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حاجی فیروز، 
خنداننده برتر سالمندان

صورتش را سیاه کرده، تا رگه های 
ن��ور را ب��ه دنیایش��ان بی��اورد؛ تا 
بخندن��د. خن��ده ای ج��وان و از 
ت��ه دل. بخندند و طاق��ت بیاورند 
روزه��ای غری��ب س��المندی را. 
اینج��ا خان��ه س��المندان صادقیه 
اس��ت. دنیایی با دیوارهای سفید 

و س��رد و س��اعت هایی ک��ه 
پی��ش نمی روند ان��گار. آدم ها 

با کلکسیون هایش��ان سرگرم اند، 
مجموعه تمبرها، سکه ها، عکس ها 
و البته خاطراتشان.  9 مهر ماه، روز 

جهانی سالمند است ...
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رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ب��ا بیان اینکه 
 افزایش تورم ت��ا ۱۰درصد قابل تحمل اس��ت اما نه 

در شرایط رکود اقتصادی گفت: در شرایط ...

مس��وول واحد موس��یقی حوزه هنری چهارمحال و 
بختیاری گفت: اج��رای گروه موس��یقی تاراز حوزه 

هنری استان، در چهارمین ...

نماین��ده ولی فقیه در کاش��ان گفت: آل س��عود چه 
بخواهد چه نخواهد دیگر نمی تواند س��لطه بر کعبه 

داشته باشد. آیت اهلل عبدالنبی نمازی ...

مردم انتظار ارزانی 
نداشته باشند

استقبال از جش�نواره موسیقی 
»تاراز« در چهارمحال و بختیاری

سلطه آل سعود بر کعبه
 ادامه نمی یابد 

رهبر انقالب در دانشگاه علوم دریایی نوشهر؛

مس�ووالن عربستان موذیگری 
می کنن�د

 عکس العمل ما خشن و سخت خواهد بود

2

دستمزد کارگران باچانه زنی های 
احساسی  تعیین نشود

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط 
فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد: دستمزد 
سال آینده کارگران تحت تاثیر چانه زنی های احساسی 
پایان س��ال قرار نگیرد.هادی ابوی گفت: همه س��اله 
جلسات بررسی دس��تمزد با حضور شرکای اجتماعی 
و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می شود و 
گروه های کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد 
وضعیت کارگران در شهرهای دیگر گزارشی علمی و 

جامع تهیه کرده و به شورای عالی ...
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معاون صنایع دس��تی کش��ور گفت: قرار است در شهر 
 تبریز که به عنوان شهر جهانی فرش ثبت شده، فرشی را

برای یادبود جان باختگان مکه ببافند و ...

نمایندگان مجل��س، ضم��ن انتقاد به ب��ی کفایتی 
مقامات عربستانی در فاجعه منا، خواستار همکاری 

مناسب از جانب آل سعود با مقامات ایرانی ...

اصفهان 11 مهر ماه 
ثبت جهانی اش را جشن می گیرد

آل س�عود به جایگاه ایران در 
منطقه حسادت می کند
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شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تعمیرات و نگهداری شبکه آبیاری آبشار را از طریق مناقصه عمومی 

با شرایط و مش��خصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در 

مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.

مبلغ پایه: حدود ۱29۱67۱277۱ ریال )دوازده میلیارد و نهصد و ش��انزده میلی��ون و هفتصد و دوازه هزار و 

هفتصد و هفتاد و یک ریال( براساس فهرست بهای پایه آبیاری و زهکشی سال ۱394

شرایط متقاضی: 

1- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری اشخاص حقوقی در رشته آب 

 sajar.mporg.ir 2- قابل مشاهده بودن بودن مشخصات رتبه بندی در پایگاه اطالع رسانی

3- داشتن ظرفیت آزادکاری به اندازه مبلغ برآورد فوق.

محل اجراء: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - شبکه آبیاری و زهکشی آبشار 

مدت اجراء: 6 ماه 

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و مکان و زمان تحویل 

پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز مهلت دارند نسبت به اعالم آمادگی 

کتبی ، ثبت نام در سایت این ش��رکت )WWW.ESRW.IR در منوی »مناقصه مزایده« در بخش »سامانه 

مناقصات امور قراردادها( و ارائه مدارک مثبته ش��رکت اقدام نماید پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از 

آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

نشانی مناقصه گزار: اصفهان - پل خواجو - بلوار آئینه خانه - جنب هالل احمر - شرکت آب منطقه ای اصفهان 

- دفتر قراردادها - کدپستی 76473-8۱646                                                             صندوق پستی 39۱.

تلفن تماس: 5-366۱536۰ داخلی ۱2۱و۱22                                                             فاکس: 366۱۱۰73    

آگ�هی من�اقص�ه 

شرکت آب منطقه ای - امور قراردادها 

نوبت اول

م الف:۱8795



 حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: مسووالن عربستان به وظایف 
خودشان عمل نمی کنند و درمواردی عکس آن عمل می کنند 
و موذیگری می کنند. ایران اگر بخواهد عکس العمل نشان دهد 

اوضاع آنها خوب نخواهد بود.
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمانده 
معظم کل قوا در مراس��م دانش آموختگی، تحلی��ف و اعطای 
سردوشی دانش��جویان دانشگاه های افس��ری ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر 

حضور یافتند.
در این مراس��م، حضرت آیت اهلل خامنه اي با اش��اره به حادثه 
تاس��ف بار و خونین منا، آن را بدلیل جان باختن هزاران نفر از 
حجاج به ویژه صدها نفر از حجاج ایراني، عزا و مصیبتي واقعي 
 براي ملت ای��ران خواندند و با اش��اره به لزوم تش��کیل کمیته 
حقیقت یاب با حضور کشورهاي اسالمي و از جمله ایران، گفتند: 
دولت عربستان در انتقال ابدان مطهر جان باختگان به وظایف 
خود عمل نمي کند و جمهوري اس��المي ایران نی��ز تاکنون با 
خویشتنداري و ادب اسالمي، حرمت برادری را در دنیای اسالم 
نگه داشته است، اما این را بدانند که اندک بي احترامی به ده ها 
هزار نفر از حجاج ایراني در مکه و مدینه و عمل نکردن به وظایف 
 براي انتقال ابدان مطهر، عکس العمل س��خت و خشن ایران را 

در پي خواهد داشت.
ایشان با اش��اره به جان باختن مظلومانه و با زبان تشنه حجاج 
در حادثه منا و عزادار ش��دن خانواده هایي که مشتاقانه منتظر 
 بازگش��ت عزیزان خود بودن��د، افزودن��د: هنوز تع��داد دقیق 
جان باختگان ایراني در این حادثه مش��خص نیست و احتمال 
افزایش آمار ب��ه صدها نفر دیگر وج��ود دارد و این حادثه، واقعا 
مصیبت بزرگي براي ملت ایران اس��ت.رهبر انقالب اس��المي 
همچنین با اش��اره به برخ��ي گزارش ها مبني ب��ر جان باختن 
احتمالي بیش از پنج هزار نفر در حادثه منا، خاطر نشان کردند: 
درحالیکه قرآن کریم خانه خ��دا را محل امنیت و حج را جایگاه 
امنیت مي داند اما اکنون باید پرسید که، »آیا این، امنیت است؟«

حضرت آیت اهلل خامن��ه اي با تاکید بر لزوم تش��کیل »کمیته 
حقیقت یاب« با حضور کش��ورهاي اس��المي و از جمله ایران، 
خاطر نشان کردند: ما فعال درباره علت این حادثه، قضاوت پیش 
از موعد نمي کنیم اما معتقدیم دولت عربستان به وظایف خود 
در قبال مجروحان حادثه منا عمل نکرده است و آنان را با حالتي 
مستأصل و تش��نه رها کرد.ایشان به مش��کالت به وجود آمده 
در انتقال بدن های مطهر جان باخت��گان حادثه منا و پیگیري 
مسووالن کشور اشاره کردند و با تاکید بر لزوم ادامه پیگیري هاي 
مسووالن، افزودند: در این موضوع، دولت عربستان به وظایف خود 
عمل نمي کند و در برخي موارد نیز موذي گري انجام مي دهد. 
رهبر انقالب اسالمي گفتند: جمهوري اسالمي ایران تاکنون از 
خود خویشتن داري نشان داده و رعایت ادب اسالمي و حرمت 
برادري در دنیای اسالم را کرده است اما این را بدانند که دست 
ایران، برتر از خیلي ها است و امکانات بیش��تري هم دارد و اگر 
بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذي عکس العمل نشان 
دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود و در هیچ صحنه هماوردی، 
حریف نخواهند شد. حضرت آیت اهلل خامنه اي با تاکید بر اینکه 

عکس العمل ایران اسالمي خشن و س��خت خواهد بود، خاطر 
نشان کردند: در دوران هشت سال دفاع مقدس، قدرت هاي شرق 
و غرب و کشورهاي اطراف از یک عنصر خبیث و فاسد حمایت 
کردند اما سرانجام همه آنها س��یلي خوردند و بر همین اساس، 
ایران را مي شناس��ند و اگر هم نمي شناس��ند، االن بشناسند.

ایشان با اشاره به حضور دهها هزار نفر از حجاج عزیز کشورمان در 
مکه و مدینه، هشدار دادند: اندک بي احترامي به حجاج ایراني 
و همچنین عمل نکردن دولت عربستان به وظایف خود در قبال 

بدن های مطهر، موجب عکس العمل ایران خواهد شد.
رهبر انقالب گفتند: جمهوري اس��المي ایران اهل ظلم نیست 
 اما ظلم و س��تم هیچکس را نیز قبول نمی کند، بنابراین حقوق 
هیچ یک از انسان ها و ملت ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان دست 
درازي نمي کند، اما اگر کسي بخواهد به حق ملت و کشور ایران 
دست درازي کند، با او برخورد محکمي خواهد شد و به لطف خدا 
توانایي این برخورد نیز وج��ود دارد و ملت ایران، مقتدر و پایدار 
است.حضرت آیت اهلل خامنه اي در بخش دیگري از سخنان خود، 
»ایمان عمیق«، »شجاعت« و »دانش« را سه عنصر بسیار مهم 
در تشکیل هویت یک نیروي مسلح خواندند و خاطر نشان کردند: 

اگر در نیروي مسلح، ایمان نباشد، روحیه ضعیف کشي به وجود 
خواهد آمد، اگر شجاعت نباشد، نیروي مسلح در هنگامه خطر، 
قادر به انجام وظیفه خود نخواهد بود و اگر دانش نباشد، ابزارهاي 

نیروي مسلح در برابر ابزارهاي طرف مقابل، ُکند خواهند بود.
ایشان هدف قرار دادن خانه ها، خیابان ها، بازار و حتي مجلس 
عروس��ي را در یمن، نمون��ه اي از ضعیف کش��ي و نبود روحیه 
ش��جاعت در یک نیروي مسلح دانس��تند و با توصیه به جوانان 
نیروهاي مسلح کش��ور براي تقویت ایمان و ش��جاعت و ابتکار 
تحقیقات��ي و دانش پژوهي، خاطر نش��ان کردند: ام��روز نظام 
اس��المي، هم نیازمند ابزارهاي جنگي س��خت و هم، ابزارهاي 
جنگي نرم است زیرا دنیاي کنونِي تحت سیطره قدرت شیاطین، 
براي انسان هاي خداجو دنیایي خطیر است و باید همواره آماده 
و مجهز بود.رهبر انقالب اسالمي علت اصلي دشمني قدرتمندان 
غاصب جهاني با جمهوري اسالمي و ملت شجاع و انقالبي ایران 
را، ایستادگي ملت در مقابل آنها و حفظ هویت و جوهره اصلي 
و حل نشدن در نظامات استکبار، برشمردند و گفتند: آمادگي 
نیروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروها، فقط به 
معناي آمادگي براي پیروزي در مقابل دشمن نیست بلکه باید 

این آمادگي، بازدارنده نیز باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اش��اره به تهدیدهاي قدرت هاي 
جهاني برضد نظام اسالمي، افزودند: ملت ایران در دوران چهار 
دهه انقالب به ویژه در هشت سال دفاع مقدس نشان داده است 
که قدرتمند و نیرومند و داراي هویت و گوهر اس��ت و در مقابل 
بدخواهان مي ایستد.ایش��ان با تاکید براینکه ملت ایران ثابت 
کرده، در مقابل اس��تکبار، مقاوم، آگاه و بصیر است و همچنین 
براي هویت خود و بشریت احترام قائل است، گفتند: ایستادگي 
 در برابر اس��تکبار، احت��رام به بش��ریت و همه ملت ها اس��ت.

رهبر انقالب اسالمي به چنگ و دندان نشان دادن هاي دشمنان 
 اش��اره و خاطر نش��ان کردند: همواره این گونه بوده اس��ت که 
 مش��ت کوبنده انس��ان هاي مومن مي توان��د آنه��ا را وادار به 
عقب نشیني کند. حضرت آیت اهلل خامنه اي در پایان، جوانان 
نیروهاي مس��لح را به بازخواني دقیق قضای��اي دفاع مقدس و 
طرح هاي عملیاتي و بازدید از مناطق عملیاتي، از منظر نظامي و 
استفاده از تجربیات پیشکسوتان توصیه کردند و خطاب به آنان 
گفتند: شما باید ِحصِن مستحکم کشور و نظام اسالمي، به معني 

واقعي کلمه باشید.

يادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1693 |پنجشنبه  9 مهر 1394 | 17 ذی الحجه  1436

نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد به بی کفایتی مقامات عربستانی 
در فاجعه منا، خواس��تار همکاری مناس��ب از جانب آل سعود با 

مقامات ایرانی شدند. 
فت��ح اهلل حس��ینی عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
 خارج��ه مجل��س در م��ورد برخورد دولت عربس��تان س��عودی 
در تحوی��ل ندادن پیکر جان باخت��گان حادثه منا به ایران اظهار 
کرد: ما باید منتظر باشیم کانتینرهای حاوی پیکر جان باختگان 
این حادثه باز شده و آمار نهایی جان باختگان کشورمان مشخص 

شود.
 وی در م��ورد اظه��ار ب��ی اطالعی دولت عربس��تان س��عودی 
در م��ورد وضعیت رک��ن آبادی و س��ایر مقام��ات نظامی ایران 
که به این کش��ور س��فر ک��رده بودند افزود: اس��ناد م��ا بیانگر 
 ای��ن اس��ت که رکن آب��ادی به منظ��ور انجام مناس��ک حج به 
عربس��تان سعودی س��فر کرده بوده وحرکات آل سعود در مورد 
مخفی نگه داشتن ورود وی به این کشور و اظهار بی اطالعی از 
وضعیت س��فیر در بیروت و سایر مقامات نظامی کشورمان شک 
برانگیز اس��ت، ضمن اینکه ما بعد از بروز حادثه سقوط جرثقیل 
احساس می کردیم که دست هایی در کار است که بعد از وقوع 

حادثه منا این شک برای مان تا حدودی به یقین تبدیل شد.
 نماین��ده م��ردم قص��ر ش��یرین در مجلس ش��ورای اس��المی 
با بیان اینکه عربس��تان س��عودی نمی تواند نسبت به سرنوشت 
 افراد ش��اخص کش��ورمان بی تف��اوت عمل کن��د، تصریح کرد: 
به طور قطع مجلس به ویژه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی به ص��ورت ویژه ای��ن موضوع را پیگی��ری خواهد کرد 
ضمن اینکه از س��ایر مسووالن کش��ور می خواهیم که از طریق 
مجام��ع بین المللی این موض��وع را به طور جدی پیگیری کنند 
 و روی س��المت افراد برجس��ته کش��ورمان حس��اس باش��ند و 
اج��ازه ندهند که دولت آل س��عود سرنوش��ت آنه��ا را به بازی 
 بگی��رد. حس��ینی تاکی��د ک��رد: اگ��ر م��ا احس��اس کنیم که 
 عربس��تان س��عودی با رکن آب��ادی به دلیل س��ابقه خصومتی 

 ک��ه ب��ا وی داش��تند، تس��ویه حس��اب ک��رده و ای��ن موضوع 
 برای مان اثبات ش��ود، ای��ن اقدام آنها را بی جواب نگذاش��ته و 

به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.
آل سعود به جايگاه ايران در منطقه حسادت می کند

مجل��س  روحانی��ون  فراکس��یون  عض��و  باق��ری   محم��د 
در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار پارلمانی میزان با بیان اینکه ش��کی 
نیست که س��وء مدیریت عربستان س��عودی عامل اصلی ایجاد 
حادث��ه منا بود، اظهار کرد: عربس��تان دولتی اس��ت که از نظر 
عقیدتی با ما مش��کالت اساس��ی دارد؛ ضمن اینک��ه آنها گروه 
افراط��ی و تندرو داع��ش را هدایت می کنند و هر کش��وری را 
 ک��ه در مقاب��ل داع��ش ایس��تاده و یا ب��ا آنها وارد جنگ ش��ود 
 را دش��من خ��ود م��ی دانن��د؛ همچنین حس��ادت آل س��عود 
ب��ه جایگاه ای��ران درمنطقه از دیگر عواملی اس��ت که باعث می 
ش��ود حتی در حادثه منا نیز با مقامات ایرانی به صورت سیاسی 

برخورد کنند.
 نماین��ده م��ردم بن��اب در مجلس ش��ورای اس��المی در مورد 
عدم صدور روادید از سوی مقامات سعودی برای مسووالن ایرانی 
افزود: ما با دولت عربس��تان سعودی کاری نداریم و نیازی نیز به 
صدور روادید از سوی آنها برای حضور مقامات ایرانی درعربستان 
سعودی نیست؛ چرا که ما با شکایت بردن به مقصر اصلی حادثه 

منا به نتیجه ای نمی رسیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت عربس��تان س��عودی بای��د در مورد 
حادثه منا پاسخگو باشد، تصریح کرد: هم اکنون دولت جمهوری 
اس��المی ایران باید تیمی متش��کل از افرادی متخصص، امین و 
شجاع انتخاب کند که شکایت ایران در دادگاه الهه را تا حصول 

نتیجه به طور جدی پیگیری کنند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس یادآور شد: جمهوری اسالمی 
ایران باید با س��ایر کشورهای اس��المی که در حادثه منا آسیب 
دیده اند، متحد ش��وند و با یک صدای واحد و حرکتی منس��جم 

این موضوع را از کانال های بین المللی پیگیری کنند.

باق��ری با بی��ان اینکه تکریم ش��هدای حادثه منا ب��ه نفع نظام 
 مق��دس جمهوری اس��المی ای��ران اس��ت، خاطر نش��ان کرد: 
این ها ش��هدایی هستند که اجرشان در پیشگاه خداوند محفوظ 
اس��ت؛ با این حال ما موظف هستیم مراس��می در شان آنها که 
برگزی��دگان به حق رب العالمین هس��تند، برگزار کنیم چرا که 
تکریم این ش��هدا در واقع احترام به خداوند و دین مبین اسالم 

است.
عربستان هنوز فاصله زيادی تا خروج از سطح يک کشور 

»عقب افتاده« دارد
س��ید حمیدرض��ا طباطبائ��ی نایین��ی عض��و هی��ات رییس��ه 
کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس ب��ا بیان اینک��ه تحویل 
ندادن پیک��ر جان باختگان ایرانی به مقامات دولتی کش��ورمان 
ش��بیه یک ش��وخی اس��ت، اظهارکرد: دولت عربستان سعودی 
نم��ی تواند پیکر ج��ان باخت��گان حادثه منا را به کش��ورهایی 
همچ��ون ایران که در انتقال آنها به کش��ور متبوع ش��ان اصرار 
 دارن��د، خ��ودداری کن��د، مطابق با قان��ون حقوق بی��ن الملل 

در قبال شناسایی و انتقال آنها مسوول هستند.
وی افزود: مطابق با کنوانس��یون های بین المللی اتباع خارجی 
که دارای هویت بوده و به هر دلیلی در کش��وری غیر از کش��ور 
خود دچار آس��یب می شوند، باید جسم آنها چه به صورت زنده 
و ی��ا فاقد روح به دولت آنها ک��ه از اتباع خود حمایت می کنند 

تحویل داده شوند.
 وی با یادآوری این که عربستان سعودی در حادثه منا آزمون بدی را 
پس داد که به چهره بین المللی خدش��ه وارد کرد، تصریح کرد: 
با وجود اینکه عربستان سعودی میزبان برگزاری مراسم مناسک 
حج بوده ولی در مقابل حفظ امنیت برای حجاج مسوول است و 
بی اعتنایی آنها نسبت به اصرارمقامات ایرانی در جهت همکاری 
با آنها برای شناس��ایی آس��یب دیدگان حادثه منا با وجود اینکه 
این اتفاق در خاک عربستان افتاده است بیانگر این است که آنها 
هنوز به بلوغ فرهنگی در عرصه بین المللی نرس��یده اند و هنوز 
 فاصله زیادی تا خروج از س��طح یک کشور عقب افتاده و تبدیل 

به یک کشور پیشرفته دارند.

نایب رییس اول مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اگر 
وطن دوستی و انقالبی بودن محمد جواد ظریف وزیر 

امور خارجه بیشتر از ما نباشد کمتر از ما نیست.
حس��ن  محم��د  المس��لمین  و  االس��الم   حج��ت 
ابوترابی فرد که ریاس��ت جلسه علنی روز چهارشنبه 
 مجل��س را برعهده داش��ت، این مطلب را در پاس��خ 
 ب��ه تذک��ر به��رام بیرانون��د نماینده م��ردم بروجرد 
در مجلس که نس��بت به دست دادن ظریف و اوباما 

اعتراض کرد، بیان کرد.
بیرانون��د که برای دومین بار به دس��ت دادن ظریف 
 ب��ا اوبام��ا در مجلس اعت��راض کرد و با اس��تفاده از 
واژه های س��خیف تاکید کرد که وزی��ر امورخارجه 
ای��ن خطا را خ��ارج از چارچوب وظای��ف خود انجام 
داده اس��ت، افزود: درحالی ک��ه صدها حاجی ایرانی 
به واس��طه جنایت سعودی ها در آغوش مرگ خفته 
یا مفقود ش��ده اند، وزیر امورخارجه به طور تصادفی 

خود را به اوباما رسانده است.
 در ای��ن هن��گام ابوترابی فرد رییس جلس��ه خطاب 
ب��ه بیرانوند گفت: ش��ما باید رعایت ادب را داش��ته 
باشید ، زیرا وزیر امورخارجه یک مقام مسوول است 

و باید ادب و احترام رعایت شود.
پ��س از اصرارهای بیرانوند، ابوترابی فرد به وی اجازه 

داد، ادامه تذکر خود را بیان کند.
 نماین��ده مردم بروجرد در مجلس گفت: ایش��ان اگر 
ب��ه عنوان وزی��ر امورخارج��ه این خطا را ک��رده از 
چارچ��وب وظایف، اختیارات و سیاس��ت های نظام 

تخطی کرده و باید مجازات شود.
وی ادام��ه داد: مل��ت رش��ید ایران س��ال ها اس��ت 

ت��اوان رفتار کریه و ش��یطانی آمری��کا را می دهد و 
 هنوز بس��یاری از ش��هدای ما به خانه بازنگشته اند، 

آمریکا قصد ریشه کنی ملت ایران را دارد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین گفت: 
ایران فروختنی نیست و در رگ های ایران خون های 

غیرت جاری است، ایران تسلیم آمریکا نخواهدشد.
ش��عار  نماین��دگان  بیرانون��د  س��خنان  از   پ��س 
مرگ بر آمریکا س��ردادند. ابوترابی فرد نایب رییس 
اول مجلس نیز در پاس��خ به این تذکر بیرانوند گفت: 
اگ��ر غیرت دینی و دفاع از انق��الب و رهبری معظم 
انقالب و خون ش��هدا اف��رادی مانند آق��ای ظریف 
بیشتر نباشد، کمتر نیس��ت و ممکن است براساس 
تصمیم��ی اقدامی کرده باش��د و رفتار آنها مورد نقد 
بنده و شما باشد؛ اما این بنا نیست، برای یک انسان 
یا افرادی که در زندگی خود نش��ان دادند در مسیر 
 انقالب، ام��ام )ره( و رهبری هس��تند و ایفای نقش 
می کنند با ادبیاتی که شایس��ته نیس��ت، اس��تفاده 
 کنی��م. وی ادام��ه داد: ما خطوط قرمزی را نس��بت 
ب��ه آمریکا داری��م و ملت ای��ران جنای��ت آمریکا را 
فرام��وش نخواهد کرد و امروز هم چالش��ی که ما در 
دنیای اس��الم، در عربستان س��عودی، سوریه و یمن 
ناش��ی از سیاس��ت های مذبوحانه مخال��ف منافع با 
 ملت اسالم است که توسط سیاستمداران آمریکایی 
رقم می خ��ورد. نماین��ده مردم ته��ران در مجلس 
اف��زود: قطعا ملت ایران و مجلس ش��ورای اس��المی 
 رفتار قاطعی نس��بت به اعمال س��ردمداران آمریکا 
خواهد داشت و رصد خواهد کرد تا خدای ناخواسته 
آنها نتوانند کمترین زمینه ای برای نفوذ ایجاد کنند.

