت ها 
هم بايد زمينه را براى ايفاى نقش هاى چندگانه زنان مهيا كنند كه براى 
ــهيالت و امكانات الزم به زنان به  ــتيابى به اين هدف تخصيص تس دس

منظور ايفاى نقش هاى مادرى و همسرى الزم است.
ــه هيچ كدام از  ــت يازدهم تالش مى كنيم ك وى در ادامه گفت: در دول
ــود و امكانات و تسهيالت الزم با حفظ  نقش هاى زنان فداى ديگرى نش

امنيت شغلى زنان در اختيار آنان قرار گيرد.
وى تصريح كرد: در دو سال اخير هرچه تالش كرده ايم به علت بار مالى 
براى اجراى برنامه هاى پيش بينى شده در زمينه ارايه تسهيالت بيشتر به 
زنان شاغل به موفقيتى دست پيدا نكرده ايم؛ چرا كه عالوه بر بخش دولتى 
بايد مشوق هاى الزم را براى بخش خصوصى به منظور استفاده از ظرفيت 
ــى از قوانينى  زنان اختصاص دهيم. به عنوان نمونه به علت بار مالى ناش
مانند افزايش مرخصى زايمان زنان از 6 به 9 ماه هنوز همه دستگاه هاى 

بخش دولتى زير بار آن نرفته اند.
ــد زن زمانى كه نياز  ــراد معتقدن ــان گفت : برخى از اف موالوردى در پاي
ــف مادرى و  ــط به وظاي ــت فق ــغل ندارد بهتر اس ــى از ش به درآمد ناش
ــت كه امروزه بسيارى از  ــيدگى كند اين در حاليس خانه دارى خود رس
دختران با توجه به افزايش سن ازدواج و برخوردارى از تحصيالت عاليه 
خودسرپرست هستند و نياز به شغل دارند. بنابراين بايد تمهيدات الزم 
براى آنان انديشيده شود و متناسب با نيازها و اقتضائات آنان برنامه ريزى 

الزم صورت گيرد.

معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: كمپين فضاى 
مجازى با عنوان «همسر خوب من» در سطح ملى شروع شده است ولى 

درباره آن به صورت رسمى تبليغ نكرده ايم.
ــر خوب  ــتمى با اعالم اين خبر اظهاركرد: كمپين همس محمدرضا رس
ــت و مى توان آن را از طريق توئيتر  من از اواخر شهريورماه آغاز شده اس
ــطح  ــزود: چهار كمپين ديگر در س ــتاگرام پيگيرى كرد. وى اف و اينس
ــت كه پس از به نقطه مطلوب رسيدن كمپين اول،  ــده اس ملى آماده ش
كمپين هاى بعدى را راه اندازى مى كنيم، عالوه بر آن كمپين هاى فضاى 
ــمنان و گلستان نيز راه اندازى  مجازى استانى در استان هاى همدان، س
ــتمى پيش از اين نيز گفته بود: آينده مديريت اجتماعى  ــود. رس مى ش
ــت. فضاى مجازى براى ما يك  ــت فضاى مجازى اس ايران و دنيا در دس
ــتان بايد دست كم ماهانه يك  اولويت محسوب مى شود. بنابراين هر اس
كمپين براى جوانان در رسانه هاى اجتماعى مانند كمپين كاهش اعتياد

 برگزار كند. عالوه بر آن شبكه هاى اجتماعى داخلى اختصاصى جوانان 
هم بايد در استان ها توليد شود.

ــتن يك  ــه به داش ــگاه  مصران ــان را از ن ــه افكارت زاوي
ــت و هم  ــن هم به نفع خودتان اس فرزند بچرخانيد، اي
ــن ازدواج به دليل  كودك دلبندتان.امروزه باال رفتن س
ــغل  ــدن مدت زمان تحصيل، پيدا كردن ش طوالنى ش
مناسب و همچنين رسيدن به رفاه اجتماعى دلخواه به 
يك معضل تبديل شده چرا كه اقدام به ازدواج در آخرين 
ــال هاى جوانى منجر به باال رفتن تمايل زن و مرد به  س

داشتن فقط يك فرزند خواهد شد. 
باورهايتان را باور نكنيد 

ازجمله مهم ترين عللى كه زوج هاى جوان به داشتن يك 
فرزند اكتفا مى كنند وجود مشكالت اقتصادى و نداشتن 

وقت براى تربيت فرزند است. 
بايد توجه داشت كه اين باور غلطى است كه چرا برخى 
ــتن  ــور مى كنند در صورت داش ــتباه تص والدين به اش
ــيم  ــده بهترى را براى او ترس يك فرزند مى توانند آين

كنند.
تك فرزندى شايد بتواند سطح رفاه اجتماعى را باال ببرد 
اما مهمترين عواقب آن متوجه خود كودك خواهد بود.

ــفانه  ــناس، مى گويد: متاس ــاه مرادى، روانش زينب ش
خانواده ها تصور مى كنند با داشتن يك فرزند مى توانند 
ــن وضعيت  ــاال ببرند و همچني ــى او را ب كيفيت تربيت
اقتصادى شان را بهبود ببخشند در صورتى كه حتى اگر 
بتوانند از نظر اقتصادى امكانات بيشترى را فراهم كنند 

ــكالتى را به همراه  اما اين تصور غلط قطعا عواقب و مش
خواهد داشت. 

مادر، پدر از من دور نشويد! 
اين صاحب نظر ادامه داد: وقتى خانواده ها فقط به داشتن 
يك فرزند اكتفا مى كنند مهم ترين عواقبى كه هم متوجه 
كودك و هم والدين او مى شود وابستگى عاطفى خواهد 
بود به طوريكه امكان دارد هر دو طرف(كودك و فرزند) 
را از حضور بيشتر در جامعه و داشتن تعامالت اجتماعى 

باز دارد.
ــن  ــيدن به س ــود كودك پس از رس گاهى ديده مى ش
ــاالن خود نشانه هايى از  مدرسه و حضور در بين همس
ــردن با آن ها را از  ــرخوردگى و عدم تمايل به بازى ك س
خود بروز مى دهد كه اين مشكل در 90 درصد مواقع در 
كودكان تك فرزند ديده مى شود، چراكه به دليل زندگى 
و رشد در يك محيط آرام و خلوت نمى تواند دورى از پدر 

و مادرش را تحمل كند. 
حواس تان هست؟ كودك تان بزرگ نمى شود! 

شاه مرادى عقيده دارد اين كودكان نسبت به كودكانى 

كه در خانواده هايى با بيش از يك فرزند پرورش يافته اند 
عالوه بر اينكه نمى توانند در جامعه تعامل داشته باشند، 
از ضريب هوشى پايين ترى نيز برخوردار هستند. چرا كه 
اين كودكان در اغلب موارد در خانواده هم بازى ندارند 
ــاط برقرار كنند. ــد چطور با ديگران ارتب و ياد نگرفته ان

ــن و  زمانى كه كودك در محيطى قرار بگيرد كه هم س
ساالن او هم حضور دارند در پى بازى كردن با آن ها ياد 
ــباب بازى هايش را با آنها سهيم  مى گيرد كه چطور اس
شود كه بهترين نتيجه آن رشد اجتماعى و رشد هوشى 

او خواهد بود.
 وقتى كودك حرف اول و آخر را مى زند 

مساله ديگر كه در مورد خانواده هاى تك فرزند مى تواند 
ــت كه در اكثر اين قبيل  ــد، اين اس ــى باش قابل بررس
ــت، چرا كه معيار و  خانواده ها فرزند ساالرى حاكم اس
محور اصلى بهبود روابط والدين و فرزند برآورده ساختن 
سريع خواسته هاى وى است، چه بسا كه ديده مى شود 
والدين حتى بيشتر و بهتر از توقع كودك خواسته هايش 
ــاور غلط تكيه دارند كه در  را بر طرف مى كنند، براين ب

ــدم خواهد بود! اما  اين بهترين روش براى تربيت فرزن
ــكالت متعددى  اين كودك با ورود به اجتماع دچار مش
ــده و  ــه در خانواده  تاييد ش ــد چرا كه هميش خواهد ش
طاقت عدم هماهنگى محيط با رفتار و نظراتش را ندارد . 
پايه هاى افسردگى را در فرزندتان محكم نكنيد 

ــردگى يكى از نتايج  ــناس با بيان اينكه افس اين روانش
ــد: والدين  ــت مى گوي قابل پيش بينى تك فرزندى اس
در بسيار موارد سخت گيرى متناسب را در مقابل رفتار 
اشتباه كودك از خود نشان نمى دهند و متناسب با كار 
وى او را تنبيه نمى كنند و اين كودك زمانى كه به سن 
ــته تاييد نمى شود و  مدرسه مى رسد چون مانند گذش
ــود گوشه گير، منزوى و  خواسته هايش برآورده نمى ش
ــد، عالوه بر اين ها با افزايش سن  ــرخورده خواهد ش س

مشكالت بيشترى او را تهديد خواهد كرد.
ــد اكتفا  ــا به يك فرزن ــت خانواده ها تنه ــر اس پس بهت
ــارت هاى  ــه فرزند مه ــتن دو الى س ــا داش ــرده و ب نك
ــاع را به راحتى به وى زندگى و برقرارى رابطه در اجتم
 آموزش دهند. توصيه هميشگى روانشناسان به پدرها 
ــت كه روش هاى تربيتى كودكشان را  و مادرها اين اس
مطابق با هم سن و ساالن وى پيش ببرند و اين به دليل 
آن است كه رفتار كودك با همساالن خود به ويژه خواهر 
ــكل و جهت مى گيرد، به همين دليل والدين  و برادر ش

بايد در ميان نقش هدايتگر كلى را ايفا كند.

ــتان اصفهان از اعزام  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
ــناس آموزش همگاني پليس به مدارس با هدف  300 كارش
ــيب هاي  ــنا كردن دانش آموزان با انضباط ترافيكي و آس آش

اجتماعي خبر داد.
 سرهنگ جهانگير كريمي اظهار كرد: يكي از همكاري هاي بين 
پليس و آموزش و پرورش كه بسيار مورد استقبال قرار گرفته و 
همه ساله با آغاز سال تحصيلي اجرا مي شود حضور كارشناسان 

انتظامي پليس در سطح مدارس است.
وي با بيان اينكه امسال 300 كارشناس انتظامي در حوزه هاي 
مختلف در سطح مدارس حضور پيدا مي كنند، تصريح كرد: اين 
ــان دانش آموزان را با انضباط ترافيكي، آسيب هاي  كارشناس
ــيب هاي فضاي مجازي و جرايم و خطراتي كه  اجتماعي، آس
آنها را تهديد مي كند آشنا كرده و آموزش هاي الزم را به آنان 

مي دهند. 
ــتان اصفهان مشاوره  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
ــاس در مدارس عنوان كرد  را يكي از مراكز بسيار مهم و حس
و گفت: يكي ديگر از همكاري هاي پليس و آموزش و پرورش 

ــت و مركز مشاوره آرامش پليس  تعامل در زمينه مشاوره اس
ــدان و مربيان  ــش آموزان، اولياي فرزن آمادگي دارد تا به دان
ــي، خانواده و  ــاوره الزم را در حوزه هاي انتظام ــدارس مش م

آسيب ها و جرايم ارائه كند.
ــاوره فعال در  ــرهنگ كريمي همچنين از اجراي طرح مش س
مدارس خبر داد و گفت: كارشناس مشاوره پليس در اين طرح 
با حضور در مدارس به ارائه مشاوره براي دانش آموزان پرداخته 
و به مشكالت و مسايل و آسيب هايي كه براي آنها رخ داده باشد 

رسيدگي مي كنند.

ــور مى تواند در يك فرد يك روان پزشك گفت: يك استرس
 به طور طبيعى و در فردى ديگر غيرطبيعى جلوه كند و اين 
در حالى است كه يك حادثه در زمان و مكانى استرس آفرين 
ــدارد. عليرضا  ــر چنين خاصيتى ن ــان و مكان ديگ و در زم
سفيدچيان، با اشاره به اين كه استرس جزء الينكف زندگى 
ــترس يك بيمارى  ــار كرد: اس ــت، اظه با حضور دائمى اس
ــمانى  ــه بروز بيمارى جس ــت، بلكه مى تواند منجر ب نيس
ــود كه با وارد شدن فشار ــاعد ش يا روانى در زمينه اى مس
ــى در او ايجاد شده كه عالئم جسمانى و   بر شخص، واكنش

روانى را به همراه دارد.
وى با بيان اين كه برخى از استرس ها مفيد هستند، تصريح 
كرد: وجود استرس مفيد، فرد را براى دفاع از خود به حركت 
ــت آگاه مى كند و نيز  درآورده و او را از خطرى كه در راه اس
يك عامل انگيزشى براى دستيابى به اهداف، پيشگيرى از 
كسالت و چاره جويى براى نگرانى سودمند است. سفيدچيان 
ــخاص با روش هاى مختلف به استرس  با اشاره به اين كه اش
ــن واكنش ها به صورت  ــان مى دهند، افزود: اي واكنش نش
فيزيكى (نبض، تنفس و فشار خون باال، كشيدگى عضالت، 
خستگى زودرس و ...) ، رفتارى (كاهش كيفيت و عملكرد 
شغلى و تحصيلى، قضاوت ضعيف، عدم تمركز و ...) و عاطفى

 (فوران هيجان و گريه، افسردگى، خصومت، پرخاشگرى، 
سوء ظن به ديگران و ...) در افراد پديدار مى شود.

ــگيرى و درمان استرس  ــك در رابطه با پيش اين روان پزش
تأكيد كرد: افراد را بايد براى رويارويى با استرس آماده كرد 
تا باعث كاهش اثرات زيان بخش آن شود همچنين نگرانى 
دائم از امكان رويدادهاى نامطلوب مضر اما نگرانى سازنده و 
برنامه ريزى صحيح در مورد اين كه اگر اتفاق ناخوشايند رخ 

دهد چه بايد كرد، توصيه مى شود.
وى در خصوص ديگر رفتارهاى پيشگيرانه و درمان استرس 
ــدى كه باعث  ــتيبانى از فرد در ح ادامه داد: حمايت و پش
ــات و تخليه  ــود، فرصت براى ابراز احساس ــتگى نش وابس
ــتن برنامه ورزشى منظم،  هيجانى، مثبت فكر كردن، داش
ــگيرانه و درمان  انعطاف پذير بودن از ديگر رفتارهاى پيش
استرس است.سفيدچيان با بيان اين كه صفت شوخ طبعى به 
عنوان يك مهارت مفيد رويارويى با استرس توصيه مى شود، 
گفت: ذهن و روان خود را با ديگران و شنيدن كارهاى هنرى 
و زيبا آراسته كنيد و اگر شما ذاتاً به طور هميشگى مسئول 
امور و عهده دار تعلم و تربيت هستيد سعى كنيد براى يك 
بار، عادت كنترل كردن را رها كرده و بگذاريد زندگى مسير 

خود را طى كند.

خبر 

يك جامعه شناس گفت: خانواده سالم مى تواند جامعه سالمى را بسازد 
كه افراد نسبت به هم بى تفاوت نباشند.

جعفر باى محقق و پژوهشگر آسيب هاى اجتماعى، اظهار كرد: نشانه هاى 
يك جامعه سالم، ارتباط پيوسته و ناگسستنى با يكديگر است. هر چقدر 
انسجام و همبستگى هاى اجتماعى بيشتر باشد، مشاركت اجتماعى هم 

افزايش پيدا مى كند.
ــالم، وجدان عمومى قوى ترى خواهد  وى تصريح  كرد: يك جامعه س
ــبت به يكديگر ابراز  ــان ها در اين  جامعه نس ــت و به عبارتى انس داش

احساسات فراوانى داشته و مسووليت پذيرى زيادى دارند.
ــان كرد: بيگانگى اجتماعى در افراد  باعث بى توجهى به  باى خاطر نش
ــاكن يعنى عنصر بى تفاوت  همنوعان مى شود. اين افراد به  صورت س
نسبت به پيرامون و ديگران زندگى مى كنند و در واقع صورت شهروند 

محسوب نمى شوند.
وى تاكيد  كرد: زير بناى جامعه سالم را خانواده سالم تشكيل مى شود. 

زيرا كه خانواده ها، اجتماع را تشكيل مى دهد.
ــد: در خانواده هايى كه روابط بين فردى  ــناس يادآور ش اين جامعه ش
ــاس باشند  ــت يكديگر حس خوب و لبريز از عواطف بوده و به سرنوش
ــبت به افراد جامعه بى تفاوت  ــووليت كنند آنها نيز نس و احساس مس

نخواهند بود.

ــور را براى  ــت دولت اين كش ــتيناف كانادا درخواس دادگاه فدرال اس
ممنوعيت پوشش نقاب زنان رد كرد. سه قاضى دادگاه فدرال استيناف 
ــت تجديدنظر دولت را به  كانادا  بى آنكه تصميم گيرى درباره درخواس
تاريخ ديگرى موكول كنند، با صدور حكمى اعالم كردند زن مسلمانى 
كه از دولت شكايت كرده است، مى تواند هنگام اداى سوگند به عنوان 
ــور نقاب بزند و در انتخابات فدرال نوزدهم اكتبر هم  ــهروند اين كش ش

شركت كنند.
ــال 2008 از  ــاق» Zunera Ishaq، زن مسلمانى كه س «زونرا ايش
پاكستان به اونتاريو نقل مكان كرد و به همسرش ملحق شد، از برداشتن 
ــمى به عنوان شهروند جديد  ــم اداى سوگند رس حجاب خود در مراس
كانادا خوددارى كرد.وى از دادگاه شكايت كرد و گفت: اين كار بر خالف 
اعتقادات مذهبى وى است. در پى شكايت زونرا ايشاق، قانون ممنوعيت 
استفاده از نقاب در اين كشور لغو شد، اما دولت درخواست تجديدنظر در 
اين حكم را كرد.دادگاه فدرال استيناف كانادا نيز درخواست دولت اين 

كشور را براى ممنوعيت پوشش نقاب زنان رد كرد.
بدين ترتيب زنان مسلمان هنگام اداى سوگند به عنوان شهروند جديد 

كانادا مجبور به برداشتن نقاب خود نيستند.
ــتفن هارپر»  ــال 2011 ممنوعيت نقاب را تصويب كرد و «اس كانادا س
نخست وزير اين كشور گفت: پوشاندن صورت هنگام اداى سوگند براى 

تابعيت اين كشور مطابق عرف ما نيست. 

خانواده سالم؛ جامعه سالم

راى دادگاه  كانادا به  نفع بانوى   محجبه 

ــت با تجربه ــاوى اس ــنا خيلى وقت ها مس ــك محيط جديد و ناآش ورود به ي
ــط جديد كجا  ــيد و اين محي ــاله باش  حس اضطراب. فرقى نمى كند چند س
ــما هم بارها اين حس را تجربه كرده ايد. پس بايد به بچه هايى  باشد. حتما ش
كه از چارچوب امن خانه به محيطى ديگر پا مى گذارند حق بدهيد تا اندازه اى 

مضطرب باشند و اين بيقرارى در رفتارشان ديده شود.
ــت تا سال هاى سال خانه   براى اين كه فرزند شما با محيط جديد كه قرار اس
دومش باشد آشناتر شود، بهتر است بكوشيد در به دست آوردن اين اعتماد به 
ــت در مرحله اول انگيزه الزم را  محيط، او را كمك كنيد. براى اين كار بهتر اس
ــدن برايش بگوييد. اين كه ديگر ــواد ش در او به وجود بياوريد و از مزاياى باس

ــعر بخواند. همچنين از خاطرات   مى تواند خودش به تنهايى كتاب قصه و ش
ــا خواهر و برادر  ــه خودتان ي خوب دوران مدرس

ــره تعريف كنيد تا  بزرگ ترش براى او خاط
ذهنيت خوب و مثبتى از اين محيط جديد 
براى او ساخته شود. اگر مدرسه اين اجازه 
را به شما مى دهد كه روز اول در كنارش 
باشيد، اين حضور را از او دريغ نكنيد، اما 
ــما وجود ندارد،  اگر اين امكان براى ش
اين اطمينان را به او بدهيد كه پشت در 
مدرسه به انتظارش نشسته ايد و فاصله 
ــت. بجز اين  ــما و او خيلى كوتاه اس ش

ــروع كالس يا حتى  مى توانيد قبل از ش
در پايان كالس با او همراه شويد و در حياط 
ــالن ها بچرخيد و اجازه دهيد  مدرسه و س

كودكتان با حضور شما با اين 
ــنا شود.  محيط جديد آش

ــان بيش از  اگر فرزندت
ــراى خروج  اندازه ب

از مدرسه بيتابى 
ــد، از  ــى كن م

اولياى مدرسه بخواهيد اجازه بدهند در چند روز اول او را همراهى كنيد. دقت 
كنيد مدت اين همراهى بايد رفته رفته كمتر شود به طورى كه در پايان هفته 

اول، كودك شما به تنهايى در كالس بماند.
بچه ها را با قوانين مدرسه آشنا كنيد

ــررات خاصى  ــودش قوانين و مق ــه رفتن براى خ ــدن و مدرس دانش آموز ش
ــرده اند. از اين به  ــش از اين بچه ها تجربه نك دارد؛ قوانين و مقرراتى كه تا پي
ــان را به مدرسه برسانند،  بعد بايد حتما سرساعت خاصى بيدار شوند، خودش
ــينند، تكاليفى را كه به آنها محول شده  ــخصى يك جا بنش براى ساعت مش
ــر كالس درس را رعايت كنند. رعايت همه اين  انجام بدهند و قوانين حاكم ب
ــرار گرفته، عامل  ــى كه به عهده كالس اولى ها ق قوانين جديد و انجام وظايف
ــما به عنوان پدر و مادر نقش  ــت كه مى تواند اضطراب زا باشد و ش ديگرى اس

داريد. مهمى در آموزش اين قانون پذيرى به فرزندتان 
نكته مهم اينجاست كه خودتان به رعايت 

قوانين مقيد باشيد و به وقت شناسى 
اهميت بدهيد. ناخودآگاه فرزند 

شما هم از اين موضوع تبعيت 
خواهد كرد. 

ــعى  ــه بعدى س در مرحل
ــرى را  ــون پذي كنيد قان
ــاى مختلفى  ــازى ه در ب
ــى دهيد، به  كه با او انجام م

ــد. براى مثال  كودكتان بياموزي
درخانه قوانين جديد، اما سهل و 

ــع كنيد و از  راحتى وض
ــد اين  او بخواهي

قانون 

ــد و اين حس را به  ــه احترام بگذاري را رعايت كند و در نهايت به قوانين مدرس
ــنا و رعايت قوانين  ــد. اضطراب ورود به محيط ناآش فرزندتان هم منتقل كني
جديد، خيلى وقت ها منجر به بروز واكنش هاى مختلفى در بچه ها مى شود. 
ــردرد و سرگيجه و دل درد  به اين ترتيب تعدادى ازبچه هاى كالس اول، با س
ــوند و هر چه زمان رفتن به مدرسه نزديك مى شود، اين  از خواب بيدار مى ش
ــه عصبى دارند افزايش پيدا مى كند. پس بهتر است از حاال  بيتابى ها كه ريش
خودتان را براى حل اين مشكل آماده كنيد و در مرحله اول حساسيت و نگرانى 
زيادى از خودتان بروز ندهيد. دقت كنيد واكنش شما رابطه مستقيمى با ادامه 
اين حالت هاى عصبى خواهد داشت. در مرحله بعدى اگر نتيجه اين سرگيجه و 
دل دردها، مدرسه نرفتن و استراحت دانش آموز در خانه است، به او اجازه ندهيد 
اين زمان را به بازى و تفريح اختصاص بدهد و از او بخواهيد در رختخواب بماند.

مهارت ارتباط با همساالن را به آنها بياموزيد
براى خيلى از كالس اولى ها نشستن پشت نيمكت هاى مدرسه مساوى است 
با اولين تجربه برقرارى ارتباط بادوام با همساالن؛ مهارتى كه اگر كودك قبل 
از اين نياموخته باشد، ممكن است تا اندازه اى او را با مشكل مواجه كند. به 
همين دليل بايد به او كمك كنيد تا دايره دوستانش را وسعت دهد؛ چراكه 
از اين به بعد قرار است با بچه هاى ديگرى ارتباط پيدا كند و با اين كه 
همسن بودن نقطه اشتراكشان است، اما تفاوت هاى زيادى با هم دارند. 
اين تفاوت ها، آشنايى و يادگيرى نحوه كنار آمدن با آنها را براى كودك 
ــوار مى كند، ولى از طرف ديگر تجربه اى شكوفاكننده است كه به  دش
اجتماعى شدن آنها كمك مى كند. نكته جالب اينجاست كه در اين دوران، 
ارتباط بيشتر براساس كمك به يكديگر و رفع نيازهاى هم شكل مى گيرد 
و اعتماد به هم نقش مهمى در تداوم آن دارد. كم كم بچه ها به دركى ذهنى 
از دوستى كه پيدا كرده اند مى رسند و ديگر اين دوست، فقط كسى نيست كه 

با او همبازى است، بلكه فردى است كه ويژگى ها و عاليق مشتركى با او دارد.
 از اين نظر توانايى برقرارى ارتباط موثر با همكالسى ها مهارتى است كه شما 
ــب آن كمك زيادى به فرزند خود كنيد. اين مهارت  مى توانيد در كس
ــوش دادن به بقيه  ــاى فردى با گ ــات و نيازه به معنى ابراز احساس
ــت. از اين نظر بهتر است اولين  ــمكش اس با كمترين تنش و كش
ــارت هايى مثل  ــه او بياموزيد؛ مه ــاى اجتماعى را ب مهارت ه
ــدن در گفت وگو، همدلى كردن،  ــقدم ش سالم كردن، پيش

عذرخواهى كردن و... .

معاون رييس جمهور در امور زنان:

مادرى عشق است نه شغل

معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش خبر داد؛

راه اندازى كمپين «همسر خوب من»

ــعر بخواند. همچنين از خاطرات   مى تواند خودش به تنهايى كتاب قصه و ش
ــا خواهر و برادر  ــه خودتان ي خوب دوران مدرس

ــره تعريف كنيد تا  بزرگ ترش براى او خاط
ذهنيت خوب و مثبتى از اين محيط جديد 
براى او ساخته شود. اگر مدرسه اين اجازه 
را به شما مى دهد كه روز اول در كنارش 
باشيد، اين حضور را از او دريغ نكنيد، اما 
ــما وجود ندارد،  اگر اين امكان براى ش
اين اطمينان را به او بدهيد كه پشت در 
مدرسه به انتظارش نشسته ايد و فاصله 
ــت. بجز اين  ــما و او خيلى كوتاه اس ش

ــروع كالس يا حتى  مى توانيد قبل از ش
در پايان كالس با او همراه شويد و در حياط 
ــالن ها بچرخيد و اجازه دهيد  مدرسه و س

كودكتان با حضور شما با اين 
ــنا شود.  محيط جديد آش

ــان بيش از  اگر فرزندت
ــراى خروج  اندازه ب

از مدرسه بيتابى 
ــد، از  ــى كن م

ــرار گرفته، عامل  ــى كه به عهده كالس اولى ها ق قوانين جديد و انجام وظايف
ــما به عنوان پدر و مادر نقش  ــت كه مى تواند اضطراب زا باشد و ش ديگرى اس

داريد. مهمى در آموزش اين قانون پذيرى به فرزندتان 
نكته مهم اينجاست كه خودتان به رعايت 

قوانين مقيد باشيد و به وقت شناسى 
اهميت بدهيد. ناخودآگاه فرزند 

شما هم از اين موضوع تبعيت 
خواهد كرد. 

ــعى  ــه بعدى س در مرحل
ــرى را  ــون پذي كنيد قان
ــاى مختلفى  ــازى ه در ب
ــى دهيد، به  كه با او انجام م

ــد. براى مثال  كودكتان بياموزي
درخانه قوانين جديد، اما سهل و 

ــع كنيد و از  راحتى وض
ــد اين  او بخواهي

قانون 

دل دردها، مدرسه نرفتن و استراحت دانش آموز در خانه است، به او اجازه ندهيد 
اين زمان را به بازى و تفريح اختصاص بدهد و از او بخواهيد در رختخواب بماند.

مهارت ارتباط با همساالن را به آنها بياموزيد
براى خيلى از كالس اولى ها نشستن پشت نيمكت هاى مدرسه مساوى است 
با اولين تجربه برقرارى ارتباط بادوام با همساالن؛ مهارتى كه اگر كودك قبل 
از اين نياموخته باشد، ممكن است تا اندازه اى او را با مشكل مواجه كند. به 
همين دليل بايد به او كمك كنيد تا دايره دوستانش را وسعت دهد؛ چراكه 
از اين به بعد قرار است با بچه هاى ديگرى ارتباط پيدا كند و با اين كه 
همسن بودن نقطه اشتراكشان است، اما تفاوت هاى زيادى با هم دارند. 
اين تفاوت ها، آشنايى و يادگيرى نحوه كنار آمدن با آنها را براى كودك 
ــوار مى كند، ولى از طرف ديگر تجربه اى شكوفاكننده است كه به  دش
اجتماعى شدن آنها كمك مى كند. نكته جالب اينجاست كه در اين دوران، 
ارتباط بيشتر براساس كمك به يكديگر و رفع نيازهاى هم شكل مى گيرد 
و اعتماد به هم نقش مهمى در تداوم آن دارد. كم كم بچه ها به دركى ذهنى 
از دوستى كه پيدا كرده اند مى رسند و ديگر اين دوست، فقط كسى نيست كه 

با او همبازى است، بلكه فردى است كه ويژگى ها و عاليق مشتركى با او دارد.
 از اين نظر توانايى برقرارى ارتباط موثر با همكالسى ها مهارتى است كه شما 
ــب آن كمك زيادى به فرزند خود كنيد. اين مهارت  مى توانيد در كس
ــوش دادن به بقيه  ــاى فردى با گ ــات و نيازه به معنى ابراز احساس
ــت. از اين نظر بهتر است اولين  ــمكش اس با كمترين تنش و كش
ــارت هايى مثل  ــه او بياموزيد؛ مه ــاى اجتماعى را ب مهارت ه
ــدن در گفت وگو، همدلى كردن،  ــقدم ش سالم كردن، پيش

عذرخواهى كردن و... .

راز و رمز 
راهى كردن 
كالس اولى ها

تك فرزندى نه! چرا؟!

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان خبر داد:

اعزام 300 كارشناس پليس به مدارس اصفهان
استرس هميشه هم بد نيست
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هما روستا بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون ايران در اثر بيمارى سرطان در 
لس آنجلس درگذشت.اين بازيگر كه در واپسين سال هاى عمرش با سرطان 
ــه درمان به آمريكا رفت، اما معالجه در  مبارزه مى كرد، چندى پيش براى ادام
آن كشور نيز بى ثمر ماند و او روز چهارم مهرماه 1394 درگذشت.هما روستا در 
تاريخ 1325 خورشيدى در تهران متولد شد. هما روستا مدرك فوق ليسانس 
خود را از دانشكده هنرهاى دراماتيك بخارست در كشور رومانى دريافت كرد. 
او در سال 1349 به ايران بازگشت و در رشته شيمى مشغول به تحصيل شد؛  
ولى آنرا نيمه تمام گذاشت. اولين حضور او در سينما با فيلم «ديوار شيشه اى» به 
كارگردانى ساموئل خاچيكيان در سال 1350 رقم خورد.در 1351، هما روستا 
كه در دانشكده هنرهاى دراماتيك مشغول تدريس بود، نمايش «باغ وحش 

شيشه اى» تنسى ويليامز را با بازى دانشجويان آن دانشكده كارگردانى كرد.
ــتا در اين نمايش همكارى داشتند مى توان از اميد   از جمله كسانى كه با روس
جوهرى، بدرى بديعى، مهشيد افشارپناه و ناصر آقايى نام برد.پس از انقالب و 
در سال 1365، هما روستا در فيلم «گزارش يك قتل» به كارگردانى محمدعلى 
نجفى ايفاى نقش نمود. در سال 1366 در فيلم «پرنده كوچك خوشبختى» 
پوران درخشنده بازى كرد و نامزد دريافت لوح زرين بهترين بازيگر نقش اول 
ــنواره بين المللى فيلم فجر در همان سال گرديد. در  زن از ششمين دوره جش
1368 در فيلم «تمام وسوسه هاى زمين» به كارگردانى حميد سمندريان ظاهر 
ــيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن از هشتمين  شد و نامزد دريافت س

ــنواره بين المللى فيلم فجر گرديد. در 1369، جايزه بهترين بازيگر زن را  جش
از جشنواره فرهنگى و هنرى روستا به خاطر بازى در فيلم «ملك خاتون» به 

كارگردانى حسن محمدزاده دريافت كرد.
هما روستا دهه 70 را با بازى در فيلم ممتاز «مسافران» بهرام بيضايى (1370) 
ــن» ابراهيم حاتمى كيا به ايفاى  آغازكرد و در 1371 در فيلم «از كرخه تا راي
نقش پرداخت و بار ديگر نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول 
زن از يازدهمين جشنواره بين المللى فيلم فجر گرديد. در 1374 به خاطر بازى 
در تله تآتر «شعبده باز» جايزه بهترين بازيگر را از جشنواره سيما كسب كرد. 
ــرخ» به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا بازى  در 1380 در مجموعه «خاك س
كرد. در 1383 نمايش «زمستان»، نوشته اميد سهرابى را به روى صحنه برد 
ــانتاكروز» ماكس فريش را با ترجمه اى از خودش  و در 1384 نيز نمايش «س

كارگردانى كرد. 

ــه با حضور حجت االسالم  ــجد و مدرس ــمى تفاهمنامه پيوند مس طى مراس
ــيدگى به ــز رس ــس مرك ــرى ريي ــواد حاج على اكب ــلمين محمدج والمس
 امور مساجد و اسفنديار چاربند رييس آموزش و پرورش شهر تهران منعقد 
شد. در اين مراسم حجت االسالم والمسلمين حاج على اكبرى طى سخنانى به 
كاركردهاى مسجد در سطح جامعه اشاره كرد و گفت: از جمله كاركردهاى 
مسجد مى توان به تاثيرگذارى در امور فرهنگى، سياسى، اجتماعى و آموزشى 
اشاره كرد كه اين كاركردها در سطح داخلى و همچنين امور بين الملل قابل 
ــت. وى افزود: در ميان تمام كاركردهاى مختلف مسجد كاركرد  استفاده اس
تربيتى نقش بسيار مهمى دارد و از آنجايى كه مسئوليت هاى مهمى در رابطه 
ــل جوان و نوجوان در جامعه داريم بايد حداكثر استفاده از كاركردهاى  با نس

تربيتى را به كار ببنديم. 
وى با اشاره به نقش مسجد به عنوان كانون اصلى تربيت انسان اظهار داشت: 
ساير كاركردهاى مسجد با امور تربيتى و اثرگذارى آن در سطح آموزشى به 
ــورد. وى در ادامه  ــر جوان و نوجوان جامعه گره مى خ خصوص در ميان قش
سخنان خود ياد و خاطره شهداى دفاع مقدس را گرامى داشت و تصريح كرد: 
جنگ تحميلى را افرادى اداره كردند كه از اعضا و اهالى مسجد بودند به طورى 
ــهداى دفاع مقدس تربيت  شده هاى  كه مى توان گفت حدود 97 درصد از ش
مسجد بودند. حاج على  اكبرى نقش مسجد در تربيت انسان ها را نقشى متمايز 

ــت و تصريح كرد: يكى ديگر ازويژگى هاى مسجد اين  و منحصر به فرد دانس
است كه از ظرفيت هاى الهى و ملكوتى آن در جهت جامعه سازى و پيشرفت 
و تمدن بهره ببريم و از سوى ديگر مسجد را به عنوان كانون اصلى ساماندهى 
نوجوانان و مركز اثرگذار در امور تربيتى مدارس بشناسيم؛ چرا كه در سطح 
ــووليت تربيت انسان تراز  ــه ها نيز به عنوان نهادى اثرگذار مس جامعه مدرس
اسالمى را دارند و در نتيجه مدارس و مساجد در يك راستا فعاليت مى كنند. 
ــاجد به همراه  ــاجد گفت: مركز امور مس ــيدگى به امور مس رييس مركز رس
ــان تراز اسالمى همكارى اداره آموزش و پرورش تهران در جهت تربيت انس
 خواهند كرد و چنين برنامه اى موجب مى شود كه هم مدارس از نور مساجد 

نصيب بيشترى ببرند و هم فعاليت هاى تربيتى تسهيل شود. 