در گفت و گو با نمايندگان مجلس مطرح شد؛

آل سعود به جايگاه ايران در منطقه حسادت می کند
ابوترابی فرد: 

وطن دوستی ظريف کمتر از ما نیست
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رهبر انقالب در دانشگاه علوم دريايی نوشهر:

مسووالنعربستانموذیگریمیکنند
 عکس العمل ما خشن و سخت خواهد بود

هفته گذشته  12 نماینده مجلس در تذکری به وزرای اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خواس��تار مقابله جدی با جریان چند صد نفری نفوذی س��رویس های جاسوسی غربی در 

روزنامه و رسانه های زنجیره ای شدند.
بر این اساس کریمی قدوسی، نوباوه، سالک، ذو االنوار، بیرانوند، حاجی دلیگانی، پژمان فر، 
آش��تیانی، نبویان، کوچک زاده، حس��ینی و آقاتهرانی نمایندگان مش��هد، تهران، اصفهان، 
ش��یراز، بروجرد، شاهین شهر، مش��هد، قم، تهران، قزوین و تهران از جمله این نمایندگان 
 بودند. رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان یکی از امضاکنندگان 
این تذکر، با اعتقاد به اینکه جریان چند صد نفری نفوذی س��رویس های جاسوس��ی غربی 
در روزنامه ها و رس��انه های زنجیره ای ایران نفوذ کرده اس��ت، اظهار کرد: اوباما از ابتدا به 
دنبال ایجاد تغییر در س��اختار حکومت جمهوری اسالمی ایران بوده و با کمک کشورهای 
 مس��تکبر غربی برای تجدید ب��روز ناآرامی های پیش از پیروزی انقالب اس��المی در ایران 

تالش می کند.

می خواهند در پساتحريم عنان حکومت را به دست آمريکا و انگلیس بسپارند
حجت االس��الم احمد س��الک بدون ارایه هیچ توضیحی در خصوص حضور س��رویس های 
جاسوس��ی در میان رس��انه های زنجیره ای اف��زود: آن ها می خواهند با اس��تفاده از فرصت 
 پیش آم��ده در زمان پس��اتحریم عنان حکومت را به دس��ت آمریکا و انگلیس بس��پارند و 
ب��ا گزارش ه��ا، تحلیل ه��ا و یادداش��ت های خ��ود زمین��ه نف��وذ دش��من نه تنه��ا در 
 زمینه ه��ای اقتص��ادی، بلک��ه در بخش ه��ای فرهنگ��ی، اجتماع��ی و سیاس��ی را نی��ز 

فراهم کنند.
وی با اذعان به اینکه جاسوس های غربی از طریق رسانه های داخلی در حال نفوذ در ایران 
هس��تند، اظهار کرد: این رس��انه های زنجیره ای که همه آن ها را می شناس��ند، در ماه های 
اخیر با اس��تفاده از واژه های اس��الم رحمانی و انقالب57 به جای انقالب اس��المی عالوه 
برکم رنگ ک��ردن نقش جمهوریت و اس��المیت نظام به دنبال کم رنگ کردن ش��عارهای 
ارزش��ی انقالب مانند مرگ بر آمریکا نیز هستند؛ آن ها در نوشته های خود روابط حسنه با 

 کشورهای جهان را تبلیغ می کنند و به دنبال راهی برای اعتمادسازی میان ایران و آمریکا 
هستند.

رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه پذیرش محوریت 
والیت فقیه در حاکمیت برای برخی رس��انه های زنجیره ای کش��ور دش��وار است، توضیح 
داد: جریان نفوذی جاسوس��ی در کش��ور به ش��کلی آرام و از طریق رسانه های داخلی و با 
 زیر س��وال بردن اصل نظام برای تغییر حاکمیت جمهوری اس��المی ایران تالش می کند و 
 ب��ه همین دلیل نیز الزم اس��ت وزرای مس��وول کابین��ه به ویژه وزرای اطالعات و ارش��اد 

هر چه سریع تر در این زمینه چاره اندیشی کنند.
سالک در واکنش به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر چگونگی احراز ادعای نفوذ سرویس های 
جاسوس��ی در برخی رسانه ها، درحالی که فریاد می کشید، گفت: فکر می کنید با چه کسی 
صحبت می کنید؟! من لزومی به ارایه توضیحات در این زمینه به ش��ما یا رسانه های دیگر 
نمی بینم؛ شما در تالش برای گرفتن »آتو« از من برای اسم بردن نام این رسانه ها هستید 
و من دلیلی برای پاس��خ گویی نمی بینم؛ هویت این رسانه ها معلوم است؛ مگر شما در این 

کشور قلم نمی زنید؟!
سرويس های جاسوسی مستقر در منطقه با رسانه های داخلی مرتبط شده اند

همچنی��ن عض��و کمیس��یون برنامه وبودج��ه مجلس ش��ورای اس��المی که یک��ی دیگر 
از نماین��دگان اصفهان��ی امضاکنن��ده ای��ن ط��رح ب��ود بدون اش��اره به ش��خص خاصی 
در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه ای��ن ط��رح پیش��نهاد کدام ی��ک از نماین��دگان مجلس 
بوده اس��ت، گفت: این مس��اله مش��خصی اس��ت، ه��ر فردی ک��ه در اول لیس��ت تذکر 
 ق��رار گی��رد پیش��نهاددهنده اصل��ی تذکرات مطرح ش��ده در مجلس ش��ورای اس��المی 

است.
 حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه اطالعاتی در خصوص نفوذ سرویس های جاسوسی 
در برخی رس��انه های خاص در دس��ت است، اظهار کرد: این سرویس ها پایگاه های اصلی و 
اتاق های فکر خود را در برخی کش��ورهای منطقه مس��تقر کرده و از طریق واسطه هایی با 
رسانه های داخلی که به صورت عام در فضای فرهنگی کشور فعال هستند مرتبط شده اند.

وی با تاکید بر اینکه از آوردن هرگونه اس��می دراین ارتباط معذور هس��تم، در بیان علت 
جمع آوری تنها 12 امضا برای این تذکر خاطرنش��ان کرد: تعداد امضاهای جمع آوری شده 
برای تذکرات به زمان نمایندگان پیش��نهاد دهنده آن بستگی دارد؛ این در حالی است که 
بر اساس قانون یک تذکر تنها با دو امضا نیز از وجاهت قانونی قابل قبول برخوردار است و 

این دلیلی برای ایراد گرفتن به این تذکر نیست.

کلید واژه های سالک برای شناسايی جاسوسان رسانه  ای

نشست دانشگاهیان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد صبح امروز 
با حضور جمعی از مس��ووالن این دانش��گاه، نمایندگان مجلس و 
دانشجویان برگزار ش��د. بنابراین گزارش دانشگاهیان واحد علوم 
و تحقیقات دانش��گاه آزاد در پایان این نشس��ت با قرائت بیانیه ای 
خواستار انتقال مدیریت حج به کشور های اسالمی شدند.در ابتدای 
این بیانیه آمده است: حج 1394 با وجود حوادث ناگوار به روزهای 
پایانی خودش می رسید که ناگهان روز عید قربان شاهد سند دیگری 
بر بی کفایتی و بی لیاقتی آل سعود در تجمع بزرگ مسلمانان شاهد 
 بودیم و ه��زاران نفر از حاجیان در س��رزمین آرزوه��ا، قربانی این 
بی کفایتی و ضعف مدیریتی مجریان ح��ج گردیده و جان به جان 
آفرین تس��لیم نمودند و هزاران نفر دیگر مجروح شدند .در بخش 
دیگری از این بیانیه عنوان ش��ده اس��ت: درود خداوند بر آنان که 
 لحظه جان دادن ندای یا حسین بر لب داشتند و صلوات خداوند بر 
ضیوف الرحمن که غسل آخر عمرشان را در مناسک حج انجام دادند 
و لباس آخرت خود را بر تن کردند و در سرزمین آسمانی دار فانی را 
وداع گفته و مثال امام شهیدشان حسین)ع( که حجش ناتمام ماند از 
آن سرزمین سفر کردند.دانشگاهیان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد تاکید کردند: ما دانش��گاهیان این فاجعه ناگوار و دردناک که 
موجبات تاثر قلوب مسلمین جهان و هر انسان آزاد اندیشی را فراهم 
کرد به محضر امام عصر )ع( ، رهبر فرزانه انقالب و ملت شریف ایران 
خصوصا بازماندگان حادثه عظیم منا تسلیت عرض نموده و برای روح 
این عزیزان علو درجات را از خداوند منان خواستاریم .در ادامه اظهار 
شد: ما دانشگاهیان ضمن اعالم برائت و انزجار نسبت به بی کفایت 
 و بی صالحیت ب��ودن رژیم آل س��عود برای تامی��ن امنیت حجاج 
بیت اهلل الحرام و ضیوف رحمانی، و ابراز هم��دردی با خانواده های 
عزادار ایران و جه��ان، همین طور ضمن حمایت و تش��کر از اعالم 
مواضع رهبر معظم انقالب و تأس��ی از فرمایش��ات ایشان ، حادثه 
عظیم و دلخراش س��رزمین منا را به دلیل بی تدبیری و بی لیاقتی 
رژیم آل سعود دانسته و دولت سعودی را موظف می دانیم مسوولیت 
س��نگین این حادثه تل��خ را بپذیرد و به ل��وازم و قاع��ده ی حق و 
 انصاف عمل کند و از هم��ه مهم تر از تاری��خ درس عبرت گرفته و 
 مدیریت ها را از جوانان بی خرد خود بگیرند.در ادامه آمده اس��ت: 
از دولت محترم  نیز در خواس��ت می کنیم با جدی��ت تمام فاجعه 
 انسانی در سرزمین وحی را پیگیری کند و در مقابل بهانه جویی های 
آل س��عود از حقوق قانونی ،ش��رعی، عرفی و بین المللی زائران و 
ش��هیدان دفاع بی ش��ائبه نماید.در پایان این بیانیه تاکید شد: ما 
دانشگاهیان خواستار اقدام شایسته و بایس��ته سازمان کنفرانس 
اسالمی و سران کشورهای مس��لمان در تنبیه این رژیم در جهت 
توقف کشتار مسلمانان و جلوگیری از بروز فجایعی از این قبیل که 
درس��رزمین منا اتفاق افتاده و قلوب مسلمین جهان را در روز عید 
بزرگ قربان به درد آورد، هستیم . اقدامات جنگ طلبانه ی این رژیم 
و فاجعه رخ داده در جهت اثبات ناالیقی و بی کفایتی آل س��عود و 
عدم صالحیت عربستان برای کلید داری و خادمیت حرمین شریف 
است و خواستار انتقال مدیریت حج به کشور های اسالمی هستیم.

مديريت حج بايد به کشورهای 
اسالمی واگذار شود



خبر
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در حالی رییس کانون سراسری انبوه سازان چند روز پیش به موافقت 
بانک مسکن با پرداخت تسهیالت شناور ۱۰۰میلیونی ساخت اشاره 
 کرد که خبر می رس��د طی هفته آین��ده تفاهمنامه این تس��هیالت

 بین بانک مسکن و کانون انبوه سازان به امضا می رسد.
 رییس کانون سراس��ری انبوه سازان کش��ور از اعالم آمادگی رسمی

 بانک مسکن برای پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن 
خبر داد و گفت: این تس��هیالت بدون س��پرده گذاری بوده و پس از 

دوران ساخت به خریداران منتقل می شود.
جمشید برزگر با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی انبوه سازان به وزارت 
راه و شهرسازی، اظهار کرد: این پیشنهاد در شورای برنامه ریزی برنامه 

ششم توسعه در بخش مسکن مطرح و به دولت ارائه شده است.
وی با ابراز در برخی از اس��تان ها در حال معرفی ب��رای دریافت این 
تس��هیالت هس��تیم بیان کرد: این تس��هیالت به اعض��ای انجمن 
انبوه سازان پرداخت می شود. متناس��ب با جذب منابع، بانک مسکن 

تسهیالت به صورت شناور به انبوه سازان پرداخت می  کند.
وی با اعالم این که این تس��هیالت به پروژه های��ی تعلق می گیرد که 
حداقل باالی 2۰ درصد پیشرفت داشته باشد و کارشناس بانک مسکن 
آن را تأیید کند، یادآور شد: پیش��نهاد نرخ سود ۱4درصدی را برای 

این تسهیالت داده ایم.
در حالی هنوز مدیران بانک مس��کن واکنش��ی به اظه��ارات برزگر 
نشان نداده اند که خبر می رسد طی هفته آینده تفاهمنامه پرداخت 
تسهیالت شناور به انبوه سازان )تا س��قف ۱۰۰ میلیون تومان( بین 
کانون سراسری انبوه سازان کشور و بانک مس��کن امضا می شود. در 
صورت اجرایی شدن این برنامه پیش��نهادی انبوه سازان باید منتظر 
جنب و جوش در بخش ساخت و ساز کشور بود، احتماالً از سال آینده 
بر تعداد پروانه های صادرش��ده س��اختمانی افزوده می شود، هرچند 

نمی توان خیلی به خروج بازار مسکن از رکود تاریخی امیدوار بود.

وام ۱۰۰میلیونی ساخت مسکن 
هفته آتی نهایی می شود

بررس��ی وضعیت بودجه کشور از س��ال ۱384 تا پایان 
سال ۱394 نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته باالترین 
نرخ وابستگی به نفت در سال های ۱385 و ۱387 اتفاق 

افتاده است .
وابستگي بودجه به نفت در ۱۰ سال گذشته نصف شده 
است . بررسي ها نشان مي دهد حجم وابستگي بودجه 
ایران به نف��ت از 3/68 درصد در س��ال ۱384 به حدود 

سال 5/3۱ درصد در سال ۱394 کاهش یافته است .
پیش بیني ه��ا حکای��ت از آن دارد که روند کاهش��ي 
وابستگي نفت به بودجه در سال آینده نیز تداوم خواهد 
یافت و اهداف تعیین شده در بخشنامه بودجه سال آینده 
نش��ان مي دهد در صورت تحقق اهداف این رقم به 3۰ 

درصد خواهد رسید .
 ب��ر اس��اس بررس��ي ه��اي ص��ورت گرفت��ه در مرکز 
پژوهش هاي مجلس، دولت پیش��ین، یکي از باالترین 
نرخ هاي وابس��تگي به نفت را در ایران تجربه کرده و از 

نفت��ي تری��ن نظر بعضي از اقتصاددانان 
فته دولت تاریخ ایران لقب  گر

اس��ت. درآمده��اي 
ب��االي نف��ت در 

دوران تص��دي 
ای��ن دولت 

س��بب 
 ، ش��د

حجم وابس��تگي بودجه به نفت رش��دي قابل توجه را 
تجربه کند . هر چند در این س��ال ه��ا دولت ملکف بود 
نسبت به واریز مازاد درآمد ارزي به حساب ذخیره ارزي 
و سپس واریز بخش��ي از درآمد نفت به صندوق توسعه 
ملي براي ایج��اد ذخیره ارزي مقبول اق��دام کند اما در 
عمل برداش��ت هاي مکرر مانع از تحقق این هدف شد. 
احمد توکلي نماینده اصولگ��راي مجلس پیش از این از 
واژه جارو کردن براي نش��ان دادن شیوه برخورد دولت 
دهم با صندوق توسعه ملي اس��تفاده نمود و اعالم کرد: 

ذخیره ارزي جارو شده است .
 برآورده��ا حکای��ت از آن دارد در ش��رایطي که دولت 
احمدي نژاد ب��ا بودجه اي که 3/43 درص��د آن به نفت 
وابستگي داشت در نهاد ریاست جمهوري مستقر شد، با 
اتخاذ سیاست هایي حجم وابستگي را حتي تا 69 درصد 

نیز باال برد .
 کاهش وابس��تگي بودجه ب��ه نفت در تمام س��ال هاي 
گذشته در دس��تور کار مس��ووالن قرار داشته است. در 

حالي که خاتم��ي اولین دوره ریاس��ت 
جمهوري اش را با وابستگي 68 

درصدي بودجه به نفت 

به پایان برد در دومین دور ریاس��ت جمهوري توانست 
وابستگي بودجه به نفت را با کاهشي 25 درصدي روبه رو 
کند اما در اولین سال فعالیت دولت عدالت محور حجم 
وابس��تگي بودجه به نفت دوباره رشدي 25 درصدي را 
تجربه کرد تا دس��تاوردهاي چهار س��اله از میان برود . 
تشدید تحریم ها از س��ال ۱39۰ به بعد سبب شد سهم 
نفت در بودجه به محدوده 5۰ درصدي برسد. محمدباقر 
نوبخت کاهش وابس��تگي بودجه به نفت در س��ال هاي 
اخیر را ن��ه از روي اختیار ک��ه جبر و اضطرار ناش��ي از 
کاهش توامان صادرات و قیمت نفت مي داند اما مي گوید 
دولت قصد دارد کاهش وابستگي به نفت را حتي در دوره 

رونق نفتي نیز ادامه دهد .
 بررس��ي وضعیت بودجه کشور از س��ال ۱384 تا پایان 
سال ۱394 نشان مي دهد در ۱۰ سال گذشته باالترین 
نرخ وابستگي به نفت در سال هاي ۱385 و ۱387 اتفاق 
افتاده است . در این سال ها بیش از 69 درصد بودجه از 

نفت تامین شده است.
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رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بی��ان اینکه افزایش 
تورم تا ۱۰درصد قابل تحمل اس��ت اما نه در ش��رایط رکود 
اقتصادی گفت: در شرایط رکودی، اشتغال کاهش و بیکاری 
افزایش یافته است و تحصیلکرده ها با مشکالت جدی برای 

اشتغال مواجه هستند.
ارسالن فتحی پور با اشاره به این موضوع که بسیاری از افراد  
معتقد به ارزانی کاالها بودند، گفت: با اعالم نرخ ارز این افراد 
متوجه ش��دند که هیچ ارزانی در کار نیست و به دلیل رکود 

بازار ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد.
نماینده مردم کلیبر، خدآفرین و هوراند درمجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه ب��ازار و مص��رف کنن��دگان بدانند 
 که هی��چ چیز ارزان نمی ش��ود، اف��زود: مبادل��ه کنندگان 
تج��اری و بنگاه ه��ای اقتص��ادی بدانند که ما ش��اهد هیچ 
 تغییر قیمتی نخواهیم بود مگراینکه افزایش قیمت داش��ته 

باشیم.
فتحی پور با تاکید براینکه مردم باید آگاه شوند که درآینده 

چیزی ارزان نخواهد ش��د، تاکید ک��رد: انتظ��ار ارزانی در 
ش��رایطی اس��ت که نرخ دالر برای بودج��ه 95 رقم 3۱۰۰ 
 تومان پیش بینی شده اس��ت که به معنای گران شدن بازار

 است.
وی با بیان اینکه دولت باید ثبات اقتصادی درکش��ور ایجاد 
کند،ادامه داد:وجود تورم در کش��ور در قیاس با رکود بهتر 
است،در شرایط رکودی اش��تغال کاهش و بیکاری افزایش 
یافته است و تحصیلکرده ها با مشکالت جدی برای اشتغال 

مواجه هستند.
فتحی پور با تاکید ب��ر اینکه باید از ش��رایط رکودی خارج 
شویم، تصریح کرد: افزایش نرخ رشد تورم 5 الی ۱۰ درصدی 
قابل تحمل است، اما شرایط رکودی که تولید را فلج می کند 

قابل حل نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اش��اره به اظهارات وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره بیکار شدن یک نفر در هر 
پنج دقیقه در کشور، افزود:  ساماندهی نظام تولید و توزیع از 

پایه های اصلی حل این مشکالت است.
فتحی پور با بی��ان اینکه در ش��رایطی هس��تیم که بدهی 
دولت به بانک ها ۱3۰ هزارمیلی��ارد تومان و معوقات بانکی 
۱۰۰ هزارمیلیارد تومان اس��ت، ادامه داد: 77 هزارمیلیارد 
 تومان دارایی بانک ها نیز س��پرده نزد بانک مرکزی اس��ت 
و تعه��دات بانک ها به ط��رف های خارجی ه��م باید به آن 

اضافه کرد.
 وی با اش��اره به جلس��ه کمیس��یون اقتصادی با س��ازمان

 امور مالیاتی اظهارداشت: اعتقاد داریم که مالیات برارزش 
افزوده بدون پیچیدگی های فعلی باید کارشناسی شود و در 
 یک مرحله از مصرف کننده نهایی دریافت و ش��فاف سازی 

شود. 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
براینکه تحریک بازار در ش��رایط کنونی اقتصادی کشور از 
هرچیز دیگری مهم تر است،تصریح کرد:اگر به آگاه سازی 

جامعه کمک شود حتما بازار تکان خواهد خورد.