گيبادولين مستبصر روس مى گويد:«حكومت اسالمى ايران پشتيبان 
امت اسالمى در جهان است». او نامه آيت اهللا خامنه اى را خوانده و آن را 
براى جوانان روس يادآور نامه امام به گورباچف مى داند و معتقد است 
«روسيه در آينده نزديك به حقيقت حرف هاى امام خمينى مى رسد».
ــنده و مترجم جوان  به گزارش تسنيم، اسماعيل گيبادولين نويس
روسى و فارغ التحصيل مقطع دكترى رشته تاريخ از دانشگاه فدرال 
ــهر كازان جمهورى تاتارستان، يكى از  كازان است. او اصالتاً اهل ش
سرزمين هاى جزو فدراسيون روسيه است.« شهيد مطهرى و نقش او 
در شكل گيرى ايدئولوژى انقالب اسالمى ايران» موضوع رساله دكترى 
او بود كه چندى پيش از آن دفاع كرد و اكنون رساله او به عنوان يك 
كتاب توسط انتشارات بنياد مطالعات فرهنگ اسالمى چاپ شده و 

براى اولين بار در نمايشگاه 2015 كتاب مسكو رونمايى شد.
اسماعيل! چه شد كه به ايران عالقمند شدى و درباره   

انديشمندان مسلمان ايران كار پژوهشى را آغاز كردى؟
ــه ام ــان نام ــوع پاي ــودم، موض ــه ب ــال اول ك ــجوى س دانش
ــخ دولت تاتار» بود و بعد از   «تاريخ امپراتورى اردوى زرين» و «تاري
آن چون به دو زبان تركى كه شبيه زبان مادرى ما بود و عربى كه در 
ــتم، به ايران و زبان فارسى هم  مدرسه اسالمى آموختم، تسلط داش
عالقمند شدم. در آن زمان كسى را سراغ نداشتم كه بتواند به فارسى با 
من سخن بگويد. اين زبان نه ريشه تركى دارد، نه شبيه عربى است و در 
عين حال بسيار زبان غنى و مهمى است. زبانى تمدن سازى در جهان 
اسالم به شمار مى رود.كتاب آموزش زبان فارسى، فرهنگ زبان فارسى 
و اين دست كتاب ها را پيدا كردم و خودم شروه به خواندن كردم. در 
مدت شش ماه فارسى را تا حد قابل توجهى ياد گرفتم اما هنوز خيل 
مسلط نبودم. چندى بعد كتابى در كتابخانه مان پيدا كردم كه متعلق 
به شهيد مطهرى بود با عنوان «پيروان انقالب اسالمى».  كتاب بسيار 
مهمى به نظرم آمد. موضوع اين كتاب خيلى براى من جالب بود و چون 

در روسيه حتى يك كتاب  كه هيچ حتى يك مقاله هم درباره ايشان 
نداشتيم، تصميم گرفتم ايشان را حداقل در حد شناساندن به محافل 

علمى روسيه معرفى كنم.
اسماعيل در ميان انديشمندان ايران، غير از شهيد مطهرى، آثار افراد 
ديگرى را هم خوانده است و مى گويد: «كتاب هاى زيادى خواندم و 
هر چه به دستم آمد، خواندم. بدون مبالغه عرض مى كنم كه صدها 
كتاب به زبان فارسى از انديشمندان مختلف ايران خواندم. كتاب هاى 
امام خمينى(ره)، كتاب هاى آيت اهللا خامنه اى و ديگران را خواندم. 
22 عنوان كتاب هاى انديشمندان ايرانى كه پيش از اين به زبان هاى 
فارسى، انگليسى، تركى و حتى اردو ترجمه شده بود را در طول 5 تا 
6 سال به روسى ترجمه كردم و تقريباً 10 عنوان رساله علمى و پايان 
نامه هاى دكترى در زمينه هاى مختلف را هم به زبان روسى ترجمه 
كردم. اما متأسفانه تا به حال از امام كتابى ترجمه نكردم و به شدت 
ــم. كتاب «واليت فقيه و حكومت  عالقمندم كه اين كار را انجام ده
ــاً نامه هايى كه  ــان را خواندم. نامه هاى امام خصوص ــالمى» ايش اس
محتواى عرفانى دارد را هم خواندم. بعضى از اين نامه ها را در دوره اى 
ترجمه كردم و در فصل نامه منبر كه در دانشگاه اسالمى روسيه چاپ 
مى شد و در آن زمان بنده مسوول بخش چاپ و نشر اين نشريه بودم، 

منتشر كرديم.
 نامه امام خمينى به گورباچف را هـم خواندى؟ نظرت 
درباره آنچه كه امام در اين نامه نوشتند و گورباچف را به اسالم 
شناسى دعوت كرده بود چيست؟ پاسخ گورباچف به امام كه 
توسط شواردنادزه به ايرن آورده شد و جواب امام كه گفتند 
من مى خواسـتم دنياى جديدى در برابر ايشـان باز كنم اما 
ايشـان متوجه نشـدند را هم شنيدى؟ شـرح آن جلسه را 

مى دانى؟
ــى  ــك ماجراي ــم. ي ــم مى دان ــش را ه ــدم و ماجراي ــه خوان  بل
ــر لطف الدين  ــيد جعف ــادم آمد. س ــن نامه ي ــاره اثرگذارى اي درب
ــت كه پدر او هم امام  ــاجد كازان اس در حال حاضر يكى از ائمه مس
جماعت مسجد بود. پدر او در ابتدا در همان دوران حكومت شوروى 
سابق، يك افسر نظامى بود و زياد فرد متدينى نبود. او در آن زمان در 
اروپاى شرقى مشغول خدمت نظامى بوده است. همان سالى كه امام 
ــان اين نامه را در يك روزنامه  اين نامه را به گورباچف نوشتند، ايش
ــود. او بعد از خواندن  آلمانى خوانده بود و خيلى از آن تأثير گرفته ب
اين نامه تصميم گرفت كه از ارتش و خدمت نظامى بيرون بيايد و به 
تحصيل حوزوى و اسالمى گرويده بود. او در همين مسير قرار گرفت 
و امروز امام جماعت يك مسجد است. اين يك مثال است براى اينكه 
بگويم اين نامه امام چقدر بر مسلمانان روسيه تأثير گذاشت. يك فرد 
ــجد  غير متدين را متدين كرد تا آنجايى كه امروز امام جماعت مس
مسلمانان است. حتى پسر خود او هم امام جماعت مسجد شد. اين 
نامه شايد با گارد يا حتى بى توجهى بخشى از نخبگان سياسى روسيه 
آن زمان مواجه شد؛ اما روى مردم اثر خوبى داشت. البته بى توجهى 
اين مسووالن هم سبب شد كه دولت شوروى فروپاشى كند و نظام 

ديگرى به قدرت برسد.»
 امام درباره گذار جامعه روسيه به غرب در آن نامه بعد از 
پايان دوران كمونيسم هشدار داده بودند و ايشان را به مطالعه 
درباره اسالم، مالصدرا، شيخ اشراق و … توصيه كرده بودند 
و حتى گفته بودند كه مـا آمادگى داريم كه شـما افرادى را 

بفرستيد كه به اينجا بيايند و آموزش ببينند و اسالم راستين 
را به شما معرفى كنند. اين توصيه را در حالى بيان مى كنند كه 
خود امام حكومتى مبتنى بر اسالم ايجاد كردند. گفتى درباره 
مدل سياسى حكومت ايران و نظام واليت فقيه، كتاب امام را 

خواندى و مطالعه داشتى.
ــادى روى آن كار  ــدت زي ــت كه م ــاً همان موضوعى اس  اين دقيق
ــتم هم به اين  ــهيد مطهرى نوش كردم. حتى دركتابى كه درباره ش
ــى  موضوع پرداختم. به نظرم اين نظام بر خيلى از نظام هاى سياس
ــه آن اظهار نظر  ــاد درباره كارنام ــرى دارد؛ اما نمى توانم زي دنيا برت
ــت دارى نزديك  ــال اين مدل حكوم ــا منفى كنم. به هر ح مثبت ي
ــده و در كنار نقاط ضعفى  ــت كه در ايران ايجاد ش ــال اس به 36 س
ــدت رو به جلو است و اثبات  ــود اما حركت آن به ش كه ديده مى ش
ــالمى مى تواند  ــه يك حكومت اس ــه معناى واقعى كلم كرده كه ب
ــت. در بحث نظرى از  ــورها جلوتر اس باشد كما اينكه از خيلى كش
ــتيبانى مى كند و در مقام  ــالمى پش ــالم و امت اس مصالح دين اس
عمل و اجرا هم تا جايى كه بتواند با اين مبانى نظرى خود را تطبيق 
ــت كه اين روند روز به روز در حال ــت من اين اس داده است و برداش

ــبان امت اسالمى در  ــت. حكومت اسالمى ايران پاس  بهتر شدن اس
جهان است. نظر شخصى ام درباره امام خمينى(ره) اين است كه او در 
افقى بسيار باالتر از يك متفكر قرار داشت. او يك شخصيتى آسمانى 
و از اولياى خدا بود. و تنها مى توانم او را معجزه بنامم. امام خمينى(ره) 
همچون خورشيد است كه نمى توان مستقيم به او نظر دوخت كه اين 
ــان نمى كند. خورشيد را تنها مى توان  كار جز تحّير چيزى عايد انس
ــناخت. براى من ــى منظومه اى كه گرداگرد او مى گردد، ش با بررس

ــخصيت امام خمينى(ره) بسيار دشوار است. به   پى بردن به كنه ش
ــخصيت امام خمينى(ره)، بعد عرفانى او  نظر من مهمترين بعد ش
ــيار باالتر مى برد. براى كسى كه  بود كه او را از سطح يك متفكر  بس
ــد، جز با طى مراحل عرفانى راهى  مى خواهد حقيقت امام را بشناس
براى شناخت آن حقيقت نيست.اآلن من فكر مى كنم چشمم توانايى 
ــه كلمات امام را  ــيد را ندارد، و هنگاهى ك نظر دوختن به آن خورش
مى خوانم، حس مى كنم غريق بحر بى كرانى هستم و تمركز فكرى ام را

 از دست مى دهم و حيرت زده مى شوم.  براى شناخت برخى از ابعاد 
فكرى امام، نظير تفكر سياسى وى، الزم است مجموع آراء شاگردان 
مكتبش نظير شهيد مطهرى و شهيد بهشتى و ساير شاگردانش كه 
ــتند را بررسى كرد. به نظر من  در انقالب اسالمى نقش كليدى داش
ــاگردان امام كه در حول خورشيد وجود او گرد  شناخت منظومه ش
آمده بودند، مى تواند بينشى روشن درباره افكار امام به ما بدهد و من 

اين مسير را دارم طى مى كنم.
اسماعيل ما تقريباً هم سن و سال هستيم. نسل ما و شما   
بيشـتر از اينكه امـام خمينى(ره) را بشناسـد، بـا آيت اهللا 
خامنه اى آشناست و ايشان را مى شناسد و گفته هاى ايشان 
را در دوران معاصر خود دنبال كرده اسـت. حتى از دوستان 
شنيدم كه شما هم رصدتان درباره ايشان بيشتر بوده است. 
مباحث ايشان را دنبال مى كنى؟ نظرت درباره اظهارنظرهاى 

ايشان درباره مسائل ايران و جهان چيست؟
درباره آيت اهللا خامنه اى بگويم كه وقتى ايران بودم، توانستم سه بار در 
محضر ايشان حاضر شوم. البته امكان صحبت خصوصى و مستقيم با 
ايشان نداشتم. يك بار آن در مراسم سالروز رحلت امام خمينى(ره) 

بوده است. يك بار در همايش بيدارى اسالمى ايشان را ديدم و يك 
ــان  بار هم در يك جمع ديگر. من با بخش زيادى از ديدگاه هاى ايش
آشنايى دارم. يكى از آن ها همين پيام يا نامه شان به جوانان غرب بود. 
مدتى پيش اين پيام را خودم ترجمه كردم. اين پيام در ظاهر واكنشى 
به اهانت هايى بود كه در مجله شارلى ابدو به پيامبر اسالم شده بود؛  
اما خيلى فراتر از اين بود، محدود به آن اتفاق نبود. حرف هاى ديگرى 
ــانه ها مى زد. نامه ايشان خيلى  در نقد تفكرات تند و فضاسازى رس
شبيه نامه امام به گورباچف بود. دعوت به مطالعه كرده بود و از جوانان 
ــط رسانه هاى غربى  ــته بود كه خارج فضاى ايجاد شده توس خواس
درباره اسالم مطالعه كنند. او گفته بود كه جوانان به دور از تعصبات 

و ذهنيت هاى ساخته شده، بروند و درباره حقيقت مطالعه كنند.
اسماعيل خيلى از جوان ها در دوران كنونى درگير روابط   
دوجانبه، فضاهاى خاص و مشغله هاى روز مره هستند. من در 
اين چند روز كه در شهر چرخيدم شباهت هاى اين مدلى زياد 
ديدم. به نظرت اين نامه چقدر اثرگذار خواهد بود؟ چه تعداد 
از اين جوان ها به سراغ اين مسائل مى روند؟ اين نامه تا حدى 
بايكوت هم شده و برخى از اينكه جوانان به سراغ اين مسائل 
برونـد ناراحـت مى شـوند و احسـاس مى كنند كـه بنيان 
برنامه هاى شان متزلزل شود؛ بنابراين نمى خواهد كه جوان 
مطالبه گر و آرمان گرا شود. از نظر آن ها، نامه آيت اهللا خامنه اى 
به جوانان براى اهدافى كه پى مى گيرند دردسرساز خواهد 
شد. بيدارى ملت ها اهداف رسـانه اى، تبليغاتى، اقتصادى، 
سياسى و امنيتى كشـورهاى غربى و آن هايى كه تمايل به 

سلطه دارند، را هدف گرفته است. 
ــه ميخائيل  ــام ب ــه ام ــان نام ــه هم ــاره ب ــا اش ــرم را ب ــذار نظ بگ
ــته  ــان گذش ــال از آن زم ــاً 28 س ــم. تقريب ــف بگوي گورباچ
ــائلى كه ــران روسيه به مس ــوروى و س ــت. ديديم كه دولت ش اس
 امام خمينى(ره) يادآورد شدند، توجه نداشتند. چون آمادگى فكرى، 
ــم اين بيان در  ــراى پذيرش اين پيام و فه آمادگى روحى و روانى ب
ــت، در آن زمان به نتيجه اى با دامنه محدود  ميان آن ها وجود نداش
ــيه به گونه اى بود كه «بى خدايى» به  رسيديم. فضاى آن زمان روس
نوعى ايدئولوژى رسمى اعالم شده بود و به همين دليل نمى توانستند 
ــته و  ــال گذش ــام را درك كنند. تقريباً 27 الى 28 س حرف هاى ام
سال هاى قبل براى ما سال هاى عجيبى بود. بنظرم سال هاى غريبگى 
يا گمراهى بود. ما به اين طرف و آن طرف مى رفتيم و جامعه ما مدتى به 
سمت شرق و چين مى رفت و مدتى به سمت غرب مى رفت. امروز هم 
بخش زيادى از جامعه ما از مسير قبلى برگشته و به دنبال راه و مسير 
جديد است. هر كدام به سمتى مايل شده اند. اما اعتقادم اين است كه 
ــت كه وزن آن و مقصد آن به  حركت هاى جديدى شكل گرفته اس
سمت حقيقت و اسالم است. اين فضاى آزادانديشى كه در اين نامه 
به آن اشاره شده در اين مسير خيلى اثرگذار خواهد بود. فكر مى كنم، 
احتماالً كشور روسيه بعد از 5 تا 10 سال نه اصًال حداكثر تا 15 سال 
آينده، ان شاءاهللا به حقيقت حرف هاى امام خواهد رسيد. ان شاءاهللا اين 

حركت در كشور ما به نتيجه خواهد رسيد.»
اگر بر روى شـهيد مطهرى كار كرده باشـى حتماً على 
شريعتى را هم مى شناسـى. نقل به مضمون بگويم، آيت اهللا 
خامنه اى درباره ايشان و شهيد مطهرى تعبيرى دارند كه اگر 
ادبياتى از شـريعتى را با بتوان با  انديشـه شـهيد مطهرى

 تلفيق كنند، دقيقاً همان چيزى است كه نسل امروز جامعه ما 
به آن نياز دارد. در اينجا هم درباره جوانان همين طور است؟ 
شما درباره انديشه شهيد مطهرى كار كرديد. ايشان همان 
قدر كـه در برابر ليبراليسـم روشـنگرى مى كنـد در برابر 
ماركسيست ها هم به انتقاد برمى خيزد. او نظام هاى مادى يا 
ماترياليسـتى را به انتقاد مى كشـد و در برابر آن ها حرف از 
نظامى دينى و الهى مى زند. تا چه ميزان با ايشـان آشنايى 

دارى؟ درباره تفكرات ايشان چه مى دانى؟ 
 مطهرى نمونه اى از  يك متفكر و انديشمند اسالم گرا بود كه هم سنت 
ــود. او زمان معاصر را  دينى را خوب فهم كرد و هم مرد زمان خود ب
خوب مى شناخت و به پرسش هاى مطروح در جامعه خود آگاه بود و 
پاسخ هاى خوبى به آن ها داد. اكنون زمانه قدرى تغيير كرده است و 
در شرايط ديگرى قرار داريم كه بايد به دنبال پاسخ هاى ديگرى هم 
باشيم. بخشى از پاسخ ها و ميراث او براى هميشه جاودان است و براى 
قسمتى ديگر بايد به شرح و تفسير نشست و درباره آن ها بيانديشيم و 
به پاسخ هاى ديگرى برسيم. سخنان او را با تكيه بر همان مبانى بايد به 
روز بيان كنيم. نياز داريم كه شهيد مطهرى هاى جوان تربيت كنيم كه 
همان خصلت ها و ويژگى هاى شخصيتى او را داشته باشند و اين مسير 
ــت كه بايد از طريق مراجع علمى  را ادامه دهند. اين يك پروسه اس
ــه به خروجى و سرانجام  ايرانى دنبال شود.»«براى اينكه اين پروس
ــرمايه فكرى شهيد مطهرى و امثال  مطلوبى برسد بايد نه تنها از س
ــالم بهره برد، بلكه بايد حقيقت  ايشان و ديگر دانشمندان بزرگ اس
دين را هم در زندگى خود تجربه كنيم. اين فقط با دنبال كردن سيره 
رهبران واقعى دين اسالم مانند امام خمينى(ره) و آيت اهللا خامنه اى
ــتند كه در زندگى خود   به نتيجه خواهد رسيد. ايشان افرادى هس
ــران هم مى آموزند.  حقيقت دين را تجربه و اجرا مى كنند و به ديگ
ــته اى دارد كه ما بايد تالش كنيم كه به اين  دين اسالم مركز يا هس
مركز نزديك شويم. آن هايى كه فقط از طريق تفكر، انديشه و مباحث 
انتزاعى به دنبال دست يابى به حقيقت دين و شناخت اسالم هستند، 
به نتيجه نمى رسند. به نظر من دين بايد در زندگى سارى و جارى باشد 
و زنده باشد. به قول شهيد مطهرى بايد آفتابى باشد كه هرگز غروب 

نمى كند. اين آفتاب بايد از درون انسان بدرخشد.»
درباره آشنايى ات با شهيد مطهرى بيشتر بگو

ــى از آشنايى من  ــاً عالقه من به زبان فارس همانطور كه گفتم اساس
ــد. زمانى كه دانشجوى سال دوم  ــهيد مطهرى شروع ش با كتاب ش
بودم، در جستجوى موضوعى براى پژوهش بودم. روزى در كتابخانه 
دانشگاه به كتابى از شهيد استاد مطهرى برخوردم با موضوع انقالب 
اسالمى شامل مجموعه اى از سخنرانى هاى وى كه بعد از شهادتش 
جمع آورى شده بود . با آن كه آن موقع تسلط كامل به زبان فارسى 
نداشتم و بدون استاد مشغول يادگيرى زبان فارسى بودم، به تدريج 
همپاى يادگيرى زبان فارسى اين كتاب را نيز مطالعه كردم و اين آغاز 
آشنايى من با افكار شهيد مطهرى بود. بعداً از طريق اينترنت بقيه آثار 
و يادداشت هاى شهيد مطهرى را پيدا و مطالعه كردم به ويژه مطالبى 
كه مرتبط با تز پايان نامه ام بود در موضوع انقالب اسالمى ايران بود. و 
تقريبا دو سه سال درباره اين موضوع پژوهش كردم. در سال 2010 
ــيه براى يك فرصت  با حمايت نمايندگى جامعة المصطفى در روس
ــع آورى منابع و  ــول اين مدت به جم مطالعاتى به قم رفتم و در ط

مطالعات كتابخانه اى در اين موضوع پرداختم.

هما روستا درگذشت

توليدكننده عروسك  ريحان و كيهان گفت: فرهنگ سازى اشتباهى در جامعه 
ما مبنى بر اين وجود دارد كه كاالهاى ايرانى كيفيت خوبى ندارند؛  درحالى كه 

بسيارى از كاالهاى ايرانى كيفيت شان از كاالهاى خارجى باالتر است.
سميرا صالحى طراح و توليدكننده عروسك هاى كيهان و ريحان گفت:مشكل 
عمده ديگر در مورد  كاالهاى فرهنگى ايرانى اين است كه نهادها و سازمان هاى 
مربوطه از توليدكنندگان حمايت نمى كنند و توليدكنندگاه با دست خالى در 
اين حوزه فعاليت دارند. طراح و توليدكننده عروسك هاى كيهان و ريحان افزود: 
نهادهايى مانند صدا و سيما، آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهى و... بايد در اين 
زمينه فعاليت گسترده اى داشته باشند و صحبت ها و دغدغه ها تنها در حد شعار 
نباشد. صالحى درباره دغدغه اش براى ساخت عروسك نيز گفت: جرقه اوليه براى 
عروسك سازى با اين سوال در ذهنم شكل گرفت كه چرا عروسك هايى مانند 
باربى بايد براى كودكان ما جذاب باشد و نمونه هاى متنوعى براى عروسك ايرانى 

نداشته باشيم.
ــروع كرديم و از همان ابتدا هم هدف اين  وى ادامه داد: به همين دليل كار را ش
بود تا عروسك ها با قيمت مناسب به دست مصرف كننده برسد.صالحى افزود:  
سعى مان بر اين بوده تا در اين زمينه صنعت را دخيل نكنيم  ضمن اينكه كسانيكه 
ــان  ــك هاى ريحان و كيهان همكارى مى كنند خودش ــاخت اين عروس در س
ــك هاى ريحان و كيهان يادآور شد: خوشبختانه  هنرمند هستند.طراح عروس
ــگاه بين المللى با اين ــد و در 7 نمايش ــتقبال ش ــك ها بسيار اس از اين عروس
 عروسك ها شركت داشتيم.وى همچنين گفت: قيمت عروسك هاى ريحان و 
كيهان 12 هزار تومان است و نسبت به كارى كه انجام مى دهيم قيمت مناسبى 
دارد اما با اين وجود مصرف كننده ها مى گويند قيمتش باال است؛ به دليل اينكه 

ايرانى است فكر مى كنند بايد قيمتش پايين باشد.
صالحى برگزارى جشنواره مصرف كاالهاى فرهنگى را ضرورى  و فرصت مناسبى 
براى معرفى آثار توليدكنندگان دانست و گفت: اولين نكته اى كه اين جشنواره 
بايد درنظر داشته باشد اين است كه اطالع رسانى گسترده اى داشته باشد تا همه 
ــنواره اى قرار گيرند و  توليدكنندگان اين حوزه در جريان برگزارى چنين جش

بتوانند كاالى خود را معرفى كنند.
وى ادامه داد: اين جشنواره براى توليدكنندگان كاالهاى فرهنگى بسيار مناسب 
است زيرا اكثر توليدكنندگان به دليل هزينه هاى باالى تبليغات در صدا و سيما و 

يا سطح شهر تبليغاتى داشته باشند.
صالحى گفت: بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه اگر مى خواهيم كودكان 
را به سمت محصوالت ايرانى سوق دهيم نياز به حمايت داريم كه مهم ترين شكل 

آن از طريق حمايت تبليغاتى است.
ــنواره بايد  ــن جش ــدگان اي ــزود: برگزاركنن ــك اف ــده عروس ــن توليدكنن اي
توجه داشته باشند كه فعاليت شان تنها به روزهاى برگزارى جشنواره بسنده نشود 
و در طول سال هم فعال باشند تا توليدكنندگان هم بدين واسطه بتوانند كاالى 

مورد نظر خود را معرفى كنند.
ــنواره مى تواند با حمايت از توليدات بعدى  وى ادامه داد: فكر مى كنم اين جش
برگزيدگان جشنواره، كمكى به توليدكنندگان داشته باشد.صالحى گفت: البته 
ــان  ــتفاده فرزندان ش ــم بايد مدنظر قرار دهيم كه خانواده در اس اين نكته را ه
مى توانند نقش زيادى داشته باشند البته به شرط اينكه خانواده ها خودشان با 

محصوالت آشنا باشند.

تصور بى كيفيت بودن كاالى ايران 
حاصل فرهنگسازى اشتباه ماست

نشست امضاى تفاهم نامه ميان سازمان اوقاف و امور خيريه با ستاد 
مركزى راهيان نور در ساختمان شهيد مطهرى سازمان اوقاف برگزار 

شد. 
حجت االسالم شرفخانى معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف و 
نادر اديبى دبير ستاد مركزى راهيان نور كشور در اين مراسم حضور 

داشتند.
حجت االسالم شرفخانى معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف، 
كشته شدن تعداد زيادى از زائران خانه خدا در سرزمين منا را تسليت 
ــااهللا مديريت ننگين حرمين شرفين به زودى  گفت و تاكيد كرد: انش

برچيده شود.
ــاف كه در  ــازمان اوق ــى از برنامه هاى اصلى س ــرفخانى گفت: يك ش
ــهادت است. موقوفات  چشم انداز ما هست، ترويج فرهنگ ايثار و ش

متعددى داريم كه مروج فرهنگ عاشورايى است. 
ايثار و شهادت درس مهمى از فرهنگ عاشورايى است و ترويج فرهنگ 

مجاهدت و مقاومت يكى از برنامه هاى اصلى سازمان اوقاف است.
ــازمان و نهاد  ــوان يك س ــور صرفا به عن ــه راهيان ن ــزود: ما ب وى اف
حاكميتى نگاه نمى كنيم؛ بلكه آنرا يك فرهنگ اصيل انقالبى و ارزشى

 مى بينيم. سازمان اوقاف با يك نگاه ادارى وارد اين تفاهم نامه نشده 
بلكه با نگاه اعتقادى آن را پذيرفته ايم.

معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف گفت: اگر بخواهيم با جنگ 
ــل جوانمان را با فرهنگ ايثار  نرم دشمن مقابله كنيم بايد ارتباط نس
ــاخص براى اينكار، حركت اصيل  ــهادت ايجاد كنيم. بهترين ش و ش

راهيان نور است.
ــازمان اوقاف را براى برگزارى بهتِر  شرفخانى تصريح كرد: ظرفيت س
راهيان نور بكار مى گيريم. راهيان نور حركتى مردمى بوده و براى ادامه 
آن هم بايد به مردم رجوع كرد. وقف يك ظرفيت مردمى است كه اگر 

در خدمت يك فرهنگ قرار بگيرد، آنرا ماندگار خواهد كرد. 
ــرايط ــد؛ مردم در آن ش ــان روضه خوانى ممنوع ش در زمان رضا خ

 اموال شان را وقف روضه خوانى كردند و اينگونه كسى نتوانست مقابل 
بار شرعى و قانونى اجراى وقف  بايستد.

وى افزود: در چند سال اخير موقوفات مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت داشته ايم كه اين حركت با پشتيبانى مردم دغدغه مند ادامه 

خواهد داشت. 
خانواده هاى معظم شهدا كه روزى فرزندشان را تقديم اسالم كرده اند 
ــگ به ميدان مى آيند و با وقف  براحتى براى تحقق و ترويج اين فرهن
ــهادت را به عهده ــار و ش ــهم مهمى از اجر ترويج ايث ــان س اموال ش

 مى گيرند.
ــاره تاكيد  ــاف گفت: دوب ــازمان اوق ــى و اجتماعى س معاون فرهنگ
ــه و براى  ــت؛ تكليف مداران ــى ادارى نيس ــگاه ما نگاه مى كنم كه ن
ــده ايم. معتقدم كه  ــم ش ــن تفاه ــرعى مان وارد اي ــف ش اداى وظاي
ــل ــرد را متحول نمى كند بلكه باعث تحول يك نس راهيان نور يك ف

 مى شود.

 راهيان نور
 يك نسل را متحول مى كند

طرح پيوند مسجد و مدرسه امضا شد

نامــه 
آيت اهللا خامنه اى 

براى ما، يادآور نامه 
امام به گورباچف بود



خبر  خبر 

ــت 32  ــال و بختيارى از بازگش ــزدارى چهارمح ــع طبيعى و آبخي مديركل مناب
ــاخص منابع ملى در اين استان به بيت المال خبرداد.  ميليون مترمربع از اراضى ش
ــع بيت المال در مهم ترين پرونده  على محمدى مقدم ، اظهاركرد: راى قطعى به نف

اختالفى پس از 20 سال رسيدگى صادر شد.
وى افزود: زمين خوارى و دست اندازى به اراضى دولتى و منابع ملى در سال هاى اخير 
در كشور واقعيت تلخى است كه رنجش آحاد جامعه و به ويژه مقام معظم رهبرى را به 
همراه داشته است و معظم له درهشدار و تذكر صريح خود در اسفندماه 93 خواستار 

رسيدگى دقيق و قانونى به اين امر شدند. 
ــرايط و موقعيت جغرافيايى به  ويژه كاربرى هاى اخير  محمدى مقدم بر اساس ش
اراضى مذكور ارزش اين اراضى را رقمى تقريبى و بيش از يك هزار و 600 ميليارد 

تومان اعالم كرد.
ــده را از  ــال و بختيارى اين پرون ــزدارى چهارمح ــع طبيعى و آبخي مديركل مناب
حساس ترين پرونده هاى اختالفى منابع طبيعى در دو دهه اخير در استان دانست و 
گفت: از نظر موقعيت خاص جغرافيايى، اين اراضى در مجاورت رودخانه زاينده رود 

و در حوزه دهستان يان چشمه از شهرستان بن واقع شده است.

ــهركرد با حضور معاون سياسى،  معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندار ش
امنيتى و اجتماعى استاندار چهارمحال و بختيارى معرفى شد.   

ــزى و امور عمرانى فرماندار  خدابخش مرادى در آيين معارفه معاون برنامه ري
ــد را يكى از  ــاى كارآم ــتفاده از نيروه ــر و اميد، اس ــهركرد در دولت تدبي ش
ــتاندار چهارمحال و بختيارى دانست و افزود:  ويژگى هاى انتصابات توسط اس
ــا و عناصر براى عملى  ــاى مختلف از توانايى هاى تمامى نيروه بايد در حوزه ه
شدن سياست ها و برنامه هاى دولت تدبير و اميد استفاده شود. وى با اشاره به 
ــت و بايد با حساسيت بيشترى به اين موضوع  اينكه امسال، سال انتخابات اس
ــتگاه هاى اجرايى بايد در زمينه تامين  ــود، تصريح كرد: همه دس پرداخته ش

نيروى انسانى براى بحث انتخابات همكارى و هميارى الزم را داشته باشند.
ــان كرد: برگزاري انتخابات و اجراي صريح قانون، مورد توجه  مرادى خاطرنش
مسووالن اجرايي انتخابات است. معاون سياسى استاندار چهارمحال و بختيارى 
تاكيد كرد: كانديداهاي انتخاباتي، بايد نقاط قوت و برنامه هاي خورد را بيان و 

از هرگونه تخريب كانديداهاي ديگر خودداري كنند.
ــتاندارى  ــور در اس ــن پور از كاركنان وزارت كش در اين آيين مصطفى محس
ــور عمرانى فرماندار  ــوان معاون برنامه ريزى و ام چهارمحال و بختيارى به عن
ــول دوره خدمت ــور در ط ــات منوچهر اعتدال پ ــهركرد معرفى و از زحم ش

ُُ تقدير شد. همچنين فرهاد زمانى به عنوان بخشدار فرخ شهر معرفى شد.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خبرداد:

بازگشت 32 ميليون مترمربع از اراضى 
ملى در استان به بيت المال

معاون برنامه ريزى فرماندار شهركرد 
ــي به معرفى شد ــير هاي دسترس ــازي و مس طرح هاي محوطه س

ساختمان هاي جديد دانشگاه شهركرد با حضور اسماعيل 
ــازمان مديريت و برنامه ريزي  عامري گلستانه، رييس س

چهارمحال و بختياري به بهره برداري رسيد.
ــير دسترسي به  چهارم مهر ماه آيين بهره برداري از مس
استخر دانشگاه، ساماندهي گلزار شهداي گمنام و پياده رو 
ــگاه  ــاني دانش ــكده ادبيات و علوم انس و پاركينگ دانش
شهركرد با حضور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
ــهركرد، حجت االسالم حمزه  استان، رييس دانشگاه ش
مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و 
جمعي از دانشگاهيان اين دانشگاه هم ز مان با غبارروبي 
ــگاه شهركرد  ــاني گلزار شهداي گمنام دانش و عطرافش

برگزار شد.
رييس دانشگاه شهركرد در اين آيين ضمن گرامى داشت 
هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهداى هشت سال جنگ 
تحميلى و همچنين دهه كرامت، وقوع حادثه تاسف بار منا 

را به خانواده حجاج تسليت گفت.
ــاره به تالش ها و حمايت هاى  ــامحمدى با اش شايان ش
ــوول  ــاور و مس ــتانه مش ــماعيلى عامرى گلس مالى اس
ــارى از اين  ــتاندارى چهارمحال و بختي امور عمرانى اس
ــب با  ــگاهى بايد متناس پروژه ها، اظهاركرد: فضاى دانش
فعاليت هاى علمى و پژوهشى دانشجويان بوده و انگيزه 

تالش را در اين قشر فرهنگى تقويت كند.

ــي  ــي و هم زبان ــا هم دل ــت ب ــد اس ــه داد: امي وى ادام
ــره اي نوتر  ــاهد چه ــوولين ش و همت و تالش همه مس
ــه طرح  ــيم.به گفته وى، س ــهركرد باش ــگاه ش از دانش
ــتند كه  ــاخت هس ــگاه در حال س عمرانى در اين دانش
ــهداى گمنام  ــزار ش ــاماندهى گل ــر س ــال حاض در ح
ــات تكميل و به ــكده ادبي ــير دانش و بهره بردارى از مس

 بهره بردارى رسيد.
ــناى  ــان كرد: احداث استخرش ــامحمدى خاطرنش ش

ــت كه پس از  ــيده از ديگر طرح هاى عمرانى اس سرپوش
ساخت و تكميل به بهره بردارى خواهد رسيد.  

ــن طرح هاي  ــراي اي ــد: در اج ــادآور ش ــان ي وى در پاي
ــزار مترمربع  ــدول كاري، 10ه ــي دو هزار متر ج عمران
ــع پخش بيس و  ــزار و 500 متر مرب ــرداري، 9 ه خاك ب
ــازي انجام شده كه در  آسفالت و سه هزار متر پياده رو س
ــارد ريال هزينه  ــا بيش از پنج ميلي مجموع اين پروژه ه

در بر داشته است.
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طول بزرگراه هاى چهارمحال و بختيارى 
در دولت يازدهم به 250كيلومتر رسيد

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت:طول بزرگراره هاى اين استان در دولت يازدهم 
به 250كيلومتر رسيد.

ــرمايه گذارى ــى طرح هاى س ــت بررس ــتكى ، در نشس ــليمانى دش ــم س قاس
ــر و اميد 140 كيلومتر  ــت:تا ابتداى دولت تدبي  چهارمحال و بختيارى اظهار داش
بزرگراه در اين استان وجود داشت، كه اين ميزان اكنون به 250 كيلومتر افزايش 
ــتغال، كاهش نرخ بيكارى، بهبود وضعيت  يافته است. وى تاكيد كرد:افزايش اش
ــد اقتصادى و رونق در توليد، مهمترين برنامه هاى مسووالن  ــت مردم، رش معيش

چهارمحال و بختيارى در امسال اين استان است.
استاندار چهارمحال و بختيارى،تسريع در ساخت و بهره بردارى از طرح هاى عمرانى 
ــد و يادآور شد:دستگاه هاى نظارتى همكارى الزم  و سرمايه گذارى را خواستار ش
براى تسريع در ساخت اين طرحها را داشته باشند و از توقف طرحها جلوگيرى كنند. 
به گفته وى،فقط دادگسترى و قضات مى توانند رأى به توقف طرحهايى كه داراى 
مشكل است، بدهند. وى تأكيد كرد: مديريت ارشد چهارمحال و بختيارى، از انجام 

پروژه هاى قانونى، با جديت حمايت مى كند.
سليمانى دشتكى افزود: مسووالن دستگاه هاى اجرايى استان بايد نسبت به معرفى 
طرح هايى كه عمليات اجرايى آن ها در اين دولت آغاز شده، اقدامات الزم را انجام 
دهند. استاندار چهارمحال و بختيارى تصريح كرد:مسووالن دستگاه هاى اجرايى 
ــده در دولت هاى قبلى و ميزان پيشرفت فيزيكى و  استان،بايد پروژه هاى آغاز ش

يا وضعيت بهره بردارى آن ها را در دولت يازدهم،براى مردم اطالع رسانى كنند.

مديركل ميراث فرهنگى چهارمحال و بختيارى:
تجارت اينترنتى سبب رونق بازار 
صنايع دستى دراستان مى شود

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال وبختيارى گفت: 
استفاده از تجارت اينترنتى و فروش مجازى راهكارى براى رونق بازار صنايع دستى 
در استان است. بهمن عسگرى ، اظهار داشت: حضور در بازارهاى جهانى مى تواند 
صنايع دستى را زنده نگه دارد و عالوه بر حضور در نمايشگا هاى خارجى مى توان با 
استفاده از تجارت اينترنتى و فروش مجازى به صنايع دستى استان رونق بخشيد.
وى افزود: حمايت از توليد كنندگان رشته هاى صنايع دستى در حوزه بيمه، اعطاء 
تسهيالت و اعزام هنرمندان به نمايشگاه هاى داخلى وخارجى يكى از مهم ترين 
اولويت هاى ميراث فرهنگى استان است.مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــگرى چهارمحال وبختيارى بيان كرد: صنايع دستى عرصه اى است كه  و گردش

مى توان پويايى و طراوت همراه با حفاظت از محيط زيست را در آن پيدا كرد.
عسگرى خاطر نشان كرد: آثار تاريخى ارزشمند كه امروزه به ثبت ملى رسيده اند 
و در موزه ها نگه دارى مى شوند همان صنايع دستى هستند كه پدران ما هزاران 
سال پيش توليد كرده  و صيانت از آن ها بر همگان واجب و ضرورى است. وى با 
بيان اينكه هنرمندان صنايع دستى ميراث سازان آينده هستند، گفت: در استان 
تاكنون بيش از 2 هزار شئ تاريخى ارزشمند شناسايى شده است.مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال وبختيارى تصريح كرد: با رونق 
بخشيدن به صنايع دستى مى توان زمينه ايجاد اشتغال پايدار در جامعه را فراهم 

كرد ؛چرا كه با كمترين سرمايه گذارى مى توان در اين حوزه اشتغال زايى كرد.

با حضور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختيارى؛

چند طرح عمرانى در دانشگاه شهركرد به بهره برداري رسيد

كل اداره  ــى  ابتداي ــوزش  آم ــاون  مع
ــال وبختيارى  ــرورش چهارمح  آموزش و پ
ــد 115 نفر  ــى جدي ــال تحصيل گفت: درس
ــط ــده از تحصيل توس ــوز بازمان ــش آم دان

ــه چرخه  ــايى و ب ــوزش و پرورش شناس  آم
اهللا  ــدند.فرج  ــده ش بازگردان ــوزش  آم
ــى جديد  ــال تحصيل ــزود: درس ــى اف اعراب
ــع  ــوز در مقط ــش آم ــزار و 46 دان 96 ه
ــتان ثبت  ــى در مدارس اس تحصيلى ابتداي
ــايى  ــراى طرح شناس ــدند. وى از اج نام ش
چهره به چهره دانش آموزان بازمانده تحصيل 
ــال تحصيلى جديد خبر داد و  ــتان درس اس
ــار ثبت احوال  ــاس آم گفت: اين طرح بر اس
ــان آموزشى مناطق  و با همكارى كارشناس
ــد. اعرابى گفت: در  آموزش و پرورش اجرا ش
ــش آموزان  ــايى دان اين طرح پس از شناس

ــكالت  ــايى مش بازمانده از تحصيل و شناس
ــوزان در مدارس  آنها زمينه حضور دانش آم
ــرح آموزش و  ــد.وى گفت: در اين ط مهيا ش
ــى خانواده  ــكالت مال پرورش براى رفع مش
دانش آموزان نيازمند در زمينه رفع نيازهاى 
ــر، كيف وكفش  ــه لوازم التحري مالى از جمل
ــكى  ــكالت درمانى و پزش ــن مش و همچني
ــت. اعرابى  ــاعدت هايى را انجام داده اس مس
ــد درصد دانش  ــم اكنون ص تصريح كرد: ه
ــدارس ثبت نام  ــع ابتدايى در م آموزان مقط
ــوادى در پايه ابتدايى  شده اند و انسداد بيس
امسال اجرا شده و همه دانش آموزان ابتدايى 
ــال تحصيلى جديد  ــده اند. در س ثبت نام ش
بيش از 182هزار و 741دانش آموز در مقاطع 
ــامانه سناد آموزش و  مختلف تحصيلى در س

پرورش استان ثبت نام شدند.

ــاعره  ــنواره مش ــتين جش نفرات برتر نخس
ــيداى  ــارى با عنوان ش چهارمحال و بختي

دهكردى معرفى شدند.
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ريي
شهرستان شهركرد گفت:در رده سنى زير 20 
سال، نساء زمانى از فردانبه، راضيه ابراهيمى 
از دستگرد امامزاده و فاطمه صفى از شهركرد 

عنوان رتبه هاى اول تا سوم را كسب كردند.
ــهر،  ــى از فرخش ــر قهفرخ ــد برزگ حمي
ــم  ــجان و مري ــى از هفش ــه ميرزاخان فرزان
ــب رتبه  ــه موفق به كس ــى از فردانب رييس
ــدند.به گفته  ــنواره ش ــر اين جش هاى برت
ــود  ــاعر وج ــنواره 13ش ــن جش وى،در اي
ــده هاى  ــاعران برگزي ــن ش ــت كه اي داش
ــب ــه كس ــق ب ــد و موف ــتانى بودن شهرس
 رتبه هاى برتر در شهرستان هاى خود شده

 بودند.
ــتان  ــاد شهرس ــس اداره فرهنگ و ارش ريي
شهركرد گفت:اين جشنواره با هدف معرفى 
ــتان و توجه به ادبيات  ظرفيت هاى شعر اس

منظوم و كهن برگزار شد.
كبيرى ياداور شد:مهمان اين برنامه اسماعيل 
آذر مسوول برگزارى نشست هاى مشاعره در 
كشور بود و به دليل اين كه وى يكى از اعضا 
ــت، درباره پذيرش  بنياد نخبگان كشور اس
نخبگان ادبى در بنياد نخبگان كشور بحث 

و تبادل نظر شد.
ــيداى دهكردى  ــان ش ــاس خ ــرزا عب مي
ــگاران ــه ن ــر و روزنام ــاعران معاص از ش
ــان بود و  ــال و بختيارى در اصفه  چهارمح
ــز اصفهان در  ــيدا را در مرك انجمن ادبى ش

دوران مشروطه دائر كرد.

115بازمانده ازتحصيل دراستان
 به چرخه آموزش بازگشتند

نفرات برتر جشنواره مشاعره 
چهارمحال و بختيارى مشخص شد

مفادآرا
6/253 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي وماده 13 آيين نامه اجرايي آن
برابرآراء صــادره هيات موضــوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانــه 
وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
شــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده 
رودواصفهــان امروزچــاپ وآگهي ميشــودتادرصورتي كه اشــخاصي نســبت به 
صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــندميتوانندازتاريخ انتشاراولين 
آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس 
ازاخذرســيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت اســنادوامالك 
شهرضادادخواســت خودرابه مرجع قضايــي تقديم نمايند وگواهي طــرح دعوا رابه 
اداره ثبت واســنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
1- راي شــماره 6003 – 31 / 05 / 94 – شــركت كشــاورزي بهارپرديــس اصفهان 
ســهامي خاص به شــماره ثبــت 50969 وشناســه ملــي 10260695494 اداره ثبت 
شركتهاوموسسات عيرتجاري اصفهان : شش دانگ قطعه زمين مزروعي باساختمان 
موجوددرآن مفروزي ازپالك 1853 فرعي از2 اصلي به مســاحت 161438 مترمربع  
واقع درفضل آباددواصلي بخش يك ثبتي شــهرضا ســيدمهدي ميرمحمدي – رئيس 

اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
تاريخ انتشارنوبت اول  21 / 6 / 94
تاريخ انتشارنوبت دوم  6 / 7 / 94

اخطار  اجرائى
7/3  شماره 93-2135 به موجب راى شــماره 2609-93/12/20 حوزه3 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه سعيد متين فرد فرزند 
عليرضا مجهول المكان محكوم است به: پرداخت بخشى از مهريه خواهان شامل دويست 
مثقال طالى ساخته شــده هيجده عيار و عين پانصد عدد سكه تمام بهار آزادى و مبلغ 
هفده هزار تومان هزينه دادرسى و مبلغ هشــت هزار تومان هزينه كارشناسى در حق 
خواهان خانم غزاله مستاجران به نشــانى آمادگاه، كوى محمدآباد، بن بست كاويان، 
پالك 20 منزل مســتاجران و پرداخت نيم عشــر در حق دولت.. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صــورت جامع  دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17241 دفتر شعبه 

سوم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/4  شماره 93-797 ش/9 به موجب راى شــماره 2015-93/11/25 حوزه 9 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه امير حسين عابدى 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 31/700/000 ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 73530/46 مورخ 93/4/25 به عهده بانك ملت و مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 320/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد چك موصوف (93/4/25) لغايت زمان اجراى حكم طبق شاخص بانك مركزى 
در حق محكوم له آقاى محمد مهدى بهزادى فرد با وكالت آقاى كاظم كاظمى به نشانى 
فالورجان بلوار بسيج مقابل بيمارســتان امام خمينى مجتمع البرز طبقه دوم واحد4 و 
همچنين پرداخت مبلغ نيم عشــر بابت حق االجراء. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 16777 دفتر شعبه نهم  مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
7/5  شــماره 93-716 به موجب راى شــماره 786-93/10/28 حوزه27 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه فرشته نيك اموال به 
نشانى كاوه، خيابان فالطورى تقاطع اشــراق نيك اموال محكوم است به: پرداخت يك 
ميليون و سيصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت صدو شصت هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه از زمان سررسيد چك 90/7/25 لغايت زمان 
وصول در حق خواهان حسينعلى جعفريبه نشانى  خ پريان، مجتمع آوا و نيم عشر حق 
االجرا.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم 

نمايد. م الف 16776 دفتر شعبه 27  مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائيه

7/6  شــماره 93-714 به موجب راى شــماره 780-93/10/28 حوزه27 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهدى دادخواه به نشانى 
خيابان كاشانى، جنب عكاسى ناجى، كاالى ساختمانى گينى محكوم است به: مبلغ سى 
ميليون و هفتصد و شصت هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت صدو شصت هزار 
ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك 146423-

92/3/18 لغايت زمان وصول در حق محكوم له حســينعلى جعفرى گريزى به نشانى 
اصفهان، خ پروين، مجتمع آوا و پرداخت نيم عشــر حق االجــرا در حق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 16775 

دفتر شعبه27 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/7  شــماره 93-918 به موجب راى شــماره 914-93/11/6 حوزه29 شــوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه اميد محبتى مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد هزار ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت يكصد و بيست و چهار هزار ريال هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه در تاريخ سررسيد چك 92/8/15 تا تاريخ اجراى حكم در پرداخت نيم عشر حق 
االجرا در حق محكوم له حسينعلى جعفرى به نشانى اصفهان، پل سرهنگ، ابتداى معراج 
كلينيك ساختمانى آراد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم 
به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 16773 دفتر شعبه 29  مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/8  شماره 93-2137به موجب راى شــماره 2627-93/12/20 حوزه3 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه سعيد متين فرد فرزند 
عليرضا مجهول المكان محكوم است به: استرداد جهيزيه خواهان وفق ليست پيوست 15 
قلم در حق خواهان غزاله مستاجران به نشانى اصفهان، خ آمادگاه، كوى محمد آباد، بن 
كاويان، پ 20، منزل مستاجران و نيم عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت 
اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17242 دفتر شعبه سوم 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
7/9  شــماره 93-1071 به موجب راى شــماره 45-94/1/31 حوزه 29 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه حبيب كوهكن مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 6/800/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
165/000 ريال و حق الوكاله وكيل تاخير تاديه از سررسيد چكها لغايت زمان وصول 
نسبت به نيم عشر از محكوم له  كسر شود و مشــخصات محكوم له مهدى باباصفرى 
وكيل مصطفى ملكيان به نشانى رهنان، ميدان شــاهد، كوى شهيد باباهنرى كسر شد. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م 

الف 17256 دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/10  شــماره 94-41 به موجب راى شــماره 145-94/3/5 حوزه 39 شــوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه احمد يوسفى مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ مبلغ ســيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
چهارصد و چهل و پنج هزار ريال خسارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چكها به شماره 901/24550677-93/4/10 و 901/24550676 مورخ 93/3/5 
و 901/24550696 مورخ 94/1/15 و نيم عشر حق االجراء در حق محكوم له محمدرضا 
كريمى به نشانى خيابان شيخ طوسى، خ حكيم اســدى بن ش صورتى پ 12. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17617 

دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/11  شــماره 93-1850ش14 به موجب راى شماره 153-94/2/7 حوزه 14 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه پروين بهروزى 
مهدى آبادى  فرزند جمشــيد شــغل: خانه دار مجهول المكان محكوم است به: حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى ســند خودرو سمند به شماره انتظامى 13-

316د37 و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه 
نشر آگهى طبق تعرفه  قانونى در حق محكوم له مجيد على آقائى فرزند حسن شغل آزاد 
به نشانى اصفهان، خ كهندژ، ايستگاه محمدآباد ك ش مطهرى ك ش قدمعلى على آقائى 
پ1 و نيم عشر حق االجراء طبق مقوم دادخواست به مبلغ پنجاه ميليون ريال. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17619 

دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/12  شــماره 93-2139 به موجب راى شــماره 258-94/2/30 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه حامد مولويان جزى 
فرزند احمد مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 18/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و هزينه هاى نشــر آگهى و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف 
1356/344054/36 (91/8/5 تــا تاريخ اجــراى حكم در حق خواهان بتــول نيلوفرى 
اصفهانى باوكالت خانم فاطمه غفورى به نشــانى اصفهان خ شمس آبادى، نرسيده به 
چهارراه قصر، مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 313 و نيم عشر حق االجراء. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 

معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17621 

دفتر شعبه هشتم  مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/13  شــماره 93-2140 به موجب راى شــماره 232-94/2/30 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه احمدرضا شيروانى 
جوزدانى فرزند عيدى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 24/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 190/000 ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه 
هاى نشر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارات تاخير و تاديه 
از تاريخ سررسيد چك ها به شماره 1- 1502/72815/53 (93/3/28) 2- 144/492505 
(93/4/10) لغايت زمــان وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك مركزى در حق 
خواهان بتول نيلوفرى اصفهانى با وكالت خانم فاطمه غفورى به نشانى اصفهان، شمس 
آبادى، نرسيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 313 و نيم عشر حق 
االجراء. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف 17623 دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
7/14  شماره 93-207ش 7 به موجب راى شــماره 1091-93/6/24 حوزه 7 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان  (به موجب راى شماره 9409970351300208 تاريخ 
94/2/17 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان) كه قطعيت يافته است محكوم عليهم 
1- شهريار صفايى اناركى 2- مسعود غفارى ديزچى 3- ايمان شعبانيان هر سه مجهول 
المكان محكوم است به: محكوم عليه اول شهريار صفايى اناركى به انتقال سند رسمى 
كاميون كشنده رانك فنگ به پالك انتظامى 516 ع26 ايران 23 به مقدار دو دانگ در يكى 
از دفاتر اسناد رســمى با حفظ حقوق مرتهن به نام محكوم له عباس ذبيحان به نشانى 
اصفهان، خ شــيخ صدوق شمالى خ محمدآباد كوچه ســمتيرى پ 8 واحد 3 و پرداخت 
يكصد و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسى و به محكوميت محكوم عليها مسعود غفارى 
و ايمان شــعبانيان به تحويل دو دانگ كاميون موضوع دعوى به محكوم له و پرداخت 
يكصد و پنجاه هزار ريال هزينه داردسى احشاء نيم عشر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صــورت جامع  دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17630 دفتر شعبه 

هفتم  مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/15  شماره 93-2141 ش ح 5 به موجب راى شماره 272-94/2/21 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه مصطفى قاسمى 
باباحيدرى فرزند شهبازعلى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ سى و چهار 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 
94/3/4 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له بتول نيلوفرى اصفهانى با وكالت فاطمه 
غفورى به نشانى شمس آبادى نرسيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه سوم 
واحد 313 و همچنين نيم عشر حق اجرا در حق اجراى احكام شوراى حل اختالف. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 

م الف 17641 دفتر شعبه پنجم  مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
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ــاهاى  ــاخت غش ــان در تحقيقات خود موفق به س ــگاه كاش محققان دانش
ــده اند كه مى توانند بازده تصفيه  آب و پساب صنعتى را  نانوفيلتراسيونى ش

افزايش دهند.
ــريع و ظهور فناورى هاى نو در توسعه  كشورها،  ــدن س به دليل صنعتى ش
ــى از تهديدهاى  ــاب هاى صنعتى به يك ــر، آلودگى آب و پس در حال حاض
ــان و اقتصاد تبديل شده است.در  ــالمتى انس اصلى براى محيط زيست، س
جهان، از روش هاى مختلفى براى تصفيه  پساب ها و جداسازى آالينده هاى 
ــان ترين و كم هزينه ترين اين  ــت. يكى از آس سمى از آب استفاده شده اس
روش ها، فرآيندهاى غشايى مانند اولترافيلتراسيون، نانوفيلتراسيون و اسمز 
ــت. آرش يونس نيا لهى، يكى از مجريان اين طرح  با بيان اينكه  معكوس اس
در اين كار تحقيقاتى سعى شده است غشاهايى با كارايى بهتر براى فرآيند 
نانوفيلتراسيون در تصفيه  آب و پساب هاى صنايع نساجى تهيه شود، اظهار 
ــاهاى تجارى متداول در صنعت بر روى سطح  داشت: متأسفانه، بيشتر غش
ــتند، بنابراين به كمك آنها نمى توان كاتيون هاى  خود داراى بار منفى هس
ــاجى حذف كرد.وى  ــاب نس مضر يا رنگ هاى داراى بار مثبت را از آب و پس
افزود: تمام فرآيندهاى غشايى داراى مشكل گرفتگى غشاء هستند كه اين 

ــود عملكرد و بازده فرآيند نانوفيلتراسيون كاهش پيدا  موضوع سبب مى ش
ــى ادامه داد: طبق نتايج  ــى را افزايش يابد. يونس نيا له كرده و هزينه  مصرف
آزمايش هاى صورت گرفته، به كمك غشاهاى نانوفيلتراسيون طراحى شده 
ــار آب خالص عبورى از اين غشاها افزايش و  توسط اين محققان، ميزان فش
ميزان گرفتگى آن كاهش يافته است. اين بدان معنى است كه ميزان بازده 
آب تصفيه شده  خروجى بيشتر بوده و سبب كاهش هزينه فرآيندى مى شود.
به گفته  يونس نيا لهى، نمونه هاى غشاى نانوفيلتراسيون سنتز شده داراى بار 
مثبت سطحى هستند كه براى دستيابى به اين ويژگى، در ساختار اين غشاها 

از نانوساختارهاى سلسله مراتبى منيزيم هيدروكسيد استفاده شده است.
ــت زياد و بزرگ،  ــاختارها عالوه بر ايجاد مراكز بار مثب وى افزود: اين نانوس
خصوصيات ديگرى را از جمله كمك در تشكيل بهتر غشاى نانوفيلتراسيون، 
ــار و احتباس باالتر به غشاهاى مورد  ــتى باال و ش زيست سازگارى، آب دوس
ــت. يونس نيا لهى عنوان كرد:  ــتفاده در فرآيند نانوفيلتراسيون داده اس اس
غشاهاى نانوفيلتراسيون سنتز شده به كمك ميكروسكوپ الكترونى روبشى 
ــاس، تعيين زتا  ــى(AFM)، زاويه تم ــكوپ نيروى اتم (SEM)، ميكروس
پتانسيل، مقدار احتباس نمك هاى معدنى و يك رنگ صنعتى كاتيونى مورد 

استفاده در رنگرزى الياف اكريليك مورد ارزيابى قرار گرفته اند.
بنابراين اگر بار سطحى غشاها منفى بوده و براى جداسازى تركيبات مثبت 
مورد استفاده قرار گيرند، مقدار بسيار زيادى از اين تركيبات به سطح غشاء 

چسبيده و گرفتگى غشايى را بسيار افزايش مى دهد.

ــى ABI پيش بينى كرد، از پايان سال جارى ميالدى  موسسه پژوهش
استقبال از دستگاه هاى تبلت روند نزولى پيدا كرده و ابزارهاى تركيبى 
ــران و عالقه مندان  ــان كارب ــاى آنها را در مي ــتگاه هاى نوين ج و دس

مى گيرد.
روزگارى نه چندان دور تبلت ها، پديده نوين و شگفت انگيزى محسوب 
ــدند، اما اين محصول فناورى به مرور زمان در حال تغيير است؛  مى ش
طبق برآوردها، فبلت ها كه تركيبى از قابليت هاى گوشى هاى هوشمند 
ــتند و ابزارهاى تركيبى يا به اصطالح  و صفحه هاى بزرگ تبلت ها هس
هيبريدى جديدتر به مرور جاى تبلت ها را در دستان كاربران خواهند 
ــال 2016  ــى ABI در برآوردهاى خود از س ــه پژوهش گرفت.موسس
ــتين بار فروش تبلت ها كاهش  ــت كه براى نخس پيش بينى كرده اس
ــه مى گويد،تا پايان سال  مى يابد.«جف ار» مدير تحقيقات اين موسس
ــف به باالترين ميزان  2015 تعداد تبلت هاى توليدى برندهاى مختل
ــيد.اين موسسه در نتايج  خود يعنى 375 ميليون دستگاه خواهد رس
ــت اولى تبلت ها را از علل  تحقيق و تحليل خود، كاهش خريداران نوب
ــه ديگر گجت هاى جديدتر  اين امر مى داند. انتظار مى رود اين عده ب

روى بياورند و بيشتر فقط كسانى تبلت بخرند كه از قبل از اين دستگاه 
داشته اند و قصد تعويض آن را دارند. با اين حال به نظر مى رسد دوران 
ــتقبال كاربران در جهان از اين لوح هاى ديجيتالى به پايان  طاليى اس
خود نزديك مى شود.همچنين موسسه گارتنر پيش بينى كرده است 
ــاى ديجيتال به  ــتگاه ه ــامل تمام دس ــال آينده ش كه اين افول در س
استثناى اسمارت فون ها مى شود. طبق پيش بينى اين موسسه، فروش 
ــد كاهش خواهد  ــال 2015 يك درص محصوالت ديجيتال تا پايان س
ــد.رانجى آتوال مدير تحقيقات  يافت و به 2/4 ميليارد دستگاه مى رس
ــى داند كه كاربران  ــاق را راه حل هاى جديدى م گارتنر، علت اين اتف
ــايل خود پيدا كرده اند. همچنين كاهش عطش براى افزايش عمر وس
ــن جريان ــراه در اي ــايل هم ــد انواع وس ــين به خري ــال هاى پيش  س

ــه پژوهش  ــتناد ب ــه گارتنر با اس ــت.در گزارش موسس  بى تاثير نيس
ــى تبلت ها در  ــه 44 درصد صاحبان كنون ــت ك جديد ديگر آورده اس
ــيله ديگرى را جايگزين لوح الكترونيك خود كنند. 54  نظر دارند وس
درصد دارندگان نوت بوك هم قصد مشابهى دارند.آنت زيمرمن ديگر 
پژوهشگر گارتنر معتقد است كه بازار تبلت تحت فشار روزافزونى است 
ــانى كه تبلت هايى با اندازه صفحه بين 7 و 8 اينچ  و بيان مى دارد،كس
دارند از وسيله خود راضى هستند و قصد تعويض آن را ندارند و همين 
ــش فروش تبلت ها  ــروش را پايين خواهد آورد.اما براى كاه موضوع ف

علت هاى ديگرى هم ذكر مى شود. 

آيفون شيفتگانى دارد كه برخى از آنها گويى زامبى شده اند و 
هركجا محصول جديدى بيابند، بى توجه به كيفيت، قيمت و 

مشخصاتش تالش مى كنند آن را به دست بياورند. 
«اپل تلفن را از نوع اختراع كرد»، «هيچ چيز تغيير نكرده به جز 
همه چيز»، «تنها چيزى كه دوباره اختراع نكرديم الفبا بود» 
اينها عباراتى هستند كه در مراسم رونمايى از محصوالت اپل 
به كار رفته اند و تنها مفهوم آنها به كارگيرى نهايت نوآورى در 
ارائه محصولى جديد است. اين ادعاى هميشگى شركت اپل 
بوده و هست. اين شركت با به كارگيرى روش هاى پيچيده و 
ايجاد شور و هيجان در بين طرفداران خود، تعداد زيادى از آنها 

را در مقابل فروشگاه هاى خود به صف مى كند.
روزگارى نه تنها طرفداران اين كمپانى بلكه مردم عادى نيز 
ــم رونمايى از محصوالت اپل بودند و  بى صبرانه منتظر مراس
انتظار آنها با تلفيقى از مهارت بازاريابى و تكنولوژى به خوبى 
ــز به مفهوم  ــد. كمپانى كه لوكس بودن را ني برآورده مى ش
ــون هاى اپل  ــرد. حتى قيمت گزاف آيف تكنولوژى اضافه ك
ــازار پررقابت  ــت از ميزان تقاضا براى آيفون در ب نيز نتوانس
گوشى هاى هوشمند بكاهد و اين محبوبيت به طور پيوسته 

ادامه يافت.
اين كمپانى چنان در مركز توجه قرار گرفت كه يك افزايش 
اندازه ساده در نمايشگر گوشى هاى هوشمندش، با استقبال 
ــارى را به جيب  ــد سرش ــد و درآم ــمگيرى رو به رو ش چش

سهامداران اين شركت سرازير كرد.
ــرفت تكنولوژى گوش هاى هوشمند   اما گويا ركود در پيش
دامنگير اپل نيز شده است و اين شركت براى حفظ جايگاهش 
به بازاريابى قدرتمند خود بيش از تالش براى نوآورى حساب 
ــل  ــت. آيفون هاى جديد اپل تفاوت چندانى با نس كرده اس

ــتفاده از جمالت پرطمطراق  قبلى خود ندارند و به جاى اس
ــون Plus.6 را دوباره  ــت «اپل آيف ابتداى متن مى توان گف
اختراع كرد.»گرچه روال هميشگى اپل در معرفى محصوالت 
ــرى S، حفظ كلى قالب طراحى قبلى است اما تغييرات نه  س

ــد تا عبارت  ــگفتى آور آيفون هاى جديد باعث ش چندان ش
ــش از هر چيز از  ــه دل ها نزد» بي «آيفون هاى اپل چنگى ب

مراسم رونمايى اين محصوالت به گوش رسد.
گفته مى شود به كارگيرى اين تكنولوژى وزن صفحه نمايش 
را از 12 گرم در آيفون 6 به 29 گرم در آيفون 6S رسانده است. 
 3D در راستاى فناورى Taptic عالوه بر اين استفاده از موتور
Touch يا سه بعدى نيز در افزايش وزن موثر بوده است. اين 
موتور امكان تشخيص ميزان فشار وارده بر صفحه نمايش را 

فراهم مى آورد و مطابق با آن به اجراى دستورات مى پردازد.
ــده   نام اين موتور از تلفيق دو كلمه tap و haptic ايجاد ش
ــت كه قرار است در كنار  ــت.M9 نيز پردازنده كمكى اس اس
ــبك را برعهده گيرد.  ــى از كارهاى س ــده اصلى بخش پردازن
ــمارش قدم هاى كاربر و همچنين در دسترس قراردادن  ش

سيرى (دستيار صوتى) از جمله وظايف اين پردازنده است.
دوربين

بارها عنوان شده بود كه اپل افزايش رزولوشن را راهكار خوبى 
ــمند خود  ــى هاى هوش براى باال بردن كيفيت دوربين گوش
ــلى  نمى داند، به طورى كه همچنان از دوربين 8 مگاپيكس
ــتفاده مى كرد و بيش از  در نسل جديد گوشى هاى خود اس

 6,6Plus آن را غيرضرورى مى دانست، به طورى كه آيفون
ــتفاده مى كردند اما در  ــلى اس هر دو از دوربين 8 مگاپيكس
ــل از دوربين  ــد 6S36S Plus اپ ــا آيفون هاى جدي رابطه ب
ــتفاده كرد. از آن جا كه باال رفتن عدد  ــلى اس 12 مگاپيكس
مگاپيكسل به معناى افزايش كيفيت تصاوير نيست و وجود 
مگاپيكسل بيشتر ممكن است به افزايش نويز تصاوير منجر 
 Deep trench ــيله فناورى شود، اپل ادعا مى كند به وس
isolation توانسته مانع از دست رفتن جزييات تصاوير شود.

باترى
ــپتامبر  قبل از رونمايى از آيفون هاى جديد اپل در روز 9 س
2015 (18 شهريور 1394)، نظرسنجى توسط چند سايت 
ــد و در آن از كاربران پرسيده شد كه دوست  معتبر برگزار ش
دارند چه چيزى در نسل بعدى آيفون حتما تغيير كند، بيشتر 
كاربران در پاسخ به اين سوال افزايش ظرفيت باترى را مطرح 
ــت باترى  ــاورى نه تنها ظرفي ــه در كمال ناب ــرده بودند ك ك
ــرد بلكه با كاهش پنج  در آيفون هاى جديد افزايش پيدا نك
ــد، به طورى كه ظرفيت باترى از 1810  درصدى رو به رو ش
mAh در آيفون 6 به mAh 171 در آيفون 6S كاهش يافت.

ــد اما احتمال  علت دقيق اين عقبگرد از طرف اپل مطرح نش
ــل اصلى آب رفتن ظرفيت باترى  مى رود كه كمبود فضا عام
آيفون باشد. گنجاندن سنسورهاى 3D Touch و همچنين 

ــت تا براى جلوگيرى از افزايش  موتور Tabtic، اپل را واداش
ــتفاده كند. البته اين  ضخامت، از باترى هاى كوچك ترى اس
ــم رقبا دور نماند و آنها به عناوين مختلف اين  موضوع از چش
اقدام اپل را مورد انتقاد قرار دادند، به عنوان مثال شركت سونى 
از سيرى در مورد طول عمر باترى هاى جديد آيفون مى پرسد 

و سيرى در جواب خريد گوشى اكسپريا را توصيه مى كند.
ــان مى زند و ضمن تبليغ   سونى با اين كار با يك تير، دو نش
طول عمر دو روزه باترى هاى سرى Xperia Z5، توجه كاربر 
ــتن ظرفيت باترى هاى  را به درجازدن اپل در ثابت نگه داش
ــد شركت اپل كه هرگز  آيفون جلب مى كند.به نظر نمى رس
خود را مقيد به انتشار مشخصات گوشى هايش نمى دانست، 
ــانه اى  ــهوا كاهش ظرفيت باترى در پرچمدارانش را رس س
كرده باشد. با توجه به سياست هاى پيچيده اپل در بازاريابى و 
برندينگ حتما دليل منطقى در پشت اين اقدام نهفته است كه 

در نهايت كاركردى به نفع اين شركت خواهدداشت!
عدم تناسب انرژى ذخيره شده در باترى و سخت افزار به كار 
ــمند نه تنها گريبانگير اپل نشده  ــى هاى هوش رفته در گوش
است و تمام كمپانى هاى فعال در اين عرصه به دنبال يافتن 
ــتند، روند پيشرفت در اين  ــكل هس راهى براى حل اين مش
ــبى برخوردار نيست به طورى كه  زمينه نير از سرعت مناس
ــال 1995 با گذشت  مقدار مشخص ظرفيت باترى ها در س
ــال 2007 افزايش پيدا كرد و از آن  يك دهه به دو برابر در س
زمان تا به امروز تنها 30درصد بر ميزان انرژى ذخيره شده در 
باترى ها افزوده شده است و به نظر مى رسد تا سال 2021 نيز 

اين ميزان به دو برابر افزايش نيابد. 
ــردمدار  ــون اپل كه خود را س ــركتى چ با اين وجود براى ش
ــمند مى داند،  ــى هاى هوش توليد تكنولوژى در زمينه گوش
ــوده به نظر ــرى، چندان بيه ــود در طول عمر بات انتظار بهب

 نمى رسد.
اپل از شركتى سردمدار و پيشرو در زمينه خالقيت به شركتى 
ــت كه ايده هاى تست شده  ــده اس ــت به عصا تبديل ش دس

ديگران را با احتياط در آيفون هاى خود به كار مى گيرد.

غشاهاى نانوفيلتراسيون با  راندمان 
باال براى تصفيه  پساب ساخته شد

دوران طاليى تبلت ها به پايان 
مى رسد؟

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1690 | September 28 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ــرروى يك  ــال كار ب ــه اپل در ح ــنيده ايد ك احتماال ش
ــال 2019  ــد دارد آن را تا س ــت و قص خودروى برقى اس

روانه بازار كند.
ــوال برايتان پيش بيايد كه  همچنين ممكن است اين س
چرا شركتى همچون اپل كه با توليد آيفون سود هنگفتى 
ــود كه در آن  ــد وارد بازارى ش ــد، چرا باي به جيب مى زن
ــت و پا گير دردسر زيادى  حاشيه سود كم و مقررات دس
ــوال يك جواب  ــاد خواهد كرد.براى اين س را برايش ايج

احتمالى ساده وجود دارد. 
در اينكه اپل در حال ساخت خودرو است ترديدى نيست 
ــركت مى خواهد وارد  ــت كه اين ش ولى به اين معنا نيس
ــود بلكه اپل با طراحى خودرو و  ــازى ش تجارت خودروس
ــد نظريه خود را  ــازندگان ديگر مى خواه فروش آن به س
ــرد و از بخش عمده  ــاى آينده پيش بب در مورد خودروه
ريسك و هزينه هاى مرتبط با خودروسازى طفره خواهد 
ــرح مرجع وجود  ــد واژه اى به نام ط رفت.در دنياى تولي

دارد. 
ــخه اوليه اى را ساخته و  ــاس اپل قصد دارد نس بر اين اس
ــد يا براى توليد به ديگران  ــخه را يا بفروش سپس آن نس

واگذار كند.
براى مثال پروژه خودروى بدون راننده گوگل يك «طرح 
ــه ورود به صنعت  ــت. گوگل هيچ عالقه اى ب مرجع» اس
ــت؛ بنابراين تعدادى نسخه  خودروسازى نشان نداده اس

ــاز به  ــت كه يك خودروس ــاخته و اميدوار اس اوليه را س
ــن طرح براى  ــل پيدا كند.مزيت اي خريد اين طرح تماي
ــت. اول اينكه الزم پول زيادى را صرف  گوگل دو برابر اس
ساخت اين خودروها كند و دوم اينكه بر عهده يك شركت 
خودروسازى جسور است كه چالش پرداختن به مقررات و 
مسائل قانونى را بپذيرد.همچنين اگر بيش از يك شركت 
ــودروى بدون راننده از  عالقه مند به خريد مجوز طرح خ
گوگل شوند، اين شركت بدون هيچ زحمتى سود هنگفتى 

به جيب خواهد زد. 
ــاله ايمنى  ــه تصادف يا مس ــووليت هرگون همچنين مس
ــز قصد دارد  ــد.اپل ني احتمالى متوجه گوگل نخواهد ش
ــراى مثال اپل پيپين قرار بود  همين بازى را دنبال كند. ب
ــول بازى روى پلت فرم مكينتاش  طرح مرجع يك كنس
باشد. در نهايت تنها شركت بانداى و يك شركت كوچك تر 
به نام كاتز مديا طرح اپل را خريدند و روى آن كار كردند. 
اين كنسول بيش از حد شبيه يك كامپيوتر بود و نتوانست 

موفق شود.
ــت  اپل همچنين طرح مرجع ديگرى بنام اپل نيوتن داش
ــتيار شخصى  ــتگاه هايى بود كه امروزه دس كه براى دس
ديجيتال خوانده مى شود. اين كامپيوترهاى دستى كارى 
بيش از سازماندهى تماس ها، خواندن ايميل ها و داشتن 
ــرى بازى پايه اى انجام نمى دهند. اما شركت هاى  يك س
ــتگاه هايى بر پايه  ــارپ، موتوروال و حتى خود اپل دس ش

طرح نيوتن ساختند.
ــال 2005 اليسنس فن آورى  اما شركت موتوروال در س
آيتونز را براى گوشى هاى سرى ROKR از اپل خريدارى 
كرد و به اولين شركت سازنده تلفن همراه كه گوشى هايش 
قابليت پخش موزيك از آيتونز را داشتند تبديل شد.اكنون 
ــركت هاى  ــرح خودروى برقى قصد دارد ش اپل با ارائه ط
ــن كه از  ــاخت خودروهاى آنالي ــه س ــازى را ب خودروس
سيستم مولتى مديا اپل كارپلى پشتيبانى مى كند ترغيب

 كند.
ــاخت، مقررات  به عبارت بهتر اپل از تمام هزينه هاى س
دست و پا گير و مشخص نبودن سرنوشت سرمايه گذارى 
طفره مى رود. شايعات حاكى از اين است كه اپل با شركت 
ــتفاده از خودروى الكتريكى i3 به عنوان  بى ام و براى اس

پايه اى براى طرح خود صحبت كرده است.
ــل  ــتم عام ــا از سيس ــام خودروه ــر تم ــال حاض در ح
ــال 2019  ــتفاده نمى كنند ولى در س خودرويى اپل اس
ــيم،  ــودروى اپل باش ــى از خ ــاهد رونماي ــى كه ش زمان
ــط  ــودروى اپل توس ــاى مختلفى از خ ــاال مدل ه احتم
ــده توسط اپل»  ــازندگان مختلف با برند «طراحى ش س
ــى ظاهرى  ــن خودروها همگ ــد. اي روانه بازار خواهد ش
ــد و  ــد خواهن ــى كارآم ــور الكتريك ــك موت ــيك، ي ش
ــتيبانى ــن آورى هاى اپل پش ــام ف ــه مهم تر از تم از هم

 خواهند كرد.

خبر

ــطح براى فرود  ــب بالگردهاى فعلى نياز به باند فرود مس يكى از معاي
ايمن و بدون مشكل است؛ اكنون محققان موسسه تكنولوژى هاى برتر 
ــفارش آژانس تحقيقاتى دفاعى دارپا، موفق به ساخت  جورجيا به س
پاى رباتيك براى بالگردها جهت فرود در شرايط غير متعارف يا سطوح 

شيب دار شدند.
ــازمان دارپا، سيستم فرود  ــاس اطالعات منتشر شده توسط س بر اس
رباتيك بالگرد را قادر مى سازد تا مانند يك حشره غول پيكر در سطوح 
ــيند و همچنين در  ــه زمين بنش ــظ پايدارى كامل ب مختلف و با حف

شرايط فرود به جابه جايى بالگرد در محل فرود كمك مى كند.
دكتر بوگاى، مدير برنامه ريزى سازمان دارپا اظهار كرد: براى آزمايش 
ــر روى بالگرد كنترل  ــتم رباتيك فرود بالگرد، نمونه كوچك ت سيس
ــى مشخص شد  ــرايط آزمايش ــد.وى افزود: در ش از راه دور نصب ش
ــگفت انگيزى هنگام فرود  كه پاهاى رباتيك ساخته شده، به طور ش
ــت كه  ــى دارند و اين در حالى اس ــاى مختلف كاراي بر روى زمين ه
بالگردهاى معمولى براى فرود بايد از يك باند مسطح و بدون حركت

 استفاده كنند.
ــاى رباتيك بالگرد  ــازمان دارپا در مورد جزئيات فنى پاه محققان س
ــار، حسگر  ــگر فش اظهار كردند: بر روى هريك از پاهاى رباتيك حس
تماس و زاويه سنج نصب شده است كه با پردازش اطالعات دريافتى 
در رايانه موجود، حفظ وضعيت بالگرد در شرايط فرود در شيب ممكن 
مى شود.محققان دارپا معتقدند كه كارايى سيستم جديد فرود بالگرد 
ــت كه اين امر مى تواند وضعيت پايدار بالگرد  تاحدى تكامل يافته اس
ــتى حفظ كند. ــكله متحرك و يا كش را حتى در هنگام فرود روى اس
ــان بالگرد اجازه مى دهد  در واقع فناورى پاهاى رباتيك فرود به خلب
تا با ايمنى كامل بر روى انواع سطوح شيب دار و صخره اى فرود آمده 
ــريع و كنترل نشده ضربه ناشى از  و حتى مى تواند در صورت فرود س

برخورد به زمين را جذب كرده و به بالگرد آسيبى نرسد.

فرود ايمن بالگردها در سطوح 
شيب دار با پاهاى رباتيك

هدف اپل
 از خودروساز 
شدن چيست؟

آيا برخى مشترى هاى اپل زامبى شده اند؟

آيفون هاى جديد بدون نوآورى 
هم ركورد زدند!



ــاب كارخانه  ــى براى انتقال پس ــال 1372 كانال زهكش در س
ــرى از ورود آن در زمين هاى اطراف ــراى جلوگي ــن ب ذوب آه

ــاب از طريق اين  ــد و از آن زمان اين پس  زرين شهر احداث ش
كانال وارد رودخانه زاينده رود مى شود، هم چنين پساب شهرى

ــه زاينده رود  ــق همين كانال ب ــهر با دبى زياد از طري  زرين ش
 مى ريزد.