خبر

مدیر کل غ��الت و نباتات علوف��ه ای وزارت جه��اد کش��اورزی از تولید حدود 
۱/8میلیون تنی برنج در س��ال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
واردات برنج ممنوع بود و این ممنوعیت تا پایان آبان ماه ادامه دارد و پس از آن بر 

اساس نیاز کشور، واردات و تعرفه های واردات برنج مدیریت می شود.
کاظم خاکسار اظهار کرد: در دو استان شمالی مازندران و گیالن مجموعا 448 
هزار هکتار از شالیزارها زیرکشت برنج رفت که برآورد می شود حدود دو میلیون 
و 8۰۰ هزار تن شلتوک از این سطح برداش��ت و حدود یک میلیون و 8۰۰ هزار 

تن برنج سفید تولید شود.
برداشت برنج تا دو سال دیگر به طور کامل مکانیزه می شود

وی افزود: در استان مازندران 2۱۰ هزار هکتار و در استان گیالن 238 هزار هکتار 
از شالیزارها زیر کشت برنج رفتند که حدود 85 درصد برنج در استان گیالن به 
صورت مکانیزه برداشت شد و پیش بینی می شود طی دو سال آینده برداشت این 

محصول به صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه انجام شود.
قیمت منطقی هر کیلوگرم برنج ایرانی 8۰۰۰ تومان است

مدیر کل غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که بازار برنج 
به خرید تضمینی نیاز ندارد، گفت: قیمت برنج همواره قیمت متعادلی است؛ به 
گونه ای که قیمت های بازار باالتر از نرخ خرید تضمینی اعالم شده از سوی دولت 
است؛ بنابراین نیازی به خرید تضمینی برنج احساس نیست. به عنوان مثال هر 
کیلوگرم برنج طارم و هاشمی در بازار به طور متوس��ط 75۰۰ تا 8۰۰۰ تومان 
فروخته می ش��ود که قیمت منطقی برای تولیدکننده و مصرف کننده به شمار 
می رود. خاکسار ادامه داد: هزینه تولید هر کیلوگرم برنج بر اساس هزینه های تمام 
شده این محصول کیلویی 45۰۰ تا 53۰۰ تومان متغیر بوده است. اما هزینه تولید 
محصوالت کشاورزی مانند برنج در ایران باالست و باید با استفاده از مکانیزاسیون 
و ارقام جدید در راس��تای افزایش عملکرد محصول، بتوانیم هزینه های تولید را 
برای تولیدکنندگان کاهش دهیم. وی گفت: رقم جدید برنج گیالنه به تازگی در 
استان گیالن معرفی شد که برخالف معرفی نشدن به صورت رسمی با افزایش 
عملکرد در واحد سطح نشان داده است که اگر بتوانیم با معرفی این ارقام، استفاده 
از مبارزه بیولوژیک و مکانیزاسیون در کاش��ت و برداشت پیش رویم می توانیم 

ضریب خود اتکایی تولید برنج در کشور را افزایش دهیم.

ممنوعیت واردات برنج تا آخر آبان

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه دستمزد واقعی کارگران با 
نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد، ابراز امیدواری کرد: دستمزد سال آینده کارگران تحت 

تاثیر چانه زنی های احساسی پایان سال قرار نگیرد.
هادی ابوی گفت: همه ساله جلسات بررسی دس��تمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان 
دولت، کارفرما و کارگر برگزار می ش��ود و گروه های کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد 
وضعیت کارگران در ش��هرهای دیگر گزارش��ی علمی و جامع تهیه کرده و به شورای عالی کار 

می برند.
وی گفت: اگرچه جلسات دستمزد در پایان سال همواره احساسی تمام می شود و به گزارش هایی 
که از سبد معیشت کارگران ارائه می کنیم توجه نمی شود اما نمایندگان کارگران ناامید نیستند 
و اگر تالش هایشان به نتیجه نرسد در قبال حقی که جامعه کارگری برگردن آنها دارد تا لحظه 

آخر به وظیفه خود عمل می کنند.
ابوی با اشاره به آغاز جلسات دستمزد سال 95 کارگران گفت: بر اساس نامه معاونت روابط کار 
وزارت کار گروه های کارگری باید کمیته های دستمزد خود را فعال کنند و پیشنهادات مورد نظر 
در مورد مزد سال آینده را ارائه بدهند که خوشبختانه کمیته دستمزد کانون از ابتدای سال فعال 
است و بر مبنای نرخ تورم، خط فقر و دیگر شاخص های موجود کار بررسی وضعیت کارگران در 

سراسر کشور را برعهده گرفته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور بخش اعظمی از دریافتی کارگران را صرف 
هزینه های مسکن دانست و درباره پایین آمدن نرخ تورم و تاثیر آن بر سبد معیشت کارگران گفت: 
اگر نرخ تورم پایین آمده است چرا کارگران همچنان به سختی امرار معاش می کنند. اگر معامالت 
مسکن انجام نمی شود به منزله پایین آمدن تورم نیست ممکن است تورم کاهش یافته باشد ولی 

کرایه  ماشین ها پایین نیامده است که تاثیری در زندگی آنها نداشته باشد.
به گفته وی هزینه زندگی کارگران به دلیل باال بودن نرخ اجاره بها، سوخت، حمل و نقل و اقالم 
اساسی معیشتی باال است و همین امر موجب شده تا کارگران نسبت به پایین آمدن تورم تردید 

داشته باشند.

 معاون مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه برنامه ای برای حذف
 کارت سوخت بنزین نداریم، گفت: کش��ورهای ونزوئال، عراق و سوریه خواستار در اختیار گرفتن 

دانش و سامانه هوشمند سوخت شده اند.
منصور ریاحی در حاشیه همایش سراسری جایگاه داران سوخت و فرآورده های نفتی کشور، اظهار 
داشت: این کارت برای اهداف متعددی طراحی ش��ده که یکی از آنها بحث سهمیه بندی بود. وی 
خاطر نشان کرد: واقعی سازی نرخ بنزین با هیچ راهکاری به جز استفاده از کارت هوشمند سوخت 
امکانپذیر نبود و در طی هشت سال گذشته، کارت سوخت توانس��ت به آرامی قیمت بنزین را به 

قیمت واقعی نزدیک سازد.
این مقام مسوول اظهار داشت: بهره گیری از کارت س��وخت و اجرای سهمیه بندی، بنزین ۱۰۰ 
تومانی در طی هشت سال به قیمت ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که البته هنوز به طور کامل واقعی 
نشده است. وی با بیان اینکه بخشی از کاربردهای این کارت مربوط به سوخت گیری است، گفت: 
این کارت برای جمع آوری اطالعات نیز کاربرد دارد به طوری که اطالعات جمع آوری شده از طریق 

این کارت به مدیریت مصرف سوخت در کشور کمک می کند.
ریاحی در خصوص بالاستفاده ماندن کارت های سوخت شخصی و افزایش استفاده از کارت سوخت 
جایگاه داران نیز گفت: ما به دنبال ایجاد راهکاری هستیم تا مردم را برای استفاده از کارت سوخت، 
تشویق کنیم. وی برنامه تدوین سناریو برای کاربردهای جدید کارت سوخت را اطالع رسانی کرد 
و اظهار داشت: پس از اینکه تاییدیه ها و مجوزهای الزم اخذ شود، جزییات این سناریو اعالم خواهد 
شد. معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: احتمال دارد هم مشوق های 
قیمتی و نیز راهکارهای غیرقیمتی برای تشویق استفاده از کارت سوخت را در دستور کار قرار گیرد.

ریاحی اضافه کرد: نهایی سازی سناریوهای جدید استفاده از کارت سوخت، به مصوبه های وزارت 
نفت، شورای اقتصاد وسایر مراجع قانونی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه سامانه کارت هوش��مند به عنوان یکی از بزرگترین طرح های IT در خاورمیانه 
مطرح است، اظهار داشت: کشورهای ونزوئال، عراق و سوریه به دنبال دسترسی به این سامانه بوده 

و خواستار دانش استفاده از آن هستند.

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: 
سازمان ملی استاندارد در مقابل ایمنی 
و سالمت مردم مسوول اس��ت و اجازه 
نمی ده��د توزی��ع کااله��ای واردات��ی 
غیراس��تاندارد س��المت ش��هروندان 
را تهدید کن��د و کااله��ای خارجی که 
سالمت مردم را به خطر می اندازند را به 
کشور مبدأ برمی گرداند. نیره پیروزبخت 
اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد توجه 
و دقت زیادی در کنترل کاالهای وارداتی 
به کشور دارد و اجازه نمی دهد کاالهای 
بی کیفیت خارج��ی به مص��رف مردم 
برس��د. وی افزود: براین اس��اس بدون 

اغراق باید گفت که تعداد کاالهای خارجی که مشمول استاندارد اجباری هستند از تعداد کاالهای 
ایرانی بیشتر است. پیروزبخت ادامه داد: عالوه براین، شرکت های بازرسی سازمان استاندارد در 
کشورهای مختلف مستقر هستند و وظیقه صدور گواهینامه صادرات و کنترل کیفیت کاالهای 
وارداتی به کش��ور را به عهده دارند. وی اضافه کرد: هرچند س��ازمان ملی استاندارد سعی دارد 
کاالهای وارداتی را در مدت زمان کوتاهی در گمرک نگه دارد ولی درهمین مدت زمان آزمایش ها 

و بررسی های الزم برای کنترل کیفیت کاالها را به خوبی انجام می دهد.
پیروزبخت گفت: تاکنون محموله های زیادی از کاالهای وارداتی به استان های مختلف از جمله 
البرز به دلیل عدم رعایت فاکتورهای استاندارد ایران به کشورهای مبدأ و تولید کننده بازگردانده 
شده اس��ت. وی ادامه داد: هر از گاهی شاهد انتش��ار ارجاع محموله هایی از کاالهای وارداتی به 
کشورهای مختلف در جراید هس��تیم که این نشان دهنده جدیت س��ازمان ملی استاندارد در 

کنترل کیفیت این کاالهاست.

دستمزد کارگران با چانه زنی های احساسی
 تعیین نشود

یک مقام مسوول:

کارت سوخت،حذف نمی شود
رییس سازمان ملی استاندارد ؛

کاالهای وارداتی غیر استاندارد را مرجوع می کنیم

فتحی پور: 

مردم انتظار ارزانی 
نداشته باشند

وابستگی به نفت در کدام 
سال  اتفاق افتاد؟

باالترین نرخ 
بررسی وابستگی بودجه به نفت؛
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خبردر حال انقراض

ــت: مطابق  ــتان فارس گف ــت اس ــركل حفاظت محيط زيس مدي
ــى قطرويه  ــبانه روز در پارك مل ــه ش ــمارى كه به مدت س سرش
ــت پايش ،  ــا همكارى معاون ــده بهرام گور ب و منطقه حفاظت ش
ــان و محيط  ــن اداره كل و حضور كارشناس اداره حيات وحش اي
ــكل هاى مردم نهاد انجام پذيرفت وطبق بررسى هاى  بانان و تش
ــه از توليد مثل  ــن منطق ــيايى در اي ــر آس ــل آمده، گورخ به عم

قابل توجهى برخوردار مى باشد.
ــن منطقه  ــاى اي ــمارى ه ــه سرش ــزود: نتيج ــوى اف ــزه ول حم
حاكى از وجود نزديك به 651 راس گورخر ايرانى است كه اين آمار 

افزايش قابل توجهى  را نسبت به سنوات گذشته نشان مى دهد.
ــظ حيات وحش  ــتگاه براى حف ــن مطلب كه زيس وى  با بيان اي
ــرايط مطلوبى  ــت و ش ــن امني ــد، گفت: اي ــى باش ــت م در اولوي
ــان از تالش هاى شبانه روزى  كه در منطقه مشاهده مى شود، نش

محيط بانان اين منطقه دارد.
ــن اداره كل  ــى اي ــات حفاظت ــن اقدام ــم تري ــه مه وى  در ادام
در جهت حفاظت از اين گونه ارزشمند  را علت يابى بيمارى هاى 
ــوص رفتار، وضعيت  ــه ، انجام مطالعات در خص احتمالى اين گون
ــتگاه آن ها و همچنين انجام تغييرات الزم به منظور  تغذيه و زيس
ــب تر،  ــتگاهى مناس ــرايط زيس ــود وضعيت تغذيه، ايجاد  ش بهب
حفاظت بهينه و اليروبى مستمر چشمه و آبشخورهاى آن  و غيره، 
دانست كه باعث  شده تا گورخرهاى استان فار س در حال حاضر 

از شرايط  زيستگاهى بهترى برخوردار باشند.
به گفته ولوى،746 راس كل وبز،526 راس قوچ و ميش و همچنين 

40راس كره(نوزاد گورخر)  در اين منطقه سرشمارى شدند. 

تعداد گورخر هاى منطقه بهرام گور 
افزايش چشمگيرى داشته است

                در اعماق فضا

ــا اعالم كرد قرار است نشست خبرى مهمى عصر دوشنبه  اوايل اين هفته ناس
ــرده بردارد. ــا در آن، از يكى از رازهاى مريخ پ ــزار كند ت (به وقت ايران) برگ

ــان در خصوص ماهيت اين   با اعالم اين خبر، گمانه زنى ها در ميان كارشناس
ــانه هايى از حيات در مريخ را  ــد. برخى اعالم خبر پيدا شدن نش خبر آغاز ش

در اين نشست خبرى محتمل مى دانستند.
سرانجام اين نشست با حضور دانشمندان برجسته ناسا كه پيش تر مطالعاتى 
در خصوص وجود آب در مريخ داشتند، برگزار شد. آن ها در مقابل خبرنگاران 
ــدن  ــدارك قطعى از جارى ش ــالم كردند م ــى اع ــاى تلويزيون و دوربين ه

آب بر سطح مريخ پيدا كرده اند.
ــيد  ــه نظر مى رس ــين ب ــاس مطالعات پيش ــه براس ــت ك ــن درحالى اس اي
در گذشته اى بسيار دور آب مايع بر سطح سياره سرخ جارى بوده است و اكنون 
ــمال و جنوب و مقاديرى از يخ آب كه  جز كالهك هاى يخى در قطب هاى ش
عمدتا در زير سطح مريخ در نواحى قطبى است، اثرى از آب مايع در اين سياره 

ديده نمى شود.
ــطح مريخ مشغول  ــاخته رباتيك در مدار و س ــت س در حال حاضر هفت دس
بررسى، تصويربردارى، نمونه بردارى و ارسال داده هاى گوناگون به زمين است. 
ــته هاى دور درياها  با بهره گيرى از اين اطالعات مطمئنيم كه مريخ در گذش
ــت. دانشمندان مى گويند:  و رودخانه هاى متعددى بر سطح خود داشته اس
ــت،  ــده نيس ــناخته ش ــرات اقليمى به داليلى كه هنوز چندان ش بروز تغيي

به از بين رفتن اين منابع آبى در سطح مريخ منجر شده است.
ــكوپ نيم مترى  ــخ (MRO) با تلس ــافى مري مدت ها پيش مدارگرد اكتش
دقيق (HiRISE)، رگه هاى تيره اى بر لبه هاى ديواره گودال هاى مريخى 

ثبت كرده بود كه چيستى آن همواره براى دانشمندان سوال برانگيز بود. 
آن ها مى ديدند در طول بهار و تابستان مريخى اين رگه ها به وجود مى آيد و 

گسترش مى يابد، سپس در فصل هاى پاييز و زمستان از بين مى رود.
حدس دانشمندان اين بود كه آب مايع بايد چنين ساختارهايى را ايجاد كند، 

اما مدارك كافى براى اثبات اين ادعا نداشتند.
اكنون ناسا اعالم كرده است طيف سنجى اين مناطق نشان مى دهد آب شور 
ــيميايى، در دماهاى به نسبت سرد  غليظ حاوى نمك و انواعى از تركيبات ش
ــود.  ــانتى گراد باالى صفر) جارى مى ش مريخ (از حدود 70- تا 24 درجه س
دانشمندان مى گويند: اين آب حاصل ذخيره هاى زير سطح مريخ يا رطوبت 

هواست .
ــات در مريخ را قوت  ــانه از حي ــتين نش ــف، اميد به پيدا كردن نخس اين كش
بخشيده است و بدون شك بر آينده اكتشافات در سياره سرخ اثرگذار خواهد 

بود.
ــت كه در مدارى  ــامانه خورشيدى اس ــياره در س مريخ يا بهرام چهارمين س
ــت مى كند. هر يك بارى  ــرعتى كمتر از زمين حرك طوالنى تراز زمين و با س
ــن)  ــادل 687 روز (روز زمي ــد مع ــيد مى چرخ ــه دور خورش ــه ب ك
ــن  ــره زمي ــر از ك ــى طوالنى ت ــب و روز آن كم ــد و ش ــه درازا مى كش ب

است.
ــر آن 6790 كيلومتر  ــت و قط ــك دوم زمين اس ــك به ي ــى بهرام نزدي بزرگ

مى باشد.
جو مريخ سرخ فام است و در آسمان شب از زمين نيز سرخى آن ديده مى شود. 

كره بهرام، دو ماه كوچك به نام هاى فوبوس و ِديموس دارد.

عكس روز 

ــگفت انگيز ترين رويداد هاى طبيعى است  شفق قطبى يكى از ديدنى ترين و ش
ــود. در اين متن با 8 نقطه  كه كمتر كسى در جهان موفق به ديدن آن ها مى ش
در دنيا آشنا مى شويم كه بهترين مكان ها براى ديدن اين پديده ى زيبا و رويايى 

هستند.
دليل پيدايش پديده  طبيعى شفق  قطبى چيست؟

خورشيد به طور مداوم ذرات باردار الكتريكى را در منظومه ى شمسى مى پراكند. 
ــمت  ــن،  اين ذرات را به س ــره ى زمي ــول قطب هاى ك ــى ح ميدان مغناطيس
ــاردار  ــن ذرات ب ــن، اي ــو زمي ــض ورود به ج ــه مح ــد. ب ــذب مى كن خود ج
ــاى رنگى را ــه اين نوره ــر مى كنند ك ــى را منتش ــوند و گازهاي يونيزه مى ش

 ايجاد مى كنند. 
ــى  ــور آب ــروژن ن ــبز ؛ و گاز نيت ــگ زرد و س ــه رن ــى ب ــيژن نورهاي گاز اكس
ــتر در  ــه دليل اينكه بيش ــفق هاى  قطبى، كه ب ــاد مى كنند. ش ــز را ايج و قرم
ــوند،  ــمالى نيز ناميده مى ش ــوند، نور هاى ش ــت مى ش ــمالى روي نيم كره ى ش
شگفت انگيز ترين جلوه هاى نور در سياره ى زمين هستند. اين پديده در طول 
زمان نام هاى متفاوتى به خود گرفته است؛ در ابتدا، نام Aurora، الهه ى سحر 
ــال 1621 توسط  ــمالى. اين پديده در س ــپس نام Boreas، خداى باد ش و س
پير گاسندى (Pierre Gassendi) دانشمند فرانسوى به اين نام، نام گذارى 
ــمان  ــبز در آس ــاى زيبا و پيچ  و تاب خورده ى زرد و س ــد. نظاره ى اين نوره ش
ــگران را از نقاط  ــب، تجربه اى فوق العاده و رويايى است كه هر سال، گردش ش
مختلف دنيا از مسافت هاى بسيار طوالنى به سوى نقاطى از زمين مى كشاند كه 

اين پديده ى طبيعى شگفت انگيز را به خوبى به نمايش مى گذارند.
زمانى اين پديده بهتر قابل مشاهده است كه آسمان كامال صاف و تاريك باشد. 
به گفته ى دانشمندان بهترين مكان ها براى ديدن شفق هاى قطبى، نقاط نزديك 
به مدار قطب شمال است. اين پديده ممكن است از چند لحظه ى كوتاه تا چند 

روز متوالى طول بكشد.
ــك، يكى از  ــى از نزدي ــاهده ى اين پديده ى ديدن ــت كه مش ــكى نيس هيچ ش

بزرگ ترين عالقه مندى هاى مشتاقان سفر و جهانگردى است. بهترين زمان براى 
رويت اين نمايش بى نظير، بين ماه هاى سپتامبر و مارس است. 

ــفق قطبى درآن قابل مشاهده است آشنا  در ادامه با بهترين مكان هايى كه ش
مى شويم.

سوئد
ــتانى  ــاى زمس ــه در ماه ه ــد ك ــود دارن ــوئد وج ــددى در س ــاى متع مكان ه
ــد.  ــاره كني ــا نظ ــى را در آنج ــفق هاى قطب ــد ش ــل مى تواني ــارس و آوري م
ــن پديده ى  ــراى ديدن اي ــن مكان ها ب ــى از بهتري ــد»، يك ــرزمين «الپالن س
ــهرى  ــيعى از آن دور از نورهاى ش ــاى وس ــه بخش ه ــت ك ــگفت انگيز اس ش
قرار گرفته اند كه باعث مى شود اين پديده بهتر قابل مشاهده باشد. اين نورهاى 
زيبا در طول زمستان از اواخر شب ديده مى شوند و در آسمان بى ابر و با كمترين 

ميزان نور ماه، به خوبى قابل رويت هستند.
نروژ

ــاهده   ــروژ قابل مش ــاى ن ــى در همه ج ــفق هاى قطب ــى، ش ــاظ علم ــه لح ب
ــوند.  ــر ديده  مى ش ــمالى آن بهت ــمت هاى ش ــال در قس ــه هر ح ــت؛ اما ب اس
ــار، زمانى  ــتان و اوايل به ــز، در طول زمس ــر پايي ــده ى رازآلود، اواخ اين پدي
ــيارى از  ــود. بس ــاهده مى ش ــتند، مش ــب ها بلندتر هس كه روزها كوتاه تر و ش
ــد و آن هم  ــفر مى كنن ــروژ س ــه ن ــاده ب ــك دليل س ــال براى ي ــراد هر س اف
ــت. در واقع «ترومسا» در نروژ  ــفق قطبى اس ــانس براى ديدن ش بيشترين ش

بهترين مكان براى ديدن اين پديده در كل اروپا است.
فنالند

فنالند يكى از شناخته شده ترين مقاصد سفر براى ديدن شفق هاى قطبى است. 
ــه  ــت ك ــن اس ــور اي ــن كش ــاره ى اي ــه درب ــب و قابل توج ــه ى جال نكت
ــكان  ــب، ام ــه 200 ش ــك ب ــال نزدي ــول س ــد، در ط ــد فنالن در الپلن
ــت  ــا اس ــدان معن ــن ب ــود دارد. اي ــى وج ــفق هاى قطب ــاهده ى ش مش
ــده ى فوق العاده را  ــت ديدن اين پدي ــفر به فنالند، به قدر كافى فرص كه در س

ــرويس هشدار شفق  ــمت هاى اين منطقه، «س ــت. در بيشتر قس خواهيد داش
ــن پديده ى  زيبا  ــاهده ى اي قطبى» وجود دارد كه مهمان ها را از وضعيت مش

آگاه مى كند.
ايسلند

ــفق هاى قطبى را  ــتاقان ش ــت كه مش ــر از مكان هايى اس ــلند يكى ديگ ايس
ــتر نقاط به  ــگفت انگيزى را در بيش ــاند و جلوه هاى  ش ــوى خود مى كش به س
ــت، اما اين  ــايند نيس ــلند چندان خوش ــتان ايس نمايش مى گذارد. البته زمس
ــگفتى طبيعت به اين  ــفر عالقه مندان اين ش سرماى شديد نمى تواند مانع س
ــفق هاى قطبى زمستان  ــود؛ گرچه بهترين زمان براى مشاهده ى ش منطقه ش
ــمان صاف باشد، شانس  ــب هايى كه آس ــافران پاييزى هم در ش است، اما مس
ــك، پايتخت اين  ــت. ريكياوي ــاده را خواهند داش ــش فوق الع ديدن اين نماي
ــت. هر چه از  ــفق قطبى اس ــور، يكى از مكان هاى محبوب براى ديدن ش كش
ــاهده ى اين پديده بيشتر ــهرى فاصله بگيريد، شانس شما براى مش مناطق ش

 مى شود.
روسيه

ــت. اين  ــفق قطبى اس ــيه، مكان ايده آلى براى عالقه مندان به ش ــمال روس ش
ــيار  ــمال واقع اند بس ــك مدار قطب ش ــيه كه نزدي ــهرهاى روس پديده در ش
ــهر  ــبه جزيره ى كال (Kola Peninsula) و ش ــوص ش ــت. به خص رايج اس
ــتان دماى هواى اين ناحيه به شدت پايين مى آيد،  مورمانسك. گرچه در زمس
ــرما را  ــى، ارزش تحمل س ــفق هاى قطب ــره ى فوق العاده ى ش اما ديدن منظ

خواهد داشت.
اسكاتلند

اسكاتلند يكى ديگر از مكان هايى است كه در آنجا مى توان نمايش خيره كننده ى 
ــات ابرى  ــتر اوق ــمان اين منطقه بيش ــاهده كرد. آس ــفق هاى قطبى را مش ش
ــش ابرى كنار مى رود و  ــت، اما به هر حال در فصل زمستان گاهى اين پوش اس
ــانس ديدن اين پديده  ــت. البته ش اين بهترين زمان براى ديدن اين پديده اس
ــا اگر دقيق  ــت؛ ام ــكانديناوى نيس ــور هاى اس در اين منطقه به اندازه ى كش
ــانس ديدن آن را  ــور، ش ــمالى اين كش ــمت هاى ش ــيد در قس و كنجكاو باش

خواهيد داشت.
كانادا

ــال شاهد  ــمال غربى كانادا، هر س ــرزمين هاى ش ــاكنان س ــگران و س گردش
ــمت هاى  قس ــتند.  هس ــى  قطب ــفق هاى  ش ــده ى  خيره كنن ــش  نماي
ــن پديده  ــه اي ــدرت عالقه مندان ب ــه ن ــه ب ــت ك ــادا مكانى اس ــمالى كان ش
ــى از  ــا، يك ــه ى منيتب ــد. منطق ــد مى كن ــا امي ــاهده ى آن ن را از مش
ــمالى  ــام آمريكاى ش ــش در تم ــن نماي ــدن اي ــراى دي ــا ب ــن مكان ه بهتري

است.
اياالت متحده ى آمريكا

ــره ى خيره كننده ى  ــدن منظ ــراى دي ــا ب ــن مكان ه ــى از بهتري ــكا يك آالس
ــه  ــرار گرفت ــه اى ق ــت؛ و در منطق ــكا اس ــى در آمري ــفق هاى قطب ش
ــت  ــيار باال اس ــده ى جالب توجه، در آن بس ــاهده ى اين پدي ــانس مش كه ش
ــدن  ــال دي ــس احتم ــج و فيربنك ــد انكوري ــهرهايى مانن ــه در ش گرچ
ــه بگيريد اين  ــهرى فاصل ــه از مناطق ش ــا هر چ ــود دارد، ام اين نمايش وج
ــيلوانيا، اورگون  ــد پنس ــرد. در مناطقى مانن ــد ك ــانس افزايش پيدا خواه ش
ــد كنيد. هر  ــى را رص ــفق هاى قطب ــز مى توانيد ش ــرادو ني (Oregon) و كل
ــده نيز كم تر  ــال رويت اين پدي ــى دورتر برويد، احتم ــمال مغناطيس چه از ش

مى شود.

8  مكان فوق العاده دنيا 

براى رصد شفق  قطبى

كشف جريان
 آب مايع
 در مريخ 
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  کودکان��ی که دچ��ار اخت��ال در تمرک��ز و بیش فعال هس��تند، 
 برخی عملکردهای مغزشان دچار اختال است. برای مثال حافظه 
 آن ها ق��وی نیس��ت و خیل��ی زود حواس ش��ان پرت می ش��ود. 
قادر به کنترل برخی رفتارهای خود نیس��تند و س��رعت پردازش 

مفاهیم در مغز آن ها پایین است.
 اگر فرزند شما دچار اختال در تمرکز است، احتماال این ویژگی ها 
به نظرتان آش��نا می آید. ای��ن گونه ک��ودکان، در انج��ام تکالیف 
گوناگون، از جمله تکالیف مدرس��ه، با مش��کل مواجه می ش��وند. 
 آن ه��ا قادر ب��ه انج��ام کارهایی ک��ه از آن ها خواس��ته می ش��ود 
 به طور کامل و دقیق، نیس��تند. حتی ام��وری از قبیل تمیز کردن 
اتاق شان نیز برای شان مشکل است، البته این به معنای بی حالی و 
کسلی آن ها نیست. اتفاقا برعکس، این گونه کودکان از انرژی فوق 
العاده ای برخوردارند.یکی از دالیل عدم تمرکز آن ها نیز همین انرژی 

خیلی زیاد است. 
تمرین های ش��ناختی می توانن��د تغیی��رات دلخ��واه را در مغز و 
عملک��رد آن ایج��اد کنند. ای��ن نکته بدین معنا اس��ت که ش��ما 
می توانید با تمری��ن و تاش، عائم ای��ن مش��کل را در فرزندتان 
کاه��ش دهی��د و ب��ه نزدی��ک ش��دن مغ��ز او ب��ه حال��ت عادی 
 کمک کنید. س��ال های س��ال دانش��مندان تص��ور می کردند که

 هر ی��ک از ما با س��لول های مغزی مش��خصی متولد می ش��ویم و 
 تغییر نوع این س��لول ها، عملکردش��ان ی��ا افزایش تع��داد آن ها 
امری غیر ممکن اس��ت، اما امروزه دانش��مندان به وجود عنصری 
به ن��ام »نوروپاستیس��یتی« در مغز پی ب��رده اند ک��ه این عنصر 
به مغز اج��ازه می دهد س��لول های اضافی تولید کن��د و یا عملکرد 
برخی س��لول ها را اصاح کند، اما نکته جالب توجه این اس��ت که 
تمرینات ش��ناختی می توانند تغیی��رات دلخ��واه را در مغز ایجاد 
کنند.ای��ن تغییرات نه تنها عملک��رد مغز را در ب��ر می گیرند، بلکه 
حتی می توانند در ش��کل ظاهری مغز نیز تفاوت هایی ایجاد کنند. 
به همین دلیل اس��ت که والدین کودکان بیش فع��ال باید همواره 
 امیدوار باش��ند و برای بهب��ود عائم این مش��کل در فرزندش��ان 

تاش کنند.

 راهکارهایی برای افزایش تمرکز در کودکان
آرامش و تصورات مثبت

ترکیب تکنیک های س��اده آرام��ش بخش، مانند کش��یدن نفس 
عمیق، و تصور امور مثبت به ذهن کم��ک می کند توانایی اش برای 
 یادگیری افزایش یابد. ذهن ما از قابلیت های گوناگون و باور نکردنی 
برخوردار است. برای مثال تحقیقات نش��ان می دهند اگر شخصی 
در ذهن خود انجام تمرینات ورزشی را تصور کند، هنگام انجام آن 
تمرینات در عالم واقع، عملکرد بهتری خواهد داشت. به همین دلیل 
است که کودکان بیش فعال می توانند »تصور کنند« که در کاس 
به صحبت های معلم توجه می کنند ی��ا در حال انجام تکالیف خود 
هس��تند و در نتیجه این تصور، عملکرد واقعی آن ها نیز در زندگی 

بهبود می یابد.
بازی با سکه ها

این ب��ازی را هم والدین دوس��ت دارن��د هم ک��ودکان. علت عاقه 
والدین این اس��ت که این بازی باعث بهبود حافظه کودک ش��ده و 
توجه و تمرکز او را افزایش می دهد. کودکان نیز از ریتم تند بازی و 
 سرگرم کننده بودن آن لذت می برند. برای شروع شما به چند سکه، 
یک جعبه کفش یا در آن )برای پوش��اندن س��که ها( و یک ساعت 
 یا تایم��ر نی��از دارید. ابت��دا 5 ع��دد از س��که ها را انتخ��اب کنید 
)مثا 3 عدد 50 تومانی و 2 عدد 25 تومانی(. بهتر است اندازه و رنگ 
سکه ها با هم متفاوت باشند. سپس آن ها را به ترتیب دلخواه خود بر 
روی زمین بچینید. حال از فرزندتان بخواهید خوب به سکه ها نگاه 
کند و ترتیب آن ها را به خاطر بسپارد. س��پس با استفاده از جعبه 
کفش، روی سکه ها را بپوشانید و از فرزندتان بخواهید با استفاده از 
سکه های باقی مانده، آنچه را دیده است، دوباره برای شما درست کند. 
این کار فرزندتان را زمان بگیرید. هر چه سرعت او در چیدن دوباره 
سکه ها بیشتر باشد، امتیاز او بیشتر خواهد بود. پس از اتمام کار او، 
جعبه کفش را از روی سکه های قبلی بردارید و با ترتیب سکه هایی 
 که فرزندتان چیده است، مقایس��ه کنید. اگر ترتیب آن ها غلط بود 
از او بخواهید دوباره س��که ها را بچیند. او باید آنقدر این کار را تکرار 
 کند تا به نتیجه درست برسد. شما می توانید با تغییر چیدمان سکه ها 

به سلیقه خود، بازی را دشوارتر یا ساده تر کنید. همچنین می توانید 
از انواع گوناگون سکه استفاده کنید. در نظر گرفتن یک جایزه نیز در 

افزایش انگیزه فرزندتان موثر خواهد بود.
جدول ها و پازل های تصویری

شاید به نظر ساده بیایند، اما جدول ها و پازل های تصویری یکی از 
بهترین ابزارهای افزایش تمرکز کودکان بیش فعال هستند. جدول، 
 ترتیب حروف و چینش صحیح آن ها را به کودک آموزش می دهد 
در حالی که پازل های تصویری، که برای پیدا کردن هر تکه مناسب 
باید توجه و تمرکز زیادی به خ��رج داد، تمرک��ز و توجه کودک را 
افزایش می دهند.  بازی های فکری به افزایش دقت و توجه کودک، 

کمک زیادی می کنند.
یگانگی ذهن و بدن

 یک مثال س��اده از این تکنیک این اس��ت که از فرزندتان بخواهید 
بر روی صندلی بنشیند و تکان نخورد. سپس خودتان مدت زمانی 
را که فرزندتان می تواند بدون تکان خوردن بر روی صندلی بنشیند 
 اندازه گیری کنید. نشس��تن ب��ی حرکت کودک ب��ر روی صندلی 
یک عمل فیزیکی است که به بدن او مربوط می شود. اما این سکون 
می تواند به مرور در ذهن و فعالیت های ذهنی او نیز تاثیر گذار باشد. 
 با انجام این کار، ارتباط��ات عصبی مغز و بدن تقویت می ش��وند و 
خود کنترلی ک��ودک افزایش می یاب��د. برای مش��اهده نتایج این 
 تکنی��ک، فرزندتان باید ای��ن تکنی��ک را چندین بار تک��رار کند. 
مطلوب این است که هر بار مدت زمانی که فرزندتان بر روی صندلی 

می نشیند افزایش یابد.
بازی های فکری

بازی های فکری ب��ه افزایش دق��ت و توجه ک��ودک کمک زیادی 
 می کنند. ای��ن بازی ها معموال بس��یار ج��ذاب و مفرح هس��تند. 
 به همی��ن دلیل ک��ودک ب��رای ب��ازی از خ��ود اش��تیاق زیادی 
 نش��ان می ده��د. در عین حال ب��دون اینک��ه خود متوجه باش��د 
در حال تقویت حافظه خود است. بازی های فکری منجر به تقویت 
چرخه های تفک��ر در ذهن می ش��وند. در نتیجه به م��رور عملکرد 
ذهن بهبود می یاب��د. انواع گوناگ��ون این بازی ها در ب��ازار موجود 

هس��تند. فقط هنگام انتخاب آن ها باید به س��ن 
فرزندتان توجه داشته باش��ید. بازی هایی که 
برای کودک خیلی سخت باشند، نه تنها تاثیر 

 مثبتی بر او ندارند، بلکه منجر به دل زدگی و
 نا امیدی او نیز می شوند. توجه داشته باشید 
که فرزند شما نمی تواند تمام این تمرینات 
را به تنهایی انجام دهد. برای اینکه فرزندتان 
 از ای��ن تمرینات بیش��ترین به��ره را ببرد، 

الزم اس��ت خود ش��ما به عن��وان یک 
راهنما هم��واره در کنار او حضور 

داش��ته باش��ید و در صورت 
 لزوم ب��ه او کمک کنید. 

 ای���ن تمرین��ات 
تنه�ا   ن����ه 

 ب��ه تقویت 

قوای ذهن��ی فرزند ش��ما کمک می کن��د، بلکه 
باعث بهبود روابط او با شما نیز می شود. انجام 
این تمرینات به بهبود ش��رایط فرزند ش��ما 
کمک بس��یاری می کند، اما این بدین معنا 
نیس��ت که فرزند ش��ما از مراجعه به یک 
متخصص بی نیاز اس��ت. الزم است چنین 
کودکانی همواره تحت نظر یک متخصص 
کودکان و یک روانش��ناس باشند.ممکن 
اس��ت برای کنت��رل وضعیت 
کودک داروهایی توسط 
متخصصان تجویز 
شود که مصرف 
آن ه��ا برای 
ک  د ک��و
ضروری 

باشد.

پُخت غذای مخصوص کودکان در رس��توران، آن هم زی��ر نظر متخصص تغذیه 
 کودک،می تواند یک ویژگی و ابتکار ممتاز تلقی ش��ود که به تازگی رس��تورانی 
در تهران دست به ایده زده است، منوی با بشقاب رنگی سبزیجات کودک و سینه 

مرغ تازه بدون مواد نگهدارنده به همراه دورچین عروسکی.
  ش��اید، ایده س��رو غذای کودک در رس��توران به نوبه خود جالب توجه باش��د؛

زیرا ذائقه غذایی کودکان با افراد بزرگسال، خیلی تفاوت دارد. اما اینکه کودکان 
 وقتی که همراه والدین به رستوران می روند و تسلیم خواسته بزرگترها می شوند 
که چه نوع غذایی سفارش بدهند، تنها به دلیل این است که »منوی« ویژه کودکان 
در رستوران ها نداریم.براین اساس رستورانی در شرق تهران تصمیم گرفته است 
که غذای ویژه کودک سرو کند. این اتفاق، می تواند تنها ویژگی و تفاوت ممتاز یک 
رستوران نسبت به سایر رستوران ها باشد، ولی در این رستوران، مواد غذایی که در 
 منوی کودک وجود دارد کاما ارگانیسم است و با رعایت اصول کامل بهداشتی و 
زیر نظر کارش��ناس تغذیه کودکان آماده می ش��ود. در این رابطه زهرا مش��تاق 
کارشناس تغذیه، با اشاره به ذائقه غذایی کودکان، معتقد است که بچه ها قدرت 
جویدن بعضی از مواد غذایی را ندارند و ممکن اس��ت به علت اجتناب از مصرف 

بسیاری غذاها، گرفتار اختال در رشد ش��وند.بر همین اساس، در این رستوران، 
سرو غذای کودک بر اساس توصیه های متخصص تغذیه انجام می شود. پخت برنج 
به شکل »کته« که یک روش کاما ایرانی است و از نیاکان ما به ارث رسیده است، 

در دستور کار این رستوران قرار دارد.
به اعتقاد کارش��ناس تغذیه، پخت برنج به روش کته باعث می ش��ود که تمامی 
اماح معدنی در برنج باقی بماند. دکتر محمد اصغری مدیر کسب و کار رستوران 
می گوید: پخت غذای مخصوص کودکان در رستوران، آن هم زیر نظر متخصص 
تغذیه کودک، می تواند یک ویژگی و ابتکار ممتاز تلقی شود. وی می افزاید: استفاده 
از مواد مغذی، ویتامین ها و پروتئین ها در تهیه غذا برای رش��د کودک، موضوعی 
 اس��ت که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که کودکان در س��ن رشد 
قرار دارند و می بایست از غذاها و خوراکی هایی استفاده کنند که بتواند نیاز جسمانی 
آن ها را تامین کند.براین اس��اس این رستوران دارای نش��ان استاندارد سیستم 
مدیریت کیفیت، استاندارد مدیریت ایمنی و بهداش��ت کار، استاندارد سیستم 
مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی، استاندارد  سیستم مدیریت محیط زیست و 

سیستم مدیریت SFBB )غذای سالم، کسب و کار بهتر( است.

مع��اون ام��ور توانبخش��ی بهزیس��تی با اش��اره ب��ه تف��اوت فاحش 
س��رمایه گذاری برای آموزش معلوالن در کشور با کشورهای اروپایی، 
گفت: این رقم برای کشورهای اروپایی ساعتی 3۷ یورو و برای ما کمتر 

از 300 هزار تومان است.
 حسین نحوی نژاد در چهارمین سمپوزیوم خانواده، کودک کم شنوا 
و ناشنوا اظهار داشت: یک میلیون و200 هزار معلول در کشور دارای 
شناسنامه بوده و از خدمات بهزیستی اس��تفاده می کنند ضمن اینکه 
تعداد 3۷ هزار معل��والن در مراکز ش��بانه روزی بهزیس��تی خدمت 

می گیرند.
 وی با اش��اره به اینکه طی 10 س��ال اخیر تعداد مراکز ش��بانه روزی 
10 درصد رشد داشته و این رش��د در بخش اعصاب و روان بوده است، 
 افزود: مراقب��ت از بیماران اعص��اب و روان وظیفه جدیدی اس��ت که 
به سازمان بهزیستی تحمیل شده و در حال حاضر 90 هزار بیمار روانی 

مزمن از خدمات استفاده می کنند. 

مع��اون توانبخش��ی س��ازمان بهزیس��تی همچنین گف��ت: ۷۷ هزار 
معلول، س��المند و بیمار از خدمات مراکز روزانه بهزیس��تی استفاده 
 می کنن��د و سیاس��ت م��ا گس��ترش خدم��ات مبتن��ی ب��ر جامعه 

است. 
420 هزار معلول در روستاها تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی 
بر جامعه هستند.وی ادامه داد: بسیاری از این سازمان های مردم نهاد 
 تداخل کاری دارند و کار تخصصی انجام نمی دهند؛ این س��ازمان ها 
 تا زمانی ک��ه امکانات مال��ی و اداری ندارند، فریادش��ان بلند اس��ت؛ 
اما وقتی به این امکانات می رس��ند به کارمند تبدیل می شوند و سالی 

یک جشنواره برگزار می کنند.
نحوی ن��ژاد گف��ت: در کش��ورهای توس��عه یافت��ه جه��ت آموزش 
معل��والن در مراک��ز روزان��ه س��اعتی 3۷ ی��ورو س��رمایه گذاری 
 می ش��ود، ام��ا این رق��م در کش��ور م��ا کمت��ر از 300 ه��زار تومان

 است.

فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان  زاینده 
 در خص��وص برنامه ه��ای هفته ناجا رود

 در اس��تان اصفهان گفت: این هفته 
با ش��عار »اقتدار پلی��س، همدلی و همزبان��ی، امنیت و 
 آرامش« نامگذاری شده اس��ت و برنامه ها و اهداف ناجا 

نیز براساس این شعار تدوین شده است.
س��ردار عبدالرض��ا آقاخانی با اش��اره به اج��رای برنامه 
صبحگاه مش��ترک و مان��ور ب��زرگ اقت��دار 110 هزار 
 نفری دفاع ش��خصی، اقتدار و حرکات رزمی و ورزش��ی 
در روز اول این هفته گفت: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار 
با رییس حوزه علمی��ه، دیدار با امام جمع��ه، حضور در 
برنامه زنده تلویزیونی، تجلی��ل از نمونه های ترافیکی و 
راهوران محله، برگزاری همایش نگهبانان محله، همایش 
 بزرگ پیاده روی خانوادگی و همای��ش پلیس و اصناف 
 از مهم ترین برنامه های این هفته اس��ت ک��ه از 8 تا 1۷ 

مهر ماه اجرایی می شود.
به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود:  س��ردار عبدالرضا 
آقاخان��ی در نشس��ت خب��ری که ب��ه مناس��بت اعام 
برنامه های هفت��ه ناجا در اس��تان اصفهان برگزار ش��د 
ضمن اب��راز تاس��ف و عرض تس��لیت ب��ه خانواده های 
جانباختگان حادثه منا با اش��اره به کاه��ش انواع جرایم 
 استان در ش��هریور ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته اظهار داش��ت: بر اس��اس آمار به دست 
 آمده جرایم خشن استان و س��رقت های خرد با کاهش 

بیش از 4 درصدی روبرو بوده است.
س��ردار آقاخانی با اش��اره به کش��ف 66 درصدی کشف 
قاچاق و سرقت های خشن در استان اصفهان در شهریور 
 ماه افزود: همچنین در این ماه س��رعت عملیات پلیس 
در مبارزه با مواد مخدر با افزایش خوبی روبرو بوده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به کشف 
20 تن انواع مواد مخدر در 6 ماه سال جاری ابراز داشت: 
در عملیات پلیسی مبارزه با مواد مخدر در سطح استان 
82 باند قاچاق مواد مخدر شناس��ایی و دستگیر شده اند 

که با افزایش 30 درصدی در این مورد مواجه بوده ایم.
 وی از دس��تگیری 3 باند حرفه ای سرقت از منازل کشور 
در استان اصفهان خبر داد و افزود: با دستگیری اعضای 
این بان��د بس��یاری از اموال مس��روقه ب��ه خانواده های 

مالباخته برگردانده شد.
سردار آقاخانی همچنین با اشاره به کشف برخی از اموال 
سرقت شده از اصناف استان و دس��تگیری سارقان خبر 
داد و بیان داش��ت: باید یادآور ش��وم که اصناف بیش از 
وضعیت موجود به مسایل امنیتی اهمیت دهند و عاوه 
بر استفاده از شیشه های سکوریت از دزدگیر و درب های 
کرکره ای نیز استفاده می کنند. وی از وضعیت نامناسب 
 راهنمایی و رانندگی در اس��تان اصفهان در شهریور ماه 
سخن به میان آورد و گفت: افزایش تصادفات و تخلفات 
راهنمایی و رانندگی مصداق این مدعاست و در این راستا 

باید توجه داشت که توجه نداشتن رانندگان به جلو عامل 
36 درصد از تصادفات اعام شده است.

66 درصد تصادفات جاده ای خودروی سواری 
است

 فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه 
66 درص��د از تصادف��ات ج��اده ای اس��تان مرب��وط به 
خودروهای سواری بوده است، ادامه داد: البته باید یادآور 
شوم که تعداد تلفات تصادفات استان اصفهان در شهریور 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد 

کاهش داشته است.
وی در ادامه با اش��اره به افزایش 18 درصدی تصادفات 
 در درون ش��هرها ابراز داش��ت: باید توجه داشته باشیم 
ک��ه در مجموع حوادث ج��اده ای و ش��هری پنج درصد 
نسبت به گذشته افزایش داشته که نشان از عقب ماندگی 
15 درصدی پلیس از برنامه های کاهش تصادفات است.