ــتر زاينده رود موجب ورود خسارت به  ورود اين پساب ها به بس
كشاورزان، دام ها و طيور منطقه شده است، در حالى كه شبكه 
بهداشت، دامپزشكى، جهاد كشاورزى و فرماندارى شهرستان 
از اين موضوع اطالع دارند هم چنان شاهد ورود اين پساب ها به 
ــتيم. رييس نظام صنفى كشاورزى شهرستان  زاينده رود هس
لنجان، با بيان اينكه فاضالب زرين شهر وارد زاينده رود مى شود، 
گفت: اين پساب آلوده موجب شيوع بيمارى سالمونال در بين 
دام ها شده است.محمدتقى موذنى اظهار كرد: سال ها قبل پساب 
كارخانه ذوب آهن در زمين هاى اطراف زرين شهر رها مى شد 
كه رطوبت آن به زير منازل مسكونى سرايت مى كرد اما به دنبال 
آن در سال 1372 كانال زهكشى براى انتقال اين فاضالب ها به 

درون رودخانه زاينده رود احداث شد.
ــا قبل از تشكيل فاضالب  وى با يادآورى اينكه اين كانال اساس
ــت، افزود: البته در حال  ــهرى در زرين شهر احداث شده اس ش
حاضر پساب كارخانه ذوب آهن در فصل تابستان به ميزان كم، 
اما در فصل زمستان با حجم بيشتر از طريق كانال ياد شده وارد 
ــود.رييس نظام صنفى كشاورزى شهرستان  زاينده رود مى ش
ــعاب فاضالب شهرى زرين شهر  لنجان با اشاره به افزايش انش
در 15 سال گذشته، تصريح كرد: در مدت زمان ياد شده پساب 
ــهرى با دبى زياد به رودخانه مى ريزد كه موجب خسارت به  ش
كشاورزان، دام ها و طيور شده، اما اين موضوع را از طريق ادارات 
ــاورزى و فرماندارى  ــكى، جهاد كش بهداشت محيط، دامپزش

پيگيرى كرده ايم.
ــاب ها وارد حوضچه هايى شده و تا  موذنى خاطر نشان كرد: پس
ــه نمى كنند، بلكه در برخى  جايى كه اطالع داريم آن را تصفي
مواقع هوادهى مى شوند كه تازه با اين عمل آلودگى هوا بيشتر 
ــده متعلق به ــه حوضچه هاى يادش ــود.وى با بيان اينك مى ش

ــان كرد: البته كنار  ــتان است، خاطر نش  شركت آبفاى شهرس
ــاخته اند كه ظاهرا  قرار است  حوضچه ها ساختمانى جديد س
پساب ها را براى فوالد صبا و يا كارخانه ذوب آهن پمپاژ كند تا 
ــم قرار گيرد، هرچند هشت سال  مورد استفاده مجدد در سيس
است كه چنين قول هايى داده شده، اما عملى مشاهده نكرده ايم.

ــنان لنجان، ادامه  مدير عامل سابق اتحاديه مرغداران شهرس
ــهر با دبى 20 اينچ از طريق كانال  داد: فاضالب شهرى زرين ش
ــهر يعنى صحراى  زهكش ذوب آهن در انتهاى مزارع زرين ش
«زيرآب» به داخل زاينده رود ريخته مى شود كه برداشت اين 
ــاورزان پايين دست تاييد  ــاب را توسط كش مخلوط آب و پس
ــت  مى كنم.موذنى با بيان اينكه صنايع فوالد نيز در پايين دس
ــتم خود مى فرستد، اظهار  مقدارى از اين آب را به داخل سيس
ــت زرين شهر حدود 100  كرد: در حاشيه رودخانه در زير دس
ــده  ــهرى مخلوط ش ــاب ش واحد دامى، آب رودخانه كه با پس

ــيله يك چاه فلمن پمپاژ مى كنند كه بر اساس  ــت را به وس اس
گزارشاتى دريافتى به ابن نتيجه رسيده ايم كه بيمارى روده اى

«سان مونال » در بين دام و طيور آنها شايع شده است.وى از شيوع 
اين بيمارى در كنار يك مرغدارى در مجاورت كانال زهكش خبر 
ــدن هواى آلوده از روى پساب  داد و گفت: دليل اين امر بلند ش
شهرى است كه مستقيم وارد سالن مى شود و از سوى ديگر اين 
فاضالب به چاه آب نيز نفوذ كرده و به دنبال آن واحد مرغدارى از 

آب شهرى و شرب استفاده مى كند.
ــنان لنجان يادآور  مدير عامل سابق اتحاديه مرغداران شهرس
ــال هاى اخير اين معضالت را از طريق مصاحبه  شد: البته در س
ــاورزى و به ديگر  با روزنامه كيهان، اطالع رسانى به جهاد كش
مسووالن پيگيرى كرديم.موذنى تاكيد كرد: در امتداد و طول 
ــت كانال زهكش ذوب آهن يك مسير  داخل نواحى پايين دس
طوالنى از نيزار ايجاد شده كه سگ هاى ولگرد در آن نفوذ كرده و 
تلف مى شوند كه اين امر بيمارى به وجود مى آورد و اين موضوع 
را به اداره بهداشت محيط گفته ايم و آنها نيز پيگرى كرده اند، اما 

كارى ملموس و قابل قبول براى مقابله با آن  نديده ايم.
محيط زيست استان بى تفاوت است

ــت ياران  ــره جمعيت طبيع ــك عضو مدي ــن خصوص ي در اي
شهرستان لنجان گفت: پساب هاى كارخانه ذوب آهن و فاضالب 
ــهر از طريق يك كانال زه كش وارد  ــانى زرين ش شهرى يا انس
ــليميان خاطر نشان كرد:  رودخانه زاينده رود مى شود.على س

البته پساب ذوب آهن نخست وارد حوضچه هاى تصفيه مى شود 
ــمت كانال زه كش و  و پس انجام مراحل و عمليات هايى به س
سپس رودخانه جريان مى يابد.وى با بيان اينكه در همين راستا 
سال گذشته معاون اداره كل محيط زيست استان را براى بازديد 
ــون هيچ فعاليتى در خصوص  محل دعوت كرديم، افزود: تاكن
ــاب ها به زنده رود مشاهده نكرده ايم.اين  جلوگيرى از ورود پس
ــاب ها با آب زاينده رود  ــت ادامه داد: اين پس فعال محيط زيس
مخلوط شده و در مسير رودخانه به شهرستان هاى پايين دست 
مانند مباركه و فالورجان وارد مى شود كه سال گذشته نماينده 
شهرستان مباركه اعتراض خود را در گزارشاتى نسبت به اين امر 
نشان داده است.سليميان با تاكيد بر اينكه فرماندارى شهرستان 
ــرد: وزارت نيرو  ــت، اظهار ك نيز در جريان كامل اين مضوع اس
ــل كند البته ــاب را به جايى ديگر منتق ــت اين پس مكلف اس
ــت كه فوالد صبا قصد دارد آن را تصفيه كرده  ــالى اس  چند س
ــد: البته حدود دو تا  ــد.وى يادآور ش و به مصرف صنعتى برس
ــه كيلومتر از طول كانال زه كش از اراضى صحراى «زيرآب»  س
ــود را دارد چرا كه از  ــد كه تاثيرات منفى خ لنجان عبور مى كن
ــانى كه با آن محصول كشت  ــاب هاى انس لحاظ بهداشتى پس
ــت. اين عضو مديره جمعيت طبيعت ياران  ــود زيان بار اس ش
شهرستان لنجان، گفت: طبق مشاهدات مشخص شده است كه 
سبزيجات و حتى برنج هاى كشت شده در اين مزارع دچار نوعى 
تغير ژنتيكى شده اند به نحوى كه از لحاظ طول بلندتر هستند 

ــبكه بهداشت شهرستان در  و از طرف ديگر طبق گزارشات ش
بدن ماهى هاى پرورش يافته نيز سموم صنعتى و شهرى يافت 

شده است.
شبكه بهداشت آگاه است ،اما اهميتى نمى دهد  

هم چنين رييس شوراى شهر زرين شهر در اين باره گفت: حدود 
ــت وارد تصفيه خانه  10سال است كه پساب زرين شهر، نخس
ــده و پس از انجام عملياتى روى آن وارد كانالى زه كش واقع  ش
در جنوب شرقى اين شهر، يعنى صحراى «زيرآب» مى شود و 

سپس به رودخانه مى ريزد.
ــابى كه وارد كانال زه كش  ــليميان با بيان اينكه پس محمد س
مى شود سرشار از كف و آلودگى است، تاكيد كرد: شبكه بهداشت 
شهرستان لنجان به طور كامل در جريان ورود اين پساب آالينده 
ــت.وى با بيان اينكه مسووالن  ــهرى به داخل زاينده رود اس ش
ــت محيط از اين محل بازديد كرده و گزارشات آن  اداره بهداش
ــت، افزود: مگر مى توان باور كرد كه بر فروش  نيز تهيه شده اس
مواد غذايى در يك شهر كننرل باشد، اما موضوعى به اين اهميت 
ــت در شهرستان پنهان بماند؟ از ديد مسووالن حوضه بهداش

ــهر با يادآورى اينكه جريان اين  ــهر زرين ش رييس شوراى ش
پساب مى تواند موجب آلودگى در هواى منطقه هم باشد، اظهار 
ــاب نيست، بلكه خاك، آب و  كرد: البته معضل لنجان فقط پس
هواى اين شهرستان دچار آلودگى كارخانجات بزرگ است، اما 
هميشه به دليل بحث صنعت اين مسائل توجيه شده و اهميتى 

به آن داده نمى شود.سليميان با انتقاد از اينكه اين موضوع را بارها 
اعالم و رسانه اى كرده ايم، خاطر نشان كرد: چند سالى است كه 
ــهر وارد طرح فوالد صبا شود  قرار شده پساب شهرى زرين ش
ــد: جريان مخلوط  كه تاكنون عملى نشده است.وى يادآور ش
شده اين پساب با آب رودخانه در نواحى پايين دست مى تواند 
خطرناك باشد، چرا كه ممكن است عده اى چاهى براى برداشت 

آب و شرب حفر كنند.
مسـووالن ترجيح مى دهند صورت مساله را پاك 

كنند
ــالمى  ــوراى اس ــده مردم مباركه در مجلس ش هم چنين نماين
ــه لنجان به ــهرى منطق ــا ورود فاضالب ش ــه ب ــت: در رابط گف
ــكايت كرده ام.على ايرانپور ، اظهار كرد:   زاينده رود از وزير نيرو ش
چندين سال است كه موضوع ورود پساب و فاضالب از منطقه لنجان 
به حوضه زاينده رود وجود دارد و يكى از مسايل مهم اين منطقه 
به حساب مى آيد.وى با بيان اينكه در رابطه با ورود فاضالب هاى 
منطقه لنجان به زاينده رود به كميسيون اصل 90 مجلس شوراى 
ــت، افزود: در مقطعى، از  ــكايتى را مطرح كرده اس ــالمى ش اس
ــاورزى مجلس  ــت و درمان و كميسيون كش كميسيون بهداش
بازديدى را از آن منطقه در شهرستان مباركه داشتند.نماينده مردم 
مباركه در مجلس شوراى اسالمى اضافه كرد: اميدواريم كميسيون 
اصل 90 به اين موضوع توجه كند و وزير نيرو نيز در اين باره پاسخ 

مناسبى را ارائه دهد.
ايرانپور ادامه داد: فاضالب شهرى زرين شهر از سمت باالدست از 
روستاى بداغ آباد (مرز بين شهرستان لنجان و مباركه) وارد زاينده 
رود مى شود، هم چنين وجود كشتارگاه در مسير ورود فاضالب به 
زاينده رود و مسايل مربوط به ذبح در آن محل، آلودگى آب ورودى به 
زاينده رود را تشديد خواهد كرد.وى اظهار كرد: اين درحالى است كه 
دقيقا در پايين دست مسير، زمين هاى كشاورزى وجود دارد و اين 
فاضالب ها به اين زمين ها نيز نفوذ پيدا مى كنند.اين نماينده مجلس 
تصريح كرد: وزارت نيرو، معاون آب و آبفاى وزارت نيرو، مديركل 
مديريت بحران استان و مديران استانى از اين موضوع اطالع دارند، 
ــه راه حل، ترجيح مى دهند  ــفانه اين آقايان به جاى اراي اما متاس
ــم خود را بر روى اين واقعيت  ــاله را پاك كنند و چش صورت مس
بسته اند و هم چنان پساب و فاضالب با يك وضعيت نامناسب وارد
ــود.ايرانپور با بيان اينكه اين موضوع به ويژه در   زاينده رود مى ش
فصل تابستان وخيم تر مى شود و بوى تعفن منطقه را بر مى دارد، 
خاطرنشان كرد: اين آب مملو از فلزات سنگين است و وارد اراضى 
كشاورزى مى شود و از آنجا در گياهان خوراكى نفوذ پيدا مى كند 
و اين موارد براى سالمتى خطرناك است و عامل سرطان محسوب 
ــود.وى با بيان اينكه در اين موضوع دانشگاه علوم پزشكى  مى ش
نقش كمرنگى را ايفا كرده است، افزود: از طرف مسووالن بهداشت 
شهرستان مباركه، مداركى به دانشگاه علوم پزشكى ارسال شده 
ــگاه انجام نشد.نماينده مردم  است، اما پيگيرى الزم توسط دانش
مباركه در مجلس شوراى اسالمى گفت: قرار بود پساب و فاضالب 
شهرستان مباركه و لنجان توسط كارخانجات ذوب آهن و فوالد 
صبا مورد استفاده قرار گيرند كه متاسفانه تاكنون به طور كامل 

انجام نشده است.

Society,Cultural  Newspaper No.1690 |  September 28،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Golipour.zayanderoud@gmail.com

9 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1690 |دوشنبه 6 مهر 1394 | 14 ذى الحجه 1436

فرماندار شهرضا با اشاره به كاهش 15 تا 20 درصدى اعتبارات تملك 
دارايى اين شهرستان گفت: كاهش اعتبارات شهرستانى نبايد باعث 
ــتگاه هاى  ركود در روند اجراى خدمت رسانى شده و مديران دس
اجرايى بايد با برنامه ريزى اقدام به اجراى مرحله اى پروژه ها كنند.

ــه شوراى ادارى اين شهرستان، با تاكيد  ــن گالبى در جلس محس
ــر اجراى پروژه هاى  بر لزوم استفاده از ظرفيت بخش خصوصى د
ــات موجود براى  ــا و امكان ــرد: تمامى ظرفيت ه ــف اظهار ك مختل
ــت، اما بايد با يك همت  پيشرفت شهرضا در شهرستان موجود اس

جدى از اين ظرفيت ها استفاده كنيم.
وى خبر از انعقاد تفاهم نامه تعريض جاده اصفهان شهرضا با اداره 
كل راه و شهرسازى استان داد و افزود: شش بانده كردن اين مسير 
يكى از نيازهاى اساسى شهرستان است و از همين جهت با تكيه بر 
توان و ظرفيت داخلى شهرستان عمليات اجرايى آن آغاز شده است.
ــتم اجرايى و مديريتى را از جمله  فرماندار شهرضا، رخوت در سيس
ــران و كارمندان  ــرد و اضافه كرد: مدي معضالت نظام ادارى برشم
ــى و بى تفاوتى  ــات آن ها به روزمرگ ــد اجازه دهند اوق ادارات نباي
ــد خدمت رسانى به  ــا مديريت دقيق منابع، رون بگذرد، بلكه بايد ب

مردم را تسريع بخشند.
ــاى اجرايى از  ــتگاه ه گالبى با تاكيد بر لزوم استفاده مديران دس
اعتبارات مازاد استانى اظهار كرد: اختصاص اين اعتبارات نقش قابل 
ــه هاى سال دارد و از همين  توجهى در اجرا پروژه ها و تحقق برنام
ــت براى جذب آن ها  جهت الزم است تا مديران شهرستان با جدي

اقدام كنند.
وى با اشاره به كاهش 100درصدى آمار خودكشى در اين شهرستان 
ــاد نشاط اجتماعى و شادابى  گفت: مجموعه اقداماتى كه براى ايج
ــى از قبيل خودكشى، قتل و  مردم انجام شده باعث شد تا معضالت

سرقت كه در همه جا مصاديقى دارد، در شهرضا به صفر برسد.

ــن شهردارى با صرف  شهردار نوش آباد گفت: سه طرح عمرانى اي
اعتبار 9 ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.

ــام رضا (ع) به  ــزود: بهره بردارى از ميدان ام على اصغر شقايقى اف
ــارد و 500  ــع و اعتبار سه ميلي ــاحت سه هزار و 700 متر مرب مس
ميليون ريال و ميدان محمد رسول اله  به متراژ دو هزار و 500 متر 
ــارد و 500 ميليون ريال از جمله اين طرح ها  مربع و اعتبار دو ميلي
است.وى اظهار كرد: بهره بردارى از پروژه خيابان بزرگمهر به طول 
ــال از ديگر طرح هاى  ــار سه ميليارد ري يك كيلومتر و صرف اعتب
ــاد با اشاره به  ــوش آباد است.شهردار نوش آب افتتاحى شهردارى ن
برنامه ريزى شهردارى نوش آباد براى اتمام و پيشرفت فيزيكى بيش 
از 30 طرح عمرانى ديگر تا پايان سال جارى خاطر نشان كرد: براى 
ــاد ميليارد ريال اعتبار اختصاص  تكميل اين پروژه ها بيش از هشت
يافته است.شهر نوش آباد با 13 هزار نفر جمعيت در چهار كيلومترى 

مركز شهرستان آران و بيدگل واقع شده است. 

جاده اصفهان -شهرضا تعريض مى شود

بهره بردارى از سه طرح عمرانى 
شهردارى نوش آباد

همراه كردن علم و اخالق ،رمز توسعه دانشگاه استخمينى شهر قطب فيلمسازى مى شود
ــان خمينى شهر از  ــن سينماى جوان شهرست سرپرست انجم
برگزارى جشن فارغ التحصيلى دوره يك ساله فيلم سازى اين 
ــازى  ــارى خبر داد و گفت: ظرفيت فيملس انجمن در هفته ج
ــم تا پنج سال  ــر زياد است و قصد داري در جوانان خمينى شه
ــد فيلم تبديل كنيم. آينده اين شهرستان را به يك قطب تولي
 مجتبى اسپنانى ، با بيان اينكه در صدد هستيم برنامه هاى خوب 
و جديدى براى رشد فيلمسازى اجرا كنيم، اظهار كرد: اين انجمن 
شهرستانى در سال هاى اخير در زمينه آموزش فيلمسازى نسبتا 
ــم، آثار چندان قوى  ــا در زمينه توليد فيل خوب عمل كرده، ام
ــاخته است و بيشتر فيلم هاى ساخته شده حالت پايان نامه  نس
دوره كارآموزى را دارد و در حد شركت در جشنواره هاى معتبر 

كشورى نيست.
ــان همدان با  ــى از شهرستان هاى است ــه يك ــا بيان اينك  وى ب
ــه است، تصريح  ــب توليد انيميشن شد برنامه ريزى خوب قط
ــازى در جوانان خمينى شهر زياد است و  كرد: ظرفيت فيملس
قصد داريم تا پنج سال آينده اين شهرستان به يك از قطب توليد 
فيلم تبديل كنيم.سرپرست انجمن سينماى جوان شهرستان 
ــا حمايت جدى  ــه اين امر فقط ب ــر ادامه داد: البت خمينى شه
ــووالن اعم از فرماندارى، شهردارى، اداره ارشاد و ... ميسر  مس
مى شود و افراد مسوول نيز بايد بدانند كه اين نهاد سينمايى در 

ــه از توان و قابليت زيادى  خمينى شهر يك رسانه موثر است ك
ــان برخوردار است.وى خاطر  براى معرفى هر چه بهتر شهرست
ــراى هر جشنواره اى  ــر فيلمى با نام يك انجمن ب نشان كرد: اگ
ــا 100آن در داخل همان  ــا بايد از صفر ت ارسال مى شود حتم
ــازان  انجمن ساخته شود، اما در سال هاى اخير  برخى فيلمس
ــه نهادهاى دولتى شهر اصفهان  جوان در خمينى شهر با هزين
فيلم ساخته و به جشنواره ارسال كرده اند كه اين عمل منطقى 
ــت.اين كارشناس فيلمسازى از برگزارى جشن  و حرفه اى نيس
فارغ التحصيلى دوره يك ساله فيلمسازى سال 93 و 94  در اين 
انجمن در هفته جارى خبرداد و گفت: در مجموع 15 كار دانش 
آموخته جوان شهرستان در اين مراسم فارغ تحصيل مى شوند 
البته تعداد اين افراد در سال گذشته حدود 30 بود كه با توجه به 
ــت نام كنندگان با ريزش مواجه  مشكالت اين حرفه نيمى از ثب
شدند.اسپنانى يادآور شد: ثبت نام دوره يك ساله فيلم سازى 
براى سال 94 و 95 در روزهاى اخير شروع شده كه مهلت پايان 
آن نيز تا تاريخ چهاردهم مهرماه است، اما آزمون ورودى آن در 
هفدهم همين ماه برگزار مى شود. وى درباره برنامه هاى مربوط به 
عكاسى در اين انجمن، خاطر نشان كرد: قصد داريم براى عالقه 
مندان اين رشته نيز نمايشگاهى از منتخب عكس هاى نمايشگاه 

ساليانه «كانون عكس اصفهان» را در خمينى شهر برپا كنيم.

ــان اينكه دانشجويان نقدهاى  رييس دانشگاه كاشان با بي
سازنده خود را مطرح كنند تا شكوفايى بيشترى را تجربه 
ــز توسعه و  ــم و اخالق رم ــراه كردن عل كنيم، گفت: هم

پيشرفت دانشگاه است.
 عباس زراعت در جلسه تدوين تقويم فعاليت هاى فرهنگى 
دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصيلى جديد اظهار كرد: 
ــى معتقدات و  ــته فرهنگ عمومى يعن فرهنگ به دو دس
ــى وجود  ــار و گفتار هر كس ــه در پشت رفت مفروضاتى ك
ــه از سوى  ــى يعنى فرهنگى ك ــارد و فرهنگ دانشگاه د
نخبگان دانشگاهى توليد و به جامعه انتقال مى يابد مى توان
ــب با جامعه  ــورزى، تعامل مناس ــيم كرد. وى، خرد  تقس
انسانى، عالقه به فرهنگ و جامعه و خدمت به كشور، عالقه 
ــى و ... را از شاخص هاى فرهنگ عمومى  ملى، حقيقت ياب
ــه نفس، قانون  ــت و افزود: فقدان انضباط و اعتماد ب دانس
گريزى، نقدناپذيرى، جمود فكرى، تضعيف هويت، سست 
بودن علقه ملى و دينى، بى توجهى به خدا و معنويات و بعد 
روحانى انسان، خنثثى بودن علم نسبت به اخالق احساس 

حقارت در مقابل غرب و... از آسيب هاى فرهنگ است.
رييس دانشگاه كاشان، رسالت دانشگاه ها را در اين زمينه 
بسيار سنگين دانست و گفت: پركردن شكاف تكنولوژى و 

اخالق، همراه كردن علم با حكمت و اخالق و معارف الهى، 
ــانى،  ــالق، توجه كافى به علوم انس همراه كردن علم و اخ
شناخت هدف علم و... بايد در دانشگاه مورد توجه قرار گيرد. 
ــت پژوهى، خودباورى  ــت، عقالنيت، آزادگى، حقيق زراع
توليد انديشه، تعهد و مسووليت اجتماعى، فرهنگ سازى 
ــت و گفت: تحت  را از جمله موارد فرهنگ دانشگاه دانس
تاثير سياست بازى قرار گرفتن، فقدان مرجعيت دانشگاه ها، 
مدرك گرايى، افتخار بيهوده به مفاخر به جاى جارى كردن 
انديشه آنان در جامعه، سطحى نگرى و ظاهر بينى، فقدان 
برنامه ريزى در امور فرهنگى، عدم انسجام تشكل ها براى 
ــان دانشجويى از  ــت قرار گرفتن جري هم افزايى، آلت دس
آفت هاى دانشگاهى است كه بايد زدوده شود.وى با بيان 
ــيژنى است كه تنفس  ــايل فرهنگى مانند اكس اينكه مس
مى كنيم پس بايد سالم باشد، خاطر نشان كرد: اكنون كه 
ــم دانشجويان و تشكل ها  دو انتخابات مهم پيش رو داري
بايد دقت كنند تا مورد سوء استفاده جريان هاى سياسى
 قرار نگيرند. رييس دانشگاه كاشان با تبريك سال تحصيلى 
جديد به دانشجويان ابراز اميدوارى كرد: امسال سال اميد، 
نشاط و گفت وگو باشد. نقدهاى سازنده خود را مطرح كنند 

تا شكوفايى بيشترى را تجربه كنيم.

از گوشه كنار استان

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان با بيان 
ــترش  ــى، عامل تعميق و گس ــه اردوى جهاد اينك
ــا اعزام  ــان است، گفت: ب ــه  جهادى در جوان روحي
ــيجى به مناطق محروم مى توان  ــان بس دانشجوي
روحيه جهادى جوانان را باال برد و با تقويت روحيه 
ــام و آرمان هاى امام  همكارى در آنان به اهداف نظ

راحل (ره) نزديك تر شد.
ــل از روابط عمومى  ــه رود و به نق به گزارش زايند
ــن امينى  دانشگاه آزاد اسالمى واحد لنجان، محس
در حاشيه بازديد از پروژه هاى جهادى دانشگاه آزاد 
لنجان اظهار كرد: دانشجويان بسيجى اين دانشگاه 
ــگ محروميت زدايى در  ــاى توسعه فرهن در راست
ــر مناطق محروم  ــم و با هدف سازندگى د بين مرد
توانستند با تالش خود، رضايت الهى را كسب كنند.

ــترش  ــى را عامل تعميق و گس وى، اردوى جهاد
روحيه  جهادى در جوانان ذكر كرد و افزود: با اعزام 
ــيجى به مناطق محروم مى توان  ــان بس دانشجوي
روحيه جهادى جوانان را باال برد و با تقويت روحيه 
ــام و آرمان هاى امام  همكارى در آنان به اهداف نظ

راحل (ره) نيز نزديك تر شد.

ــان، ايجاد شور و  ــاه آزاد لنج ــت دانشگ سرپرس
ــان  ــر مي نشاط، تحرك و پويايي و حرفه آموزى د
جوانان را از ديگر اهداف اردوهاى جهادى دانست 
ــاراى  ــى د ــوهاى جهاد ــان كرد: ارد و خاطرنش
ويژگي هاى زيادى است كه چشاندن طعم شيرين 
ــيجى  ــه بس ــظ روحي ــان و حف خدمت به محروم
ــار ــه شم ــان از شاخصترين آن ب ــر دانشجوي د

 مى آيد.
امينى خاطرنشان كرد: اردوى جهادى، يك حركت 
خودجوش مردمى است و دانشجويان بايد قدر اين 
دوران و قدر نعمت خدمتگزارى و توان خدمتگزارى 
را بدانند. هم چنين اردوهاى جهادى نقش موثرى 
در عرصه اقتصادى و اجتماعى داشته و اين اردوها 
ــر دانشجويان و  زمينه ساز تقويت روحيه تالش د
ارتقاء روحيه اميد و همدلى در قشر محروم جامعه 

مى شوند.

شد ��رفاه اقشار �روم دغدغه مسوو�ن 

ــيج دانشجويى شهيد آوينى  هم چنين فرمانده بس
ــا را جهاد اكبر در  ــز برترين جهاد ه واحد لنجان ني
ــت و گفت: گذر از خود و اجابت  معركه نفس دانس
ــى بود كه  ــن و مقدس ترين غنيمت حق، بزرگ تري
ــيجى با همدلى و هميارى در اين  دانشجويان بس

سفر به دست آوردند.
ــيج شهيد  پوريا باغبان با اشاره به دستاوردهاى بس
ــروه جهادى  ــح كرد: گ ــد لنجان تصري آوينى واح
ــون سال هاى گذشته  ــى (عج) هم چ عاشقان مهد
ــى از جمله ساخت،  ــت در زمينه هاى عمران توانس
تكميل و تعمير منزل براى مستمندان و محرومان 
ــجد، ايزوگام  روستا، تكميل آشپزخانه و ايوان مس
ــكالت آب شرب  ــجد و پيگيرى مش پشت بام مس

روستا، هموطنان محروم را يارى كند.
ــى و مذهبى نيز  ــم فرهنگ ــان اينكه مراس وى با بي
ــه است، افزود:  ــر فعاليت هاى اين گروه بود از ديگ

ــزارى ادعيه،  ــكالت اهالى روستا، برگ پيگيرى مش
نمازهاى جماعت و مراسم مذهبى فرهنگى مختلف، 
ــاوت براى سنين مختلف  برگزارى كالس هاى متف
ــى روستا از  ــزى بين اهال ــابقه آشپ و برگزارى مس
فعاليت هاى فرهنگى اين گروه در روستاى اسدآباد 
ــيج دانشجويى  ــان بود.فرمانده بس ــرم اصفه سمي
شهيد آوينى واحد لنجان، استقرار پزشك در روستا 
ــى را از ديگر فعاليت هاى اين  و ويزيت رايگان اهال
ــرد و ادامه داد: دانشجويان  اردوى 10 روزه ذكر ك
ــتند با هدف نهادينه كردن فرهنگ  بسيجى توانس
بسيجى و ترويج محروميت زدايى، خدمات پزشكى 
ــع رايگان دارو و  ــى از جمله حجامت، توزي و داروي
آموزش انواع كالس هاى تربيتى و مسابقات ورزشى 

را به اجرا درآورند.
باغبان با تاكيد بر اينكه توانمندسازى و رفاه زندگى 
ــووالن باشد،  ــه بايد دغدغه مس قشر محروم جامع
افزود: هدف از برگزارى اردوهاى جهادى پيروى از 
ــراى محروميت زدايى و  فرمان هاى رهبر انقالب ب
كمك به مردم در زمينه هاى مختلف و ايجاد حس 

مودت و دوستى ميان دانشجويان است.

اردوى جهادى، عامل گسترش روحيه  جهادى است

تـالقى آب و فاضـالب در سكـوت مسـووالن



خبر

ــان نابينايى  ــراى درم ــن جلبكى ب ــك پروتئي ــى موفقيت ي در پ
ــگاه ايالتى وين اكنون توانسته اند  ــمندان دانش در موش ها، دانش
ــان ها  ــن رويكرد انقالبى را بر روى انس مجوز كارآزمايى بالينى اي

دريافت كنند.
ــگاه ايالتى وين در سال 2006،  وقتى كه دكتر ژو هوآ پان، از دانش
ــبز را در يك موش كور قرار داد،  پروتئين حساس به نور جلبك س
ــگفت زده شد.  از ترميم تقريبا بالفاصله قدرت بينايى اين موش ش
ــانى  ــات انس ــون موضوع مجموعه اى از آزمايش اين پروتئين اكن
قريب الوقوع با هدف آشكارسازى درمانى بالقوه براى نابينايى انسان 

شده است.
ــركت «erapeutics� RetroSense» كه  انتظار مى رود ش
ــب  تحقيقات دكتر «ژو هوآ پان» را گرفته و به تازگى موفق به كس
ــازمان غذا و داروى آمريكا براى اجراى كارآزمايى هاى  تائيديه س
انسانى شده، آزمايش اين پروتئين را تا پايان سال بر روى 15 بيمار 

آغاز كند.
ــان  هم ــر  نظي  «2 -channelrhodopsin» ــن  پروتئي
ــر براى  ــال حاض ــه در ح ــت ك ــى اس ــوئيچ جادوي ــن س پروتئي
ــوش تهاجمى،  ــوش آرام به يك م ــل يك م ــى اش در تبدي تواناي
ــت  ــاى خاطرات نادرس ــى و الق ــار وسواس ــه رفت ــه دادن ب خاتم
ــهور  ــام مش ــه اين ن ــر، ب ــى خب ــه جا ب ــاى از هم ــوش ه ــه م ب

است.
ــتفاده از ژن درمانى به طور مستقيم در شبكيه  اين پروتئين با اس
ــم را  ــه و مخروط چش ــتم ميل ــود و سيس ــم قرار داده مى ش چش
ــم توانايى  ــلول هاى گانگليونى چش به طور كامل كنار زده و به س
ــطوح كور  ــى دهد؛ اگرچه برخى از س ــاس نور را به تنهايى م احس
ــن كارآزمايى  ــت با اجراى موفقيت آميز اي رنگى حتى ممكن اس
ــانى آينده نيز باقى بمانند، برخى از محققان بر اين باورند  هاى انس
كه مغز انسان توانايى تنظيمات را به منظور مقابله با از دست دادن 

رنگ دارد.

گام جديد دانشمندان 
در درمان نابينايى
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طب سنتى

خبر

ــرح مكمل  ــت از اجراى ط ــه وزارت بهداش ــود تغذيه جامع ــس دفتر بهب ريي
ــرانه وهمچنين در  ــتان هاى دخترانه و پس يارى ويتامين دى در تمام دبيرس

مراكز بهداشتى و درمانى براى ميانساالن و سالمندان خبر داد.
دكتر زهرا عبداللهى، درباره كمبود ريزمغذى ها در كشور گفت: دو مطالعه مهم 
ــده است كه نشان مى دهد  كشورى درباره ريزمغذى ها طى 10 سال انجام ش
ــت. كمبود آهن و  ــيوع كمبود آهن، روى و كم خونى كاهش پيدا كرده اس ش
ــم اجراى  ــت؛ علت آن ه ــش پيدا كرده اس ــدود 50 درصد كاه كم خونى ح
ــيد فوليك و  ــازى آرد با آهن و اس برنامه هاى متعددى مثل برنامه ملى غنى س

برنامه مكمل يارى آهن در مدارس و شبكه هاى بهداشتى درمانى بوده است.
عبداللهى درباره مشكل كمبود ويتامين «دى» در كشور گفت: براى ويتامين 
«دى» در كشور مشكل داريم. آخرين بررسى ها نشان مى دهد كه كمبود اين 
ويتامين شيوع قابل مالحظه اى در همه گروه هاى سنى دارد. مثال در كودكان 
ــت. اين  ــال اين رقم چهار درصد بوده اس ــت، درحالى كه 10 س 24 درصد اس
كمبود در ساير گروه هاى سنى نزديك به 70 درصد مشاهده مى شود. به گفته 
وى، از سال گذشته بخشنامه مكمل يارى ويتامين هاى A و D براى كودكان 
ــوم بعد از تولد قطره AD بايد  زير يك سال تغيير كرد و گفته شد كه از روز س
حتما به كودك داده شود؛ در حالى كه قبال از روز پانزدهم بعداز تولد اين قطره 
داده مى شد. براى غنى سازى شير با ويتامين «دى» نيز اقداماتى انجام داده ايم، 

در حال حاضر شيرهاى غنى شده در بازار موجود است.
وى با اشاره به برنامه وزارت بهداشت براى اجراى مكمل يارى ويتامين «دى» 
ــاالن و سالمندان،  ــتان هاى دخترانه و پسرانه و همچنين ميانس براى دبيرس
ــته براى تمام دبيرستان هاى دخترانه  افزود: طرح مكمل يارى را از سال گذش
شروع كرديم. امسال مكمل هاى 50 هزار واحدى ويتامين دى خريدارى شده 
است و همه مدارس دخترانه و پسرانه اين مكمل ها را به صورت يك عدد قرص 
ــت،  در هر ماه دريافت مى كنند. رييس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش
افزود: امسال عالوه بر دبيرستان ها، اين مكمل ها براى سالمندان و ميانساالن 

هم از طريق شبكه هاى بهداشتىـ  درمانى توزيع مى شود.
وى در پايان به طرح غنى سازى نان با ويتامين دى اشاره كرد و گفت: همچنين 
ــتيم؛  ــان با ويتامين دى نيز هس ــازى ن در حال كار كردن روى برنامه غنى س
ــن را از اين طريق  ــوان اين ويتامي ــت و مى ت چراكه نان غذاى اصلى مردم اس
ــته مطالعات اثر بخشى آن نيز انجام شد و حاال  به همه مردم رساند. سال گذش

بايد با كمك سازمان غذا و دارو و صنايع آرد كشور، اين برنامه عملياتى شود.

ــود،  ــرطان دهانه رحم ش ــت جايگزين عمل جراحى س ــنى كه قرار اس واكس
ــات مى دهد و  ــيارى از زنان را نج ــت و جان بس ــده اس با موفقيت آزمايش ش

در عين  حال از خطر نازايى پس از درمان نيز مى كاهد.
ــگاه جانز هاپكينز در بالتيمور، مريلند،  پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا و دانش
اياالت متحده آمريكا موفق به ساختن واكسنى براى سرطان دهانه رحم شده اند 

كه نتايج بالينى خوبى از لحاظ درمان اين بيمارى كشنده نشان داده است.
ــرطان دهانه رحم با روش هاى مهندسى ژنتيك ساخته شده است و  واكسن س
اميد آن را به وجود آورده است كه زنان مبتال به اين بيمارى را بتوان بدون نياز 
به جراحى درمان كرد؛ اما اين روش درمانى توانايى فرزندآورى بانوان را تهديد 
ــن، ضايعات پيش سرطانى  ــمندان گزارش داده اند كه اين واكس مى كند. دانش
دهانه رحم را در نزديك به نيمى از زنانى كه آن را دريافت كرده اند تا حد زيادى 
ريشه كن كرده است. هدف از پژوهش اين گروه پيدا كردن راهى غير از جراحى 
 (HPV) براى درمان ضايعات پيش سرطانى ناشى از ويروس پاپيلوماى انسانى
ــاالت متحده آمريكا  ــگيرى بيمارى هاى اي ــار مركز كنترل و پيش بود. طبق آم
ــكل از عفونت مقاربتى است و ممكن است به سرطان  اين ويروس رايج ترين ش
ــته زنان و زايمان، سرطان و  دهانه رحم منجر شود. كورنليا تريمبل، استاد رش
ــگاه جانز هاپكينز مى گويد: «هر گزينه  آسيب شناسى دانشكده پزشكى دانش
درمانى استاندارد براى زنانى كه اين ضايعات را در بخشى از گردن رحم دارند، 
ــن بارورى  ــه ويژه براى زنان در س ــى از دهانه رحم را از بين مى برد كه ب بخش
ــم موجب زايمان  ــت به علت تضعيف دهانه رح ــت كه ممكن اس خطرناك اس

زودرس و تولد كودكان نارس شود».
ــت،  ــرطانى اس ــه قادر به درمان ضايعات پيش س ــنى ك وى مى افزايد: «واكس
ــود كه امكان دارد توانايى بارورى  در نهايت مى تواند سبب پرهيز از جراحى ش
ــر  ــه نتيجه اش در ژورنال Lancet منتش ــرد».در اين پژوهش ك را از ميان بب
ــيلوانيا به نام ديويد وينر  ــمند دانشگاه پنس ــت، واكسنى كه يك دانش شده اس
با مهندسى ژنتيك به وجود آورده، مورد آزمايش قرار گرفته است. اين واكسن 
به سلول هاى سيستم ايمنى ياد مى دهد كه سلول هاى پيش سرطانى و سرطانى 
را تشخيص بدهند. آزمايش بالينى در فاصله سال هاى 2011 و 2013 در مورد 
ــال انجام شده كه ضايعات شديد پيش سرطانى  167 زن در سنين 18 تا 55 س
دهانه رحم داشته اند. به تعدادى از آنها به صورت تصادفى در دوره اى 12 هفته اى 
ــت. از 114 نفر كه حداقل يك دوز واكسن  ــده اس سه دوز از واكسن تزريق ش
دريافت كرده بودند، 55 نفر (48/2 درصد) با كاهش ضايعات پيش سرطانى حاد 
رو به رو بودند كه به معنى ناپديد شدن ضايعات يا تبديل به ضايعات خفيف بود، 
اما از حدود 40 نفر افراد گروه شاهد كه به آنها آب نمك تزريق شده بود، فقط 12 
نفر (30 درصد) كاهش ضايعات داشته اند. در 107 نفر كه هر سه دوز واكسن را 

دريافت كرده بودند، نزديك به 50 درصد پسرفت بيمارى مشاهده شد.
ــن براى  ــكى و عرضه واكس ــد آمده در دانش پزش ــرفت هاى پدي با وجود پيش
ــته، هنوز هم  ــال گذش ــانى از س ــگيرى از ابتال به ويروس پاپيلوماى انس پيش
ــرطان دهانه رحم  ــاالت متحده به بيمارى س ــاالنه حدود 12 هزار زن در اي س
ــود را  ــان خ ــر ج ــدود 4000 نف ــداد، ح ــن تع ــوند و از اي ــال مى ش مبت

از دست مى دهند.