سردار آقاخانی با اش��اره به برخورد با خودروهای دودزا 
 در فصل س��رما نیز گفت: با توجه ب��ه تجمیع آالینده ها 
در این فصل و ایجاد پدیده این��ورژن هیچ گونه اغماضی 
در برابر خودروهای متخلف نخواهیم داشت. وی با تاکید 
بر کاهش 20 درص��دی تخلفات راهنمای��ی و رانندگی 

موتورس��واران با توجه به اجرای طرح وی��ژه در اصفهان 
گفت: این اق��دام با کاه��ش 10 درصدی م��رگ و میر 

موتورسواران روبرو بوده است.
برخورد با اتوبوس های متخلف درون شهری

فرمانده انتظامی استان اصفهان برخورد با اتوبوس های 
ش��هری متخلف را از دیگر برنامه های پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان در 6 ماه دوم س��ال جاری عنوان کرد و 
گفت: با نصب دوربین های ثبت تخلف در س��طح ش��هر 
که توسط شهرداری انجام شده اس��ت اقدامات کنترلی 
تخلفات رانندگان اتوبوس با ش��دت بیش��تری پیگیری 
می شود. وی هم چنین از کنترل خودروهای برون شهری 
و باربری و برخورد شدید با تخلفات آن ها خبر داد و گفت: 
کنترل باک اضافی سوخت و هم چنین برخورد با مدیران 
فنی پایانه های مس��افربری در صورت بروز مش��کل در 
اتوبوس های بین شهری به طور جدی پیگیری می شود.

افزای�ش دو براب�ری حضور پلی�س در هیات 
مذهبی محرم

س��ردار آقاخانی با اش��اره به نزدیک ش��دن ایام محرم 
 و کنت��رل امنیت��ی و ترافیک��ی هیات ه��ای مذهب��ی 
بیان داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ریزی ه��ای صورت 

گرفته س��اعت آغاز و پایان فعالیت ه��ای هیات مذهبی 
مشخص ش��ده اس��ت و به لحاظ تامین امنیت و کنترل 
ترافیک نی��ز نیروه��ای انتظامی اس��تان ب��ا حضور دو 
 برابری نسبت به س��ال گذش��ته فعالیت خواهد داشت.

 وی در ادام��ه از افزای��ش 10 درصدی برخ��ورد پلیس 
 با اراذل و اوباش خبر داد و افزود: اراذل و اوباش خطرناک

 اس��تان اصفهان شناس��ایی و توس��ط کارگاهان پلیس 
آگاهی مورد تعقیب و پیگیری حتی در خارج از اس��تان 

هستند.
برخورد با قهوه خانه های محدوده 500 متری 

مدارس
سردار آقاخانی با اش��اره به برخورد شدید با قهوه خانه ها 
 در ش��عاع 500 مت��ری م��دارس نی��ز گف��ت: پلی��س 
در س��ال تحصیلی ج��اری واحدهای��ی را در نظر گرفته 
که اف��رادی که ب��رای دخت��ران دبیرس��تانی مزاحمت 
 ایجاد می کنن��د را کنترل و وضعیت مراکز آموزش��ی را 
 از نظ��ر مواد مخ��در بررس��ی کنن��د. وی اضاف��ه کرد: 
در این راس��تا بای��د یادآور ش��وم که س��الم ترین مراکز 
آموزش��ی از نظر پاکی نس��بت به مواد مخدر در استان 

اصفهان وجود دارند.

در یک ابتکار جالب؛

پای »منوی« ویژه کودکان به پایتخت باز شد
معاون امور توانبخشی بهزیستی عنوان کرد:

تفاوت فاحش سرمایه گذاری برای آموزش معلوالن در ایران با کشورهای اروپایی

فاجعه منا

 برای یادبود زائران قربانی فاجعه منا، اعام بی تدبیری عربس��تان س��عودی 
در مدیریت مقدس ترین آیین اسامی و همچنین خودداری ریاض از پذیرفتن 
مسوولیت واقعه، دفتر ویژه ثبت همدردی با ایرانیان و عاقه مندان در محل 

سفارت ایران در مسکو قرار داده می شود.
دفتر یادبود واقعه منا در چارچوب پاسخ به خواسته های ایرانیان مقیم خارج و 
همچنین شهروندان کشورهای مختلف برای ابراز همدردی و تسلیت به صورت 
 سراسری در س��فارتخانه های جمهوری اسامی ایران در کشورهای مختلف 
قرار داده می شود. به گزارش بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو، 
عاقه مندان در این زمینه می توانند از چهارشنبه هشتم مهرماه به مدت دو روز 

از ساعات 10 الی 12 و 14 الی 1۷ همدردی خود را ثبت کنند. 
در منا و در انجام مراس��م رمی جمرات، بر اثر بی تدبیری دولت عربس��تان و 
مسدود شدن یکی از مسیرهای شلوغ جمعیت، بیش از چهار هزار و ۷00 زائر 
 کشته، مفقود و مصدوم شدند که شمار فوت شدگان ایرانی تاکنون 239 نفر، 

زخمی ها 14 نفر و مفقودان 241تن اعام شده است.

انتخاب فرودگاه مهرآباد برای پرواز 
انتقال پیکر جان باختگان

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه های کشور درباره آخرین وضعیت انجام 
پرواز فوق العاده انتقال پیکر جان باختگان فاجعه منا گفت: انجام پرواز فوق العاده 
بازگش��ت پیکر جان باختگان همچنان در حال پیگیری اس��ت و طبق اعام 
استانداری تهران این پرواز به مقصد فرودگاه  مهرآباد انجام می شود.سرپرست 
عملیات حج ش��رکت فرودگاه های کش��ور درباره آخرین وضعیت بازگشت 
 پیکر جان باختگان فاجعه منا به کشور گفت: انجام پرواز فوق العاده همچنان 
 در مرحله پیگیری قرار دارد. عاوه بر این همه ش��رایط برای بازگش��ت پیکر 
جان باختگان حجاج فراهم اس��ت و منتظر دریافت مجوز پرواز از عربس��تان 
هستیم.سپاس��ی درباره فرودگاه مقصد انتقال پیکر جان باختگان فاجعه منا 
گفت: ظاهرا اس��تانداری تهران، فرودگاه مهرآباد را برای پ��رواز انتقال پیکر 
جان باختگان انتخاب کرده است، اما آنچه در حال حاضر در اولویت قرار دارد 

دریافت مجوز برای انجام پرواز فوق العاده است که همچنان ادامه دارد.

حضور وزیر بهداشت در جمع خانواده 
جان باختگان در مکه

هاشمی پس از عیادت از بیماران بستری در بیمارستان مکه، به منظور دلجویی 
و ابراز همدردی با حجاجی که عزیزان و اعضای خانواده خود را از دست داده اند، 
در جمع آنان حاضر شد و سخنرانی کرد؛ وی با حضور در دو کاروان اعزامی از 
نیشابور با بیان اینکه متاسفانه تعداد زیادی از آسیب دیدگان این حادثه، شهدا 
و مجروحان از کاروان های نیشابور بودند، برای جان باختگان طلب مغفرت و 

برای بازماندگان شان صبر و شکیبایی طلب کرد.

دفتر یادبود قربانیان منا در سفارت ایران 
در مسکو گشایش می یابد

راه هایی برای درمان حواس پرتی کودکان؛

کودکانی که بیش فعال هستند،قادر به 
کنترل برخی رفتارهای خود نیستند

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

اعالم برنامه های 
هفته نـاجـا
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 پس از پایان موفقت آمیز عملی��ات ثامن االئمه)ع(، پنج ت��ن از فرماندهان 
 رده ب��االی ارتش و س��پاه جه��ت تقدیم گ��زارش ب��ه امام خمین��ی)ره( 
ب��ه وس��یله ی��ک فرون��د هواپیم��ای س��ی � 130 ع��ازم تهران ش��دند. 
هواپیما درس��اعت 19:59 روز هفت��م مهرماه در جن��وب غربی کهریزک 
 دچار س��انحه و به علت��ی نامش��خص هرچهار موت��ور هواپیم��ا همزمان 

خاموش می شود. 
خلبان ت��اش می کن��د هواپیم��ا را در همان منطق��ه به زمین بنش��اند. 
چرخ های هواپیما به وس��یله دستگیره دس��تی باز می ش��ود و هواپیما در 
زمین ناهموار فرود می آید؛ ام��ا پس از طی مس��افتی، در نقطه ای متوقف 
و بال چ��پ هواپیما به زمی��ن اصابت می کن��د. هواپیما آت��ش می گیرد و 
49 نفر سرنش��ین آن از جمله پنج تن از س��رداران رش��ید اسام همچون 
 جه��ان آرا، فاح��ی، کاه��دوز، فک��وری و نامج��و ب��ه درجه ش��هادت 

نائل آمدند.
به همین مناس��بت عادل خاطری، جانب��از 70درصد دف��اع مقدس اهل 
 خرمشهر خاطره ای از محمد جهان آرا را روایت کرد و گفت: پزشکان به دلیل 
ضعف بدنی که داشتم و وزنم به 25کیلو رسیده بود. انتهای روده را روی شکم 
قرار داده بودند و عمل کلستومی انجام شده بود. وی ادامه داد: پزشک معالج 
 ترجیح داد که مرا مرخص کرده و به آسایشگاه انتقال دهد. ولی قبل از انتقال 

از بیمارس��تان، محمد جهان آرا دو نفر از خواهرانی که با س��پاه خرمش��هر 
همکاری داشتند را با حکم ماموریت به منظور مراقبت از من به بیمارستان 
اعزام کرد ول��ی از پذیرفتن آنها خ��ودداری کردم.خاطری اظهار داش��ت: 
محمد جه��ان آرا این بار به وهاب خاط��ری، حمود ربیعی، تق��ی عزیزیان، 
قاسم داخل زاده و ابراهیم قاطعی جهت سرکش��ی و رسیدگی به وضعیت 
 جس��مانی ماموریت داد و ب��رای بهب��ود وضعیت من مه��دی محمدی را 
ک��ه در آن زمان مس��وول ام��ر مالی س��پاه خرمش��هر بود ب��رای عیادت 
 و پرداخت وج��وه مورد احتی��اج به عیادت من فرس��تاد. توج��ه جهان آرا 
 به عنوان یک فرمانده به نیروه��ای تحت امرش برای همیش��ه در خاطرم 

مانده است.
وی در ادامه س��خنانش افزود: پس از آنکه به آسایش��گاه مجروحان که در 
خیابان طالقانی واقع ش��ده بود رفت��م خیلی غمگین ب��ودم و دلیل آن این 
بود که عفونت زی��ادی از پهلو و محل های اصابت تیرها خارج می ش��د؛ تب 
 ش��دید همراه با درد وجودم را ف��را می گرفت، عاوه بر آن کلس��تومی نیز 
مزید بر علت بود. این جانباز ادامه داد: در سالن طبقه اول روی ویلچر نشسته 
بودم که از دور یک نفر را که ش��بیه محمد جهان آرا بود، دیدم. شک داشتم 
که آیا این شخص محمد است یا نه. نزدیک تر شد اطمینان حاصل می کردم 
که محمد اس��ت؛ ویلچر را به س��مت محمد به حرکت در آوردم. محمد با 
دیدن من قدم هایش را تند کرد و به من رس��ید و مرا در بغل گرفت و اشک 
شوق را در چشم هایش ماحظه کردم و از اینکه زنده بودم خوشحال بود و 
 سربه سرم می گذاش��ت که چرا روی ویلچر نشس��ته ای و جا خوش کردی 

برگرد خرمشهر.

هفته فرهنگی ترکیه در ایران از 10 تا 14 مهرم��اه در خانه هنرمندان برگزار 
می شود.

خانه هنرمندان ایران از 10 تا 14 مهر، میزبان اهالی فرهنگ و هنر کشور ترکیه 
خواهد بود. آیین افتتاح هفته فرهنگی  و هنری کش��ور ترکیه، جمعه 10 مهر 
ساعت 17، در تاالر استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

همزمان با مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی و هنری؛ دو نمایشگاه عکس و 
خوشنویسی از آثار هنرمندان کشور ترکیه نیز در نگارخانه های بهار و تابستان 

خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد. 
نمایشگاه عکس »احوال انسانی« با آثاری از سلچوک آزمان اغلو و  نمایشگاه 
خوشنویس��ی »رهروان حرف و قلم« با آثاری از آیدین کوسه، برای برگزاری 
در این هفته فرهنگی و هنری تدارک دیده ش��ده اند. در ادامه هفته فرهنگی 
و هنری ترکیه، ش��نبه 11 مهر، س��اعت 1۸، کنس��رت و کنفرانسی با عنوان 
 »کنزوااللح��ان: برنامه عبدالق��ادر مراغ��ی« از گروه موس��یقی »آکیس« و 
 مصطفی دوغان دیکمن که ب��ه اجرای آث��ار عبدالقادر مراغ��ی می پردازند، 
با س��خنرانی دکتر یالچین چتین کایا از ترکیه و محمدرضا درویشی برگزار 
خواهد ش��د. این مراسم با مش��ارکت س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، 

یونسکو شعبه ایران و ش��هرداری مراغه برگزار خواهد شد.یکشنبه 12 مهر، 
ساعت 17، نشست شعر ترکیه با سخنرانی عاریف آی، شاعر و علی گورکم اوسر، 
نویسنده در تاالر استاد امیرخانی و از ساعت 19 تا 22 نیز نمایش فیلم »ماهی« 
)بالیک( اثر درویش زاعیم )این فیلم در جشنواره فیلم فجر 1394 در قسمت 
فیلم شرقی به نمایش در آمده بود( به همراه  جلسه نقد و گفتگو با سخنرانی 
دکتر حسین الله و ایحسان کابیل، منتقد و نویسنده سینمایی ترکیه در تاالر 
استاد جلیل شهناز، برگزار خواهد شد. دوشنبه 13 مهر، ساعت 17، نشست 
داس��تان و رمان ترکیه با سخنرانی  نویسندگان جمال ش��اکر، زکی بولدوک 
و آیکوت ارطغرل در تاالر امیرخانی و از س��اعت 19 ت��ا 22 نیز نمایش فیلم 
 »دزدان برف« اثر کارگردان ترکیه ای فاروک حاجی حافیظ اوغلو ) این فیلم 
در جش��نواره فیلم فجر 1394 به نمایش گذاشته ش��د و جایزه بهترین فیلم 
 بخش بین المللی جشنواره را به دست آورد( در تاالر استاد جلیل شهناز، برگزار 

خواهد شد.
 همچنین سه شنبه 14 مهر، ساعت 1۸، هفته فرهنگی و هنری کشور ترکیه 
با برگزاری کنسرت معرفی آلبوم گروه موسیقی یونس امره »بشنوید ای یاران«، 
س��خنرانی و نمایش  ویدیویی مرتبط به هفته فرهنگی و هنری ترکیه به کار 
خود پایان خواهد داد. بر اس��اس این گزارش، شرکت در هر یک از برنامه های 
هفته فرهنگی و هنری ترکیه برای عموم آزاد اس��ت و عاقه مندان می توانند 
 برای ش��رکت در این برنامه ها و یا بازدید از نمایش��گاه ها، به نش��انی خیابان 
آیت اهلل طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران 

مراجعه کنند.

 پایی��ن ب��ودن س��رانه مطالع��ه در می��ان ایرانی ها و مش��کاتی 
که در این زمینه در عرصه نش��ر وج��ود دارد، موضوعی اس��ت که 
 هم��واره م��ورد توج��ه صاحبنظ��ران و کارشناس��ان ای��ن حوزه 
بوده اس��ت. با دکتر غامرضا فدایی از موسسان دانشکده کتابداری 
و استاد رش��ته کتابداری و اطاع رسانی دانش��گاه تهران و صاحب 
تالیفاتی مانند »آشنایی با نس��خ خطی و آثار کمیاب«، »مدیریت 
یادنامه ها« و »گزیده کتاب شناس��ی توصیفی اسامی« در این باره 

به گفتگو نشسته ایم.
او معتقد اس��ت چالش اصلی که م��ا در حوزه صنعت نش��ر با آن رو 
به رو هس��تیم، این اس��ت که ما عموم��ا کتاب ها را ن��ه لزوما برای 
خواندن، بلکه بیش��تر برای داش��تن تهیه می کنی��م و می خریم و 
ای��ن کتاب ها معموال انب��ار می ش��وند و به همین خاطر اس��ت که 
دیدگاه م��ا در نح��وه اداره کتابخانه ها، بیش��تر انب��ارداری کتاب 
 اس��ت تا کتابخوان کردن مردم. مش��روح مصاحبه ب��ا دکتر فدایی 

در زیر از نظر می گذرد:
 بسیاری از کارشناسان صنعت نشر معتقدند که وضعیت 
کتاب در خیلی از زمینه های مرتبط با آن، نامس�اعد و بلکه 
بحرانی است، از همان تالیف گرفته تا انتشار و توزیع و مصرف 
کتاب. به عن�وان یک کتابدار پیشکس�وت و اس�تاد حوزه 
 کتابداری و اطالع رس�انی، نظر ش�ما در این رابطه چیست؟ 

آیا شما هم با بیمار بودن پدیده کتاب در جامعه ما موافقید؟
بله م��ن هم معتقدم ک��ه کتاب در جامع��ه ما گرفتار بحران ش��ده 
اس��ت. از یک طرف کتاب هایی مورد عاقه مردم تولید نمی ش��ود، 
از طرف دیگر رش��د تکنولوژی، اجازه مطرح ش��دن کتاب کاغذی 
را محدود کرده اس��ت و همچنی��ن آنقدر مش��غولیت ها در جامعه 
ما به وجود آمده که این دل مش��غولی ها به م��ردم اجازه نمی دهد 
وقت و انرژی ب��رای کتاب بگذارن��د و خاصه حق کت��اب آنچنان 
 که باید و ش��اید ادا نمی ش��ود. نش��ر به معن��ای عام کلمه مس��اله 
 بس��یار مهمی اس��ت و در جامع��ه ما ه��م از دوران مش��روطه هم 
رکن پنجم قانون مملکت به نش��ر و مطبوعات اختصاص داش��ت. 
در قانون اساس��ی ما هم اصل های بیست و سوم تا بیست و پنجم به 
نش��ر و مطبوعات و آزادی بیان اختصاص دارد و این نشان می دهد 
که حکومت ما به اصل انتش��ار و آزادی بیان توجه ویژه ای دارد. در 
بین قالب های مختلف نش��ر هم کت��اب مهم تر از همه اس��ت؛ چرا 
که ماندگارتر اس��ت و معموال حاوی بار دانش��ی است.متاسفانه در 
کش��ورهایی که مدیریت لرزان و ناپایداری دارند، کمتر به اهمیت 
مس��اله کتاب توجه می ش��ود و صرفا در حد پدی��ده ای که در متن 
جامعه تاثیری ندارد، به آن توجه می شود و نهایت حد توجه آنها به 
کتاب، قرار دادن کتاب ها در قفسه های کتابخانه هاست؛ تا اگر روزی 
روزگاری به آن نیازی شد، س��روقتش بروند. در واقع کتاب در این 
گونه جوامع، مساله ای ضروری نیس��ت و در متن جامعه و در میان 

مردم جایی ندارد.
 پس به نظر ش�ما وجود کتابخانه های متعدد و بزرگ با 
عناوین زیاد کت�اب در نقاط مختلف، لزوم�ا دلیل توجه آن 

جامعه به کتاب نیست.
 کتابخانه ه��ای ب��زرگ می توان��د مایه تفاخ��ر یک جامعه باش��د 
 ولی معل��وم نیس��ت آن جامع��ه، جامع��ه ای فرهنگی هم باش��د 

مگر اینکه آماری داش��ته باش��یم که مردم به این کتابخانه ها، زیاد 
مراجعه می کنند. باید بررسی ش��ود که آیا در کشور ما کتابخانه ها 
وظیفه خودش��ان را انج��ام می دهند یا ن��ه؟ متاس��فانه باید گفت 
کتابخانه های ما بیشتر قرائت خانه اند تا کتابخانه و بیشتر در زمان های 

کنکور و امتحانات از آنها استفاده می شود.
 اگر بخواهیم تخصصی تر به این مساله بپردازیم، ارزیابی 
شما به عنوان یک کتاب شناس و عالم در حوزه کتابداری، از 

مشکالت مربوط به عرصه نشر کتاب در کشور ما چیست؟
نشر، دو سر دارد؛ یک سر تولید و یک س��ر توزیع. تولید به مولفان، 
 مترجمان و ویراس��تاران برمی گ��ردد، اینکه چه تولی��د می کنند؛

و توزیع ه��م به ناش��ران و توزیع کنن��دگان ارتباط پی��دا می کند. 
مایلم در این جا مس��اله نش��ر را با یک تمثیل تبیی��ن کنم؛ تمثیل 
نش��ر کتاب با انتش��ار نور. تابش نور، پایان سیاهی هاست و انتشار 
کتاب هم روش��ن کنن��ده تیرگی ها و آش��کار کننده آن هاس��ت. 
همچنین همان طور که نور فراگیر اس��ت و تبعیض نمی شناس��د، 
 کتاب هم همین گونه اس��ت. بای��د از خودمان بپرس��یم نگاه مان 
به کتاب چیست؟ شاید بسیاری از ما نگاهی قالبی به آن داریم و بیشتر 
آن را یک شیء می دانیم و کمتر وارد مسائل محتوایی مربوط به کتاب 
می شویم. اینکه کتاب چه مشکل یا مشکاتی را می تواند حل کند، 
دنیای ما دنیای اطاعات و ارتباطات است؛ اما واقعا چقدر ارتباطات 

ما بیشتر از قبل شده است؟
 پس شما محور اصلی چالش های موجود در عرصه نشر 
را در دو حلقه اصلی این زنجی�ره یعنی تولید و توزیع کتاب 
می بینید. حال این س�وال را می پرسم که شما فکر می کنید 
علت اصلی گری�زان بودن مردم از مطالع�ه و کتاب خواندن 

چیست؟
م��ن در مبح��ث موانع ب��ه طور مفص��ل به ای��ن موض��وع خواهم 
پرداخت ام��ا فعا در موض��وع تولید کتاب، باید گف��ت که مطلوب 
نهایی تولید کتاب ب��ا نیت اعتای جامعه باید باش��د ک��ه اگر این 
طور باش��د، به این معناس��ت ک��ه نویس��ندگان ما ه��م آدم های 
فرهیخته  و باس��وادی هس��تند و ه��م مخاطبان خ��ود را به خوبی 
 می شناسند و هم مسائل آن ها را. مساله شناسی، امر مهمی است؛ 
کس��ی که کتابی می نویس��د باید برای این س��وال ها، که چرا آن را 
می نویس��د، برای که می نویس��د، درباره چه می نویسد، می خواهد 
با نوش��تن آن کتاب چه مش��کلی را حل کند، جواب داشته باشد. 
او بای��د این س��واالت را در مقدمه کتاب��ش هم بی��اورد و بگوید که 
من کتاب را ب��رای این گ��روه از مخاطب و با این دیدگاه نوش��ته ام 
 و انتظ��ار دارم ت��ا ای��ن حد فان مس��اله و مش��کل را ح��ل کند و 