مكمل يارى ويتامين «دى»
 در دبيرستان ها آغاز شد

واكسن درمان ضايعات سرطان 
دهانه رحم به بازار مى آيد

دريچه

طب سنتى

ذرت كه به فارسى بالل نيز ناميده مى شود گياهى است يك ساله و يك پايه داراى 
ــد. ذرت، گياه بومى آمريكاى  ــت كه ارتفاع آن تا چهارمتر مى رس ساقه اى راس

مركزى و مكزيك است و از آنجا به نقاط ديگر دنيا راه يافته است .
ــت. گل هاى نر ذرت به صورت خوشه اى بوده  برگ هاى ذرت متناوب و دراز اس
كه مركب از سنبل هاى قرمز روشن است . گل هاى ماده آن از 2تا 4 گل تشكيل 

شده در كنار برگ هاى ذرت قرار دارد .
ــبز رنگ و مانند برگ مى باشد . دانه هاى  غشايى كه روى بالل را مى پوشاند س
ــد . اين دانه ها  ــرار گرفته ان ــكل ذرت در اطراف محور مركزى بالل ق كروى ش

به رنگ زرد يا قهو ه اى است .
خواص دارويى

ــن  ــتن گلوت ــت نداش ــه عل ــت؛ ذرت ب ــى اس ــى فراوان ذرت داراى ارزش غذاي
ــراى تهيه نان ذرت،  ــدارد؛ بنابراين ب ــب گندم) قابليت تهيه نان را ن (ماده چس

آن را با در ساير غالت مخلوط مى كنند.
ذرت از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است.

1ـ پماد ذرت خشك كننده زخم ها مى باشد .
2ـ ذرت غذاى خوبى براى پيشگيرى سرطان است.

3ـ استفاده مداوم از ذرت از كرم خوردگى دندان جلوگيرى مى كند .
4ـ روغن ذرت كلسترول خون را پايين مى آرود .

ــان  ــراى درم ــن ذرت ب 5ـ روغ
ــتى  ــاى پوس ــارى ه ــا و بيم اگزم

مفيد است.
خواص درمانى كاكل ذرت

ــى قبل از پژمرده  ــيدن كامل ميوه، يعن كاكل ذرت را قبل از رس
ــك مى كنند.  ــدن مى چينند و به سرعت خش ش
ــدن رنگ قهوه اى  ــك ش كاكل ذرت بعد از خش
پيدا مى كند .براى درست كردن دم كرده كاكل 

ذرت،  مقدر 30 گرم از آن را در يك ليتر 
ــدت پنج دقيقه  آب جوش ريخته و به م

دم مى كنند.
ــت و  1- دم كرده كاكل ذرت ادرار آور اس

آرام كننده دستگاه ادرارى است .
2-درد و ناراحتى هاى دستگاه ادرارى را 

تسكين مى دهد .
ــنگ مثانه ، التهاب ،  ورم مثانه و  3-س

درد مثانه را از بين مى برد .
ــتگاه  4-كاكل ذرت به طور كلى دس

ادرارى را تميز مى كند .
ــه  ــر از كاكل ذرت از برگ و ريش به غي
ــتفاده طبى به عمل  وساقه بالل نيز اس

مى آيد .
خواص درمانى برگ و ريشه وساقه بالل

1ـ جوشانده ساقه وسط بالل خونريزى از بينى را بند مى آرود.
2ـ براى دفع سنگ مثانه از جوشانده برگ هاى بالل استفاده كنيد .

3ـ جوشانده ريشه ذرت براى سوزش مجارى ادرارى مفيد 
است .

ــكم و معده را  4ـ جوشانده وسط بالل درد ش
از بين مى برد .

ــوزاك  5ـ در قديم براى معالجه س
ــالل  ــاقه ب ــانده س از جوش

استفاده مى كردند.

آلرژى هاى فصلى مانند آلرژى پاييزى يكى از آزاردهنده ترين 
مشكالت در برخى افراد محسوب مى شود. همه ى افراد مبتال 
ــيت، تمام تالش خود را به كار مى گيرند  به اين نوع حساس
تا از دست اين مشكل بزرگ رها شوند، اما نمى دانند خيلى 
ــرر و همچنين محيط اطراف  از عادات روزانه به ظاهر بى ض
شان مى تواند منجر به تشديد عالئم آلرژى هاى فصلى شود. 
ــما را با اين موارد آشنا كنيم تا  در اين مبحث مى خواهيم ش

كمتر با اين مشكل برخورد كنيد.
بعضى از ميوه ها و سبزيجات خام 

ــيب  ــيب، س ــبزيجات خام مانند س ــى از ميوه ها و س بعض
زمينى و طالبى پروتئين هاى سطحى دارند كه سبب ايجاد 

عالئم آلرژى در بدن افراد حساس مى شوند.
ــه، سرفه و  ــبب بروز عالئمى مانند عطس اين پروتئين ها س

خارش گلو مى شوند.
لنزهاى تماسى

شايد شما فكر مى كنيد استفاده از لوازمى كه موجب ايجاد 
پوشش روى چشم هاى تان مى شود، سبب كاهش خارش و 
اشك ريزش در فصول گرده افشانى مى شود؛ اما بايد بدانيد 
ــاننده هايى نظير لنزهاى تماسى چشم خود مى توانند  پوش
ــوند. لنز ها به شدت توسط ــما ش محرك بروز آلرژى در ش
ــين آالت و موجودات بسيار ريز هوا   گرده گياهان، دود ماش
آلوده مى شوند. اگر اصرار به استفاده از لنزهاى تماسى داريد، 
حداقل از نوع يك بار مصرف آن استفاده كنيد. روزهايى كه 
ــت،  ــراى افراد مبتال به آلرژى اس باد مى وزد، بدترين روز ب
ــده  ــط پراكن ــدت در محي ــه ش ــا ب ــرده ه ــرا گ زي

مى شوند.
استرس

ــال به تب  ــراد مبت ــر روى اف ــى ب ــى يك بررس محققان ط
ــترس شديد هستند  ــانى كه دچار اس يونجه دريافتند، كس

بيش از ديگران در معرض ابتال به آلرژى ها قرار دارند.
ــيتى به مواد  ــت از يك واكنش حساس تب يونجه عبارت اس
حساسيت زاى موجود در هوا كه چشم ها، بينى ، سينوس ها، 
گلو و لوله هاى برونشى موجود در ريه ها را گرفتار مى كند. 
نام اين بيمارى گمراه كننده است، زيرا يونجه باعث واكنش 
ــود و در اين بيمارى تبى وجود ندارد.  ــيتى نمى ش حساس
ــانى  افش ــرده  گ ــل  فص در  ــتر  بيش ــارى  بيم ــن  اي

ــش  ــان آن فروك ــا پاي ــود و ب ــى ش ــديد م ــان تش گياه
مى كند.

الكل
نوشيدن مشروبات الكلى مى تواند در برخى افراد موجب بروز 

عالئم شديد آلرژى شود.
آنچه به عنوان يك آلرژن (ماده آلرژى زا) در مشروبات الكلى 
وجود دارد، سولفيت است. سولفيت مى تواند باعث گرفتگى 

شديد بينى شود.
مصرف داروى اشتباه

ــه، خارش  ــى تواند عطس ــتامين ها م ــى هيس مصرف آنت
ــتفاده از يك  ــكين دهد. اما اس ــاير عالئم آلرژى را تس و س
ــتامين مى  ــاى آنتى هيس ــاى داروه ــتباه به ج داروى اش
ــه تورم بيش  ــد، مثال منجر ب ــدت آلرژى بيفزاي تواند به ش
ــرى را  ــكالت ديگ ــال آن مش ــده و به دنب ــى ش از حد بين

ايجاد مى كند.
اشياى معطر

هر شى معطرى مى تواند سبب تحريك پوشش پلك چشم و 
بينى شود. اشيايى نظير شمع هاى معطر، شيشه هاى ادكلن 
(هر چند كه تهى از عطر باشند) و ...، حساسيت شما را تشديد 

خواهند كرد.
كلر

شنا در استخر حاوى كلر و يا حتى نشستن در نزديكى استخر 
مى تواند سبب تشديد آلرژى شود.

ــما  ــت. زمانى كه ش ــرك اس ــدت مح ــك گاز به ش ــر ي كل
ــت  ــن معنى اس ــه اي ــد، ب ــى كني ــس م ــر را ح ــوى كل ب
ــتخرهاى  ــت. اس ــده اس ــما ش ــن گاز وارد بدن ش ــه اي ك
ــرباز  ــتخرهاى س ــرژى زاتر از اس ــيده به مراتب آل سرپوش

خواهند بود.

لباس هاى ضخيم
ــد از هر بار  ــان را بع ــمى و ضخيم ت ــاى پش حتما لباس ه
ــوييد؛ زيرا اين نوع لباس ها بهترين وسيله براى  استفاده بش
ــر  ــيت زا نظي ــز حساس ــواد ري ــن م ــه دام انداخت ب
ــتن اين گونه  ــتند.  بهترين راه نگه داش گردوخاك و ... هس

لباس ها، نگه داشتن آن ها در پارچه هاى نخى است.
استحمام نكردن

ــوا و ميكروب هاى  ــرد وغبار ه ــرده گياهان، گ دانه هاى گ
ــدن ما نيز  ــت ب ــه لباس ها، بلكه به پوس ــرژى زا نه تنها ب آل
ــبند. يك دوش صبحگاهى، تمام اين مواد آلرژن را  مى چس

از شما دورخواهد كرد، در نتيجه روز بهترى خواهيد داشت.
آب و هوا

احتماال آلرژى شما در روزهاى بسيار آفتابى و خشك، بارانى 
و روزهايى كه باد مى وزد، تشديد مى شود؛ آيا مى دانيد چرا؟ 
زيرا اين شرايط، وضعيتى ايده ال براى انتشار دانه هاى گرده 

گياهان است. 
ــمن افراد مبتال  ــى بارد نيز دش ــه باران ماليم م روزهايى ك
ــبب پخش شدن  ــت، زيرا س ــيت هاى فصلى اس به حساس

آلرژن ها (مواد آلرژى زا) مى شود.
بهترين شرايط براى افراد مبتال به آلرژى زمانى است كه باران 
ــروع به باريدن مى كند، زيرا اين نوع بارش سبب  ــديد ش ش

پاك سازى و فرونشستن مواد آلرژى زا خواهد شد.
سيگار كشيدن

ــان مى دهد ميزان هيستامين موجود در بدن  بررسى ها نش
ــتامين ماده اى است  ــيگارى افزايش مى يابد. هيس افراد س
ــيت زا به بدن، توسط سلول هاى  كه در اثر ورود مواد حساس
ــده و موجب تورم، قرمزى و خارش  سيستم ايمنى توليد ش

شديد پوست مى شود.

ــبزيجات  ــه مى خواهيم از ميوه ها و س خيلى از ما زمانى ك
ــت يا  ــتفاده كنيم، از روى ناآگاهى يا طبق عادت پوس اس
ــاب كرده و دور مى ريزيم.  برگ آن ها را جزو ضايعات حس
ــت و برگ مى تواند  بى خبر از اين كه نمى دانيم همين پوس
ــد كه  ــته باش ــن و مواد معدنى داش ــادى ويتامي مقدار زي
ــت  ــتر از مقدارى اس در بعضى موارد اين ميزان حتى بيش
ــتفاده  ــتفاده وجود دارد؛ با اس ــاى مورد اس كه در بخش ه
ــترى  ــا مى توانيم مواد مفيد بيش ــمت ها نه تنه از اين قس
ــم صرفه جويى  ــانيم، بلكه در هزينه ها ه به بدن مان برس

خواهيم كرد.
برگ بروكلى

يكى از قسمت هايى كه تقريبا هميشه از دستش مى دهيم 
برگ بروكلى است. همه مى دانيم كه گل بروكلى سرشار از 
ــيدان و ويتامين هاى C، A، E، كلسيم و منيزيم  آنتى اكس
ــت، برگ هاى اين گياه  ــمتى كه مدنظر ماس است، اما قس
ــد دوز روزانه مورد نياز  بوده كه در هر 30 گرمش 90 درص

ويتامين A قرار دارد.
از نظر ويتامين C هم هر 30 گرم بروكلى 43 درصد از دوز 

روزانه مورد نياز اين ويتامين را شامل مى شود.
برگ ها و پوست هويج

ــتفاده  ــت هويج را هنگام اس ــادت كرده ايم پوس همه ما ع
ــمت بيرونى چقدر  ــيم، اما اگر بدانيد كه همين قس بتراش
ــنده مى كنيد.  ــتن آن بس ــر تنها به شس خواص دارد ديگ

ــمت  در رابطه با برگ هاى هويج هم بايد گفت كه اين قس
ــت. كلروفيل منبعى غنى از منيزيم  سرشار از كلروفيل اس
ــدن  ــد و به قوى ش ــار خون را تنظيم مى كن ــت و فش اس

استخوان ها و عضالت كمك مى كند.
ــود،  ــن جا ختم نمى ش ــج به همي ــواص برگ هاى هوي خ

اين قسمت سرشار از پتاسيم و ويتامين K هم است.
برگ چغندر

ــاى آن را بيرون  ــد برگ ه ــدر مى خري ــه بعد كه چغن دفع
ــتفاده كنيد.  ــوريد و در انواع ساالد و سوپ اس نريزيد. بش
ــيرين و خوبى به خوراك مى دهد و هم سرشار  هم طعم ش
ــت و مصرف آن  ــيدان اس از فوالت، بتاكاروتن و آنتى اكس
ــه صفرا تاثيرات مثبت  روى پوست، مجارى ادرارى و كيس

دارد.
پوست كيوى

ــت.  ــر اس ــار از فيب ــوى سرش ــن كي ــر و خش ــت زب پوس
ــت،  ــكل اس ــوردن و جويدن آن براى تان مش حتى اگر خ
ــيد و تالش كنيد كيوى را با پوست  به فكر سالمتى  تان باش
ــار از ويتامين E و C است، اما جالب  بخوريد. كيوى سرش
ــت بدانيد بخش عمده ويتامين E موجود در اين ميوه  اس
ــت. كيوى را خوب بشوييد و  ــده اس در پوستش ذخيره ش

سپس با پوست بخوريد.
پوست هندوانه

پوست هندوانه، همانى كه نه مزه اى دارد و نه بوى خاصى، 

اما سرشار از منيزيم و سيترولين است. سيترولين در بدن 
ــود و آرجينين هم براى دستگاه  به آرجينين تبديل مى ش

گردش خون و دستگاه ايمنى بسيار مفيد است.
دانه هاى كدو تنبل

ــيم،  ــا همان تخم كدو را كه همه مى شناس دانه هاى كدو ي
اما شايد از خواص جالب و مفيدش چيزى ندانيد. اين تخمه 
ــتخوان،  ــار از منيزيم بوده و براى پوكى اس جادويى سرش
ــترول و پيشگيرى از  ــتات، انگل زدايى، كاهش كلس پروس

سرطان مفيد است.
هسته آناناس

ــمت وسط و سفت  هسته آناناس قس
ــت كه بيرون مى اندازيم، اما  ميوه اس
ــار از  ــته سرش بايد بدانيد كه اين هس
ــوده و خاصيت ضد التهابى  بروملين ب

دارد.
پوست مركبات

ــع غنى از  ــات منب ــت تلخ مركب پوس
ــت. خوردن پوست  انواع ويتامين هاس
ــت،  ــراى همه ممكن نيس مركبات ب
ــى يا مربا  ــت براى ترش پس بهتر اس
كردن از آن ها استفاده كنيد. در ضمن 
مى توانيد از اين پوست ها درون غذا و 

سوپ هم استفاده كنيد.

ــان نابينايى  ــراى درم ــن جلبكى ب ــك پروتئي ــى موفقيت ي در پ
ــگاه ايالتى وين اكنون توانسته اند  ــمندان دانش در موش ها، دانش
ــان ها  ــن رويكرد انقالبى را بر روى انس مجوز كارآزمايى بالينى اي

 ،
آلرژى هاى فصلى مانند آلرژى پاييزى يكى از آزاردهنده ترين 

10

خواص درمانى ذرت در طب سنتى
مفيد است.

خواص درمانى كاكل ذرت
ــى قبل از پژمرده  ــيدن كامل ميوه، يعن كاكل ذرت را قبل از رس

ــك مى كنند.  ــدن مى چينند و به سرعت خش ش
ــدن رنگ قهوه اى  ــك ش كاكل ذرت بعد از خش
پيدا مى كند .براى درست كردن دم كرده كاكل 

 گرم از آن را در يك ليتر 
ــدت پنج دقيقه  آب جوش ريخته و به م

ــت و  - دم كرده كاكل ذرت ادرار آور اس

-درد و ناراحتى هاى دستگاه ادرارى را 

1ـ جوشانده ساقه وسط بالل خونريزى از بينى را بند مى آرود.
2ـ براى دفع سنگ مثانه از جوشانده برگ هاى بالل استفاده كنيد .

3ـ جوشانده ريشه ذرت براى سوزش مجارى ادرارى مفيد 
است .

ــكم و معده را  4ـ جوشانده وسط بالل درد ش
از بين مى برد .

ــوزاك  5ـ در قديم براى معالجه س
ــالل  ــاقه ب ــانده س از جوش

استفاده مى كردند.

هشت پوست 
ميوه و سبزى

جادويـى

ــمت وسط و سفت  هسته آناناس قس
ــت كه بيرون مى اندازيم، اما  ميوه اس
ــار از  ــته سرش بايد بدانيد كه اين هس
ــوده و خاصيت ضد التهابى  بروملين ب

ــع غنى از  ــات منب ــت تلخ مركب پوس
ــت. خوردن پوست  انواع ويتامين هاس
ــت،  ــراى همه ممكن نيس مركبات ب
ــى يا مربا  ــت براى ترش پس بهتر اس
كردن از آن ها استفاده كنيد. در ضمن 
مى توانيد از اين پوست ها درون غذا و 

11 عامــل 
تشديدكننده 

آلـرژى
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دريچه

لشكر سفالين، شامل مجسمه سفالى هزاران سرباز مجهز مربوط به پادشاهى چين شى هوان، 
ــنگى ارتش «تراكوتا»  ــت. مجسمه هاى س ــس دودمان چين در 220 پيش از ميالد اس موس
ــتند.  ــده هس ــن پراكن ــورى چي ــتين امپرات ــت نخس ــى آن» پايتخ ــهر «ش ــى ش در حوال
ــر  ــال هاى اخي ــان در س ــى جه ــاى باستان شناس ــن يافته ه ــار از مهم تري ــن آث اي

به شمار مى روند.
مجسمه هاى لشكر سفالين با اندام و اندازه واقعى به عنوان «پاسداران معبد سلطنتى در چين 
ــده بودند. آنها به اولين امپراتورى چين متحد به نام «چين شى هوان»  ــتقر ش باستان» مس
ــيح بر چين باستان حكومت  ــال 221 تا 206 قبل از ميالد مس تعلق دارند. اين امپراتور از س

مى كرد.
پيكره سربازان بيش از دو هزار سال پيش به همراه امپراتور به خاك سپرده شدند تا بر پايه باورى 
قديمى، در جهان پس از مرگ نگهبان معبد سلطنتى امپراتور باشند و او را از گزند دشمنانش 

حفظ كنند.
ــاورزان چينى به صورت كامال اتفاقى مقبره چين شى هوان و  ــال 1974 ميالدى، كش در س
ــمه هاى لشكر سفالين  ــف كردند. بر اساس برآوردها، مجس ــلطنتى را كش پاسداران معبد س
ــود. در رشته اى از  ــب مى ش ــكه نظامى و 520 اس ــرباز، 130 كالس ــامل بيش از 7000 س ش
ــال 1974 تاكنون، بيش از 2000 پيكره از زير خاك بيرون  حفارى هاى دقيق و پيوسته از س

آورده شده اند.
ــربازان ارتش تراكوتا خبر دادند، كه هنوز  ــمه هايى در ميان س باستان شناسان از وجود مجس
ــمه هاى تراكوتا پس از  ــخص بود؛ با وجود آنكه رنگ هاى اصلى مجس هم رنگ چهره  آنها مش
ــده و از بين رفته اند،  اما باستان شناسان هنوز هم از وجود  گذشت دو هزار سال تيره و كدر ش
رنگدانه هايى صحبت مى كنند كه به وضوح قهوه اى يا مشكى بودن موى سربازان را مشخص 

مى كنند.
ــاس رنگ پوست خود  ــربازان ارتش تراكوتا به صورت مجزا براس به گفته باستان شناسان، س
رنگ آميزى شده اند. مجسمه هايى با پوست صورتى يا صورتى روشن معموال با رنگ هاى شفاف 

و روشن رنگ آميزى مى شده اند.
ــش در منطقه دفن ارتش  ــانه هايى از وجود آت ــان اعالم كردند،  نش عالوه بر آن باستان شناس
به چشم مى خورد كه به نظر مى رسد به دليل حمله ژنرال «ژيانگ يو»، پنج سال پس از مرگ 

اولين امپراتور چين بوده است.

لشكر سفالين 

ــت.  ــده اس ــهور ش ــذاب خود مش ــخ ج ــر تاري ــه خاط ــر ب ــور مص كش
احتماال 85 درصد مردم دنيا حداقل تصوير اهرام را ديده اند. با اين وجود 
ــتند كه امروزه كامال دست نخورده  اهرام، تنها شگفتى جهان باستان هس
ــود دارند. گيزا در  ــى به نام گيزا وج ــن اهرام تاريخى در مكان مانده اند. اي
ــده است. اين اهرام  ــمال مصر ) نزديك رود نيل واقع ش مصر (دقيقا در ش

در كنار پايتخت امروزى كايرو واقع شده اند. تاريخ گيزا 
به حدود 5000 سال پيش برمى گردد. در طول دورانى 
كه فرعون ها زندگى مى كردند، آنها مكان هاى تدفينى 
ــه هرم بزرگ ساختند .  ــامل معبدهاى گوناگون و س ش
ــت اين اهرام  ــى نمى دانس براى قرن هاى متمادى كس
ــد. مثالى از  ــى بودن ــرى قديم ــن فراعنه مص محل دف
ــت ،  ــورد اهرام وجود داش ــادى كه در م نظريه هاى زي
ــالت در طول  ــرام محل نگه دارى غ اين بود كه اين اه
ــالى و قحطى بودند. بعد از گذشت مدت كمى  خشكس
ــه حاكم  آنها فهميدند كه اين اهرام بزرگ محل دفن س

است .
Sneferu ــرم ــاخت ه عصر اولين عجايب جهان با س
آغاز شد. او سه هرم ساخت و در بعضى از اهرام ديگر هم 
ــت. اولين هرم او در مدوم Medum  شروع  دست داش
شد و يك هرم پلكانى بود و بعد به شكل يك هرم درست 

تبديل شد.

ــه  ك ــاخته  س   Dahshur ــور  داهش در  ــرم  ه دو  وى، 
ــود؛ براى اينكه قسمت بااليى اين هرم    به نام هرم خميده شناخته مى ش

زاويه كمترى نسبت به قسمت پايينى دارد.
ــد، اولين حركت او اين بود كه قدرت را  وقتى خوفو (Khufu) فرعون ش
ــت و قربانى كردن را ممنوع كرد؛ از كاهنان گرفت و تمامى معبدها را بس

ــت  ــود را از راه اين قربانى ها به دس ــى خ ــى زندگ ــه كاهنان تمام چرا ك
مى آوردند.

ــده  ــاخته ش ــط برده هاى س بعضى فكر مى كنند كه هرم Khufu توس
ــال براى اين  ــت.  صدها هزار نفر سه ماه در س است ولى اين درست نيس
ــاورزى   ــن زمان همزمان با  طغيان رود نيل بود كه كش هرم كار كردند. اي
را غير ممكن مى كرد، به همين دليل هزاران آدم بيكار 
ــذا و لباس خوب  ــراى كارگرها غ به وجود مى آمد، او ب

تهيه مى ديد.
ــدام در كنار خود  ــه هرم وجود دارد كه هر ك  در گيزا س
يك مرده شور خانه دارد. چسبيده به اين هرم ها يك راه 
پوشيده وجود دارد كه نزولى به نزديكى رود نيل مى رود. 
ــت،  ــزرگ اين زمان اس ــى از هنرهاى ب هرم بزرگ يك
ــارى مدرن  ــال تا زمان معم ــازه، براى هزاران س اين س
ــطح اين  ــا بود. چهار س ــاختمان دني جزو بلندترين س
ــطح  ــاره مى كند و هر س ــه چهار جهت اصلى اش هرم ب
ــه  51 درجه و 52  ــت  كه به زاوي داراى  230/4 متر اس
ــت و تا ارتفاع 147 متر بوده  است؛ دقيقه به باال رفته اس
ولى در حال حاضر 138 متر است. در اين هرم 2300000 
سنگ آهك به كار برده است كه هركدام  به طور متوسط
ــم  ــن ه ــا 16 ت ــا ت ــى از آنه ــن وزن دارد و بعض  2/5 ت

وزن دارد.

در چنين روزى 

صدور اولين قطعنامه شوراى امنيت 
در خصوص جنگ عراق با ايران 

(1359 ش)

روز استقالل عمان 
از  استعمار انگلستان 

(1920م)

شكست طرح 
جمهوري متحد عربي 

(1961م)

ــازمان ملل به شوراي  ــوم مهر 1359 ش، دبير كل س در تاريخ س
ــل آمده براي  ــش هاي به عم ــالع داد كه برخالف كوش امنيت اط
ــه ى حمالت از  ــران و عراق، و ادام توقف حمالت، جنگ ميان اي
ــاله را با فوريت رسيدگي  ــوراي امنيت، مس ــور، ش سوى دو كش

كند. 
ــم مهرماه آن سال  ــه در روزهاي چهارم تا شش سرانجام اين جلس
ــد و طرح صدور قطعنامه اي در اين زمينه به اتفاق آرا  ــكيل ش تش
ــوان اولين قطعنامه  ــد، تا اين كه قطعنامه 479 به عن تصويب ش
شوراي امنيت درباره جنگ عراق با ايران صادر شد. در اين قطعنامه، 
ــترش جنگ  ضمن اظهار نگراني عميق درباره وضعيت رو به گس
ــته شده بود كه مناقشه خود  ميان دو طرف، از ايران و عراق خواس
را از راه هاي مسالمت آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل 

حل كنند.
ــه متجاوز  ــاره اي ب ــچ اش ــه هي ــل آن ك ــه دلي ــه 479 ب قطعنام
ــدازه مورد  ــك ان ــرف را به ي ــته و دو ط ــگ نداش ــر جن و آغازگ
ــن و غيرعادالنه ترين  ــوان ظالمانه تري ــه عن ــرار داده، ب خطاب ق
ــران  ي ــه ا ــراق علي ــگ ع ــورد جن ــورا در م ــه ش قطعنام

به شمار مي رود.

كشور پادشاهي عمان در منطقه خاورميانه در جنوب خليج فارس و درياي عمان 
و در همسايگي كشورهاي عربستان، امارات متحده عربي و يمن واقع شده است. 
كشور عمان از سال 1508م به تصرف نيروهاي استعماري پرتغال درآمد و پس از 
يك صد و پنجاه سال، در سال 1659م، تحت سلطه امپراتوري عثماني قرار گرفت. 
ــاريه در ايران  ــرزمين بين حكام محلي عمان و پادشاهي افش پس از آن، اين س
ــد، تا اين كه از اواخر قرن هجدهم، تحت حمايت انگليس واقع شد و  رد و بدل ش
از سال 1820م به طور رسمي به اشغال استعمارگران انگليسي درآمد. در نهايت 
ــيب» ــرارداد معروف به «معاهده الس ــپتامبر 1920م ق يك قرن بعد، در 28 س
 بين مقامات دو كشور امضاء شد و به موجب آن، پس از يك صد سال كه از استعمار 
اين سرزمين توسط انگلستان مي گذشت، استقالل عمان به رسميت شناخته شد. 
ــور ادامه داشت؛ تا اينكه در سال 1951م  با اين حاْل حضور انگلستان در اين كش
پيماني ميان عمان و انگلستان منعقد گشت كه به موجب آن، استقالل عمان به طور 
نسبي پذيرفته شد. پس از آنكه چندين قيام استقالل طلبان عمان توسط بريتانيا 
سركوب شد، در سال 1965، سازمان ملل خواهان خروج انگلستان از اين كشور 
شد. در سال 1970م قابوس بن سعيد با يك كودتا پدرش را از قدرت بركنار كرد 
و شيوه حكومتي ظاهرا جديد اتخاذ شد. وي نام كشور را از َمسَقط به عمان تبديل 
كرد. نظام سياسي عمان سلطنتي مطلقه است و هم چنين هيچ مجمع انتخابي يا 

حزب سياسي در عمان وجود ندارد.           

پس از آن كه جمال عبدالناصر رييس جمهور مصر كانال سوئز را در 26 
ژوئيه 1956م ملي اعالم كرد، فرانسه و انگليس كه از سهامداران اصلي 
اين كانال بودند، مصر را براي تجديدنظر در اين تصميم و برقراري مجدد 
نوعي كنترل توسط شركت هاي فرانسوي و انگليسي بر كانال تحت فشار 
ــار نرفت از اين رو  قرار دادند. اما چون جمال عبدالناصر زير بار اين فش
ــه در اواخر اكتبر 1956م مصر را از هوا و دريا  نيروهاي انگليس و فرانس
ــوي ديگر، نيروهاي رژيم صهيونيستي نيز  مورد حمله قرار دادند. از س
با استفاده از فرصت به دست آمده، صحراي سينا در شمال شرقي مصر را 
به تصرف خود درآوردند. اين تهاجمات با واكنش شديد جهاني روبرو شد  
ــار بين المللي مجبور به تخليه مصر شدند.  و نيروهاي متجاوز تحت فش
اين پيروزي، جمال عبدالناصر را به صورت يك قهرمان در جهان عرب 
درآورد و زمينه مساعدي براي وحدت اعراب تحت رهبري مصر فراهم 
ــورهاي يمن، سوريه و مصر،  كرد. از اين رو در اوايل فوريه 1958م كش
جمهوري متحد عرب را تشكيل دادند، كه رياست اين جمهوري به عهده 
ــا به دنبال كودتايي كه در  جمال عبدالناصر رييس جمهور مصر بود. ام
28 سپتامبر 1961م سوريه انجام شد، دولت سوريه از كشورهاي متحد 
ــد؛ و بدين ترتيب، عمال در اين روز جمهوري متحدعربي  عربي جدا ش

منحل شد.

ــده بود، شهرى در  ــر تازه يكجانشين ش در روزگاران دور كه بش
سيستان پديد آمد كه به گفته ى باستان شناسان به لحاظ بافت 
ــهرى و …، اولين شهر جهان  شهرى، جمعيت، برنامه ريزى ش
بود. شهر سوخته و تمد ن هوشمند و خالق آن با بيش ازپنج هزار 
ــينى در  ــتقرار شهرنش ــوان بزرگ ترين اس ــال قدمت، به عن س
نيمه ى شرقى فالت ايران، نمونه اى منحصر به  فرد و حكايت گر 
ــن مرز و بوم  ــته هاى دور اي واقعى علم، صنعت و فرهنگ گذش

است.
ــتان و  ــتان سيس ــوخته در 56 كيلومترى زابل در اس ــهر س ش
ــيه جاده زابل – زاهدان واقع شده است.  ــتان و در حاش بلوچس
ــده و  ــالد پايه گذارى ش ــال قبل از مي ــهر در 3200 س اين ش
ــال هاى 3200 تا 1800  ــهر در چهار دوره بين س مردم اين ش
ــتانى  ــد. محوطه باس ــته ان ــكونت داش ــل از ميالد در آن س قب
شهر سوخته در هزاره دوم و سوم قبل از ميالد، توسط مهاجرانى 
ــه به  آن مهاجرت كرده اند، بنا شده است.سند  كه از چهار گوش
ــخص كند  ــهر را مش يا كتيبه اى كه نام واقعى و قديمى اين ش
ــوزى در دو دوره زمانى  هنوز به دست نيامده و به دليل آتش س
ــهر سوخته»  ــال هاى 3200 تا 2750 قبل از ميالد «ش بين س
ــوران نظامى بريتانيا  ــود.«كلنل بيت» يكى از مام ناميده مى ش
ــت كه در دوره قاجار و پس از بازديد از  ــانى اس از نخستين كس
سيستان به اين محوطه اشاره كرده و نخستين كسى است كه در 
خاطراتش اين محوطه را شهر سوخته ناميده و آثار باقيمانده از 
آتش سوزى را ديده است. پس از او «سر اورل اشتين» با بازديد 
از اين محوطه در اوايل سده حاضر، اطالعات مفيدى در خصوص 
ــوخته توسط  ــهر س ــت. بعد از او ش اين محوطه بيان كرده اس
باستان شناسان ايتاليايى به سرپرستى«مارتيسو توزى» از سال 
1346 تا 1357 مورد بررسى و كاوش قرار گرفت. شهر سوخته 
ــازمان دهى  ــكيالت مرتب و منظمى بوده و از بعد س داراى تش
ــرفته ى زمان خود بوده است.  اجتماعى نيز جزو شهر هاى پيش
ــه ى فاضالب،  ــانى و تخلي ــب و منظم آب رس ــام مرت وجود نظ
دانش پزشكى پيشرفته و صدها عامل ديگر بر اهميت اين منطقه 

افزوده است.
ــت كه در آن، زنان  ــهر از نادرترين شهرهاى باستانى اس اين ش

ــر مبناى يافته هاى  ــان بوده اند. ب عهده دار امور مالى خانواده ش
باستان شناسان شهر سوخته 151 هكتار وسعت دارد و بقاياى 
آن نشان مى  دهد كه اين شهر داراى پنج بخش مسكونى واقع در 
شمال شرقى شهر سوخته، بخش هاى مركزى، منطقه صنعتى، 
بناهاى يادمانى و گورستان است كه به صورت تپه هاى متوالى و 
چسبيده به هم واقع شده اند. هشتاد هكتار شهر سوخته بخش 
ــوخته مركز بسيارى از فعاليت هاى  مسكونى بوده است. شهر س
ــهر سوخته  ــم كاوش در ش صنعتى و هنرى بوده، در فصل شش
ــت آمد.  در جريان  نمونه هاى جالب و بديعى از زيورآالت به دس
ــوخته مشخص شد  ــته در شهر س حفارى هاى فصل هاى گذش
ــوخته و وجود كارگاه هاى  ــهر س كه با توجه به صنعتى بودن ش
ــفال و جواهرات در اين منطقه، ساكنان شهر  صنعتى ساخت س
ــوخت  ــوخته از درختان موجود در طبيعت محوطه براى س س
ــهر سوخته انواع سفالينه ها و ظروف  استفاده مى  كرده اند. در ش
ــنگى، معرق كارى، انواع پارچه و حصير يافت شده كه معرف  س
وجود چندين نوع صنعت، به ويژه صنعت پيشرفته پارچه بافى 
ــت. تاكنون 12 نوع بافت پارچه يكرنگ و چند رنگ و  در آنجاس
قالب ماهيگيرى در شهر سوخته به دست آمده و مشخص شده 
مردم اين شهر با استفاده از نيزارهاى باتالق هاى اطراف هامون 
سبد و حصير مى  بافتند و از اين نى ها براى درست كردن سقف 
ــتفاده مى  كردند. صيد ماهى و بافت تورهاى ماهيگيرى  هم اس
ــت. شهر  ــوخته بوده اس ــهر س ــاغل مردمان ش نيز از ديگر مش
ــرفته زمان خود  ــهرهاى بسيار پيش ــوخته بدون شك جز ش س

بوده است. 
ــاره  ــگفت انگيز اش ــرفت هاى ش ــى از اين پيش ــه برخ اينك ب

مى كنيم:
نخستين چشم مصنوعى جهان

ــوخته يك چشم مصنوعى متعلق  براى نخستين بار در شهر س
ــم مصنوعى متعلق به  به 4800 سال پيش كشف شد. اين چش
ــهر سوخته  ــاله بوده كه در يكى از گور هاى ش زنى 25 تا 30س
ــم مصنوعى شهر سوخته  ــده بوده است. صاحب چش مدفون ش

چشم مصنوعى روى جمجمه او ديده مى شود.
ــم چپ او كار گذاشته شده  ــم مصنوعى يافت شده در چش چش

ــت زمان نزديك به 4500 سال از ساخته شدن  و با وجود گذش
آن هنوز سالم است.جنس اين چشم مصنوعى يافت شده هنوز 
ــد در  ــت؛ اما به نظر مى رس ــده اس ــخص نش به طور كامل مش
ــى جانورى  ــه نوعى چرب ــى مخلوط ب ــاخت آن از قير طبيع س
ــم مصنوعى ريزترين  ــت. در روى اين چش ــده اس ــتفاده ش اس
ــاى طاليى به  ــط مفتول  ه ــم توس ــل چش ــاى داخ مويرگ ه
ــده اند. مردمك اين  ــرى طراحى ش ــم ميلى مت قطر كمتر از ني
ــوازى كه  ــده و تعدادى خطوط م ــط طراحى ش ــم در وس چش
ــون مردمك  ــد در پيرام ــكيل مى دهن ــا يك لوزى را تش تقريب

ديده مى شود. 
ــيد منصور  ــى شهرسوخته س ــتان شناس ــت گروه باس سرپرس
ــوخته يك چشم  ــتين بار در شهر س سيد سجادى، براى نخس
مصنوعى پيدا شد . مطالعات اوليه نشان داده اند كه چشم چپ 
ــماره 6705 مصنوعى بوده است .  زن تنومند مدفون در قبر ش
ــان مى دهند كه زير طاق ابروى زن مذكور  همين مطالعات نش
ــود. به علت طول زمان زيادى كه بخش  ــه ديده مى ش آثار آبس
زيرين اين چشم مصنوعى با پلك چشم در تماس بوده است آثار 
ــم نيز در روى آن مشهوداست؛ از دو سوراخ  ارگانيكى پلك چش
ــم مصنوعى جهت نگهدارى و  جانبى واقع در دو سوى اين چش
ــده است. بررسى هاى  اتصال آن به حدقه چشم استفاده مى ش
ــيار زياد زن مزبور  انسان شناسانه نشان داده كه به احتمال بس
ــال بوده و دو رگه (سياه و سفيد)  ــنى بين 25 تا 30 س داراى س

بوده است.
ــوده اند از  ــمتى عبارت ب ــده در اين قبر دو قس ــياء پيدا ش اش
ــفالى ، مهرهاى تزيينى، يك كيسه چرمى و يك  ظرف هاى س
ــم مصنوعى به حدود 2800  آينه مفرقى. قدمت اين قبر و چش
ــال پيش از اين مى رسد. مطالعه  سال پيش ازميالد و 4800 س
جهت دستيابى به اطالعات بيشتر در اين مورد چشم و اسكلت 

ادامه دارد.
جراحى مغز

ــهر، پيدايى نشانه هاى  يكى شگفت انگيزترين يافته  هاى اين ش
ــت. جمجمه اى  ــوخته اس ــهر س ــن جراحى مغز درش كهن تري
ــال پيش،  ــه در 4800 س ــاله ك ــيزده س ــر دوازده يا س از دخت

ــفالى (جمع  ــان بيمارى هيدروس ــكان آن ديار براى درم پزش
ــه او را  ــتخوان جمجم ــى از اس ــدن مايع درجمجمه) بخش ش
ــن عمل زنده  ــا بعد از اي ــته و جراحى كردند كه مدت ه برداش

مانده است.
خط كش 

ــهر سوخته يك خط كش  در طى كاوش هاى انجام گرفته در ش
ــيد منصور  ــف شد. دكتر س ــده از چوب آبنوس كش ساخته ش
ــهر  ــى ش ــات باستان شناس ــت هي ــجادى، سرپرس ــيد س س
ــن خط كش  ــده گفت: اي ــف ش ــوخته درباره خط كش كش س
ــرى و از جنس  ــم ميليمت ــت ني ــانتيمتر با دق ــول 10 س به ط
ــوخته  ــهر س ــط كش در ش ــف خ ــت. كش ــوب آبنوس اس چ
ــتانى  ــهر باس ــاكنان اين ش ــه س ــت ك ــانگر اين اس ــل نش زاب
ــات  ــم رياضي ــه عل ــادى در زمين ــاى زي ــرفت ه داراى پيش

بوده اند.
قديمى ترين تخته نرد جهان

از گور باستانى موسوم به شماره 761 ،كهن ترين تخته نرد جهان 
به همراه 60 مهره ى آن در شهر سوخته پيدا شد. اين تخته نرد 
ــت كه در گورستان سلطنتى  بسيار قديمى تر از تخته نردى اس

«اور» در بين النهرين پيدا شده بود.
ــكل مستطيل است. روى  اين تخته نرد از چوب آبنوس و به ش
ــه دور خود حلقه زده و دمش را  اين تخته نرد، مارى كه 20 بار ب
در دهان گرفته، نقش بسته است. اين تخته نرد 20 خانه بازى و 
60 مهره دارد. مهره ها كه در يك ظرف سفالى در كنار تخت نرد 
قرار داشتند از سنگ هاى رايج در شهر سوخته يعنى از الجورد، 

عقيق و فيروزه است.
نخستين انيميشن جهان

ــان هنگام كاوش در گورى 5 هزار ساله، جامى را  باستان شناس
ــك درخت روى آن ديده  پيدا كردند كه نقش يك بز همراه با ي
ــى دريافتند نقش موجود  مى شود. آن ها پس از بررسى اين ش
ــت آمده از محوطه هاى تاريخى  بر آن برخالف ديگر آثار به دس
شهر سوخته، تكرارى هدفمند دارد، به گونه اى كه حركت بز به 
ــان مى دهد. هنرمندى كه جام سفالين را  ــوى درخت را نش س
ــت در پنج حركت، بزى  ــى خود قرار داده، توانسته  اس بوم نقاش

ــمت درخت حركت و از برگ آن تغذيه  را طراحى كند كه به س
مى كند.