بیشتر از این هم انتظاری از کتابم ندارم.
 اگ��ر جامعه، ی��ک جامعه رش��دیافته باش��د، ناش��ران ه��م در آن 
درجه بندی می ش��وند. بح��ث دیگر، توزیع اس��ت که ب��ه واقع به 
ان��دازه خود تولید مهم اس��ت ؛چرا که ب��دون توزی��ع، تولید عقیم 
می ماند. توزیع ه��م باید از زبان مناس��بی بهره بگی��رد، همچنین 
باید از وسیله مناسبی برای اثربخش��ی خود استفاده کند. به عاوه 
باید به دس��ت مخاطب مناس��ب خود برس��د. من بارها دیده  ام که 
مجات و ی��ا کتاب ها به صورت فل��ه ای در اختیار برخ��ی ارگان ها 
قرار می گیرن��د و بعد از مدتی ای��ن آثار همان جا انبار می ش��وند و 

اصا توزیعی در کار نیس��ت. زمان مناس��ب هم ب��رای توزیع یک 
 کاالی فرهنگی مثل کتاب بسیار مهم است. قیمت و قالب مناسب 
 و از هم��ه مهم ت��ر بازخ��ورد مناس��ب، از دیگر مولفه هایی اس��ت 

که در اثرگذاری یک کتاب در مخاطب مهم است.
 ب�ه نظ�ر ش�ما چ�را اینق�در آماره�ای متف�اوت و 

گاه متناقض از میزان سرانه مطالعه در کشور داده می شود؟
اگرچه این آمارها همواره مقدرش��ان کم اس��ت، ام��ا از آنجا که ما 
تعریف درس��تی از مطالعه نداری��م، معموال آماره��ای متفاوتی از 
 مطالع��ه می دهی��م. م��ا خودم��ان هن��ور نمی دانی��م مطالع��ه 
به چه کاری گفته می ش��ود. ام��روزه ما به جای��ی مطالعه کتاب ها 
به س��ایت ها مراجعه می کنیم. باالخ��ره آیا این ها مطالعه هس��ت 
 یا نه؟ البت��ه تفاوت هایی در این دو ش��یوه وج��ود دارد، اما این هم 
یک روش مطالعه است. البته اگر ش��ما بخواهید مقاله ای اینترنتی 
را روی س��ایت بخوانید، این کار س��خت تر از آن اس��ت ک��ه آن را 
دانلود کنید و به ص��ورت کاغذی بخوانید. اولین چالش��ی که ما در 
حوزه صنعت نش��ر با آن رو به رو هس��تیم، این اس��ت که ما عموما 
کتاب ها را ن��ه لزوما برای خواندن بلکه بیش��تر برای داش��تن تهیه 

می کنیم و می خری��م و معموال ه��م انبار می ش��وند. حتی دیدگاه 
 م��ا در نح��وه اداره کتابخانه ه��ا، بیش��تر انب��ارداری کتاب اس��ت 
ت��ا کتابخوان��ی. خریدها بر اس��اس نیاز ص��ورت نمی گی��رد. مانع 
دیگر، مس��اله اقتصادی اس��ت؛ م��ردم وقتی مش��کات اقتصادی 
جدی داش��ته باش��ند، طبیعت��ا دنب��ال خوان��دن نمی روند چون 
 می دانن��د که اگر دنب��ال خواندن ه��م نروند، به مال و منال ش��ان 

بهتر می رسند.
البته مساله اقتصادی فقط به معنای فقر اقتصادی نیست؛ برخی افراد 
به خاطر ثروت های آنچنانی و ب��ادآورده ای که از راه های جدید و نه 
چندان قانونی به دست آورده اند، دیگر خود را حاکم مطلق می دانند 
چه برسد به اینکه خود را نیازمند به مطالعه بدانند. آنها در خیلی از 
موارد مدرک های دانشگاهی را با پول می خرند و این چیزی است که 

هر روز جلوی دانشگاه تهران اتفاق می افتد.
 یعنی راه های ترقی در جامعه ما هیچگونه وابستگی به 
میزان مطالع�ه افراد ندارد. اگر این گونه اس�ت پس س�وال 
معکوس می ش�ود؛ واقعا در چنین ش�رایطی، چرا افراد باید 

کتاب مطالعه کنند؟

 بله. بیش��تر آنهایی هم ک��ه مطالع��ه ای دارن��د، احیانا ب��ه خاطر 
وق��وف ش��ان در دوران تحصی��ل عل��م و دانش��جو بودن اس��ت. 
البت��ه این م��درک ه��م چندان مهم نیس��ت و بیش��تر ب��ه خاطر 
خالی بودن عریضه اس��ت. افزایش س��رانه مطالعه ی��ک عزم ملی 
 نی��از دارد، کم��ک دولتم��ردان و نیز م��ردم و همبس��تگی آنها را 

الزم دارد.
 مانع دیگری ک��ه بر س��ر راه مطالع��ه در جامع��ه ما وج��ود دارد، 
ب��ه مس��ائل اعتق��ادی برمی گ��ردد؛ اف��راد بای��د ب��ه خوان��دن 
و نتیج��ه مثبتی که از ای��ن کار می گیرند، اعتقاد داش��ته باش��ند. 
همچنین کس��انی، به ویژه مس��ووالن، که دیگران را ب��ه مطالعه و 
 خوان��دن کتاب توصی��ه می کنند، باید خودش��ان اه��ل خواندن و 

مطالعه باشند.
چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد، دنیای الکترونیکی است 
که ما در آن واقع شده ایم؛ این ابزارها شمش��یرهای دولبه ای است 
که بهره مندی از آنها بیشتر به نحوه اس��تفاده ما از آنها و همچنین 
کسانی که پشت این سیستم ها هستند و به آنها سرویس می دهند، 

برمی گردد.

 ماجرای اشک شوق 
شهید محمد جهان آرا

معاون صنایع دستی کشور از بافت فرشی توسط هنرمندان شهر تبریز به 
یاد فاجعه منا خبر داد و گفت: قرار است تا هنرمندان قلمزن اصفهان نیز 

به خلق آثاری شاخص درباره این حادثه بپردازند.
 نشس��ت خبری مراس��م رونمای��ی از ل��وح و اعتبارنامه جهانی ش��دن 
طرح های تبریز و اصفهان برگزار شد. قرار است تا مراسم رونمایی از این 
لوح و اعتبارنامه، روز یازدهم مهر در ش��هر اصفه��ان و روز چهاردهم در 

تبریز برگزار شود.
 بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دس��تی کش��ور در ای��ن برنامه گفت: 
ما تا به حال هیچ ش��هری را ثبت نکرده بودیم، اما توانستیم همزمان دو 
شهر اصفهان و تبریز را به ثبت جهانی برسانیم. این یکی از افتخارات دوره 
ما است و همین طور فرصتی است که دولت تدبیر و امید در اختیار این 
دو شهر گذاشته است. خوشحالیم که شهرهای دیگر نیز انتخاب شوند. ما 
تا به حال شهری جهانی نداشته ایم، اما با یک اقدام منطقی توانستیم از 
لیست کشورهای بدون شهر جهان به فهرست کشورهای دارای دو شهر 

وارد شده و در کنار هند و چین قرار بگیریم.
وی تصریح کرد: در اجاس هند توانس��تیم پرونده های این ش��هرها را 
مطرح کنیم. همچنی��ن داوران اجاس جهانی بازدیدهایی از دو ش��هر 
اصفهان و تبریز انجام دادند. همکاری نهادهای اس��تانی نیز به ما کمک 
 زیادی کرد. ما می خواس��تیم که حداقل یکی از این دو شهر ثبت شود، 
اما ظرفیت های خوب صنایع دستی و فرش موجب شد که داوران مبهوت 

ظرفیت اصفهان و تبریز شوند.
معاون صنایع دستی کشور گفت: مراسم رونمایی از لوح و اعتبارنامه ثبت 

جهانی اصفهان و تبریز برعهده استان ها واگذار شده است.
 نام��ور مطل��ق ادام��ه داد: از ای��ن ب��ه بعد م��ا فق��ط بحث نظ��ارت را 
انجام می دهیم. ثبت جهانی این دو ش��هر نش��انگر آغاز جهانی ش��دن 
شهرها است. در اصل به ظرفیت این دو شهر نمره داده شده، نه وضعیت 
 آنها. این ش��هرها وضعیت ش��هرهای جهان��ی را ندارند. ما توانس��تیم 
به میراث و ظرفیت این شهرها امتیاز دهیم. بنابراین برای اینکه بتوانند 
جهانی شوند باید فرآیند پیچیده ای برای آنها انجام شود تا در  آینده بتواند 

به وضعیت شهرهای جهانی دست پیدا کند.
وی افزود: باید دو شهر اصفهان و تبریز را به کارگاه بزرگ صنایع دستی 
تبدیل کنیم تا آنه��ا بتوانند نقش و کارک��رد واقعی خ��ود را ایفا کنند. 
 تقاضای هنرمندان این اس��ت که بای��د در برنامه شش��م توجه ویژه ای 
 به هنرمن��دان ش��ود و به صنایع دس��تی به عن��وان یک م��ورد خاص 
نگاه شود.معاون صنایع دستی کشور عنوان کرد: وقتی شهری به عنوان 
شهر جهانی انتخاب می شود، به این معنا اس��ت که این شهر در پوست 
ملی خود نمی گنج��د و باید در عرص��ه جهانی عرضه ان��دام کند. باید 
شهرهای مجازی، فرودگاه ها، زیرساخت های مالی و اعتباری، گمرک 
و بورس در این دو شهر تقویت ش��وند و زیرساخت های علمی نیز در آن 
دیده ش��وند. البته وجود سرمایه انس��انی مهم ترین ویژگی این شهرها 
است. نامورمطلق اظهار کرد: با ثبت این دو شهر درخواست های زیادی 
 از ش��هرهای زیادی شد؛ کاش��ان می گوید چرا ما ش��هر فرش نشدیم، 

 ای��ن رقابت خوب اس��ت. ی��زدی ها م��ی گویند م��ا را به عنوان ش��هر 
نساجی سنتی معرفی کنید. زنجان ملیله، شیراز گلیم و گبه، تهران آبگینه 
و شیشه، سمنان سفال، اللجین سفال، کرمان پته و قم فرش ابریشم را 
برای جهانی شدن پیشنهاد کرده اس��ت. ما می خواهیم که ثبت ملی را 

نیز به این روند اضافه کنیم، تا بعد از ثبت ملی این شهرها، جهانی شوند.
اعطای نشان اعتماد به فروشگاه های صنایع دستی اصفهان

وی گفت: در دو ش��هر تبریز و اصفهان دبیرخانه های دائمی راه اندازی 
 می ش��وند. در ش��هر اصفهان قرار اس��ت اولین نش��ان ه��ای اعتماد را 
به فروشگاه های صنایع دستی آن بدهیم. در این فروشگاه ها مقرراتی باید 
رعایت شود، از جمله قیمت منصفانه، عدم فروش صنایع دستی غیرایرانی 

و ارائه بسته بندی های مناسب.
 معاون صنایع دس��تی کش��ور در پاس��خ به س��والی مبنی بر صادرات 
صنایع دستی به آمریکا خاطرنشان کرد: ما در حال آماده کردن صادرات 
صنایع دس��تی هس��تیم. اگر تحریم ها برداش��ته ش��د، این صادرات را 
تقویت می کنیم. منتها کش��ورهای دیگر تسامح به خرج می دهند. من 
 آخر هفته دیگر به ترکیه م��ی روم. بخش خصوصی نمایش��گاه بزرگی 
را در یکی از عمارت های عثمانی برپا کرده است. اکنون فضا عوض شده و 

باید از این فرصت ها استفاده کرد.
نامورمطل��ق ادام��ه داد: برخ��ی از هنرهای صنایع دس��تی ب��ه خاطر 
س��وءمدیریت ها فراموش می ش��وند که با طراحی های نوین می توان 
آنها را احیا ک��رد. اگر برخی از این هنرها، »حمایتی صرف« باش��د، باید 
در پژوهشگاه های هنرهای سنتی به آنها پرداخته شود. نگران فراموش 
شدن این هنرها نباشید. رویش صنایع دس��تی جدید از ریزش صنایع 
دستی قدیمی که نمی توانند خود را هماهنگ کنند، قوی تر است.معاون 
صنایع دستی کشور گفت: جهانی شدن دو ش��هر شرایط را برای بخش 
 خصوصی و برندس��ازی آماده می کند. کار ما آماده س��ازی فضا بود، اما 

می توان فرهنگ سازی نیز انجام داد.

 هفته فرهنگی ترکیه در ایران 
برگزار می شود

غالمرضا فدایی:

کتاب می خریم برای داشتن، نه خواندن

معاون صنایع دستی کشور خبرداد :

ادای دین هنرمندان صنایع دستی به جان باختگان منا



اخبار  خبر كوتاه

ــتاندار چهارمحال و  ــى اس ــى امنيت ــاون سياس ــرادى مع  خدابخش م
ــر از زائران  ــا و پيگيرى ها 13 نف ــى ه بختيارى گفت: طى آخرين بررس
ــان مفقود  ــرده اند و همچن ــت خود مراجعه نك ــاى محل اقام به هتل ه

هستند.
ــازمان حج و  ــى هاى س خدابخش مرادى عنوان كرد: طى آخرين بررس
زيارت اين 13 زائر چهارمحالى همچنان مفقود هستند و خبرى از آنها در 
دست نيست. وى يادآور شد: مسووالن حج و زيارت استان چهارمحال و 

بختيارى با تالش بسيار در عربستان به دنبال شناسايى زائران هستند.
ــاعت پنج نفر از زائران  ــتاندار افزود: تا اين س  معاون سياسى امنيتى اس

فوت شده اند.
 اسامى زائران جانباخته چهارمحال و بختيارى در حادثه منا

ــين اهللا  ــواد فياض، غالمحس ــد: محمد ج ــرادى يادآور ش خدابخش م
ــين ولى پور ــز داووى كرانى و على حس ــض اهللا كيوانى، هرم وردى، في
ــايى ــتند كه شناس ــده در حادثه منا هس ــران چهارمحالى فوت ش  زائ
ــتاندار در ادامه تصريح كرد: بيشتر  ــى امنيتى اس  شده اند.معاون سياس
ــاى اعزامى از  ــده هاى زائران چهارمحالى مربوط به كاروان ه مفقود ش
شهرستان شهركرد بوده است. از استان چهارمحال و بختيارى سه كاروان 
ــده كه يك كارون از بروجن و دو كاروان از  ــال اعزام ش به حج تمتع امس

شهركرد بوده است.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: بهبود و توسعه  معاون سياسى امنيتى اس
زيرساخت ها از جمله گاز رسانى مى تواند روند توسعه استان را شتاب دهد.

خدابخش مرادى در همايش سراسرى ايمنى، محيط زيست و بهداشت شركت 
ملى گاز ايران با اشاره به اينكه گاز رسانى به مناطق محروم موجب حفظ محيط 
ــانى به مناطق محروم از جمله مناطق  ــود، اظهار داشت: گاز رس زيست مى ش
ــتگى به طبيعت و محيط جنگلى را كمتر مى كند و نقش مهمى  جنگلى وابس

در حفظ محيط زيست دارد.
وى عنوان كرد: كاهش مصرف سوخت هاى فسيلى نقش مهمى در حفظ محيط 
زيست دارد و استفاده از گاز روند اين مسير را بهبود مى بخشد.معاون سياسى 
امنيتى استاندار چهارمحال و بختيارى يادآور شد: چهارمحال و بختيارى يكى 
ــيارى از روستاهاى آن در مناطق  از استان هاى كوهستانى كشور است كه بس

صعب العبور واقع شده است.
ــانى به مناطق محروم  خدابخش مرادى گفت: اقدامات خوبى در حوزه گاز رس
ــانى به تمام روستاهاى  ــتيم كه گاز رس ــده و پيگير اين هس ــتان انجام ش اس
شهرستان هاى مختلف استان انجام شود تا همه مردم از نعمت گاز برخوردار 

شوند.
ــد: توسعه  ــتاندار چهارمحال و بختيارى يادآور ش ــى امنيتى اس معاون سياس
ــتان  ــعه اس ــوان روند توس ــى ت ــانى م ــه گاز رس ــا از جمل ــاخت ه ــر س زي

را شتاب دهد.

ــكن مهر بايد در  ــهركرد گفت: رفع مشكالت مس فرماندار شهرستان ش
دستور كار دستگاه هاى متولى قرار گيرد. 

حميد ملك پور  اظهاركرد: تعدادى از تعاونى هاى مسكن مهر با اعمال نفوذ 
و قيمت هاى غير كارشناسى، باعث بالتكليفى و تعويق در تحويل مسكن 

به متقاضيان شده اند. 
ــان كرد: شناسايى و  وى در جمع پنج شركت تعاونى متخلف، خاطرنش
ــتگاه هاى اجرايى  ــكالت اين تعاونى ها همكارى و همدلى دس رفع مش
مربوطه را مى طلبد. ملك پور تاكيد كرد: شناسايى متخلفان مسكن مهر

ــوه قضائيه  ــى و ق ــع قانون ــوى مراج ــا آن ها از س ــى ب ــورد قانون  و برخ
ضرورت دارد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان هم در خصوص رفع مشكالت 
ــال جارى و با همكارى  ــود تا پايان س اين تعاونى ها، گفت: تالش مى ش
دادستان شهرستان در راستاى رفع مشكالت اين شركت ها و نيز تحويل 

واحدهاى مذكور به متقاضيان برآييم.
ــكن مهر جزء  ــكالت مس ــيدگى به مش ــيدعباس جزايرى افزود: رس س

اولويت هاى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان قرار دارد.

13 زائر تاكنون به هتل هاى محل اقامت 
خود مراجعه نكردند

معاون سياسى امنيتى استاندار چهارمحال و بختيارى:

بهبود زير ساخت ها روند توسعه 
را شتاب مى دهد

ضرب االجل فرماندار شهركرد براى 
رفع مشكالت مسكن مهر 

مديرعامل شركت ملى گاز ايران از اجراى طرح گازرسانى به حدود سه هزار و 600 
روستاى كشور خبرداد.

حميد رضا عراقى اظهار داشت: گازرسانى به روستاهاى كشور از محل اعتبارات 
بند قاف تبصره بودجه ساليانه در حال اجراست. به گفته وى، عمليات گازرسانى 

به يكهزار و 200 روستاى كشور نيمه اول امسال به اتمام رسيد و در هفته دولت 
مورد بهره بردارى قرار گرفت.

عراقى ادامه داد: در سال هاى گذشته تنها 17 هزار روستا در كشور از نعمت گاز 
طبيعى بهره مند شده بود كه تا پايان امسال اين تعداد به 20 هزار روستا مى رسد.
مديرعامل شركت ملى گاز ايران تصريح كرد: مطابق برنامه ريزى هاى انجام شده 

از سال آينده، هر سال سه هزار روستا گاز رسانى مى شود.
ــور به دليل شرايط كوهستانى،  عراقى گفت: گاز مورد نياز برخى روستاهاى كش
ــتم ال پى جى و سى ان جى تامين  كويرى و جنگلى و تعداد كم خانوارها با سيس

مى شود.
ــتاها عالوه بر فراهم كردن آسايش مردم سبب  ــانى به روس به گفته وى، گازرس

درآمدزايى با ايجاد مشاغل مختلف مى شود.
ــال تعرفه گاز مصرفى مشتركان گاز ايران افزايش پيدا  عراقى افزود: تا پايان امس
ــال گاز ايران به  ــران مبنى بر طرح انتق ــركت ملى گاز اي نمى كند. مديرعامل ش
پاكستان ادامه داد: خط انتقال گاز به پاكستان خط هفتم گازى كشور است كه تا 

حدود 60 كيلومترى مرز پاكستان انجام شده است.
ــتان و بلوچستان از ايرانشهر به زاهدان نيز  عراقى گفت: پروژه گازرسانى به سيس
ــده و خط گازى كه در اين طرح به چابهار مى رود، خطى است كه به طور  آغاز ش

عملى به خط انتقال گاز پاكستان كمك مى كند.
ــم ها، گاز به  ــتان پس از رفع تحري ــورت اعالم آمادگى پاكس به گفته وى، در ص
ــور انتقال مى يابد. عراقى ادامه داد: 25 كيلومتر از اين خط انتقال از مرز  اين كش
ــده و ظرفيت كل انتقال گاز در اين طرح  ــمت ايران كشيده ش پاكستان نيز به س
50 ميليون مترمكعب است. هم اينك 20 ميليون مشترك گاز طبيعى در كشور 

وجود دارد.
ــرى بهداشت و  ــركت ملى گاز ايران براى حضور در همايش سراس  مديرعامل ش

ايمنى و محيط زيست در صنعت گاز كشور به شهركرد سفر كرده است.
 (HSE) همايش سراسرى دو روزه بهداشت ايمنى و محيط زيست در صنعت گاز
ــت، ايمنى و محيط زيست (HSE) وزارت نفت، رييس  با حضور مديركل بهداش
ــت گاز و مديران عامل ــووالن اچ اس اى صنع ــت ايمنى صنعت گاز، مس بهداش

 شركت هاى گاز كشور در شهركرد برگزار شد.
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استقبال از جشنواره موسيقى «تاراز» 
در چهارمحال و بختيارى

ــارى گفت:  ــال و بختي ــرى چهارمح ــيقى حوزه هن ــوول واحد موس مس
ــتان، در چهارمين جشنواره  ــيقى تاراز حوزه هنرى اس اجراى گروه موس
ــردم اصفهان  ــتقبال م ــور با اس ــر كش توليدات حوزه هاى هنرى سراس

مواجه شد.
امير بنى طالبى با اشاره به اينكه اجرا گروه موسيقى تاراز حوزه هنرى استان 
ــت، اظهار داشت: پنج آلبوم موسيقى  با استقبال گسترده مواجه شده اس
ــنواره توليدات مراكز استانى حوزه هاى هنرى  از استان به چهارمين جش
ــه اثر از اين آثار به مرحله داورى جشنواره  سراسر كشور ارسال شد كه س

راه يافته است. 
ــتان نيز به صورت زنده به اجراى  ــنواره گروه تاراز از اس وى افزود: در جش
برنامه در سينما ساحل اصفهان پرداخت كه با استقبال خوب مردم اصفهان 

روبه رو شد. 
مسوول واحد موسيقى حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى بيان كرد: رضا 
ــريفى و جواد شريفى  ــت و خواننده گروه تاراز، مسلم ش صالحى سرپرس
نوازنده تار، حسين بهرامى نوازنده نى، قهرمان بها ميريان نوازنده كمانچه، 
نويد يوسف شريداوى نوازنده دف و دهل، پدرام محققيان نوازنده سنتور، 
استاد حسابى نوازنده تمبك و محسن كيهان نژاد نوازنده سرنا گروه تاراز 

را همراهى كردند.   