ــر به يكديگر موفق  ــان با نزديك كردن اين تصاوي باستان شناس
ــدند نمونه اى ازيك تصوير متحرك را در قالب يك فيلم 20  ش
ــت تيم كاوش در شهر سوخته  ثانيه اى به دست آورند. سرپرس
ــوى درخت و  ــف اخير خود گفت: «حركت بز به س درباره كش
ــت.  ــده اس ــرگ درختان در  پنج حركت مصور ش تغذيه او از ب
ــت مى كند،  ــمت درخت حرك ــه تنها بز به س ــن تصاوير ن در اي
ــان كامال  ــرگ درخت ــز روى ب ــدن ب ــش وى و پري ــه جه بلك

ديده مى شود».
ــت كه در  ــناس، بز از جمله حيواناتى اس به گفته اين باستان ش
ــا يك حركت  ــته و مى تواند ب ــيدن به ارتفاعات تبحر  داش رس
جهشى به سمت باال حركت كند. هنرمند نقاش شهر سوخته اى، 
ــش اين بز ــردن جه ــه تصوير ك ــتى موفق ب ــت و زبردس با دق

شده است.
از اين جام براى نوشيدن استفاده مى شده است. ارتفاع اين جام 

10 سانتى متر است و روى يك پايه استوار شده است.
ــر در دنياى  ــرد بودن اين تصاوي ــجادى، درباره منحصر به ف  س
ــش از تاريخى چنين  ــتانى گفت: «تاكنون در دوره هاى پي باس
ــن تصوير در  ــن بار به اي ــا براى اولي ــده و م تصاويرى ديده نش
ــروف،  ــيارى از ظ ــم. در بس ــورد كرده اي ــوخته برخ ــهر س ش
ــا حركتى در  ــده اند، ام ــه تنها تكرار ش ــكالى را مى بينيم ك اش
ــت كه اين  ــان داده  اس ــود. تحقيقات ما نش ــده نمى ش آنها دي
ــه  ــراى اراي ــتان ب ــان باس ــده مردم ــن اي ــش، قديمى تري نق
ــن» ــروزى «انيميش ــر ام ــه تعبي ــرك» و ب ــر متح «تصوي

 است».
ــى يافت شده، مى توان از  از ديگر اشياى مهم از ميان هزاران ش
سفال با امضاى سفال گر بر روى آن، چكش، سوزن، شهرك هاى 
ــان،  ــون آپارتم ــى هم چ ــاختمان هاى همه گان ــكونى و س مس
ــك كرده، برنج، زيره، كوره هاى  بذر خربزه، حبوبات، ماهى خش
ــفالگرى، كوره هاى ذوب فلزات، دكمه، تبر، بندكفش، قالب،  س
شانه سر، جواهرات، طناب، سبد، گل مو، قاب هاى چوبى، كفش، 

كمربند و …، نام برد.

شگفتى هاى 
شهر سوخته

اهرام ثالثه مصـر 
در گيـزا 



خبر 

رييس كميسيون بهداشت، سالمت و خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: بهره بردارى از موزه بزرگ دفاع مقدس اصفهان بايد در دستور 

كار ويژه مسووالن استان اصفهان قرار گيرد.
غالمحسين صادقيان ،  ضمن تسليت به خانواده هاى داغدار حادثه منا و با 
تاكيد بر دلجويى مسووالن استان از اين خانواده ها اظهار داشت: اين اتفاق 

بيانگر بى كفايتى آل سعود در اجراى مراسم حج است.
ــدس و يادآورى  ــه دفاع مق ــيدن هفت ــن تبريك فرارس وى در ادامه ضم
ــم و تاريخى ابراز  ــتان اصفهان در اين واقعه مه نقش آفرينى هاى مردم اس
داشت: از اين رو اصفهان جايگاهى شايسته براى ثبت نقش آفرينى مردمش 
در هشت سال دفاع مقدس دارد و از استاندار اصفهان تقاضا داريم به دور از 
هياهوهاى موجود پيگيرى الزم را در راستاى بهره بردارى هرچه سريعتر از 

موزه بزرگ دفاع مقدس اصفهان داشته باشد.
رييس كميسيون بهداشت، سالمت و خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با تاكيد بر اينكه شهردارى اصفهان نيز بايد تعهدات خود براى بهره 
بردارى از پروژه دفاع مقدس را اجرايى كند، ادامه داد: از اين رو بهره بردارى 
از اين پروژه به گونه اى حفظ آبروى اصفهان است كه بايد در دستور كار ويژه 
قرار گيرد. وى در ادامه توجه و حمايت از توليدات داخلى براى تحقق اقتصاد 
مقاومتى را مهم ارزيابى كرد و ابراز داشت: از اين رو انتظار مى رود شهردارى 
اصفهان  استفاده از محصوالت داخلى براى اجراى پروژه هايش را در دستور 

كار در تمام بخش ها قرار دهد.

رييس كميسيون بهداشت شوراى شهر اصفهان:
بهره بردارى از موزه دفاع مقدس 

اصفهان در دستوركار ويژه قرار گيرد
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بنا بر آمار اداره بهزيستى استان اصفهان  100 سالمند بدون هويت در اين استان زاينده رود
ــى ايران، ــن آسيب شناس ــده  و رييس انجم ــايى ش شناس

 دليل آوارگى سالمندان را خودباختگى فرهنگى خانواده ها 
مى داند.

ــدان جمهورى  ــبه مي ــت كه كس ــان بانو» نامى اس «مهرب
ــت صبح به صبح به آنها براى مادربزرگى كه چند ماهى اس

ــته اند. مادرى كه وقتى نامش را مى پرسى   سر مى زند گذاش
ــو در خصوص پدر و  ــى غمگين نگاهت مى كند و از ت با حالت
ــمش را يادش بيايد تا  مادرت مى پرسد بدون آنكه حتى اس
برايت بگويد.قد خميده، صورت پر از چين و چروك، روسرى 
ــارى از موهايش ــا مبادا ت ــكى كه محكم گره خورده ت مش

 پيدا شود مختصات چهره «مهربان بانو» است.
ــترين زمان خود را در طول شبانه روز در  «مهربان بانو» بيش
ــن غذايى اندك به  ميدان جمهورى مى گذراند و براى تامي
ــان كمك مى كند هر  مغاره داران در تميزكارى مغازه هايش
چند مغازه داران كارهاى كوچك خود را آن هم بخاطر اصرار 
ــى  زياد «مهربان بانو» براى انجام كار در قبال گرفتن پاداش

كوچك براى گذران زندگى به او محول مى كنند.
ــدان جمهورى كه اغلب  آقاى نادرى يكى از مغازه داران مي
ــت، با انتقاد از بد رفتارى  صبح ها ميزبان «مهربان بانو» اس
برخى فرزندان با والدين شان مى گويد: «مهربان بانو» بيش 

از 9 ماه است كه هر روز صبح ميهمان ما است.
ــتين  ــت «مهربان بانو» در روزهاى نخس وى كه معتقد اس
ــود را نيز به خاطر  ــه مغازه هاى اطراف حتى نام خ مراجعه ب
نداشته است، ادامه مى دهد: وى هنوز هم نام خود را به خاطر 
ــات خوبى كه دارد ما نام وى را  نياورده و با توجه به خصوصي

«مهربان بانو» گذاشته ايم.
ــراى «مهربان بانو» در  ــر ب ــه در حال حاض اين مغازه دار ك
قسمتى از منزل مسكونى اش كه بدون استفاده نيز بوده است 
ــاخته مى گويد: مدت ها به دنبال خانواده  مسكنى فراهم س
«مهربان بانو» گشتيم و با توجه به اينكه وى فردى غير بومى 
ــت ، هنوز موفق به پيدا كردن  و اهل استان هاى همجوار اس
ــده ايم؛ ضمن اينكه خودش نيز خاطره اى از  خانواده اش نش

گذشته اش به ياد ندارد.
ــا امثال ــن روزه ــه اي ــيم ك ــته باش ــه داش ــد توج اما باي

 «مهربان بانو ها» در كشور رو به افزايش است و امروز شرايط 
به سمتى مى رود كه معضلى بزرگ را در آينده اى نه چندان 

دور ايجاد كند.
100 سالمند مجهول الهويه در اسـتان اصفهان وجود 

دارد
ــى اداره كل  ــاون توانبخش ــاض، مع ــن ميان اصغر في در اي
بهزيستى استان اصفهان كه معتقد است 9.9 درصد جمعيت 
ــكيل مى دهند،  ــتان اصفهان را افراد باالى 60 سال تش اس

مى گويد: اين درصد، 420 هزار نفر از جمعيت استان اصفهان 
را شامل مى شود.

ــزار نفر از  ــش از  پنج ه ــرار دادن بي ــش ق وى از تحت پوش
سالمندان استان اصفهان توسط اداره كل بهزيستى استان 
ــالمندان داراى شرايط ويژه هستند و  اضافه مى كند: اين س
ــى و ... را ــتى به آنها كمك هزينه درمانى، توانبخش بهزيس

ــى اداره كل بهزيستى استان   ارائه مى كند. معاون توانبخش
ــه براى نگهدارى  اصفهان همچنين به فعاليت 34 مجموع
ــتان اصفهان اشاره مى كند و  ــالمندان در اس شبانه روزى س
مى گويد: اين مراكز از 30 تا 400 نفر جمعيت ارائه خدمات 
دارند كه مجموعا يك هزار و 500 نفر را ساماندهى مى كنند.

ــزار تومان اعالم  ــالمند را 780 ه وى هزينه نگهدارى هر س
ــتى به صورت ماهانه 400 هزار  مى كند و مى افزايد: بهزيس
ــز خيران و يا  ــى هزينه ها را ني ــان هزينه مى كند و مابق توم

خانواده سالمندان پرداخت مى كنند.
فياض در ادامه به افزايش افراد مجهول الهويه استان اصفهان 
ــاره مى كند و مى گويد:  و به ويژه در خصوص سالمندان اش
ــتان اصفهان ــه در اس ــر 650 مجهول الهوي ــال حاض در ح
ــراد باالى 60  ــر از آنها اف ــش از 100 نف ــود دارد كه بي  وج
ــتند. وى اضافه مى كند: افراد مجهول الهويه كه  ــال هس س
ــوند با حكم قضايى وارد اين  به بهزيستى ارجاع داده مى ش
ــتى موظف است همه هزينه هاى  سيستم مى شوند و بهزيس

نگهدارى اين افراد را پرداخت كند.
ضعف قانونـى براى حمايـت از افـراد مجهول الهويه

 در كشور
اما كوروش محمدى، رييس انجمن آسيب شناسى اجتماعى 
ــالمندان مجهول الهويه  ــت تمام س ايران نيز كه معتقد اس
ــان هستند،  ــوى خانواده هايش ــده از س در واقع افراد رها ش
ــدن از  ــته ش مى گويد: اغلب خانواده اين افراد به دليل خس
رفتار سالمندانى كه دچار فراموشى شده اند آنها را در اماكن 

شلوغ كالنشهرها رها مى كنند.
ــالمندان مجهول الهويه نيز به  وى با بيان اينكه بخشى از س
دليل غرق شدن خانواده هايشان در مدرنيته و خود باختگى 
ــد: خانواده هايى كه  ــوند، ادامه مى ده فرهنگى آواره مى ش
غرق در مدرنيته مى شوند اصوال خواستار اين هستند از هر 
ــدازد رهايى يابند كه  ــان مى ان آنچه كه آنها را ياد گذشته ش
كهنساالن خانواده نيز بخشى از گذشته آنها هستند و مورد 

پذيرش تفكرات جديدشان نيستند.
ــن از ضعف  ــران همچني ــى اي ــس انجمن آسيب شناس ريي
ــخن به  ــار مختلف در جامعه س قانونى براى حمايت از اقش
ــراد مجهول الهويه  ميان مى آورد و مى افزايد: قانون براى اف
پوشش حمايتى خاصى ندارد؛  ولى براى افراد معلوم الهويه 
ــزرگ در  ــه اين ضعفى ب ــژه دارد ك ــون برنامه ريزى وي قان

جامعه است.
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عضو شوراى شهر اصفهان در تذكرى به شهردارى 
اصفهان، گفت: در اثر بى توجهى، سرنوشت ميدان 
ــت ارگ جهان نما  ــى(ع) همچون سرنوش امام عل

خواهد شد.
ــولى ها در  ــاس حاج رس ــارس ، عب ــزارش  ف به گ
ــوراى اسالمى شهر  ــومين جلسه علنى ش صد وس
اصفهان و در بخش تذكرات اعضاى شوراى شهر، 
ــعود  ــعود و عدم توانايى آل س به بى كفايتى آل س
براى ادامه مديريت مراسم حج اشاره و عنوان كرد:

ــهر اصفهان، به مجامع   از سوى شوراى اسالمى ش
ــبت به اهمال و بى تدبيرى  عمومى بين المللى نس
ــكايت كرده و  ــعود در بروز حوادث اخير ش آل س

تذكر داد.

راه  اندازى تونـل گالب بـراى حفاظت از آب 
شرب اصفهان ضرورى است

ــط اول مترو  ــه به افتتاح خ ــه داد: با توج وى ادام
ــووالن  ــد غدير، توجه و تمركز مس اصفهان در عي
شهردارى اصفهان در بحث ايمنى و استانداردهاى 

الزم ضرورى است.
ــهر اصفهان به مشكل  ــالمى ش ــوراى اس عضو ش
روى داده در بحث آب شرب اصفهان و قطعى آب 
شرب با توجه به بروز معضل در تصفيه خانه اشاره 
ــنوات قبلى  ــان كرد: اين بحران در س و خاطر نش
ــرب اصفهان به وجود آمده است كه  نيز در آب ش
ــدازى تونل گالب  ــل بر ضرورت راه ان همگى عوام

تاكيد دارند.

سازمان سـينمايى يك طرفه بخش نوجوان، 
جشـنواره كـودك و نوجـوان را از اصفهان 

گرفت
اصغر آذربايجانى، عضو ديگر شوراى اسالمى شهر 
ــش نوجوان  ــازى بخ ــان، به موضوع جداس اصفه
ــازمان  ــط س ــودك و نوجوان توس ــنواره ك جش
سينمايى و برگزارى آن در همدان به جاى اصفهان 
اشاره و تصريح كرد: طبق تفاهم نامه اى كه فى مابين 
شهردارى اصفهان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شده بود، قرار بر برگزارى اين جشنواره در اصفهان 

در سال جارى بود.
ــه صورت  ــينمايى ب ــازمان س ــرد: س وى ابراز ك
ــالع وزارت فرهنگ  ــدون اط ــه و ب ــال يكطرف كام
ــزارى  ــووليت برگ ــو و مس ــه را لغ ــن تفاهم نام اي
ــودك و  ــم ك ــنواره فيل ــوان جش ــش نوج بخ
ــپرد، بنابراين  ــدان س ــتان هم ــوان را به اس نوج
ــان براى  ــهردارى اصفه ــت كه ش ــتدعى اس مس
ــود را ارائه ــاى خ ــنواره برنامه ه ــن جش آينده اي

 دهند.

 نظارت بر گفتار و رفتار رانندگان سـرويس 
مدارس ضرورت دارد

مهندس نوراهللا صلواتى ديگر عضو شوراى اسالمى 
ــال تحصلى جديد  ــهر در تذكر خود به آغاز س ش
مدارس اشاره و خاطر نشان كرد: نظارت بر سرويس 
مدارس به نحوى كه نوع برخورد راننده ها و گفتارها 
ــد،  ــتاى تكميل آموزش مدارس باش بايد در راس
صورت گيرد. وى افزود: تسريع در عملياتى سازى و 
راه اندازى خط متروى اصفهان با توجه به پتانسيل 
خوب كشور و پايتخت كه اخير منجر به افتتاح خط 

37 كيلومترى مترو شد، از ضروريات است.
سيد كريم داوودى عضو ديگر شوراى اسالمى شهر 
در تذكرى به شهردارى اصفهان پيرامون مغازه هاى 
ــده و مجتمع هاى  ــده و راه اندازى نش ــاخته ش س
تجارى بايد ساخته شده توسط شهردارى اصفهان 
و وفاى عهد نشده، گفت: چنانچه روند ساخت و ساز 
و برنامه ريزى براى بهره بردارى از مغازه ها اينگونه 
باشد، سرنوشت ميدان امام على(ع)، به سرنوشت 

ارگ جهان نما دچار خواهد شد.

ــهر اصفهان گفت: اصفهان با داشتن  ــوراى  ش رييس ش
ــى از مراجع  ــگرى به عنوان يك زمينه هاى متعدد گردش
ــگاه ويژه و خاصى  ــى اين صنعت پاك جاي اصلى و اساس
دارد و زيرساخت هاى صنعت گردشگرى اصفهان بايد به 

سرعت تقويت شوند.
ــوز منا و مشكالت ــاره به حادثه جان س رضا امينى با اش

ــفانه  ــت: متأس ــور اظهار داش  به وجود آمده در اين كش
ــعيد قربان با بى كفايتى سران و حكومت  امسال عيد س
ــعودى در اداره آيين و مناسك حج به  پليد عربستان س
كام مسلمانان جهان به ويژه هم وطنان ايران اسالمى تلخ و 
ناگوار شد، واقعه اى كه در اثر بى تدبيرى مقامات عربستان 

به يكى از خون بارترين وقايع تاريخ حج تبديل شد.
وى با اشاره به بزرگداشت هفته دفاع مقدس افزود: هفته 

ــه، ايثار و  ــون نگينى در تاريخ حماس دفاع مقدس همچ
ــد و در اين ميان ذكر  پايدارى آزادگان جهان مى درخش
فداكارى و مجاهدت رزمندگان دوران دفاع مقدس سبب 
زنده نگاه داشتن، پويايى اسالم، انقالب اسالمى و بيان گر 

آمادگى و حفظ قدرت دفاعى ملت قهرمان ايران است.
ــهر اصفهان درباره بازگشايى مدارس و  رييس شوراى ش
ــان كرد: همان گونه كه ماه  آغاز سال تحصيلى خاطرنش
ــت، مهر  ــن نويدبخش حيات مجدد طبيعت اس فروردي
يادآور شور و شعف و جوشش و كوشش آموزندگان دانش 
و پرورندگان بينش است و اميدوار هستيم دانش آموزان 
ــد علم و دانش  ــير دانايى و توانايى مرزهاى جدي با اكس
ــم و ايمان، قله هاى  ــد و با پيوند عل و پژوهش را درنوردن
رفيع پيروزى و كاميابى را فتح كنند و با گام هاى مصمم 

و استوار، ايران را سربلند كنند.وى با بيان اينكه هدف از 
نام گذارى روز جهانى جهانگردى، باالبردن آگاهى مردم 
است، تصريح كرد: امروزه گردشگرى يكى از پررونق ترين 
ــازمان جهانى  ــت و س ــاى اقتصادى جهان اس فعاليت ه
جهانگردى سازمان ملل باهدف آگاهى مردم در سراسر 
ــپتامبر برابر با پنجم مهر را روز جهانى  جهان روز 27 س

جهانگردى نام گذارى كرده است.
ــگرى اكنون در بسيارى  امينى بيان كرد: صنعت گردش
ــاير بخش هاى  ــريع تر نسبت به س از كشورها با رشد س
اقتصادى و با ايجاد فرصت هاى شغلى جديد، يك صنعت 
ــگرى به نحوى در  ــرو تلقى مى شود و امروزه گردش پيش
ــورها اهميت دارد كه  ــعه اقتصادى و اجتماعى كش توس

اقتصاددان ها آن را صادرات نامرئى ناميده اند.
وى با بيان اينكه گردشگرى پردرآمدترين فعاليت صنعتى 
در دنياى امروز مطرح مى شود، گفت: صنعت اكتشاف نفت 
و بهره بردارى از آن به عنوان پردرآمدترين فعاليت صنعتى 
مطرح مى شود و پس از صنعت خودروسازى گردشگرى 
ــردى داراى خاصيت ــرار دارد، جهانگ ــوم ق در رتبه س

ــت كه مى توان آن را به منزله نيروى محرك   ويژه اى اس
توسعه اقتصادى در تمام كشورها دانست.

ــهر اصفهان با بيان اينكه هيچ كشورى  رييس شوراى ش
ــعه  ــه فاقد مواد اوليه الزم براى توس را نمى توان يافت ك
ــورها را از هم  ــد، اظهار داشت: آنچه كش جهانگردى باش
ــه جهانگردى به  ــازد، خود به تنهايى جاذب متمايز مى س

ــمار مى رود و طرح هاى جهانگردى در كشورهاى در  ش
ــعه از طريق ارائه كمك هاى فنى و مالى به طور  حال توس
ــازمان هاى مالى بين  المللى و  وسيعى از طرف بيشتر س
ــادى و مالى جهانى  دفاتر تأمين كننده كمك هاى اقتص

موردحمايت قرار مى گيرد.
ــيوه هاى مختلفى  ــردى ش ــه جهان گ ــا بيان اينك وى ب
ــى، جهانگردى درمانى،  دارد، افزود: جهانگردى تفريح
ــردى مذهبى، جهانگردى  جهانگردى فرهنگى، جهانگ
ــى از  ــارى، جهانگردى سياس ــى، جهانگردى تج ورزش

شيوه هاى جهانگردى در دنياى امروز است.
ــتن زمينه هاى  ــان كرد: اصفهان با داش امينى خاطرنش
متعدد گردشگرى به عنوان يكى از مراجع اصلى و اساسى 
ــته  اين صنعت پاك مى تواند جايگاه ويژه و خاصى داش
ــهرى و استانى يكى  باشد و با تكميل زيرساخت هاى ش
از مراجع و منابع اصلى و نقاط جاذب سفر باشد كه براى 
تحقق اين حرف بايستى همه دستگاه ها مشاركت جدى 

داشته باشند.
وى با اشاره به پروژه هاى نيمه تمام در سطح شهر تصريح 
كرد: با توجه به ضرورت استفاده از زمان مناسب براى كار 
ــتگاه هاى اجرايى  در شهردارى بايد هماهنگى بين دس
ــهردارى افزايش يابد و پس از آن هماهنگى بين ساير  ش
ــد تا طرح هاى عمرانى در  ــهر برقرار باش دستگاه هاى ش
ــه مردم تحويل  ــتر اجرا و ب زمانى كمتر و باكيفيت بيش

شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: اشتباه دولت در اين دو سال اين بود 
كه همه مناسبات اقتصادى را به رفع تحريم ها گره زده بود.

ــالمى  ــى جامعه اس ــم افتتاحيه كانون هاى فرهنگى سياس ــا فوالدگر در مراس حميد رض
ــجويى  ــاره به دوران پرتنش دانش ــكى با اش ــگاه اصفهان و علوم پزش ــجويان دانش دانش
در اوايل انقالب و بازار داغ جريانات سياسى در آن زمان گفت: ما در دوره اى دانشجو بوديم 
كه هم دوره بود با پيروزى انقالب اسالمى و حضور جريانات تند سياسى در فضاى كشور و 
همچنين دفاع مقدس كه كمتر دوره اى پيش مى آيد كه دانشجويان در فضا قرار بگيرند و اين 

سه مقطع را با هم ديده باشند.
وى افزود: تشكل هاى دانشجويى در آن زمان تعيين كننده و تأثيرگذار بودند. دانشجويان 
ــاماندهى تظاهرات و حركات انقالبى نقش  به همراه طالب حوزه علميه در اين برهه در س
به سزايى داشتند. بعد از پيروزى انقالب نيز به همين ترتيب مباحث را پيگيرى مى كردند 
ــلحه  ــكل ها اس ــاهده كرديم كه از دفتر تش ــث انقالب فرهنگى مش به طورى كه در مبح
جمع آورى  شده بود. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به رشادت ها 
و نبوغ دانشجويان در دفاع مقدس يادآور شد: همزمان با شروع جنگ تحميلى، بسيارى از 
دانشجويان راهى جبهه ها شدند و خيلى از فرماندهان ما مثل شهيد حسن باقرى از بين همين 
دانشجويان انتخاب شدند. شهيد علم الهدى كه قهرمان منطقه عملياتى سوسنگرد و هويزه 

است نيز يك دانشجو بود.
وى افزود: حركتى كه دانشجويان پيرو خط امام(ره) انجام دادند بسيار تأثيرگذار بود كه به 
انقالب دوم نام گذارى شد. يك عده از اين دانشجويان پيرو خط امام(ره) به جبهه ها و جهاد 
سازندگى پيوستند و يك عده نيز وارد فضاى سياسى شدند و مسوول تحكيم وحدت شدند و 
بعدها نماينده و وزير شدند. عضو هيات امناى دانشگاه اصفهان با بيان پتانسيل هاى دانشجويى 
ــجويى، گفت: ما در گذشته ديديم كه جنبش هاى  و لزوم توجه به اين نيروى عظيم دانش
دانشجويى چقدر تأثيرگذار و تحول آفرين بودند اما امروز عده اى برخالف فرمايشات مقام 
معظم رهبرى در مورد زنده و پويا بودن دانشگاه، دچار تعبيرى اشتباه شده اند. اينان نگاه هاى 
افراطى به دانشگاه دارند كه باعث شده دانشگاه محل تاخت وتاز جريانات سياسى بشود.  وى 
ادامه داد: از طرف ديگر جريان تفريطى در دانشگاه ها به دنبال آن است كه دانشجويان با فضاى 
سياسى آشنا نباشند و مطيع و سربه زير باشند، پويا و سرزنده نباشند، موى دماغ مسووالن 
نباشند. هر يك از اين نگاه ها نادرست است و مخالف فرمايشات مقام معظم رهبرى در مورد 
فضاى پويا دانشگاه است.فوالدگر با بيان اينكه ممكن است افراد نسبت به هم نقد داشته باشند 
و صحبت هاى يكديگر را نپذيرند؛  ولى اين دليلى براى بستن فضاى آزادانديشى نبايد باشد، 
خاطرنشان كرد: اصولگراها و اصالح طلبان ممكن است نسبت به يكديگر انتقادى داشته باشند 
و اين را در مباحث مطرح و رفع مى كنند؛ اما اين خيلى بهتر از اين است كه افراد و به خصوص 
دانشجويان را در يك فضايى محدود كنيم.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
ضمن ابراز حمايت خود از وزير اقتصاد و برنامه هاى اقتصادى دولت يازدهم، يادآور شد: بنده 
از وزير اقتصاد حمايت مى كنم و ايشان را به خوبى مى شناسم اما اشتباه دولت در اين دو سال 
اين بود كه همه مناسبات اقتصادى را به رفع تحريم ها گره زده بود و همه توليدكنندگان و 
واردكنندگان در كشور چشم انتظار نتايج مذاكرات بودند. اين امرى بسيار اشتباه بود زيرا دولت 
بيش ازحد خوش بين بود كه مذاكرات در زمان كوتاهى به نتيجه مى رسد. وى افزود: البته در 
سال دوم فعاليت دولت محترم كارهاى خوبى انجام شد كه اليحه خروج از ركود و همت دولت 
براى حمايت از صنايع جزو كارهاى خوب بود. دولت براى كاهش تورم، دست به سياست هايى 
زد كه باعث كاهش تورم شد ولى اين سياست ها اقتصاد كشور را به ركود كشاند كه اگر اين 

سياست ها ادامه مى يافت، باعث مشكالت عديده اى مى شد.

شهردارى، اليحه تخفيف به بازنشستگان 
اصفهان را ارائه دهد

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: شهردارى اصفهان هر چه زودتر اليحه تخفيف 
ــهر اصفهان ارائه دهد.عليرضا نصر  ــوراى اسالمى ش ــتگان اصفهان را به ش به بازنشس
ــيدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: از خداوند متعال  اصفهانى ضمن تبريك فرارس
مى خواهيم با بصيرت كامل در راستاى تبيين واقعى 8 سال دفاع مقدس تالش كنيم و 
از محور اصلى و درست آن كه تحقق آرمان هاى شهداست خارج نشويم. وى در ادامه با 
اشاره به بازگشايى مدارس ابراز داشت: استان اصفهان داراى 325 هزار دانش آموز است 
كه از اين تعداد 151 هزار و 284 دانش آموز دختر و 156 هزار و 531 هزار نفر دانش آموز 

پسر است و در 12 هزار و 254 كالس درس مشغول تحصيل هستند.
وى توسعه كيفيت بخشى به آموزش و پرورش كشور را خواستار شد و افزود: براى ايجاد 
زمينه هاى توسعه پايدار بايد به جايگاه معلمان و مباحث تعليم و تربيت بيش از گذشته 
بها داده شود.وى افزايش تعامل بين اولياء دانش آموزان با مدارس را ضرورى دانست و 
گفت: والدين بايد در خصوص استحكام بخشى در راستاى روابط مدرسه و خانه بكوشند 
تا زمينه پيشرفت دانش آموزان را فراهم آورند.وى توزيع عادالنه خدمات آموزشى در 
استان و به ويژه شهر اصفهان را امرى ضرورى اعالم كرد و بيان داشت: در اين راستا بايد 
توجه داشت كه خدمات آموزشى در نزديك ترين مكان ممكن به دانش آموزان ارائه شود 
تا بهره بردارى الزم را داشته باشيم.وى در ادامه با اشاره به مغفول ماندن استفاده از كارت 
منزلت بازنشستگان در اصفهان اظهار داشت: اين در حالى است كه در ديگر شهرهاى 
كشور بازنشستگان مى توانند با استفاده از كارت منزلت براى استفاده از فضاهاى فرهنگى، 
ــهرها از تخفيف ويژه برخوردار شوند. نصراصفهانى اضافه كرد:  تفريحى، ورزشى و .. ش
قرار بود شهردارى اصفهان اليحه نحوه ارائه تخفيف به بازنشستگان را به شوراى شهر

 ارائه دهد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

دولت مناسبات اقتصادى را
 به رفع تحريم ها گره زده بود

سرنوشت ميدان امام على(ع)
 همچون ارگ جهان نما خواهد شد

رييس شوراى  شهر اصفهان:

توسعه صنعت پاك 
گردشگرى اصفهان

 در دستور كار مسووالن 
قرار گيرد

شناسايى 
100سالمند 

مجهول الهويه 
در اصفهان



تيـم ملـى فوتسـال 
بانوان ايران 

قهرمان آسيا شد

تكوانـدوكار  بانـوان 
شانس المپيكى شدن 

را از دست دادند

ــابقات  ــل ژاپن در ديدار پايانى مس ــت ايران با برترى مقاب بانوان فوتساليس
ــر  ــى اين رقابت ها را باالى س ــيا ، جام قهرمان ــال بانوان آس قهرمانى فوتس
ــد.  تيم هاى ملى  ــورمان رقم زدن ــى را براى فوتبال كش برده و افتخار بزرگ
ــيا  ــاى قهرمانى آس ــال رقابت ه ــن در فين ــران و ژاپ ــوان اي ــال بان فوتس
ــك گل دقيقه 18 ــا ت ــم ايران ب ــى كردند كه تي ــف آراي ــر همديگر ص براب
فرشته كريمى در اين بازى به پيروزى دست يافت و براى نخستين بار عنوان 
قهرمانى اين رقابت ها را از آن خود كرد.بانوان فوتساليست ايران در اين بازى 
ــته بودند و توپ و ميدان در  ــتفاده از ضدحمالت دل بس بيشتر به دفاع و اس
اختيار حريف ژاپنى بود كه در نهايت بازى منطقى شاگردان سليمانى نتيجه 
بخش بود تا اين تيم جام قهرمانى را باالى سر ببرد. اين ديدار با قضاوت ليانگ 
كينيك يان از چين در سالن فوتسال نيالى برگزار شد كه على كفاشيان، الهه 
عرب عامرى و مسووالن سفارت ايران در مالزى در محل برگزارى بازى حضور 
داشتند. همچنين بازيكنان تيم ملى فوتسال بانوان به احترام درگذشتگان 

حجاج در عربستان، بازوبند مشكى بسته و به زمين مسابقه رفته اند.

ــهميه المپيك از طريق رنكينگ را از  سه بانوى تكواندوكار ايرانى شانس كسب س
دست دادند و بايد تنها در مسابقات قاره اى به فكر تصاحب دو سهميه المپيك باشند.
اكرم خدابنده كه بهترين رنكينگ را در بين تكواندوكاران داشت به دليل شكستگى 
انگشت دستش در ر قا بت هاى گرندپرى تركيه، شانس حضور در گرندپرى انگليس 
ــپارد. همچنين كيميا  ــت خود را به تيغ جراحان بس ــت داد و بايد انگش را از دس
عليزاده، ديگر تكواندوكار ايران كه به دليل محاسبه نشدن امتياز طالى مرحله اول
 گرند پرى ، حضور در مرحله دوم را از دست داد و به  اين  ترتيب او نيز شانسى براى 
كسب سهميه المپيك از طريق رنكينگ المپيكى ندارد ، زيرا حتى اگر در گرند پرى 
ــب كند باز هم به مرحله فينال گرند پرى نمى رسد؛  انگليس نيز مدال طال را كس
ــركت خواهند كرد. ــگ در فينال گرند پرى ش ــت نفر اول رنكين چرا كه تنها هش
ــب  ــم امتياز الزم براى كس ــدوى بانوان ه ــكرانه ايزدى ديگر ملى پوش تكوان ش
سهميه المپيك از طريق رنكينگ را ندارد؛ اما تكواندوكاران ايرانى از اين پس شانس 
خود را در مسابقات بين قاره اى امتحان خواهند كرد، زيرا در مسابقات بين قاره اى از 

هر قاره دو نفر جواز كسب سهميه المپيك را به دست مى آورند. 

ــت صدرجدول را  ــن توانس ــازى با راه آه ــتقالل در پايان ب ــر چند اس ه
ــوان بدترين بازى آبى ها در ــظ كند؛ اما اين بازى را بى ترديد مى  ت حف
ــرعت  ــير س ــن بازى كامال اس ــتقالل در اي ــد. اس ــم نامي ــگ پانزده لي
ــتباهات داورى  ــايد اگر اش ــده بود و ش ميالد محمدى در خط حمله ش
ــنگينى را برابر بازيكنان جوان و گمنام راه آهن  ــت س نبود، آبى ها شكس

متحمل شده بودند. 
ــانس  ش ــه  ب ــدان  چن را  آن  ــوان  ت ــى   نم ــه  ك ــى  موضوع
ــه آنها كامال  ــان داد ك ــن بازى نش ــن در اي ــرد راه آه ــط داد و عملك رب
ــتقالل ـ راه آهن  ــناختند. اگر بازى اس ــتقالل را مى  ش ــه ضعف اس نقط
ــالد محمدى  ــه مي ــويد ك ــيد متوجه مى  ش ــده باش ــى دي ــه خوب را ب
ــط  ــى از روى كندى دو دفاع وس ــه خوب ــازى ب ــه ب ــول 90 دقيق در ط
ــى را روى دروازه اين تيم  ــت خطرناك ــتفاده كرد و موقعي ــتقالل اس اس
ــاج محمدى و  ــى امين ح ــتقالل يعن ــط اس ــرد. دو دفاع وس ــاد ك ايج
ــوند كه اگر  ــوب مى  ش ــف عمران زاده هر دو مدافعان كندى محس حني
ــد از هر فرصتى  ــرد مى  توان ــل آنها قرار بگي ــرعتى مقاب ــك مهاجم س ي
ــتفاده كند.نكته اى كه راه آهنى ها به صورت عالى از آن براى گلزنى اس

 استفاده كردند.
 البته اين موضوع زنگ خطرى براى پرويز مظلومى است. او كه در بازى 
ــد ديد در تعطيالت  ــت باي ــا راه آهن ضعف تيمش را به خوبى ديده اس ب

20 روزه ليگ چه تصميمى براى آن خواهد گرفت.

ــپوليس گفت: تغيير برانكو به تيم پر سپوليس  ــابق پر س كاپيتان س
كمكى نخواهد كرد و باعث ضربه زدن به اين تيم خواهد شد.

ــاى  روزه ــن  اي ــرايط  ش ــورد  م در  ــا  مهدوى كي ــدى  مه  
ــال هاى گذشته  ــپوليس در س ــپوليس  افزود: پر س تيم فو تبا ل پر س
ــه بحث تغييرات  ــت و هميش ــته اس ــيار زيادى داش ــكالت بس مش
ــم ضربه زيادى  ــور در كادرفنى به اين تي ــن ط ــت و همي در مديري
ــپوليس به خاطر عدم ثبات، شرايط سختى را  وارد كرده است. پر س
ــت. با توجه به پيروزى كه پرسپوليس مقابل  ــت سر گذاشته اس پش
تراكتورسازى به دست آورد، اميدوارم اين پيروزى ها ادامه دار باشد و 

روزهاى خوب به پر سپوليس باز گردد.
ــدازه كافى در  ــه نظرم بحث تغيير مربى به ان ــه گفت: ب وى در ادام
ــته است و در حال  حاضر مديران اين باشگاه  پر سپوليس وجود داش
ــو ايوانكوويچ مى تواند  ــر كنند. برانك ــد به اين موضوع حتى فك نباي
تاثيرات مثبتى در تيم پر سپوليس داشته باشد، ولى مطمئنا نيازمند 
ــارج كند.  ــپوليس را از اين وضعيت خ ــد پر س ــت تا بتوان ــان اس زم
ــد موفقيتى در آن حاصل نخواهد شد.  فو تبا لى كه در آن ثبات نباش
بازيكن سابق پر سپوليس درباره عملكرد برانكو ايوانكوويچ هم، افزود: 
ــرايط اقتصادى باشگاه مناسب نباشد، مطمئنا پشت سر آن  وقتى ش
ــود. برانكو تا به امروز عملكرد خوبى  ــكالت ديگرى پديدار مى ش مش
ــپوليس داشته، اما كار سختى پيش رو دارد. او بايد بماند و با  در پر س
ــكالت بجنگد. با رفتن برانكو از تيم پر سپوليس نه تنها  همه اين مش
هيچ چيزى درست نمى شود،  بلكه به پر سپوليس ضربه وارد مى شود.

ــادى دارد  ــى زي ــن تيم با توجه به اين كه حواش ــردن در اي  كار ك
واقعا سخت است و مربى بايد با مشكالت زيادى بجنگد.

سرمربى استقالل با رد شايعه قهر و ناراحتى اش از اين تيم گفت كه 
اخيرا پولى را كه باشگاه برايش در نظر گرفته نپذيرفته تا آن پول به 
ساير بازيكنان برسد. پرويز مظلومى درپاسخ به اين سوال كه ماجراى 
ــايعه ناراحتى او از اين ماجرا  ــتقالل و ش ــكه در اردوى اس پخش س
چيست، بيان كرد: دوستان محبت كردند و 18 سكه به دست آوردند 
و خواستند آن را پخش كنند كه با توجه به كم بودن آن، من صالح 
ــتم كه پخش شود و هيچ نگرانى يا دلخورى هم در اين ميان  ندانس

مطرح نبود. چرا بايد بابت چنين چيزى ناراحت شوم؟
ــوال كه نظرش راجع به شايعه قهرش بابت  ــخ به اين س وى در پاس
ــت چراكه اين شايعه بعد از غيبت او  ــائل مالى از استقالل چيس مس
در تمرين ريكاورى بازى استقالل و نفت مطرح شد، گفت: اصال قهر 
ــتقالل آمده ام؟ من حتى  من صحت ندارد. مگر من براى پول به اس
ــگاه برايم در نظر گرفته بود، وقتى ديدم كه به  اخيرا پولى را كه باش
ــت، خواستم تا به آنها داده شود و  ــيده اس برخى بازيكنان پولى نرس
ــاله ــم و آقاى نظرى جويبارى در جريان اين مس ــودم پول نگرفت خ

ــتقالل در پايان و در پاسخ به اين سوال كه  ــرمربى اس  قرار دارد. س
ــتقالل دانست، گفت: من  ــده قطعى از اس آيا بايد ريوالدو را جدا ش
ــووالن درباره او ــگاه قرار داده ام و مس ــن بازيكن را در اختيار باش اي

 تصميم گيرى مى كنند.
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سرخابى ها 

چه باليى سر استقالل آمد 

نبايد به بركنارى برانكو حتى فكر كرد

مگر براى پول به استقالل آمده ام؟

نيلوفر اردالني، كاپيتان تيم ملي فوتسال كه به دليل مشكالتي نتوانست همراه با 
تيم به مسابقات قهرماني آسيا برود با انتشار پستي در اينستاگرام نوشت: تبريك 
واژه كمي هستش كه ميشه در رابطه با شماها به كار برد، شماها سرشار از خوبي و 

شجاعتين، دوستون دارم و با صميم قلبم بهتون تبريك مي گم.

لنز دوربين

واكنش نيلوفر اردالني 
به قهرماني فوتسال!

ــتيم از  ــت و ما نتوانس ــتيم از يحيى گل محمدى گفت: تيم نفت دفاع چند اليه اى داش ــت و ما نتوانس يحيى گل محمدى گفت: تيم نفت دفاع چند اليه اى داش
معدود موقعيت هاى مان استفاده كنيم و پيروز ميدان باشيم.سرمربى تيم فوتبال معدود موقعيت هاى مان استفاده كنيم و پيروز ميدان باشيم.سرمربى تيم فوتبال 
ذوب آهن پس از تساوى تيمش مقابل نفت تهران اظهار كرد: در چنين بازى هايى ذوب آهن پس از تساوى تيمش مقابل نفت تهران اظهار كرد: در چنين بازى هايى 
ــتيم از آن ها استفاده  ــتيم از آن ها استفاده تك موقعيت هايى براى تيم ها به وجود مى آيد كه ما نتوانس تك موقعيت هايى براى تيم ها به وجود مى آيد كه ما نتوانس
كنيم. بازى يك طرفه به نفع ما بود و مى توانستيم برنده بازى باشيم.وى با اشاره به كنيم. بازى يك طرفه به نفع ما بود و مى توانستيم برنده بازى باشيم.وى با اشاره به 
اينكه نفت تهران دفاع چند اليه اى داشت گفت: زمين فوالدشهر بسيار خراب بود اينكه نفت تهران دفاع چند اليه اى داشت گفت: زمين فوالدشهر بسيار خراب بود 
و بازى كردن روى چمن اين ورزشگاه براى تيمى كه سبك بازى اش روى زمين و بازى كردن روى چمن اين ورزشگاه براى تيمى كه سبك بازى اش روى زمين 

است، بسيار سخت است.
ــت مصدوميت هاى  ــه عل ــخ به اينك ــن در پاس ــال ذوب آه ــرمربى تيم فوتب ــت مصدوميت هاى س ــه عل ــخ به اينك ــن در پاس ــال ذوب آه ــرمربى تيم فوتب س
ــازى نامطلوب اين  ــر بدنس ــر به خاط ــد هفته اخي ــان ذوب آهن در چن ــازى نامطلوب اين بازيكن ــر بدنس ــر به خاط ــد هفته اخي ــان ذوب آهن در چن بازيكن
ــاق مى افتد  ــر به ندرت اتف ــم حدادى ف ــا خير گفت: مصدوميت قاس ــاق مى افتد تيم بوده ي ــر به ندرت اتف ــم حدادى ف ــا خير گفت: مصدوميت قاس تيم بوده ي
ــن مصدوميت ها به  ــه اي ــر نمى كنم ك ــن فك ــت. م ــف پا بوده اس ــن مصدوميت ها به و از ناحيه ك ــه اي ــر نمى كنم ك ــن فك ــت. م ــف پا بوده اس و از ناحيه ك
ــگاه ها  ــر زمين بد ورزش ــا به خاط ــر مصدوميت ه ــازى بوده و اكث ــگاه ها خاطر بدنس ــر زمين بد ورزش ــا به خاط ــر مصدوميت ه ــازى بوده و اكث خاطر بدنس
ــم زيرا  ــام دادي ــن انج ــم ذوب آه ــراى تي ــى ب ــازى خوب ــت. بدنس ــوده اس ــم زيرا ب ــام دادي ــن انج ــم ذوب آه ــراى تي ــى ب ــازى خوب ــت. بدنس ــوده اس ب
ــرايط  ــى دارند و اين ش ــم كيلومتر دوندگ ــرايط  و ني ــى دارند و اين ش ــم كيلومتر دوندگ ــاالى 10 و ني ــان ذوب آهن ب ــاالى بازيكن ــان ذوب آهن ب بازيكن
ــم تيم  ــن زاده مهاج ــعود حس ــت زياد مس ــت. وى درباره اف ــوب اس ــبتا خ ــم تيم نس ــن زاده مهاج ــعود حس ــت زياد مس ــت. وى درباره اف ــوب اس ــبتا خ نس
ــرد ضعيف  ــازى به خاطر عملك ــن زاده در اين ب ــت: حس ــال ذوب آهن گف ــرد ضعيف فوتب ــازى به خاطر عملك ــن زاده در اين ب ــت: حس ــال ذوب آهن گف فوتب
ــه  ــش ب ــه ران براي ــه از ناحي ــى ك ــته و مصدوميت ــازى گذش ــازى اش در ب ــه ب ــش ب ــه ران براي ــه از ناحي ــى ك ــته و مصدوميت ــازى گذش ــازى اش در ب ب
ــه داد:  ــدى ادام ــود. گل محم ــا ب ــت ذخيره ه ــود، در نيمك ــده ب ــود آم ــه داد: وج ــدى ادام ــود. گل محم ــا ب ــت ذخيره ه ــود، در نيمك ــده ب ــود آم وج
ــم. بايد  ــى را نظر گرفتي ــازى تداركات ــم و دو ب ــالت برنامه هايى داري ــم. بايد در تعطي ــى را نظر گرفتي ــازى تداركات ــم و دو ب ــالت برنامه هايى داري در تعطي
ــگ برتر  ــايپا در لي ــا س ــس از آن ب ــرا پ ــيم؛ زي ــاده باش ــن تعطيالت آم ــگ برتر در اي ــايپا در لي ــا س ــس از آن ب ــرا پ ــيم؛ زي ــاده باش ــن تعطيالت آم در اي

بازى خواهيم داشت. بازى خواهيم داشت. 

تساوى در بازى يك طرفه

حضور شمسايى در تيم ملى بالمانع است

نشست خبرى رييس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال 
و سرمربى جديد تيم ملى فوتسال ايران برگزار شد.

ــا حضور  ــرى كه ب ــت خب ــارى، در نشس ــا افتخ رض
ــال همراه بود، گفت:  ــرمربى جديد تيم  ملى فوتس س
ــش رفت كه ــوس طورى پي ــا آقاى خس ــرات ب مذاك

ــه دهيم. در اصفهان  ــر كرديم مى توانيم با او ادام  فك
شرايط و برنامه هاى خود را ارائه داد. ما هم قراردادمان 
ــا  ــه م ــت او ب ــم و در نهاي ــال كردي ــراى او ارس را ب
ــه فرصتى را از ما  ــخ منفى داد. من قبول دارم ك پاس
ــرمربى  ــت كه براى اين س گرفت اما ارزش اين را داش
ــوس با مربيان  ــم. ما در كنار مذاكره با خس صبر كني

ديگرى هم در حال مذاكره بوديم.
ــزود: ما به دنبال حمايت از كادرفنى و تيم  ملى  وى اف
ــا بر روى  ــود امكانات تكيه م ــتيم. با وجود كمب هس
ــت و شما خبرنگاران نيز با كمتر به حاشيه  جوانان اس
پرداختن مى توانيد از تيم  ملى حمايت كنيد. اين حمايت 
تاثير بر عملكرد ناظم الشريعه خواهد داشت و اگر وارد 
ــيه نشوند، تيم  ملى موفق مى شود. تيم  ملى تنها  حاش
ــعى مان را كنيم تا  ــد نهايت س ــت. باي براى من نيس
تيم  ملى در آرامش به سر ببرد تا بتوانيم به قهرمانى در 

جام ملت هاى آسيايى دست پيدا كنيم.
رضا افتخارى در مصاحبه خود با يكى از خبرگزارى ها 
ــه بازيكنان  ــم  ملى ب ــود موفقيت تي ــرده ب ــوان ك عن
ــاره گفت:  ــن ب ــى. او در اي ــه كادر فن ــتگى دارد ن بس
ــتگى دارد.  ــم به بازيكنان بس ــد موفقيت تي 70 درص
ــى و  ــدون حضور مس ــلونا ب ــال در بارس ــه طور مث ب
ــه كادر  ــى را نمى گيرد. تكي ــه  اصل ــار تيم نتيج نيم
ــى از بازيكنان كليدى  ــت. برخ ــه بازيكنان اس فنى ب
ــف خود را ــد. مربيان وظاي ــاز مى كنن ــره بازى را ب گ

ــد كه  ــه جايى مى رس ــا بازى ب ــد ام ــام مى دهن  انج
ــه  بازى را  ــرد خوب خود نتيج ــك بازيكن به عملك ي
برمى گرداند يا بالعكس با عملكرد بدش به تيم آسيب 
مى رساند. ما در كشور مربيان خوب زيادى داريم مثال 
ــات دريايى از بازيكنان خوبى برخوردار است و  تاسيس
نتايج خوبى مى گيرد. البته اين به اين معنى نيست كه 
ــايى كار خود را به خوبى انجام نمى دهد.  وحيد شمس
مربى در بستن تيم نقش اساسى دارد و زمانى كه تيم 

را خوب مى بندد نتيجه  مى گيرد.
ــاره موفقيت  ــال درب ــس كميته  فوتس ــارى، ريي افتخ
ــن فقط  ــان كرد: م ــر  نش ــه خاط ــى در ادام ــم  مل تي
ــحال  ــود و مردم خوش مى خواهم تيم  ملى قهرمان ش
ــده  ــخت ش ــر كار براى ما س ــال  حاض ــوند. در ح ش
ــد و در حال  ــم كرده ان ــاى عربى قد عل ــت. تيم ه اس
ــيايى به مانند  ــتند. تيم هاى آس ــرمايه گذارى هس س
ــا تيم ها ــال ب ــريعه كام ــم الش ــتند. ناظ ــابق نيس س

 آشنايى دارد و با امكانات و پشتيبانى موجود مى تواند در 
جام ملت هاى آسيا موفق شود.

وى افزود: براى اين كه ليگ منظمى داشته باشيم خيلى 
ــى سالن ها كمتر شود و تبانى  تالش كرده ايم تا حواش
ــا صورت نگيرد. خودم در بازى هاى مهم حضور  در آنه
ــتم كه اتفاقى در آنها رخ ندهد. بعد از مدت ها در  داش
ــال ما ــتوانه فوتس ــتيم. پش ــزى داش ــگ بر نامه ري لي

ــت و بايد آن را طورى استفاده كنيم كه تا با   قوى اس
آموزش و بر نامه ريزى به تيم  ملى كمك كند. ما بازيكنان 
ــتى از آنها ــار داريم بنا بر اين ليس ــتعدى در اختي مس

ــب از اين بازيكنان  ــه كرده ايم كه در زمان مناس  تهي
استفاده شود.

ــال ــاختمان فوتس ــه  داد: به زودى س ــارى ا دا م افتخ
ــه  آينده كميته   ــود و در يكى، دو هفت ــاح مى ش  افتت
ــال به ساختمان جديد انتقال داده مى شود. من  فوتس
يك ريال هم بابت ساخت اين ساختمان از فدراسيون 
ــن كردن هزينه ها و در برخى موارد  نگرفته ام. با روش
با كاهش هزينه ها توانستيم اين ساختمان را بسازيم. 
ــارد و 200 ميليون تومان  ــه آن حدود يك ميلي هزين
شده است كه 300 ميليون تومان آن را وام گرفته ايم. 
اگر شرايط فعلى فوتسال را با گذشته مقايسه كنيد، در 
ــرفت هاى زيادى داشته ايم. ليگ و درآمدهاى آن پيش

ــال در ادامه درباره حضور صانعى  رييس كميته  فوتس
ــرد: ژاپن در  ــان ك ــى تيم  ملى، خاطر  نش در كادر فن
ــه بار از تيم  ملى فوتسال ايران  ــته س سال هاى گذش
ــر نكرد. زمانى  ــرمربى آن تغيي ــت خورد؛ اما س شكس
ــيا  ــى نتايج ضعيفى را در جام ملت هاى آس كه صانع
ــدا او را كوبيدند و به او ــل گرفت از همان ابت دوره قب

ــال از آن زمان گذشته است.   فرصتى ندادند. چهار س
با صانعى صحبت كردم هدايت تيم اميد را قبول كند، 
ــاس كردم كه دليل  اما آن را نپذيرفت و من نيز احس
آن نداشتن اعتماد به نفس الزم بود كه اين مسووليت 
ــه او داديم و  ــت. هم اكنون اين فرصت را ب را نپذيرف
اميدواريم كه اشتباه ها ى گذشته را جبران كند. صانعى 
ــال بانوان داد باعث  ــنهاداتى كه به تيم   فوتس با پيش
ــود امكانات،  ــد.افتخارى درباره كمب ــت آنها ش موفقي
خاطر  نشان كرد: ژاپن با همه امكاناتش سه بار از تيم 
 ملى ما شكست خورد. ما با تكيه بر بازيكنان و حمايت 
ــگاران و مردم مى توانيم با وجود كمبود امكانات  خبرن

ــويم. تمام تالش خودمان را مى كنيم تا از  موفق ش
ــر الزم بود از  ــتفاده كنيم و اگ امكانات موجود اس
فدراسيون هاى ديگر نيز كمك بگيريم. همه بايد 
ــيم تا تيم  ملى موفق عمل كند. اين  با همدل باش
ــت كار مى كند و هدف آن  ــم داش تيم بدون چش

قهرمانى در آسيا است.
ــان صحبت هاى  ــال در پاي ــس كميته  فوتس ريي
ــد نيز گفت:  ــوص وضعيت تيم امي خود در خص
ــچ برنامه اى ندارد و  ــال 2017 هي تيم اميد تا س

ــرمربى جديد قراردادى  دليلى ندارد كه با س
ــم اميد  ــد كنيم. تي منعق

نظر  ــت  تح فعال 
ــم  ناظ ــاى  آق

الشريعه است

 

ــخص  ــرمربى براى اين تيم مش ــال آينده س و در س
ــد هم در  ــريعه نمى توان ــم الش ــرد. ناظ ــم ك خواهي
ــان حضور  ــم زم ــم اميد ه ــم در تي ــى و ه ــم  مل تي

داشته باشد.
فرصت را از دست داده ايم

ــريعه، سرمربى جديد  ــت ناظم الش در ادامه اين نشس
ــال گفت: ما وقت و فرصت را از دست  تيم ملى فوتس
داديم اما پتانسيل  فوتسال ما باالست و بايد در اين مدت 
زمان كوتاه بر نامه ريزى كرد و راهكارهايى را پيدا كنيم 
تا به آن نتايجى كه مى خواهيم برسيم. مهم تر ين چيز

ــت. در حال  حاضر ليگ به صورت فشرده و   ليگ اس
منظم برگزار مى شود و بازيكنان با شرايط مناسب وارد 
ــرايط  ــوند ولى ما نمى توانيم با اين ش تيم ملى مى ش
ــته را برگزار كنيم چون تيم ها هر پنج  اردوهاى پيوس
ــرمربى تيم  ملى فوتسال  روز يك بار بازى مى كنند.س
ــده، اظها ر كرد:  ــت بازيكنان اعالم ش ــورد فهرس در م
ــده براى ديدار دوستانه با ايتاليا به  بازيكنان اعالم ش
ــزا تغييرى نيافت. نظر من هم براى  خاطر دريافت وي
ــا براى جام  ــان تاثيرگذار بود؛ام ــن بازيكن انتخاب اي
ــيا بازيكنان تغيير يافته و كسانى كه در  ملت هاى آس
ــند را به تيم  ملى  ليگ از آمادگى بااليى برخوردار باش

دعوت خواهيم كرد.

ناظم الشريعه درباره استعداديابى نيز خاطر نشان كرد: 
ــى ارائه كرده ايم كه  ــال ايران طرح ما به كميته  فوتس
ــاس ايران را از لحاظ وضعيت جغرافيايى و  بر اين اس
ــيم شده ،10 استعدادياب  فوتسال به 10 بخش تقس
ــتند. 150 بازيكن  ــالى هس مورد اطمينان همه فوتس
ــد و جوانان وارد  ــه دو تيم امي ــوند و ب انتخاب مى ش
ــخص  ــال مش ــوند. اين 150 بازيكن تا آخر س مى ش
ــد و پس از آن با تفكراتى كه در تيم  ملى  خواهند ش
ــوند.ناظم الشريعه افزود:  وجود دارد به آن وارد مى ش
ــب بايد الگويى را  ــرايط مناس براى قرار گرفتن در ش
ــوس، از لحاظ  ــر قرار داد. الگوى فنى آقاى خس مدنظ
ــز از اين الگو ــود و ما ني ــى عمل خوبى ب ــوان گراي ج

 استفاده خواهيم كرد.
ــال درباره حضور شمسايى  ــرمربى تيم ملى فوتس س
ــر اول در تيم هيچ  ــى نيز، تصريح كرد: نف در تيم  مل
ــايى  ــد. وحيد شمس ــت نمى تواند يك بازيكن باش وق
ــرمربى است، اما در تيم  ملى  در تاسيسات دريايى س

نيست. 
وحيد شمسايى در فوتسال ايران يك استثنا است. او 
ــته است. چه  آمار فوق العاده اى از خود بر جاى گذاش
ــكالى دارد او اسطوره جهان شود. هر كسى وظايف  اش
ــايى صحبت  ــى دارد. با شمس ــخصى در كادر فن مش
ــراى حضور در تيم  ملى  ــرده ام. او هم منطق هايى ب ك
دارد. تاكنون در اين زمينه به نتيجه اى نرسيده ايم و 
مشخص نيست كه شمسايى در تيم  ملى حضور 
ــن طورى  ــه. تفكرات م ــت يا ن خواهد داش
است كه اگر وحيد مى خواهد به تيم  ملى 
كمك كند، از نظر من مانعى ندارد. اما 
ــم گيرنده نهايى  تصمي
بلكه  ــتم،  نيس ــن  م

اوست.

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 4/413 مورخ 94/5/18 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان جوى آب متروكه و 
حريم آن به مساحت 75/20 متر با كاربرى تجارى واقع در شهر فالورجان بلوار آيت اله خامنه اى جنب تاالر مهندسين را با مشخصات 

ذيل بر اساس قيمت كارشناسى از طريق مزايده به فروش برساند. 
قيمت پايه هر متر مربع 21/000/000 ريال كه جمعاً به مبلغ 1/579/200/000 ريال مى باشد. 

ــماره حساب 0107030747001 شهردارى نزد بانك  ــركت در مزايده مبلغ 300/000 ريال به ش ــركت كنندگان بايد جهت ش 1) ش
ملى واريز نمايند. 

2) شركت كنندگان مى بايست جهت سپرده شركت در مزايده مبلغ 80/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى يا بصورت وجه 
نقد به شماره حساب 3100003444002 نزد بانك ملى به نام سپرده شهردارى واريز نمايند. 

3) متقاضيان مى بايست آخرين قيمت پيشنهادى خود را حداكثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 94/7/20 به دبيرخانه حراست 
شهردارى ارسال نمايند. 

4) كميسيون بنا به صرفه و صالح در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 
5) كليه هزينه ها از جمله چاپ آگهى، نقل و انتقاالت، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزايده مى باشد. 

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائيد. 

آگهى مزايده

امير احمد زندآور-شهردار فالورجان

نوبت اول
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دانستنی هاراز موفقیت

گام45: باغچه کوچکي براي خود درست کنيد و هر چه دوست داريد در 
آن بکاريد.

گام46: به يک دوست قديمي زنگ بزنيد.
گام47: به پارک رفته و چرخي بزنيد و گلها را بو کنيد.

گام48: زماني که زير دوش مي رويد آواز بخوانيد.
گام49: سالي دو مرتبه خون بدهيد.

گام50: نامه اي بنويسيد و در آن از خود انتقاد کنيد.
گام51: هر روز چند واژه جديد بياموزيد.

گام52: شکر گزار باشيد.
گام53: هر از گاهي به گورستان برويد اين کار باعث مي شود که ديد شما 

نسبت به زندگي عوض شود و زيستن در االن جاودان را بياموزيد.
گام54: مدتي از وقت خود را به کتابخانه برويد و کتاب بخوانيد.

گام55: يک روز در هفته گياه خواري کنيد.
گام56: قبول کنيد که انسان جايز الخطا است.

گام57: يک مهارت جديد بياموزيد.
گام58: به اطرافيان اثبات کنيد که براي شان ارزش قائل هستيد.

گام59: براي بهبود وضعيت خود تالش کنيد.
 گام60: توجه داش��ته باش��يد که چ��ه زماني باي��د در نگرش ه��ا تغيير

 ايجاد کنيد.

- خوش بین باشید. ب�ه زن�دگي با دي�دي مث�ب�ت نگ�اه ک�ن�يد ت�ا خ�ود 
را ب�ه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي ک�ه نصيبتان خواه�د 
 شد، متعجب س��ازيد. ب�ه ياد داشته باشيد که افراد ش��اد و مثبت بيشتر

 مي توانند ديگران را مجذوب خود کنند.
- سپاس�گزار باش�ید. از ديگران قدرداني کنيد. از همکار خود بخاطر 
 کمکش به ش��ما تش��کر کرده و بدليل موفقيت در ان�ج�ام ک�ارش ب�ه او 
 تبري��ک بگوييد. ب���ه خدمتکاري که صبحانه ش��ما را برايت��ان مي آورد 

ک�لم�ه اي مح�بت آمي�ز بيان کنيد. 
- از زندگي لذت ببريد. به کارهايي مبادرت نماييد که از انجام دادن آنها 
لذت مي بريد: اتومبيلتان را ب�شويي�د، ب�ه برخي تعميرات جزئي در منزل 

بپردازيد، تلويزيون تماشا کن�ي�د، خريد برويد. 
- از جسم خود مراقبت نمايید. خوب بخوريد و ورزش کنيد. به باشگاه 
رفته و کمي بدويد ي�ا در ي�ک بازي ورزشي شرکت کنيد. ه�مراهي نمودن 
ي�ک ت�يم به عن�وان ي�ک عض�و و بيرون رفتن با هم تيمي ها بعد از بازي، 

براي جسم و فکر شما مفيد خواهد بود.
- با مردم در تماس باشید. آيا بخاطر مي آوريد زمان�ي ک�ه يک دوست 

قديمي بطور غير منتظره با شما تماس گرفت چه احساسي داشتيد؟ 
- خالق باشید. روزنه اي براي انرژي خالق خود بيابيد. اين ممکن است 
شامل کاردس�تي، باز سازي، نقاشي، ترس��يم کاريکاتور، نويسندگي و يا 

حتي باغداري باشد.

آيا ته به حال ش��نيده ايد که می گويند فالنی خودش را به موش مردگی 
زده؟ ش��ايد در مورد انسان اين اصطالح بيش��تر به عنوان کنايه استفاده 
شود اما فرايندی بنام فلج تونيک )tonic immobility( در بسياری 
 جانوران وجود دارد که بيش��تر به عنوان مکانيس��م دفاعی درنظر گرفته

 می شود و معموال به صورت ناخودآگاه و زمانی که جانور در معرض خطر 
قرار دارد و ساير مکانيسم های دفاعی مانند فرار کارساز نبوده اند اتفاق می 
 افتد. دراين هنگام به اصطالح عاميانه حيوان خودش را به موش مردگی
  می زند. در اي��ن حالت حيوان بی حرکت ش��ده ، ماهيچ��ه ها منقبض

 می شوند و نوعی عدم پاسخگويی به محرک های درد به وجود می آيد. 
اين  فرايند در بسياری از جانوران مانند مرغ خانگی، مارها، مارمولک ها و 
کوسه ها مشاهده شده است. فلج تونيک در کوسه ماهی ها معموال زمانی 
 که به پش��ت خوابانيده می ش��وند و يا با نوازش ناحيه اطراف چشم )در 
کوس��ه های ببری( اتفاق می افتد.اما برخالف ساير جانوران  درکوسه ها 
هنگام فلج تونيک، ماهيچه ها به جای منقبض شدن شل ميشوند. هنوز 
داليل واقعی اين رويداد مشخص نيس��ت اما از آنجا که معموال کوسه ها 
 خود پادش��اه درياها هس��تند و ش��کارچيان چندانی ندارند دانشمندان

 حدس می زنند که اين نوع فلج تونيک احتماال با رفتارهای جنسی کوسه 
ها در هنگام جفت گيری مرتبط باش��د. از آنجا که اين حالت به س��رعت 
)معموال در کمتر ازيک دقيقه ( و تنها با پيچاندن دم کوسه به طوری که 
شکم حيوان به سمت سطح آب قرار بگيرد القا می شود، می توان کوسه ها 
را به راحتی وارد اين  نوع خلسه کرد و معموال زيست شناسان دريايی برای 
مطالعه و آرام کردن کوسه هايی که به دام افتاده اند از اين روش استفاده 
می کنند.  اما به نظر ميرسد ما تنها پستاندارانی نيستيم که به اين ويژگی 

در کوسه ها پی برده است!
درسال 1997 شاهدان عينی نهنگ قاتلی را ديدند که کوسه سفيد بزرگی 
را به حالت فلج توني��ک برده و با بی حرکت نگاه داش��تن آن برای حدود 
15 دقيقه در زيرآب باعث خفگی کوس��ه شد)درس��ت خوانديد،خفگی! 
بسياری از کوسه ها بايد به صورت مداوم در حال شنا باشند تا با عبور آب 
 از روی آبشش هايشان اکس��يژن کافی وارد دستگاه گردش خون شود(. 
شکار کوس��ه کار بس��يار پرخطری اس��ت حتی برای نهنگ های قاتل، 
 اما احتماال اين نهنگ ه��ا دريافته اند که می توان کوس��ه های بزرگ را

 به راحتی با القای فلج تونيک از پای درآورد. جالب اينجاس��ت که به نظر 
می رسد اين کشف تنها يک بار صورت نگرفته است!

ظاهرا نهنگ های ساکن سواحل نيوزيلند هم به کاربردهای فلج تونيک 
پی برده اند و از آن برای شکار سفره ماهی های خاردار)که از خويشاوندان 
کوسه ها هستند( استفاده می کنند. اين نهنگ ها پيش از حمله  به  پشت  
قرار گرفته سپس به سرعت سر سفره ماهی را گرفته و با چرخش مجدد 
باعث القای فلج تونيک و بی حرکت شدن سفره ماهی ميشوند. اين روش 
چنان موثر است که گاهی نهنگ س��فره ماهی را در اين حالت رها کرده 
و پس از مدتی برای خوردن ش��کار که بی حرکت در بستر دريا افتاده باز 

می گردد.

رمز آرامش در 60 گام )قسمت سوم(

روش هايی براي خوشحال تر زيستن 

داستان کوتاه

شیوانا     ) هنری برای خودت!(

 )idiom انگليس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هايی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک 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 ) جعل (زنگ زبان

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

Have one's heart in one's boots

A heart of stone

To one's heart's content 

سپیده 
بارانی

عوامل زمینه ساز اصلی 
  اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به  آن ها 

  تنبلی اجتماعی و اقدام برای دريافت اس��ناد قانونی از راه های غير 
قانونی 

 تمايل به رسيدن به هدف بدون تالش و زحمت 
  عدم شناخت راه های تشخيص جعلی بودن اسناد، اوراق بهادار، چک 

و چک پول 
  عدم استعالم اصالت اسناد از  مراجع ذی صالح 

  عدم مشاوره با کارشناسان و افراد مطلع  
  ناآشنايی با روال قانونی امور اداری، قضايی، انتظامی و غيره 

  غفلت و سهل انگاری در نگهداری  اسناد و مدارک 
  بی دقتی در طراحی امضا، به ويژه امضاهای مربوط به اوراق بهادار و 

اسناد و مدارک رسمی از بروز اتفاق جلوگيری کنيد. 
  هنگام امضای اسناد دقت کنيد که فضای خالی برای افزودن مطلبی 

توسط جاعلين باقی نماند. 
 هيچ گاه برای دريافت گواهينام��ه رانندگی، کارت پايان خدمت  يا 
معافيت، مدرک تحصيلی و مدارکی از اين قبيل، از راه های غير رسمی و 

بدون طی فرايند قانونی اقدام  نکنيد. 
 اين کارت ها و مدارک تنها توسط مراجع رسمی صادر می شوند  و در 
بانک اطالعاتی آن ها ثبت می گردند؛ بنابراين هيچ فرد يا ش��رکتی جز 
ارگان های رس��می، امکان صدور اصل اين م��دارک را ندارد و در صورت 
صدور توسط اشخاص ثالث، با يک استعالم ساده از بانک های اطالعاتی  
 موج��ود در مراج��ع رس��می، جعلی ب��ودن آن ه��ا مش��خص خواهد 

شد.
برای اطمينان از اصالت يک س��ند، بايد از مرجع صدور آن استعالم 
کنيد: شناسنامه از ثبت احوال، مدارک تحصيلی از مدرسه، دانشگاه و ... و 
اسناد مالکيت از ادارات ثبت اس��ناد و امالک؛ استعالم مورد اخير بايد از 

طريق دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گيرد. 
به محض فقدان يا سرقت اوراق بهادار و چک و ساير مدارک رسمی و 
هويتی، که امکان جعل و سو استفاده از آن ها وجود دارد، در اسرع وقت 
مراجع قضايی و انتظامی را مطلع کنيد و تشکيل پرونده دهيد و مدارک 

مربوط به اقدامات قضايی خود را جمع آوری کنيد. 

سگ قصاب با ديدن س��گی که به طرف مغازه اش 
نزديک می ش��د حرکتی کرد ک��ه دورش کند اما 
کاغ��ذی را در دهان س��گ  ديد .کاغ��ذ را گرفت.

روی کاغذ نوشته بود» لطفا 12 سوسيس و يه ران 
گوشت بدين«.10 دالر همراه کاغذ بود.قصاب که 
تعجب کرده بود  سوسيس و گوشت را در کيسه ای 

گذاشت و در دهان سگ گذاشت. 
س��گ هم کيس��ه راگرف��ت و رف��ت .قص��اب که 
 کنجکاو ش��ده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود

 تعطيل کرد و به دنبال س��گ راه افتاد .س��گ  در 
خيابان  حرکت کرد تا به محل خط کش��ی رسيد. 
با حوصله ايستاد تا  چراغ سبز شد و  بعد از خيابان 
رد ش��د. قصاب به دنبالش راه افتاد. س��گ رفت تا 
به ايستگاه اتوبوس رس��يد نگاهی به تابلو  حرکت 
اتوبوس ها کرد و ايس��تاد .قصاب متحير از حرکت 
سگ منتظر ماند.اتوبوس آمد، سگ جلوی اتوبوس 
امد و ش��ماره انرا نگاه کرد و به ايس��تگاه برگشت 
.صبر کرد ت��ا اتوبوس بعدی امد دوباره ش��ماره انرا 

چک کرد. 
اتوبوس درست بود سوار ش��د.قصاب هم در حالی 
 که دهان��ش از حيرت باز بود س��وار ش��د.اتوبوس 
در حال حرکت به س��مت  حومه ش��هر  بود وسگ 
منظره بيرون را تماشا می کرد .پس از چند خيابان 
س��گ روی پنجه باند ش��د و زنگ اتوب��وس را زد 

.اتوبوس ايستاد و سگ با کيسه پياده شد.
قصاب هم به دنبالش.سگ در خيابان حرکت کرد 
تا به خانه ای رسيد .گوش��ت را روی پله گذاشت و   
کمی عقب رفت و خودش را ب��ه در  کوبيد .اينکار 

را بازم تکرار کرد اما کسی در را باز نکرد.سگ به 
ط��رف محوطه باغ رف��ت   و روی ديواری 

باريک پريد و خودش را به پنجره رساند 
و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به 

پايين پريد و به پشت در برگشت.مردی  
در را باز کرد و شروع  به فحش دادن  و تنبيه  

س��گ کرد.قصاب با عجله به مرد نزديک شد و 
داد زد :چه کار می کنی ديوانه؟ اين سگ يه نابغه

 است. اين باهوش ترين س��گی هست که من تا به 
حال ديدم.مرد نگاهی ب��ه قصاب کرد و گقت:تو به 
اين ميگی باهوش ؟اين دومين بار تو اين هفته است 

که اين احمق کليدش را فراموش می کنه !!!
نتيجه اخالقی :اول اينکه مردم هرگز از چيزهايی 

که دارند راضی نخواهند بود.و دوم اينکه چيزی 
که شما انرا بی ارزش می دانيد بطور قطع برای 
کسانی ديگر ارزش��مند و غنيمت است .سوم 
اينکه بدانيم دنيا پر از اين تناقضات اس��ت.پس 

س��عی کنيم ارزش واقع��ی هر چيزی 
 را درک کني��م و مهمت��ر اينک��ه قدر

 داشته های مان را بدانيم.