مديرعامل شركت ملى گاز: 

گازرسانى به 3600 روستاى 
كشور در حال اجراست

ابالغ وقت رسيدگى
7/101 در خصوص پرونده  كالسه 94- 511 خواهان شهرام خورشيدى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال به طرفيت احمد ترابى 
تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى روز شنبه مورخه 94/8/16 ساعت 
4/30 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، 
ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 شــوراى حل اختالف 
اصفهان، شعبه اول شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف18526مدير دفتر 

شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/102 در خصوص پرونده  كالسه 94- 513 خواهان شهرام خورشيدى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال به طرفيت 
عباس محموديه چم پيرى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 
94/8/16 ســاعت 4 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه 
روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف18525مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/103 در خصوص پرونده  كالسه 94-1193 خواهان آقاى مهدى رضائى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت بيژن مهدى پور تقديم نموده است. 
وقت رســيدگى مورخه 94/8/16 ســاعت 9/30 تعيين گرديده اســت. با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف18521 مدير دفتر شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/104 در خصوص پرونده  كالسه 94-1071 خواهان آقاى عبدالرسول 
آقاعليان دادخواستى مبنى بر مطالبه 4 فقره چك به طرفيت مرجان مهدوى 
نيسانى فرزند محمد تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى شنبه مورخه 
94/8/16 ســاعت 10/30 تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب  در جرايد منتشــر، تــا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود. م الف18535 مدير دفتر شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/105 در خصــوص پرونده  كالســه 94-1194 خواهــان آقاى مهدى 
رضائى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حميد عليزاده تقديم نموده 
است. وقت رسيدگى مورخه 94/8/16 ساعت 9/45 تعيين گرديده است. با 

توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف18520 مدير دفتر شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/106 در خصوص پرونده  كالسه 94-1003 خواهان آقاى سعيد احمدى 
دستجردى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت قدرت اله شريفى تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى مورخه 94/8/16 ساعت 9 تعيين گرديده است. 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف18519مدير دفتر شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/107 در خصوص پرونده  كالســه 94-1004 ش7 خواهان آقاى سعيد 
احمدى دستجردى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت فضل اله يزدانيان 
تقديم نموده اســت. وقت رسيدگى مورخه 94/8/16 ســاعت 9/15 تعيين 
گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقــع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف18518مدير دفتر 

شعبه هفتم شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/109 در خصوص پرونده  كالسه 94-1115 ش8 خواهان آقاى اسحق 
قاسمى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت حسين شرع االسالمى پور 
تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى مورخه 94/8/17 ساعت 8/30 صبح 
تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقــع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف18530مدير دفتر 

شعبه هشتم شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/110 در خصوص پرونده  كالسه 94- 599 خواهان محمد مهدى مخترع 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت جمشيد باقرپور تقديم نموده است. 
وقت رســيدگى براى روز يكشــنبه مورخه 94/8/17 ساعت 4/30  عصر 
تعيين گرديده با توجه بــه مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شــعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، 
ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 شــوراى حل اختالف 
اصفهان، شعبه اول شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 

ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 18531 مدير دفتر 
شعبه 28 شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/111 در خصــوص پرونــده  كالســه 94- 597 خواهان زهــرا آبون 
دادخواســتى مبنى بر الزام به طرفيت محمود پرورش تقديم نموده است. 
وقت رسيدگى براى روز يكشنبه مورخه 94/8/17 ساعت 5  عصر تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، 
پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 18534 مدير دفتر شعبه 28 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/112 در خصوص پرونده  كالسه 94- 598 خواهان محمد مهدى مخترع 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهرزاد دواتى تقديم نموده است. 
وقت رسيدگى براى روز يكشنبه مورخه 94/8/17 ساعت 4  عصر تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، 
پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 18532 مدير دفتر شعبه 28 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/113 در خصوص پرونده  كالسه 94-488 ش8 خواهان آقاى نعمت اله 
جعفرى با وكالت آقاى مهديپور دادخواستى مبنى بر الزام به انجام تعهدات 
به طرفيت اصغر انشــايى فر تقديم نموده اســت. وقت رسيدگى مورخه 
94/8/18 ســاعت 10/30 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. جهت شهادت شهود حاضر شويد. م الف18527مدير دفتر شعبه 

هشتم شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/119 در خصوص پرونده  كالسه 94- 477 خواهان محمدرضا كدخداى 
اليادرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت داود حسين پور تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى مورخه 94/9/2 ساعت 4 عصر تعيين گرديده 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب  در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد اول ارباب، روبه روى مدرســه نيلى پور، ساختمان صبا، پالك 57 
كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف 18522 مدير دفتر شــعبه 42 شوراى حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/120 در خصوص پرونده  كالسه 94- 478 خواهان محمدرضا كدخدايى 
اليادرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت حسين پاريابى تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/2 ساعت 4/30 عصر تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، ساختمان صبا، 
پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 18523 مدير دفتر شعبه 42 شوراى 

حل اختالف اصفهان
آگهى ابالغ

7/114 شــماره ابالغيــه: 9410100351306357 شــماره پرونــده: 
9409980351300394 شــماره بايگانى شعبه: 940407 خواهان/ شاكى 
ســتار حيدرى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم سيد جمال حسينى 
كينكى  به خواسته الزام به فك پالك خودرو و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد 
نيكبخت، ساختمان دادگســترى اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع 
و به كالســه 9409980351300394 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/8/25 و ساعت 10:00 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گرديد. م الف 18550منشى شعبه 13 دادگاه عمومى  

حقوقى شهرستان اصفهان
آگهى ابالغ

7/115 شــماره ابالغيــه: 9410100350805984 شــماره پرونــده: 
9409980350800618 شــماره بايگانى شعبه: 940701 خواهان/ شاكى 
ناهيد نكوئيان دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم رمضان منصورى و 
موسسه پس انداز و قرض الحســنه امام جواد و مهدى باطنى و حسينعلى 
قضاوى مطلق به خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديــه و مطالبه وجه 
چك و مطالبه خســارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، 
ساختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به كالسه 
9409980350800618 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/8/27 و 
ساعت 11:00 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم 
و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گرديد. م الف 18540 منشى شعبه 8 دادگاه عمومى  

حقوقى شهرستان اصفهان

ــالمى چهارمحال و بختيارى گفت: يك مطالبه عمومى    مدير كل تبليغات اس
در جهان اسالم و يك اجماع بين المللى عليه حاكمان بى كفايت آل سعود بايد 

صورت بگيرد.
ــن اداره با  ــوراى معاونين اي ــت ش ــالم رحمت اهللا اروجى در نشس حجت االس
ــت و رهبرى  ــت بزرگ اس ــت: عمق اين مصيب ــليت فاجعه بزرگ منا گف تس
ــاره  ــن موضوع اش ــان به اي ــق وجودش ــه از عم ــالمى دردمندان ــالب اس انق

كردند.
وى افزود: در اين مصيبت بزرگ نه تنها مسلمانان بلكه همه انسان هايى كه بينش 

انسانى دارند با همه وجود متأثر شدند.
ــى  ــن موضوع وظيفه شناس ــه در اي ــت ك ــته اس ــى تصريح كرد: شايس اروج
ــنگرى الزم را داشته  خودمان را انجام دهيم و در تمامى گروه هاى هدف روش

باشيم.
ــردر برابر اين فاجعه بزرگ  وى با ظالمانه خواندن رفتارهاى مدعيان حقوق بش

ــت كه اين مدعيان دروغين حقوق بشر در برابر  انسانى، گفت: جاى تعجب اس
ــانه اى به پا مى كنند چطور در  كوچك ترين موضوعى در كشور ما جنجال رس
ــوء مديريت و بى تدبيرى حكام  مقابل اين فاجعه عميق انسانى كه براساس س

آل سعود صورت مى گيرد ساكت مى شوند.
اروجى گفت: يك مطالبه عمومى در جهان اسالم و يك اجماع بين المللى عليه 
حاكمان بى كفايت آل سعود بايد صورت بگيرد و مسووالن كشورهاى اسالمى در 

برابر اين جنايت ساكت ننشسته و به تكليف خود عمل كنند.
وى بيان كرد: خون به ناحق ريخته شده حاجيان در قربانگاه منا موجب سست 

شدن پايه هاى حكومت آل سعود شود.
ــتين كنگره دو هزار و 400  ــاره به برگزارى نخس ــالم اروجى با اش حجت االس
ــتان در روز سه  ــتان، گفت: برگزارى گردهمايى بزرگ مبلغان اس ــهيد اس ش
شنبه 21 مهرماه در مصالى امام خمينى(ره) شهركرد يكى از برنامه هاى اين 

كنگره است.

مدير كل تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى:

اجماع بين المللى عليه حاكمان بى كفايت آل سعود صورت گيرد
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ــيمى  ــكى بالقوه نانو ربات ها از برطرف كردن عوارض جانبى ش كاربردهاى پزش
ــيع و بلند پروازانه بوده و طى  درمانى گرفته تا درمان بيمارى آلزايمر، همواره وس
ــتم هاى مورد نياز  ــگران مختلف در زمينه ايجاد سيس 10 سال گذشته، پژوهش
جهت توسعه كار نانو ربات هاى فعال و مفيد به عنواان سنسور، سيستم هاى انتقال 
ــت يافتند اما براى تحقيق  اطالعات و تامين سوخت به پيشرفت هاى زيادى دس
ــرخرگ ها و شريان هاى  ــتگاه هاى مولكولى كه قادر به سفر در ميان س ايده دس
حياتى بدن و شناسايى و درمان بيمارى ها هنوز بايد كارهاى بسيارى انجام شود.

نانوربات
ــدف گروهى از  ــيدن به تالش ها در جهت تحقيق اين ه ــرعت بخش به منظور س
پژوهشگران به تازگى شيوه مبتكرانه اى را براى ايجاد و توسعه نانو ربات ها طراحى 

كرده اند.
ــاگ به عنوان  ــرت فريتاس و تاد ه ــيرين زاده، راب ــى، بيژن ش آدريانو كاوالكانت
ــاالت متحده  ــتراليا و اي ــورن اس ــاتى در ملب ــگر از موسس ــدگان پژوهش نماين
ــوژى ارائه ــده در نانوتكنول ــازى ش ــبيه س ــيوه هاى جديد خود را به طور ش ش

كرده اند. آنها اميدوارند كه درست مانند فعات قبل كه مهندسان توانستند با كمك 
ــود را در زمينه صنعت ــاى خ ــه بعدى تحقيقات و پژوهش ه ــازى س ــبيه س ش

 نيمه رسانا به طرز چشمگيرى سرعت بخشيدند، اين بار نيز نانوربات هاى مجازى، 
بيومولكول ها و سرخرگ هاى مجازى بتوانند روند پيشرفت و توسعه نانوربات ها 

را تسريع   بخشند.
ــگاه  ــازى و نانوبيوتكنولوژى در دانش كاواالنتى، مدير مركز تحقيقات خودكارس
ــخت افزار NCD(طرح تنظيم نانوربات ها)  ــت: س ــتراليا اظهار داش موناش اس
ــت كه با هدف آزمايش نمونه هاى اوليه نانوربات هاى سه بعدى  ــتمى اس سيس
طراحى و پايه ريزى شده است. اين سيستم شبيه ساز نانوالكترونيكى و مكانيكى 
ــاخت و  ــددى و فيزيكى را براى س ــرفته اطالعات و داده هاى ع فوق العاده پيش
ــان  ــازى NCD نش ــبيه س ــتم ش تكميل نانوربات ها فراهم مى آورد. اين سيس

مى دهد كه چگونه مى توان يك نانوربات را در داخل بدن انسان كنترل، هدايت و 
ــرايط واقعى موظف به جست و جو براى پيدا  از آن استفاده كرد. نانوربات ها در ش
ــايى و انتقال  كردن پروتئين در يك محيط مجازى بودند، مضاف بر اينكه شناس
پروتئين هاى يافت شده به مدخل عضو خاصى از بدن جهت دفع عنصر مخرب از 

وظايف اين دستگاه بود.
پژوهشگران در خصوص چگونگى استفاده نانو ربات ها از استراتژى ها و شيوه هاى 
ــتيابى به اين هدف به تجزيه و تحليل پرداختند. به طور مثال،  مختلف جهت دس
ــورهاى گرمايى و  ــى مختلفى نظير سنس نانوربات ها مى توانند قابليت هاى حس

شيميايى و نيز حركت اين حسگرها را به كار ببرند.
يكى از دشوارترين مراحل براى نانو ربات ها حركت در نزديكى يك مولكول زنده 

و شناسايى و پى بردن به ماهيت آن بود.
پژوهشگران براى نشان دادن قابليت هاى اين سيستم با آزمايش هاى مختلف به 
موردى برخورد كردند كه نانوربات ها به منظور شناسايى پروتئين ها در رگ هايى 
با ابعاد و اندازه هاى متغير، شيوه هاى متفاوتى را به گرفتند. سرانجام همان طور 
كه انتظار مى رفت نتايج نشان داد نانوربات ها بهتر مى توانند يك هدف مشخص 
ــايى كنند.عالوه بر اين به كارگيرى سنسورهاى  در رگ هاى كوچك تر را شناس
گرمايى و شيميايى در پيشرفت كيفى و كمى كار نانوربات ها تاثير بسيارى داشت. 
ــگرها، ــود در نانوربات ها نظير حس ــى اجزاى موج ــه محققان طرح، برخ به گفت

 موج گيرها، موتورها و اهرم هاى حركتى همگى به عنوان ابزار و ادوات نانو موجود 
هستند بنابراين بايد گام بعدى را برداشت مبنى بر اينكه اين اجزا و ابزارها بايد به 

صورت اجزاى يك نانوربات سرهم بندى شوند.
ــتراتژيك بزرگ  ــق و انگيزه هاى مالى و اس ــاره به اينكه عالي كاواالنتى ضمن اش
ترين محرك براى نوآورى و ابتكار به شمار مى آيند، تصريح كرد: به خاطر چنين

انگيزه هايى اميدواريم كه نانوربات هاى فعال و كارآمد در آينده اى نه چندان دور 
براى استفاده آماده شوند.

دريچه خبر

ويرايش دقيق تر ژنوم انسان 
با كشف سيستم جديد

با نانو ساختارهاى آزمايشگاهى؛
بازده سلول هاى خورشيدى حساس 

به رنگ افزايش مى يابد
دانشمندان يك سيستم CRISPR جديد را براى ويرايش ژنوم انسان 
شناسايى كرده اند كه از پتانسيل افزايش نيرو و دقت مهندسى ژنوم 

برخوردار است.
اين محققان و از جمله دانشمندانى كه نخستين بار سيستم انقالبى 
ــتانداران استفاده كرده  CRISPR-Cas9 را براى ويرايش ژنوم پس
بودند، ويژگى هاى زيستى غيرمنتظره سيستم جديد را توضيح داده 
ــلول هاى  ــان دادند كه مى توان آن را براى ويرايش ژنوم هاى س و نش

انسان، مهندسى كرد.
اريك لندر، رييس موسسه Broad و يكى از رهبران اصلى پروژه ژنوم 
ــل چشمگيرى براى پيشرفت مهندسى  انسان گفت: اين كار از پتانس

ژنتيك برخوردار است.
ــتم  از قبل  ــه نمايش عملكرد سيس ــن تحقيق نه تنها ب وى افزود: اي
ناشناخته CRISPR پرداخته، بلكه همچنين نشان مى دهد كه آنزيم 
Cpf1 مى تواند براى ويرايش ژنوم انسان، مهار شده و از ويژگى هاى 
قدرتمند و چشمگيرى برخوردار است. سيستم Cpf1 نشانگر نسل 

جديدى از فناورى ويرايش ژنوم است.
ــواع  ــتم CRISPR در ان ــا سيس ــى صده ــه بررس ــان ب محقق
ــا ويژگى هاى  ــال آنزيم هايى ب ــا پرداخته و به دنب مختلف باكترى ه
ــلول هاى انسان قابل اصالح  سودمند گشتند كه براى استفاده در س

هستند.
ــاى باكتريايى  ــاى Cpf1 از گونه ه ــش، آنزيم ه دو كانديد اميدبخ
Acidaminococcus و Lachnospiraceae بودند كه محققان 
ــان دادند مى توانند موقعيت ژنومى را در سلول هاى انسان هدف  نش

قرار دهند.
 Cas9 ــيوه هاى مختلف از سيستم قبلى سيستم جديد Cpf1 به ش
متفاوت بوده و از پيامدهاى مهمى براى تحقيقات و درمان و همچنين 

براى كسب و كار و مالكيت معنوى برخوردار است.
آنزيم Cas9 در شكل طبيعى خود، مجتمعى را با دو آران اى كوچك 

تشكيل مى دهد كه هر دو براى فعاليت برش مورد نياز هستند.
سيستم Cpf1 ساده تر بوده و تنها به يك آران اى نياز دارد. اين آنزيم 
همچنين كوچك تر از SpCas9 بوده كه انتقال آن را به درون سلول ها 

و بافت ها آسان مى كند.
Cpf1 به شيوه متفاوتى از Cas9 به برش دى ان اى مى پردازد. زمانى 
كه مجتمع Cas9، دى ان اى را برش مى دهد، هر دو رشته را از يكجا 
بريده و پايانه هاى بى نوكى را ايجاد مى كند كه اغلب در زمان اتصال 

مجدد، تحت جهش قرار مى گيرند.
ــته  ــراف داش ــته انح ــر دو رش ــاى ه ــع Cpf1، برش ه ــا مجتم ب
ــن انحراف  ــر روى پايانه هاى تحت اي ــى را ب ــاى كوتاه و برآمدگى ه
ــرده و  ــق كمك ك ــذارى دقي ــه جاگ ــن امر ب ــذارد. اي ــى مى گ باق
محققان را قادر مى سازد تا يك تكه دى ان اى را با دقت بيشترى ادغام 

كنند.

ــگاهى  ــاخت آزمايش ــا س ــان ب ــگاه آزاد الهيج ــگران دانش  پژوهش
نانوساختارهاى ميله اى به بررسى عملكرد آن ها در ساختمان سلول هاى 
ــاس به رنگ پرداختند كه منجر به افزايش عملكرد  ــيدى حس خورش

سلول هاى خورشيدى مى شود.
امروزه سلول هاى خورشيدى ساخته شده از مواد آلى توجه بسيارى را به 
خود جلب كرده است. اين سلول ها از مزايايى همچون قابليت ساخت در 
مقياس بزرگ و انعطاف پذيرى برخوردارند و هزينه  توليد پايينى دارند. 

اما مشكل عمده  اين سلول ها بازدهى پايين آن هاست.
على عبداله زاده ضيابرى، يكى از مجريان اين طرح با بيان اينكه هدف 
ــت كه منجر به  ــاخت نانوساختارهايى اس اين پژوهش تالش براى س
افزايش بازده اين تجهيزات مى شود، گفت: اگرچه كارهاى بسيارى در 
جهت افزايش راندمان سلول هاى خورشيدى ارگانيك صورت پذيرفته 
است، اما در بسيارى از موارد، به دليل نياز به روش هاى نيازمند خالء، 

اين نتايج امكان توليد اقتصادى را فراهم نمى كنند.
ــل-ژل» كه كم  ــتفاده از روش «س به گفته وى، در اين پژوهش، با اس
هزينه و قابل اجرا در دماى پايين است، نانوساختارهاى ميله اى سنتز 

شده اند.
ــده از شفافيت  ــاختارهاى توليد ش وى با بيان اينكه طبق نتايج، نانوس
ــه نمونه هاى متداول  ــبت ب بااليى در ناحيه  نور مرئى برخوردارند و نس
ــه به كاربرد  ــه داد: با توج ــرى دارند، ادام ــت الكتريكى پايين ت مقاوم
ــده به عنوان الكترود رساناى شفاف در سلول هاى  پوشش هاى تهيه ش
ــفافيت باالى نانوساختارهاى توليد شده  خورشيدى فوتوولتاييك، ش

امكان جذب طول موج هاى بيشترى را فراهم مى آورد.
وى افزود: اين موضوع در افزايش بازدهى سلول هاى خورشيدى اهميت 
حياتى دارد و از سوى ديگر مقاومت الكتريكى اندك نمونه هاى ساخته 

شده سبب اتالف انرژى الكتريكى كمتر سلول ها مى شود.
ــه اين اهداف  ــتيابى ب ــتاى دس به گفته  عبداله زاده ضيابرى، در راس
ــيد روى تيتانيا بر روى  ــته از تركيب اكس ــته پوس ــاختارهاى هس س
ــيد قلع اينديوم (ITO) به صورت نانوميله رشد داده  ــترهاى اكس بس
شدند. وى گفت: دليل اين امر ويژگى هاى ضعيف تيتانيا به عنوان يكى 
از بخش هاى اصلى سلول هاى خورشيدى حساس به رنگ است، بدين 
ترتيب ضمن استفاده از خواص مناسب اكسيدروى همانند شفافيت باال 
ــانندگى الكتريكى خوب، با توجه به ساختار  (گاف اپتيكى پهن) و رس
ــكل گرفته، جابجايى الكترون ها افزايش  ــاختارهاى ش نانوميله اى س
ــانش الكتريكى الكترون ها و بهبود  مى يابد. نتيجه اين امر افزايش رس
كارايى سلول خورشيدى است. وى افزود: در ساخت اين نانوساختارها، 
ــت بر خواص فيزيكى  اثر عواملى همچون« pH »، دما و زمان باز پخ
نانوميله ها بررسى شده است. ساختار نمونه ها نيز به كمك آزمون هاى 
ــه SEM، XRD، EDX و UV-VIS مورد ارزيابى  مختلف از جمل

قرار گرفته است.

 نانو ربات هاى سه بعدى
در لباس سربازان

ضد سرطان 

مفادآرا
6/344 آگهي موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آييــن نامه قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتــي  واراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي ومــاده 13 آيين نامه 
اجرايــي آن برابرآراء صادره هيــات موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي 
واراضي وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شهرضاتصرفات 
مالكانــه وبالمعــارض متقاضــي محرزگرديده اســت لذامشــخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شــرح زيربه منظوراطــالع عموم دردونوبت بــه فاصله 15 
روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي ميشودتادرصورتي 
كــه اشــخاصي نســبت بــه صدورســندمالكيت متقاضيــان اعتراضي داشــته 
باشندميتوانندازتاريخ انتشــاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرســيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تســليم اعتراض به اداره ثبت اسنادوامالك شهرضادادخواســت خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه 
نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
1- راي شماره 6601 – 18 / 06 / 94 – حسين مسعودي منش فرزندمحمدبه شماره 
شناسنامه 54474 حوزه سه اصفهان وشماره ملي 1281641693 : چهاردانگ مشاع 
ازششدانگ قسمتي ازيك باب ساختمان به مســاحت 7 مترمربع مفروزي ازپالك 
2103 فرعي كه بانضمام پالكهــاي 2103 و 3679 و 4752 و و 6669 و 8060 جمعًا 

تشكيل يك باب مجتمع پزشكي راداده است 
2- راي شــماره 6601 – 18 / 06 / 94 – فيــروزه خوش اخالق ورنوســفاداراني 
فرزندحســين به شــماره شناســنامه 260 حوزه يك خميني شهروشــماره ملي 
1141004240 : دودانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازيك باب ساختمان به مساحت 
7 مترمربع مفروزي ازپالك 2103 فرعي كه بانضمام پالكهاي 2103 و 3679 و 4752 

و و 6669 و 8060 جمعًا تشكيل يك باب مجتمع پزشكي راداده است.
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 06 / 94
تاريخ انتشارنوبت دوم  09 / 07 / 94

سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
آگهى موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
6/345 برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در ثبت ميمه تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح ذيل جهت اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميگردد و در صورتى كه افراد نسبت به صدور سند 
متقاضيان اعتراضى داشته باشند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك ميمه ارائه و پس از اخذ رســيد ظرف 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائى تسليم نمايند:

1-راى شــماره 139460302020000344 آقاى محمدرضا طالبيان فرزند عباس 
شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229875667  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
231,35 (دويست و سى و يك متر و سى و پنج صدم متر مربع) درقسمتى از پالك 
شماره 3446 فرعى از 30 اصلى واقغ در روستاى زياد آباد مع الواسطه خريدارى 
عادى از مالك رسمى خانم ليال طالبيان فرزند عباس و به ازاء مالكيت رسمى مشاعى 

خود.
2-راى شماره 139460302020000343 خانم اشــرف مختار زاده فرزند مختار 
شناســنامه شــماره 14 ميمه و كد ملى شــماره 6229894909 ششــدانگ يكباب 
ســاخنمان و زمين متصل به آن به مســاحت 215,80 متر مربع (دويست و پانزده 
متر و هشــتاد صدم متر مربع) در قســمتى از پالك 3446 فرعى از 30 اصلى واقع 
در روستاى زياد آباد خريدارى عادى از حســن رادور فرزند غالمحسين و به ازاء 

مالكيت رسمى خريدارى شده.
3- راى شماره 139460302020000336 آقاى حيدر على اكبرى فرزند محمد آقا 
شناسنامه شماره 8 ميمه و كد ملى 6229841266 ششدانگ قطعه زمين محصور و 
مستحدثات متصله به مساحت 144,91 متر مربع(يكصد و چهل و چهار متر و نود و 
يك صدم متر مربع) در قسمتى از پالك 390 فرعى از 35 اصلى واقع در روستاى ازان 

خريدارى عادى از مالك رسمى  آقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق.