شيوانا در شمشير زنی استاد ماهری بود. روزی جوانی نزد او 
آمد و از شيوانا خواست تا او را به ش��اگردی بپذيرد و مهارت 
شمشير زنی را به او تعليم دهد. شيوانا از جوان پرسيد:»برای 

چه می خواهی شمشيرزنی بياموزی!؟«
جوان پاسخ داد:» برای اينکه در نبردها و درگيری ها توانمندی 
خودم را به ديگران نش��ان دهم و بتوانم از خودم و خانواده ام 

و حريمی که متعلق به من است در مقابل بقيه دفاع کنم.«
شيوانا سری تکان داد و گفت:» بسيار خوب درس امروز اين 
است که اين تکه چوب را در دست بگيری و دو ساعت در ميدان 
دهکده آن را دور س��رت بچرخانی و به سوی پرندگان چوب 

را حواله کنی!!«
جوان مات و مبهوت به شيوانا خيره ماند و پس از چند دقيقه 
پرسيد:» ولی اس��تاد! اينطور که ش��ما می گوئيد من خودم 
را مضحکه خاص و ع��ام می کنم و ديگر آبروي��ی برايم باقی 

نمی ماند!!«
شيوانا به طور جدی سری تکان داد و گفت:»همين است که 
گفتم! يا چوب را دو ساعت در مالء عام دورسرت می چرخانی 

و يا از درس بعدی خبری نيست.«

جوان س��رش را پائين انداخت. چوب را از شيوانا گرفت و به 
وس��ط ميدان دهکده رفت و آن را به مدت دوساعت دور سر 
چرخاند و به سوی پرندگان آسمان نشانه گرفت. رهگذران با 
تعجب و احتياط از کنار اومی گذشتند و کودکان کنار ديوار 

او را تماشا می کردند.
سرانجام پسر جوان شرمزده و افس��رده نزد شيوانا آمد و از او 

خواست تا درس بعدی را به او بياموزد!
شيوانا سری تکان داد و گفت: درس بعد اين است:» دوباره در 
شلوغ ترين ساعات رفت و آمد به وسط ميدان دهکده می روی 
و اين دو تا چوب را می گيری و به مدت دو س��اعت آنها را به 

همديگر می زنی و در هوا می چرخانی!«
پسرجوان چيزی نگفت. دوباره غمگين و افسرده چوبها را از 
ش��يوانا گرفت وروز بعد به ميدان دهکده رفت و همان کاری 
را که شيوانا از او خواسته بود انجام داد. چهل روز تمام درس 
شيوانا همين بود! پسر را در شلوغ ترين ساعات رفت و آمد به 
وسط ميدان دهکده می فرس��تاد و از  او می خواست با چوب 

معمولی با موجودی نامريی به شمشير بازی بپردازد.
سرانجام روز چهلم فرا رس��يد و پسر خوشحال و سرحال نزد 

شيوانا آمد. شيوانا از او پرسيد:»آيا هنوز هم دلت می خواهد 
شمش��ير زنی بياموزی!؟«پسرک با شوق س��ری تکان داد و 
گفت:» آری اکنون به شدت عالقه مندم در شمشير زنی ماهر 

شوم!« شيوانا پرسيد:»برای چی!؟«
پس��رک گفت: »ب��رای دل خ��ودم. م��ی خواهم خ��ودم و 
استعدادهايم را با شمش��يرزنی بهتر بشناسم و با کسب اين 

مهارت از توانايی های خودم لذت ببرم!«
شيوانا پرسيد:» مردم و نظر آنها چی!؟«

پسر جوان سری تکان داد و گفت:» نظر هيچ کس برايم مهم 
نيست. اين چند روز اخير که در ميدان دهکده تمرين می کنم 
 اصال نگاه س��نگين جمعيت و حرف های آنها را نمی بينم و

 نمی شنوم. فقط خودم را می بينم و چوب دستی ها را!«شيوانا 
سری تکان داد وگفت:» بسيار خوب اکنون زمان آموزش فرا 
رسيده اس��ت. فردا درس را در همين مدرسه با شمشيرهای 

واقعی شروع می کنيم!؟«
می گويند آن جوان چند سال بعد آنقدر در شمشيرزنی ماهر 
شد که در وصفش می گفتند که او با چوبدستی هم می تواند 

ضربات يک شمشير واقعی را وارد سازد.

قصاب 
و سگ

کاریکاتور)بدون شرح(

ناامیدبودن/دلسرد بودن

تاهرقدر/هروقت که کسی دلش بخواهد،تا 
وقتی که کسی دلش راضی شود

 بی رحمی/ دل سنگ

 نهنگ های قاتلی که شکارشان 
را به خلسه می برند!
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ازاين ستون به آن ستون فرج است
معمای 1690 به کسی که گرفتاری بزرگی برایش پیش بیاید و ناامید شود ؛ 

می گویند : » از این ستون به آن ستون َفَرج است .« یعنی تو 
کاری انجام بده هرچند به نظر بی سود باشد ولی شاید همان 

کار مایه ی رهایی و پیروزی تو شود .
مردی گناهکار در آس��تانه ی دار زدن بود . او به فرماندار شهر 
گفت : » واپسین خواس��ته ی مرا برآورده کنید . به من مهلت 
دهید بروم از مادرم که در ش��هر دوردستی است خداحافظی 

کنم . من قول می دهم بازگردم «
فرمان��دار و مردمان با ش��گفتی و ریش��خند بدو نگریس��ت . 
 ب��ا ای��ن ح��ال فرمان��دار ب��ه مردم��ان تماش��اگر گف��ت :

 » چه کسی ضمانت این مرد را می کند؟ «
ولی کسی را یارای ضمانت نبود . مرد گناهکار با خواری و زاری 
گفت : » ای مردم شما می دانید که من در این شهر بیگانه ام و 
آشنایی ندارم. یك نفر برای خشنودی خدای ضامن شود تا من 

بروم با مادرم بدرود گویم و بازگردم .« ناگه یکی از میان مردمان 
گفت : »  من ضامن می شوم. اگر نیامد به جای او مرا بکشید.« 
فرماندار شهر در میان ناباوری همگان پذیرفت. ضامن را زندانی 
کردند و مرد محکوم از چنگال مرگ گریخت. روز موعود رسید 

و محکوم نیامد.
ضامن را به ستون بستند تا دارش بزنند، مرد ضامن درخواست 
 کرد: »  مرا از این ستون ببرید و به آن ستون ببندید.« گفتند:

 » چرا ؟ «  گفت: » از این ستون به آن ستون فرج است .«
پذیرفتند و او را بردند به ستون دیگر بستند که در این میان مرد 

محکوم فریاد زنان بازگشت.  
محکوم از راه رس��ید ضامن را رهایی داد و ریسمان مرگ را به 
گردن خود انداخت. فرماندار با دیدن این وفای به پیمان ، مرد 
گنهکار محکوم به اعدام را بخشید و ضامن نیز با از این ستون به 

آن ستون رفتن از مرگ رهایی یافت.

شبی قرار است عازم يک سفر شويد. از آنجايی که زمان 
زيادی برای جمع کردن وس��ايل س��فر نداريد، سريعا 
 چيزهايی که ب��ه ذهنتان م��ی رس��د را درون چمدان 
می گذاريد. همين که قصد داريد س��وار مانش��ين تان 
شويد، ناگهان به خاطر می آوريد که فراموش کرده ايد 
با خودتان جوراب برداريد و حداقل به يک جفت جوراب 

احتياج داريد.
سريعا به منزل باز می گرديد؛ اما از بخت بد، همان لحظه 

برق می رود و مجبور می شويد در تاريکی مطلق )!( و به 
 زحمت وارد اتاقتان شده، بر سر کش��وی لباس هايتان

 می رويد، می دانيد که همه جورابهايتان مدل يکسانی 
دارند اما از بين آنها، 10 جفت جوراب سفيد، 10 جفت 
جوراب مشکی و 12 جفت جوراب سورمه ای داريد و البته 

همگی درهم و بر هم هستند.
آيا می توانيد مش��خص کنيد حداقل چند جوراب بايد 

برداريد که با خيال آسوده به سفر برويد؟

معما ایستگاه ضرب المثل
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اخطار  اجرائى
7/16  شماره 93-2093 ش ح5 به موجب راى شماره 174-94/2/5 حوزه پنجم شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه اميرحسين ميرداد 
منصور پناه مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دويست هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از 218857-93/9/15 و 218858-

93/10/20 و 218856- 93/8/8 تا زمان اجراى احــكام در حق محكوم له على هنرى فرد 
با وكالت فاطمه غفورى فرزند مجتبى به نشانى شــمس آبادى نرسيده به چهارراه قصر 
مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 313 و همچنين نيم عشر حق اجرا در حق اجراى احكام 
شوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 17642 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
7/17  شماره 93-2094 ش ح5 به موجب راى شماره 171-94/2/5 حوزه پنجم شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مريم طائى فرزند امراله 
مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ يكصد و شصت  و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 92/10/10 تا زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له على هنرى فرد با وكالت فاطمه غفورى به نشــانى شــمس آبادى 
نرســيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه ســوم واحد 133 و همچنين نيم عشر 
حق اجرا در حق اجراى احكام شوراى حل اخالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  
مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17643 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/18  شماره 93-2104 ش ح5 به موجب راى شماره 270-94/2/21 حوزه پنجم شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم عبدالرسول عزيزيان 
فرزند پرويز فرزند محمد كمالى مجهول المكان محكومند به صورت تضامنى: به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و شصت هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت 
تاخير تاديه از 91/6/30 تا زمان اجرايى حكم در حــق محكوم له بتول نيلوفرى با وكالت 
فاطمه غفورى فرزند رضا به نشــانى شــمس آبادى نرســبده به چهارراه قصر مجتمع 
قمرالدوله طبقه ســوم واحد 313 و همچنين نيم عشــر حق اجرا در حــق اجراى احكام 
شوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم  كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 17644 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
7/19  شــماره 94-119 به موجب راى شــماره 497-94/3/30 حوزه پنجم شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه مالــك اله يارى فرزند 
حشمت اله مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ يازده ميليون ريال بابت خسارت 
وارده و مبلغ يكصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ يك ميليون ريال بابت 
هزينه كارشناســى و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه در حق محكوم له محسن نوروزى 
فرزند محمد به نشانى قرض الحســنه امام على (ع) منطقه امير كبير و همچنين نيم عشر 
حق اجرا در حق اجراى احكام شــوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 

حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17645 دفتر شعبه پنجم  مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/20  شماره 94-2177 به موجب راى شــماره 521-94/3/30 حوزه پنجم شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه عليمردان هاشمى فرزند 
فرهاد مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 
و خسارت تاخير تاديه از 91/7/29 تازمان اجراى حكم در حق محكوم له سعيد خيراللهى 
فرزند ايرج به نشــانى اصفهان ميدان امام بازار بزرگ مقابل پاســاژ صدر فروشــگاه 
خيراللهى و همچنين نيم عشر حق اجرا در حق اجراى احكام شوراى حل اختالف. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يا 
معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17646 دفتر 

شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/21  شماره 93-2153 به موجب راى شماره 238-94/2/23 حوزه 9 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه فتاح ثقه االسالمى مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه چك به شماره 148314 مورخ 
89/10/30 عهده بانك سپه و مبلغ سيصد و بيســت هزار ريال بابت هزينه نشر آگهى و 
مبلغ 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف لغايت زمان اجراى حكم طبق شــاخص 
بانك مركزى در حق محكوم له بتول نيلوفرى اصفهانى با وكالت فاطمه غفورى به نشانى 
شمس آبادى، نرســيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 13 ش پالك 
22814 اجرايى و مبلغ نيم عشــر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  
مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17650 دفتر شــعبه نهم مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/22  شــماره 93-2152 به موجب راى شــماره 237-94/2/23 حوزه 9 شــوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليها 1- عبدالرسول عزيزيان 
فارســانى 2- محمد كمالى هر دو مجهول المكان محكومند به صورت تضامنى: پرداخت  
مبلغ چهل ميليون ريال بابت وجه چك به شماره 1263/127284 مورخ 91/3/30 و مبلغ 
سيصد و بيست هزار ريال بابت هزينه نشر آگهى و مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال بابت 
هزينه نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه ازتاريخ 
سررســيد چك موصوف لغايت زمان اجراى حكم طبق شــاخص بانك مركزى در حق 
محكوم له بتول نيلوفرى اصفهانى با وكالت فاطمه غفورى به نشانى شمس آبادى، نرسيده 
به چهارراه قصر، مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 313 اجرايى و مبلغ نيم عشر بابت حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قــادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايــد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 

17651 دفتر شعبه نهم مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

7/50 آقاى محمد شيرازى داراى شناسنامه شــماره 167 به شرح دادخواست به كالسه 
168/94 شعبه اول از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان فاطمه شيرازى به شناسنامه 57 در تاريخ 1374/10/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن شيرازى ش.ش 

16 . 2- مهدى شيرازى ش.ش 23 به عنوان فرزندان ذكور 3- فرشته شيرازى ش.ش 148 . 
4- فروزان شيرازى ش.ش 42 . 5- مرضيه شيرازى ش.ش 1501 به عنوان فرزندان اناث 
متوفى 6- محمد شيرازى ش.ش 167 به عنوان همسر متوفى و به غير از نامبردگان متوفى 
وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
يك ماه يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 221 شعبه اول حقوقى و حبسى شوراى حل اختالف تيران
حصر وراثت

7/49 خانم ربابه رضايى دوتويى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به كالسه 
377/94 از اين دادگاه درخواست گواهى وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عبداله رضايى دوتويى به شناسنامه 31 در تاريخ 69/11/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- على اكبر رضايى دوتويى 
به ش.ش 747 ت. ت1342 فرزند پسر 2- ربابه رضايى دوتويى به ش.ش 5 ت. ت 1343 
فرزند دختر 3- طيبه رضايى دوتويى به ش.ش 7 ت. ت 1347 فرزند دختر 4- ماه بى بى 
محمدخانى ش.ش 163 ت. ت 1315 همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت يك ماه يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 220 شوراى حل اختالف بخش كرون 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

6/16 شماره آگهى: 139403902004000122 شماره پرونده: 9100400200400385 
آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه: 9101041 شش دانگ يك باب خانه پالك شماره 27 
فرعى مجزى شده از پالك 15182 اصلى به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان، خيابان چمران، خيابان اشراق شمالى، كوچه گل مريم، پالك 
46 كه ســند مالكيت آن در صفحه 143 دفتر 28 خروجى امالك ذيل شــماره 154583 با 
شماره چاپى 461909 ثبت و صادر شده اســت با حدود: شماًال به طول 10 متر پى است 
به كوچه 8 مترى احداثى شرقًا به طول 20 متر پى به پى زمين شماره 26 فرعى جنوبًا به 
طول 10 مترپى به پى زمين شماره 30 فرعى غربًا به طول 20 متر پى به پى زمين 28 فرعى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى اعيانى ملك موصوف شامل زيرزمين به مساحت 24 متر 
مربع، همكف به مســاحت 120 متر مربع مســكونى و 16 متر مربع پاركينگ طبقه اول به 
مساحت 130 متر مربع مسكونى و بالكن به مساحت 10 متر مربع و جمعا داراى 300 متر 
مربع اعيانى مى باشد. كف حياط موزاييك، دربهاى داخلى چوبى با كمد ام دى اف، سقفها 
گچبرى شده، سيستم گرمايشى بخارى گاز سوز و شومينه و سرمايش كولر آبى، داراى 
آبگرمكن مخزنى، كف و بدنه آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتى سراميك و كاشى، 
نماى ساختمان آجرى و داراى انشعابات آب و برق وگاز مى باشد خاطر نشان مى گردد 
زير زمين و همكف با عمر حدود 20 سال و عمر طبقه اول حدود 7 سال مى باشد ملكى آقاى 
جعفر اصالت پناه كه طبق سند رهنى شماره 120990 مورخ 1389/5/4 دفترخانه شماره 
99 اصفهان در رهن بانك صنعت و معدن شعبه اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانك 
مدت بيمه نامه سند رهنى فوق تا تاريخ 1394/1/24 داراى اعتبار است به انضمام عرصه 
و اعيان محل شركت صنايع شيشه آپادانا آبگينه كه فاقد پالك ثبتى مى باشد و طبق نظر 
كارشناس رسمى دادگسترى زمين محل اجراى طرح در قطعه 7-19-21 از اراضى شهرك 
صنعتى علويجه به مساحت 2400 متر مربع (با ابعاد 40*60 متر) واقع گرديده كه به موجب 
مجوز صادره از ســازمان صنايع و معادن استان اصفهان به شــماره 63407 مورخه 
1386/12/1 طى قرارداد شماره 5709-21-و-ج مورخه 1386/12/28 از طرف شركت 
شهركهاى صنعتى اصفهان جهت توليد كاشى شيشــه اى به آقاى حامد نيلى احمدآبادى 
واگذار گرديده است و در تاريخ 1387/4/1 نامبرده اخير زمين مزبور را بر اساس مجوز 
شماره 15857 مورخه 1387/4/10 سازمان صنايع و معادن اصفهان بنام شركت شيشه 
آپادانا آبگينه تغيير نام داده كه اين تغيير نام در تاريخ 1387/4/11 در شركت شهركهاى 
صنعتى اصفهان صفحــه انتقاالت دفترچه قرارداد واگذارى ثبت شــده اســت. اما اول: 
مســتحدثات موجود در محل به اين ترتيب مى باشد 1- ساختمان به مساحت حدود 250 
متر مربع كه جهت ساختمان ادارى و نگهبانى و انبار احداث گرديده است حدود 100 متر 
مربع از آن تكميل گرديده و 150 متر ديگر در حد سفت كارى مى باشد نماى كل ساختمان 
آجرنما 5 سانتى مى باشد و ستونهاى آن بتنى اجرا شده و سقف ها با تيرچه و بلوك پلى 
استايرن مى باشد 2 ســوله فلزى پيش ســاخته با ابعاد 24*16 متر به مساحت 384 متر 
مربع مى باشد ارتفاع ستونها 6 متر و ارتفاع تا تاج سوله 8 متر مى باشد. ديوارها آجر نما 
5 سانتى و پوشش سقف ورق كركره گالوانيزه با تورى مرغى و عايق پشم و شيشه اجرا 

شده است. درب سالن آهنى مى باشد و پنجره ها نصب نشده است كف سوله نيز موزاييك 
شده است. 3- سوله فلزى پيش ساخته كوچك كه با ابعاد 12*12 متر به مساحت 144 متر 
مربع بوده و كاربرى آن انبار اصلى طرح مى باشد. سقف با خرپاى فلزى و پوشش ورق 
كركره گالوانيزه با تورى مرغى و عايق پشم و شيشه مى باشد ديوارها آجرنما 5 سانتى 
مترى ودرب فلزى نرده اى و پنجره و شيشه نصب شده اند. كف سوله موازييك شده اين 
سوله در جوار سوله بزرگتر ساخته شده اســت و با يك درب كوچك با هم ارتباط دارند 
4- انبار تجهيزات به مســاحت 45 متر مربع با كف موازييك و ديوارها آجرنما اجرا شده 
است 5- ديوار شــمالى هم جوار خيابان تالش با طول 60 متر دو طرف نما و با ضخامت 
35 سانتى متر و ارتفاع 2/40 با آجرنما 5 ســانتى مترى اجرا شده و پايين آن سنگ ازاره 
به ارتفاع 50 سانتى متر مى باشد. ضمنًا درب ورودى كارخانه با عرض حدود 5 متر در 
اين ضلع مى باشد. ضمنًا ديوارهاى ضلع جنوبى و شرقى و غربى با ضخامت 20 سانتى 
متر و به صورت زبره چينى و با ارتفاع 2/20 متر اجرا شــده است. قسمتى از ديوار ضلع 
غربى با كارخانه همسايه مشترك اجرا شده است 6- زمين كارخانه تسطيح و آماده سازى 
گرديده اســت و اطراف ساختمانها پياده رو ســازى به عرض يك متر و سطح بتنى اجرا 
شده است و فقط سطح پياده رو و اطراف ساختمان ادارى موزاييك شده و باغچه ساخته 
شده و درختكارى نيز در آن اجرا شده است دوم: برق- تاسيسات و ماشين آالت: كارگاه 
مذكور فاقد هر گونه تاسيسات و تجهيزات بوده و فقط داراى دو مجموعه كوره داخلى به 
ارتفاع دو متر و مساحت هشت متر مربع بوده و سه باب كوره خارجى به مساحت 18 متر 
مربع مى باشد كه فاقد هر گونه تاسيسات بوده و داراى ارزش ساختمانى نيز نمى باشد. 
شايان ذكر است كه كارخانه داراى انشــعاب آب، برق و گاز مى باشد. و ارزيابى تمامت 
عرصه و اعيان محل اجراى طرح به انضمام برق و تاسيسات و تجهيزات و ماشين آالت 
در دو بخش ذيل برآورد و اعالم مى گردد. الف: عرصه و اعيان 1- ساختمان ادارى- انبار 
و نگهبانى به مساحت 250 متر مربع 500/000/000 ريال 2- ساختمان انبار تجهيزات به 
مساحت 45 متر مربع 54/000/000 ريال 3- سوله فلزى پيش ساخته بزرگ به مساحت 
384 متر مربع 768/000/000 ريال 4- سوله فلزى پيش ساخته كوچك به مساحت 144 
متر مربع 216/000/000 ريال 5- ديواركشى به مساحت 625 متر مربع 156/250/000 
ريال 6- آماده سازى- محوطه ســازى- پياده رو- و باغچه به مساحت 1577 متر مربع 
78/850/000 ريال 7- زمين به مساحت 2400 متر مربع 600/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
2/373/100/000 ريال ب: برق و تاسيسات و تجهيزات و ماشين آالت 1- هزينه انشعاب 
برق با قدرت 60 كيلو وات 54/000/000 ريال 2- هزينه خريد و نصب ترانس و تابلو و كابل 
كشى هاى مربوطه 62/000/000 ريال 3- هزينه تابلو برق موجود در سالن به همراه كابل 
كشــى هاى مربوطه 12/000/000 ريال 4- هزينه انشعاب گاز و لوله كشى هاى مربوطه 
52/000/000 ريال 5- هزينه انشعاب آب 43/000/000 ريال 6- هزينه سه دستگاه مشعل 
موجود 21/000/000 ريال جمعا به مبلــغ 244/000/000 ريال با اين توضيح كه ترانس 
و تابلو و متعلقات مربوط در تملك شــركت توزيع برق استان اصفهان مى باشد. كه طبق 
سند رهنى شماره 120990 مورخ 1389/5/4 دفترخانه شماره 99 اصفهان در رهن بانك 
صنعت و معدن شعبه اصفهان مى باشد و طبق اعالم بانك تا تاريخ 1395/1/24 داراى بيمه 
مى باشد. از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 94/8/6 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقى، چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده 
مى شود. مزايده از مبلغ پايه 3/600/000/000 ريال جهت پالك ثبتى 15182/27 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان و 2/373/100/000 ريال جهت كليه عرصه و اعيان محل اجراى طرح 
شامل زمين، ساختمانهاى ادارى، انبار، نگهبانى، سوله و ديواركشى و مبلغ 244/000/000 
ريال جهت كليه ماشين آالت، مستحدثات، تجهيزات و انشعابات موجود در محل اجراى 
طرح شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنا اين 
آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/7/6 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت 
در جلســه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى فيش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ 
خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 

امالك سپرده نمايد. م الف 15414 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان

خبر

ــتگار يك زن مطلقه و با توسل ــاله اى كه با تبانى خواس جوان 19 س
ــود در  ــرار داده ب ــت ق ــورد آزار و اذي ــد، او را م ــه زور و تهدي  ب
ــهد به دار مجازات آويخته شد. اين در حالى است  زندان مركزى مش
ــت جوان اعدامى نيز به تحمل 3 سال و نيم زندان محكوم  كه همدس

شده است.
ــاله اى با مراجعه به نيروهاى  ــال گذشته زن 36 س پنجم فروردين س
انتظامى پرده از تجاوز به عنف يك جوان نقابدار برداشت. او به مأمور 
انتظامى گفت: هفت سال قبل به دليل برخى اختالفات خانوادگى از 
همسرم طالق گرفتم و با فرزندانم زندگى مى كردم تا اين كه با جوانى 

به نام «الف» آشنا شدم. 
پس از اين آشنايى وى از من خواستگارى كرد اما به او گفتم من اهل 
رفاقت هاى خيابانى نيستم و در صورتى كه قصد ارتباط با من داشته 

باشى بايد مرا به عقد موقت خودت درآورى.
ــبى قصد داشتم به منزل مادرم  اين زن ادامه داد: پس از اين ماجرا ش
ــب را در منزل من  ــن آمد و گفت: قصد دارد ش بروم كه «الف» نزد م

بماند. 
ــدم تا اين كه حدود ساعت  من هم از رفتن به منزل مادرم منصرف ش
12 شب «الف» به بهانه خريد از داروخانه شبانه روزى از منزل خارج 
ــده بود كه ناگهان 2 يا 3  ــد؛ اما هنوز دقايقى از رفتن او سپرى نش ش
جوان نقابدار به منزلم يورش آوردند كه يكى از آن ها با توسل به زور و 
تهديد مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و با گوشى تلفن همراه از اين اقدام 

شيطانى فيلم گرفت.
ــم مهمه  ــه دايره جراي ــده ب ــن زن مطلقه، پرون ــكايت اي ــى ش در پ
ــان پليس جنايى  ــن ترتيب كارآگاه ــد و بدي پليس آگاهى ارجاع ش
ــتگير كردند و با  ــتگار اين زن را دس ــى خواس در يك عمليات پليس
ــه  بازجويى از وى كارآگاهان دريافتند، متجاوز نقابدار با تبانى و نقش

خواستگار به منزل اين زن يورش برده است.
بنابراين سه متهم ديگر در يك عمليات غافلگيرانه دستگير و به جرم 

خود اعتراف كردند.
بنابراين گزارش، با توجه به اهميت موضوع اين پرونده در شعبه پنجم 
ــيدگى قرار گرفت و  ــتان خراسان رضوى مورد رس دادگاه كيفرى اس
قضات اين شعبه پس از برگزارى چندين جلسه محاكمه كه با حضور 
وكالى مدافع متهمان برگزار شد، بزه اتهامى از سوى متهمان را محرز 
دانستند و بدين ترتيب عامل تجاوز به عنف به اعدام و همدست او به 

تحمل 3 سال و نيم زندان محكوم شد.
ــادره، اين پرونده به  ــان و وكالى متهمان به رأى ص با اعتراض متهم
ــد، اما قضات ديوان عالى نيز  ــور ارجاع ش شعبه 13 ديوان عالى كش
ــوى دادگاه را تأييد  ــادره از س ــى دقيق پرونده، رأى ص پس از بررس

كردند.
ــدن  ــت پس از قطعيت رأى صادره و فراهم ش اين گزارش حاكى اس
مقدمات اجراى حكم، محكوم به اعدام سپيده دم روز يك شنبه گذشته 
ــى و انقالب در زندان  ــراى عموم با حضور قضات اجراى احكام دادس

مركزى مشهد پاى چوبه دار رفت و به مجازات رسيد.

اعدام يك متجاوز به عنف در مشهد 

ــد كه در  ــى مى رفتن ــور به ميهمان ــوان با موت زوج ج
حادثه اى هولناك جان خود را از دست دادند.

ــاختمان بود.  ــنگ كار نماى س «روح اهللا چارديوار» س
ــنايان به نام  ــال پيش با دختر يكى از آش ــت س او هش
ــتند و در  ــى خوبى داش ــه ازدواج كرد.آنهازندگ فاطم
ــان رونق  آرزوى فرزندى بودند كه به خانه و زندگى ش

بخشد.
زن و شوهر جوان روز يكشنبه 29 شهريورماه خانه پدر 
روح اهللا در روستاى «قلعه نى» شهر زاوه ميهمان بودند.

ــه بروند. نزديك  ــب به خانه پدر فاطم آنها قرار بود ش
ــتاى  ــمت روس ــيكلت به س ــروب بود كه با موتورس غ
حسين آباد حركت كردند اما نمى دانستند شبح مرگ 
ــت تلخى دچار  ــان مى كند و به چه سرنوش تعقيب ش
ــوارى با موتور در حال  ــد.يك خودروى س خواهند ش
حركت برخورد كرد. راننده اين خودرو از محل گريخت 
ــط جاده روى زمين افتادند. هوا  و زن و مرد زخمى وس
ــر  ــده بود و دقايقى بعد خودروى ديگرى س تاريك ش
رسيد و با آنها برخورد كرد و سپس سومين خودرو، نيز 

با زوج جوان برخورد كرد.

ــاد اين زوج جوان روبه رو  رهگذران عبورى كه با اجس
شده بودند ساعت 18:40 موضوع را به پليس و نيروهاى 
ــد اكيپ هاى امداد و  ــالم كردند. دقايقى بع امدادى اع
نجات در محل حاضر و به دستور «زردادى» دادستان 
عمومى و انقالب شهرستان زاوه تحقيقات پليس آغاز 
شد.اجساد قربانيان اين حادثه وحشتناك به سردخانه 
انتقال يافت. اگر راننده نخستين خودروى سوارى كه با 
آنها برخورد كرده بود توقف مى كرد و پيكر مجروح شان 
ــاهد وقوع اين حادثه  را به بيمارستان انتقال مى داد ش

تأسف بار و حزن انگيز نمى بوديم.
ــى هاى  ــن باره گفت: بررس ــس زاوه در اي فرمانده پلي
ــه دارد. اما  ــاره ادام ــات در اين ب ــان تصادف كارشناس
ــتفاده نكردن از كاله  ــت اينكه اس آنچه قابل توجه اس
ــوهر جوان از ناحيه سر  ــد زن و ش ايمنى نيز باعث ش
ــترى شوند. و صورت خود دچار صدمه و جراحت بيش

ــهروندان  ــنگ كيانى همچنين از ش ــرهنگ هوش س
خواست هرگونه اطالعات خود درباره اين حادثه را براى 
ــريع تر پرونده به فوريت هاى پليسى 110 پيگيرى س

 گزارش دهند.

مرد معتاد وقتى خود را در محاصره ماموران ديد، روى آنها و 
پدرش اسيد پاشيد و گريخت.

ــى 110 شهرستان نهاوند   مردى با مركز فوريت هاى پليس
تماس گرفت و از اسيدپاشى در خانه همسايه شان خبر داد.

ــهر،  ماموران با اعزام به محل حادثه در محله گل زرد اين ش
مشاهده كردند پدر خانواده و سه مامور مورد اسيدپاشى قرار 
ــى بعد با حضور  ــت كمك مى كنند. دقايق گرفته و درخواس
امدادگران در محل حادثه چهار مصدوم به بيمارستان منتقل 
ــكيل پرونده قضايى، ديگر اعضاى اين  شدند . همزمان با تش
خانواده براى تحقيقات به پليس آگاهى فراخوانده شدند. در 
ــد عامل اين اسيدپاشى پسر  تحقيق از اين افراد مشخص ش
معتاد خانواده است كه به دليل اعتياد، اعضاى خانواده اش را 
اذيت كرده بود. اين اواخر نيز مرد معتاد با برادرش درگيرى 

شديدى داشته و با شكايت پدر و برادرش تحت تعقيب بود.
ــد مرد معتاد زمانى  ــخص ش در اين مرحله از تحقيقات مش
ــده خانواده اش از او شكايت كرده و حكم جلب  كه متوجه ش
ــاى خانواده را  ــده، اعض ــط مراجع قضايى صادر ش وى توس
ــوند، دست به  ــكايت خود منصرف نش تهديد كرده اگر از ش

اسيدپاشى مى زند و جان آنها را به خطر مى اندازد.
ــور انتظامى براى  ــه مام روز حادثه نيز پدر خانواده همراه س
ــدند كه مرد معتاد سطل پر از  دستگيرى او، وارد خانه اش ش

اسيد را روى پدرش و سه مامور انتظامى حاضر در خانه شان 
پاشيد و هر چهار نفر را به شدت مصدوم كرد.

ــرهنگ رضا زارعى، رييس پليس آگاهى استان همدان در  س
ــوران اداره آگاهى  ــيدپاش، مام اين باره گفت: با فرار مرد اس
شهرستان نهاوند و پليس اطالعات تحقيقات ويژه اى را براى 
دستگيرى اسيدپاش فرارى آغاز كرده اند. در اين حادثه پدر 
مرد اسيدپاش و دو مامور انتظامى كه سوختگى آنها با اسيد 
سطحى بود سرپايى مداوا و از بيمارستان مرخص شدند؛ اما 
يكى از ماموران انتظامى به علت شدت جراحات به بيمارستان 

بعثت همدان منتقل شد.

اسيدپاشى مرد معتاد بر روى سه مامور پليستصادف وحشتناك زوج جوان موتورسوار

برخورد جدى پليس با شايعه سازان در فضاى سايبرى

سرپرست اداره پيشگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا به كاربرانى كه از نام اين پليس 
سوءاستفاده مى كنند، هشدار داد و گفت: با انتشار هرگونه شايعه در فضاى سايبر برخورد 

جدى مى كنيم. سرهنگ عليرضا آذر درخش گفت: متاسفانه شاهد هستيم كه برخى 
از شبكه هاى اجتماعى از آرم، تصاوير، عنوان و سمت شاغالن در پليس فتا سوءاستفاده 
مى كنند تا صفحه خود را براى ديگر كاربران به عنوان صفحه اى رسمى معرفى و از اين 

طريق به راحتى سوء استفاده كنند.
وى با تاكيد بر اين كه كاربران شبكه هاى اجتماعى تلفن همراه به هيچ وجهه نبايد تحت 
تاثير اين صفحات قرار بگيرند، افزود: پليس فتا به كاربرانى كه اقدام به راه اندازى صفحه 
در شبكه هاى اجتماعى تلفن همراه و ديگر شبكه ها مى كنند هشدار مى دهد كه اين 

كار جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد مى شود.
ــايبرى پليس فتا در توصيه به كاربرانى كه از نام  سرپرست اداره پيشگيرى از جرايم س
ــالمى بخش  ــتفاده مى كنند، بيان كرد: برابر ماده 555 مجازات اس پليس فتا سوءاس
تعزيرات، هر كس بدون سمت رسمى يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتى اعم 
از كشورى، لشگرى و انتظامى كه از نظر قانون مربوط به وى نيست دخالت دهد يا معرفى 
كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى شود و چنانچه براى دخالت يا معرفى خود 

در مشاغل مزبور، سندى جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز متحمل خواهد شد.
آذر درخش با بيان اين كه برخى كاربران به خاطر جهل به قانون از نام و نشان پليس فتا 
سوءاستفاده مى كنند، افزود: جهل به قانون رافع مسووليت نيست بنابراين كاربران در 
اسرع وقت نسبت به حذف اين صفحات از شبكه هاى اجتماعى تلفن همراه اقدام كنند 
در غير اين صورت فعاليت آن ها در اين صفحات از سوى پليس فتا شناسايى شده و به 

محاكم قضائى معرفى مى شوند.
سرپرست اداره پيشگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا همچنين در توصيه به كاربران 
فضاى مجازى گفت: تنها مرجع ارتباطى پليس با كاربران اين فضا و كاربران با اين پليس، 
سايت پليس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir است بنابراين كاربران به 
هيچ عنوان فريب ديگر سايت ها و صفحات موجود در شبكه هاى اجتماعى تلفن همراه 

را نخورند و نسبت به پيام هاى اين صفحات بى توجه باشند.
آذر درخش تخريب چهره واقعى پليس فتا را يكى از اهداف مجرمان سايبرى دانست و 
به كاربرانى كه از نام اين پليس سوءاستفاده مى كنند، هشدار داد كه از انتشار شايعات 
در فضاى سايبر خوددارى كنند چراكه در صورت تكرار و گزارش هموطنان، پليس فتا 
پس از شناسايى كاربران متخلف آن ها را به اتهام سوء استفاده از نام و عنوان اين پليس 

و تشويش اذهان عمومى به محاكم قضائى معرفى مى كند.
ــايبرى پليس فتا از هموطنان خواست كه در  ــگيرى از جرايم س سرپرست اداره پيش
صورت مواجه شدن با هرگونه مورد مشكوك، آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس 
Cyberpolice.ir بخش مركز فوريت هاى سايبرى، لينك ثبت گزارشات مردمى در 

ميان بگذارند.
ــمت چپ منو بار سايت پليس ــايت هاى مرتبط با پليس فتا در س ــت، س گفتنى اس
 قرار دارد و كاربران با كليك بر روى آن ها به سايت هاى ديگر پليس فتا دسترسى پيدا 

مى كنند.



امام باقر)علیه السالم( فرمودند:
اس��ام بر پنج پايه اس��توار شده اس��ت: نماز، 
زكات، روزه، حج و واليت و به هيچ چيز به اندازه 
آنچ��ه در روز غدير ب��ه واليت تاكيد ش��ده، ندا 

نشده است.
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