4- راى شماره 139460302020000334  آقاى حيدر على اكبرى فرزند محمد آقا 
شناسنامه شــماره 8 ميمه و كد ملى 6229841266 ششدانگ قطعه زمين محصور 
و مستحدثات متصله به مساحت 82متر مربع(هشتاد و دو متر مربع) در قسمتى از 
پالك 392 فرعى از 35 اصلى واقع در روستاى ازان خريدارى عادى از مالك رسمى  

آقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق.
5- راى شماره 139460302020000335  آقاى حيدر على اكبرى فرزند محمد آقا 
شناسنامه شماره 8 ميمه و كد ملى 6229841266 ششدانگ قطعه زمين محصور و 
مستحدثات متصله به مساحت 138,20 متر مربع(يكصد و سى و هشت متر و بيست 
صدم متر مربع) در قسمتى از پالك 391 فرعى از 35 اصلى واقع در روستاى ازان 

خريدارى عادى از مالك رسمى  آقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق.
6- راى شــماره 139460302020000324 آقــاى رضا پيــروز فرزند مصطفى 
شناسنامه شماره 62 ميمه و كد ملى شماره 6229845121 ششدانگ يكباب مغازه  به 
مساحت 320,17 متر مربع(سيصد و بيست متر و هفده صدم متر مربع) در قسمتى از 
پالك 25 فرعى از 2 اصلى  واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده

7- راى شــماره 139460302020000327  آقاى ابوالفضــل ظهيرى فرزند محمد 
شناســنامه شــماره 2 ميمه و كد ملى 6229902079  ششــدانگ يكباب مغازه  به 
مســاحت 63,52 متر مربع(شــصت و ســه متر و پنجاه و دو صدم متر مربع) در 
قســمتى از پالك 25 فرعى از 2 اصلى  واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
8 راى شــماره 139460302020000325 آقــاى احمد زمانــى فرزند رمضانعلى 
شناســنامه شــماره 16 ميمه و كد ملى 6229821680 ششــدانگ يكباب مغازه  به 
مساحت 276,68  متر مربع(دويست و هفتاد و شش متر و شصت و هشت صدم متر 
مربع) در قسمتى از پالك 25 فرعى از 2 اصلى  واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى 

مشاعى خريدارى شده
9- راى شــماره 139460302020000333  آقــاى بهمن صــادق فرزند مصطفى 
شناسنامه شــماره 75 ميمه و كد ملى 6229870886  ششــدانگ يكباب مغازه  به 
مساحت 129 متر مربع(يكصد و بيست و نه متر مربع ) در قسمتى از پالك 25 فرعى 

از 2 اصلى  واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
10- راى شــماره 139460302020000332 آقاى حميدرضــا زارع فرزند حيدر 
على شناسنامه شــماره 36 ميمه و كد ملى 6229902419  ششدانگ يكباب مغازه  
به مساحت 79,08  متر مربع(هفتاد و نه متر و هشت صدم متر مربع ) در قسمتى از 
پالك 25 فرعى از 2 اصلى  واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده

11- راى شــماره 139460302020000331 آقــاى محمدرضا نــژاد نيك فرزند 
مصطفى شناسنامه شماره 1882 ميمه و كد ملى شماره 6229688840  ششدانگ 
يكباب مغازه به مساحت 338,07 متر مربع(سيصد و سى و هشت متر و هفت صدم 
متر مربع) شماره 25 فرعى از 2 اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
12 - راى شــماره 139460302020000329 آقاى مهدى جليل وند فرزند عربعلى 
شناسنامه شــماره 82 ميمه و كد ملى 0050563361   ششــدانگ يكباب مغازه به 
مســاحت 118,14 متر مربع(يكصد و هجده متر و چهارده صدم متر مربع ) شماره 

25 فرعى از 2 اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
13 - راى شــماره 139460302020000328 آقاى محمد على جاويد پرور فرزند 
حسين شناسنامه شــماره 7 ميمه و كد ملى 6229856220   ششدانگ يكباب مغازه 
به مساحت 239,39 متر مربع(دويست و ســى و نه متر و سى و نه صدم متر مربع) 
شماره 25 فرعى از 2 اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
14- راى شــماره 139460302020000330 آقــاى اكبر خســروى فرزند جعفر 
شناسنامه شــماره 12 ميمه و كد ملى 5110535418    ششــدانگ يكباب مغازه به 
مســاحت 104,84 متر مربع(يكصد و چهار متر و هشــتاد و چهار صدم متر مربع) 
شماره 25 فرعى از 2 اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
15 - راى شــماره 139460302020000326 آقاى حســين گرامــى فرزند عرب 
شناسنامه شــماره 186 ميمه و كد ملى 6229767163 ششــدانگ يكباب مغازه به 
مساحت 106,52  متر مربع(يكصد و شش متر و پنجاه و دو صدم متر مربع) شماره 

25 فرعى از 2 اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده
16 – راى شماره 139460302020000322 آقاى عباسعلى اصالحچى فرزند محمد 
على شناسنامه شــماره 21 ميمه و كد ملى 6229814161 ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 75,36 متر مربع( هفتاد و پنج متر و ســى و شش صدم متر مربع) قسمتى 
از پالك 1968 فرعى از 11 اصلى واقع در وزوان به ازاء مالكيت رســمى مشــاعى 

خريدارى شده
17 – راى شماره 139460302020000321آقاى منوچهر آقاجانى فرزند آقاجان 
شناسنامه شــماره 1820 ميمه و كد ملى شــماره 0039897001 ششدانگ يكباب 
انبارى به مساحت 744,62 متر مربع (هفتصد و چهل و چهار متر و شصت و دو صدم 
متر مربع) پالك 1458 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده مع الواسطه خريدارى 

عادى از مالك رسمى  خانم معصومه آقاجانى فرزند حبيب.
18 – راى شماره 139460302020000319آقاى حسن هادى عابدينى  فرزند فضل 
اله شناسنامه شماره 2215 اصفهان كد ملى شماره 1287068170 ششدانگ يكباب 
انبارى به مساحت 12,92 متر مربه (دوازده متر و نود و دو صدم متر مربع ) قسمتى 
از پالك 278 فرعى از 30 اصلى واقع در قريه زياد آباد مع الواسطه خريدارى عادى 

از مالك رسمى  آقاى حيدر بيك سلطونى فرزند عباس 
19 - – راى شماره 139460302020000317 آقاى حســن هادى عابدينى  فرزند 
فضل اله شناسنامه شماره 2215 اصفهان كد ملى شماره 1287068170 ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 910,96 متر مربه (نهصد و ده متر و نود و شش صدم متر 
مربع ) پالك 276 فرعى از 30 اصلى واقع در قريه زياد آباد مع الواســطه خريدارى 

عادى از مالك رسمى  آقاى عباس گرامى فرزند حيدر آقا
20 - راى شماره 139460302020000318 آقاى حسن هادى عابدينى  فرزند فضل 
اله شناسنامه شماره 2215 اصفهان كد ملى شماره 1287068170 ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 903,56متر مربه (نهصد و سه متر و پنجاه و شش صدم متر مربع 
) پالك 275 فرعى از 30 اصلى واقع در قريه زياد آباد مع الواسطه خريدارى عادى از 

مالك رسمى  آقاى شاه محمد احمدى فرزند ميرزا آقا
21 - راى شــماره 139460302020000320 آقاى رمضان شاهپرى فرزند احمن 
شناسنامه شماره 253 مسجد ســليمان و كد ملى 1818776091  ششدانگ يكباب 
انبارى و زمين متصله به آن به مســاحت 670,87 متر مربع (ششصد وهفتاد متر و 
هشتاد و هفت صدم متر مربع) قسمتى از پالك 278 فرعى از 30 اصلى واقع در قريه 
زياد آباد مع الواســطه خريدارى عادى از مالك رســمى  آقاى حيدر بيك سلطونى 

فرزند عباس
22 - راى شــماره 139460302020000316 آقاى على اكبر نبــى فرزند ابراهيم 
شناسنامه شماره 26 ميمه و كد ملى شــماره 6229940541  ششدانگ يكباب خانه  
به مساحت 80,46 متر مربه (هشتاد متر و چهل و شش صدم متر مربع ) قسمتى از 
پالك 1663 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده  مع الواسطه خريدارى عادى از 

مالك رسمى  آقاى حاجى كريم فرزند على
بديهى اســت در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواه شد.
تاريخ انتشار نوبت اول  چهارشنبه 1394/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه1394/07/09

حسين نوروز - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه 
ابالغ وقت رسيدگى

7/95 در خصوص پرونده  كالسه 94-923 خواهان آقاى سعيد احمدى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت نجمه پور واعظ تقديم نموده است. وقت رسيدگى مورخه 
94/8/12 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  
در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف18529 مدير دفتر شعبه هشتم شوراى 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
7/96 در خصوص پرونده  كالسه 94-608 خواهان آقاى مجيد همامى دادخواستى 
مبنى بر الزام به طرفيت عطاء تجويدى تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى مورخه 
94/8/12 ساعت 17 تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى  دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف18490 مدير دفتر شــعبه 27 شــوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/97 در خصــوص پرونــده  كالســه 94-482 خواهان آقــاى محمدعلى عزيزى 
دادخواستى مبنى بر اعسار به طرفيت جعفر چدنى تقديم نموده است. وقت رسيدگى 
مورخه 94/8/16 ساعت 17 تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  
در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف18489 مدير دفتر شعبه16شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/98 در خصوص پرونده  كالسه 94-970 خواهان داريوش ناصيرى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال به طرفيت على محدور تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/8/16 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، 
روبه روى مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پســتى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف18506مدير دفتر شعبه 32 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/99 در خصوص پرونده  كالســه 94- 972 خواهان رضا عاطفى دادخواســتى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال به طرفيت صفرعلى احمدى راد تقديم نموده 
است. وقت رســيدگى براى مورخه 94/8/16 ســاعت 10 تعيين گرديده با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب  در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد اول ارباب، روبه 
روى مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى 
حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف18507مدير دفتر شعبه 32 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

7/100 در خصوص پرونده  كالســه 94-703 ش8 خواهان آقــاى حيدر يادگارى 
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفيت 1-محمدرضا سهرابى 2- سلمان 
صالحى 3- اشكان حشــمت تقديم نموده است. وقت رســيدگى مورخه 94/8/16 
ساعت 10 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 

اتخاذ مى شود. م الف18528 مدير دفتر شعبه هشتم شوراى حل اختالف اصفهان
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ییس اداره تبلیغات اسللامی آران و بیدگل از میزبانی 40 مسجد و حسینیه 
این شهرستان برای دیدار از سللادات بنی الزهرا)س( در صبح روز عید غدیر 

خم خبر داد.
 حجت االسللام سللمیع اهلل مردان گفللت: بیش از 40 مسللجد و حسللینیه

 آران و بیدگل برای میزبانی از سادات بنی الزهرا)س( و دیدار مردم با سادات در 
صبح روز عید غدیر خم آماده شده است.

وی دیدار از سادات در عید غدیر را  از سنت های دیرینه مردم آران و بیدگل و 
میراث معنوی این شهرستان خواند و خاطرنشان کرد: مردم این شهرستان 
در یک سنت حسنه از قدیم االیام در صبح روز عید غدیر برای تبریک این روز 
بزرگ به دیدار سادات در منازل شخصی آنان می رفتند که این سنت حسنه 
همچنان پابرجاست.مسوول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های 
مذهبی آران و بیدگل افزود: در چند سال اخیر به منظور سهولت مردم در انجام 
این امر خیر، سادات در حسینیه ها و مسللاجد اجتماع می کنند و امسال هم 
بیش از 40 مسجد و حسینیه شهرستان میزبان سادات هستند.به گفته وی، 
در این برنامه ها، عاوه بر دیدار از سادات، حاضران از برنامه های متنوع فرهنگی 

همچون مولودی خوانی، سخنرانی و اجرای مسابقه بهره مند می شوند.
رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل با اشاره به لزوم تبیین واقعه غدیر 
برای جوانان و نوجوانان تصریح کرد: در این راستا، اداره تبلیغات اسامی اقدام 
به برگزاری 31 گفتمان دینی و جشن غدیر همراه با نقالی واقعه غدیر در قالب 
طرح همیار غدیر در مدارس شهرستان کرده است.مردان افزود: کانون های 
فرهنگی، مراکز و خانه های قرآن روستایی و مساجد محوری شهرستان نیز 
برنامه های متنوعی را برای نوجوانان و جوانللان در ایام غدیر تدارک دیده اند.

وی اعزام مبلغ و روحانی به مناطق محروم روستایی را از دیگر اقدامات صورت 
گرفته به مناسبت فرارسیدن دهه والیت دانست و عنوان کرد: بیش از 20 مبلّغ 
و مبلّغه دینی به این مناطق اعزام شللده اند که به تبیین والیت امیر مؤمنان 
بر اساس آیه والیت، تشریح واقعه غدیر و اجرای برنامه های فرهنگی و جشن 

غدیر در روستاهای محروم می پردازند.
این مسللوول بر لزوم پاسداشللت غدیر تأکید و بیان کرد: واقعه غدیر همانند 
عاشورا جریانی مقطعی نیست، بلکه پدیده ای مکتبی است که باید همواره زنده 
و پویا باشد و مردم به ویژه هیات های مذهبی همانگونه که عاشورا را نهادینه 

کردند باید برای ایام عید غدیر هم این اتفاق رخ دهد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون عمق و فلسفه غدیر و والیت برای برخی جوانان 
تشریح نشده اسللت، تصریح کرد: تبلیغ غدیر و تشریح جایگاه واالی والیت، 
امری حائز اهمیت است که حضرت نبی اکرم)ص( با آن همه علم و کرامات 
به عنوان برجسللته ترین انسان برگزیده عالم بشللریت به دشواری آن اذعان 
داشتند، بنابراین برای روشللن کردن اذهان به این امر خطیر، تاش و همت 

بسیاری الزم است.

نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: آل سعود چه بخواهد چه نخواهد دیگر نمی تواند 
سلطه بر کعبه داشته باشد.

آیت اهلل عبدالنبی نمازی در جمع اساتید بسیجی این شهرستان، اظهار کرد: کعبه 
جایی است که بشللریت باید حول آن به بلوغ عقانی و فکری برسد و این محوریت 
خانه خدا برای آگاهی افکار عمومی پایان پذیر نیست.وی با بیان اینکه کعبه مظهر 
مبارزه با شرک، کفر و نفاق است گفت: اما متأسللفانه کعبه همواره در طول تاریخ 
در اسارت جبهه کفر بوده است در زمان ابوجهل ها، ابوسفیان ها و ابولهب ها همواره 
شللاهد مبارزه و رویارویی بیم جبهه حللق و باطل با محوریت خانلله خدا بوده ایم.

نماینده ولی فقیه در کاشان با یادآوری حوادث تلخ سلله دهه اخیر در عربستان به 
خصوص شهر مکه عنوان کرد: در 30 ساله اخیر شاهد شهادت قریب 10 هزار نفر به 
دلیل سوءمدیریت و بی کفایتی خاندان آل سعود در سرزمین وحی بوده ایم.نمازی 
 با ذکر نمونه هایی از حوادث مکه در سال های اخیر تأکید کرد: اتفاقاتی نظیر کشتار 
حجاج ایرانی، آتش سوزی ها و درگیری های مسلحانه نمی تواند جلوی تدبیر الهی 

را بگیرد.
وی با بیان اینکه کعبه محور آگاهی، آزادگی و ظهر قیام اسللت خاطرنشللان کرد: 
سللرزمین وحی، میعادگاه نهضت بشریت است و سللوءمدیریت های آل سعود در 
طول سللال های اخیر باعث شللده ملت ها به بی کفایتی این خاندان بیش از پیش 

پللی ببرند.عضو مجلس خبللرگان رهبری با یللادآوری تعبیر امام راحللل مبنی بر 
بدتر بودن آل سللعود از صدام بیان کرد: صدام گرچه دیکتاتور، قلدر، گردن کلفت، 
به دور از منطللق و...بود اما ادعایی هللم از لحاظ معنویت نداشللت خود را تقدیس 
نمی کرد و جایگاه خود را مقدس نمی شمرد؛ اما آل سعود مدعی خادم الحرمینی، 
ضیوف الرحمانی و میزبانی از میهمانان خدا هستند در حالی که صاحیت ندارند و 

این اشخاص بسیار خطرناک تر از افرادی نظیر صدام هستند.
نمازی با اشللاره به برخی صحنه ها در فاجعه منا نظیر زیر دست و پا ماندن چندین 
ساعته حاجی ها تصریح کرد: اینگونه بی تدبیری ها باعث می شوند ملت ها بفهمند 
آل سعود صاحیت اداره حرمین شللریفین را ندارد چنانکه گروه ها، شخصیت ها و 
مراکز اسللامی و بین المللی پیشللنهاد مدیریت مکه و مدینه توسط جهان اسام 
منهای آل سعود را مطرح می کنند.وی تأکید کرد: آل سعود چه بخواهد چه نخواهد 
دیگر نمی تواند سلطه بر کعبه داشته باشد و عالم آرام آرام به سمت و سوی عدالت 
جهانی حرکت می کند.نماینده ولی فقیه در کاشان در بخش دیگری از سخنانش در 
خصوص نقش اساتید بسیجی یادآور شد: ابتدا باید پرورش معنویت را از خویش آغاز 

کنیم تا بعد بتوانیم آن را به دیگران و شاگردان خود منتقل کنیم.
نمازی با ذکر روایتی از موالی متقیان مبنی بر اینکه هیچ سیاستی باالتر از مدیریت 
نفس و هیچ ریاستی باالتر از ریاست نشأت گرفته از علم و دانش نیست متذکر شد: 
کسی که می خواهد کاس، شهر، استان و حتی کشوری را اداره کند ابتدا باید خود 
را بسازد وگرنه نمی تواند بر دیگران تأثیرگذار باشد.وی با انتقاد از برخی رفتارهای 
نشأت گرفته از هوای نفس در برخی نهادها و سللازمان ها متذکر شد: بعضی اوقات 
برخی در پوشش انقابی تنها در صدد مطرح کردن خود هستند که این امر ناشی 

از صفت خودمحوری بودن است.

مشاور ارشد صنعتی نخست وزیر ایتالیا گفت: ایران در 
یکی از طایی ترین نقاط جغرافیایی منطقه واقع شده 
است و از این رو توانسته نقش اثرگذاری در معادالت 

بین المللی ایفا کند.
حمیدرضا مومنیان با بیان این مطلب افزود: اشتراکات 
فرهنگی اجتماعی ایران و ایتالیا باعث شللده ارتباط 
و تعامل مناسللبی در حوزه های مختلللف اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بین دو کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: مواضع سیاسللی ایران بعد از برجام 
توسللط رییس جمهور ایران در سللازمان ملل متحد 
به دنیا اعللام گردیللد و برنامه ریللزی در حوزه های 
مختلف بر این اسللاس پیش بینی و در حال تدوین و 
پیگیری می باشد.سرپرست فرمانداری کاشان گفت: 
خوشبختانه منطقه کاشان از زیرساخت های مناسبی 
برخللوردار اسللت و اولویت های شهرسللتان با توجه 
به مخاطراتللی که از ناحیه بحران آب متوجه کشللور 
می باشد سللرمایه گذاری بر دو محور صنایع های تک 

و دانش بنیان و صنعت گردشگری می باشد.مومنیان 
افزود: مدیریت شهرستان آمادگی دارد در حوزه هایی 
که اولویت منطقه است سرمایه گذاری های مشترکی 
با دیگر کشورها داشته باشللد.آنجلو ترومبونی مشاور 
ارشد نخسللت وزیر ایتالیا در این دیدار گفت: روابط 
ایران و ایتالیا در دوران تحریم ضعیف شد ولی هیچگاه 
برخاف بعضی از کشورها قطع نشد و این ارتباط در 
حوزه های کشللاورزی و صنعت بین دو کشللور ادامه 

پیدا کرد.
وي افزود: اکنون وارد مرحله جدیدی شده ایم، برای 
ما روابط با ایران بسللیار مهم است و منتظر هستیم تا 
وضعیت بعد از برجام تثبیت گشته تا مرحله جدیدی 
از همکاری های خللود را در حوزه هللا مختلف تداوم 
بخشیم.مشاور ارشد نخسللت وزیر ایتالیا افزود: تمام 
اروپا در انتظار آن اسللت تللا وضعیت بعللد از برجام 
 مشللخص شللود تا بر اسللاس آن برناملله ریزی های 
دقیق تری در ارتباط و تعامللل در حوزه های مختلف 

با ایران داشللته باشند.وي گفت: سیاسللت ایتالیا آن 
است که ایران باید در مناسبت اجتماعی و مسائل بین 
 الملل از حق برابر و تصمیم گیری برابر برخوردار باشد.

آنجلو ترومبونی افزود: ما اعتقاد داریم که نقش ایران 
در صلح و آرامش منطقه حائز اهمیت است و می تواند 
در برطرف شللدن تنش ها نقش قابل توجهی داشته 
باشللد. وی در خصوص کاشللان گفت: درباره کاشان 
مطالبی خوانده ام در کاشللان منطقه ای بنام سیلک 
وجود دارد که قدمتی دیرینه دارد که بیش از 5000 
هزار سللال قبل از میاد بر می گردد و می توان گفت 
تمدن ایتالیا و روم با تمدن ایران در زمان های گذشته 
اشتراکاتی داشللته و این باعث شده اسللت که به هم 

نزدیک شده و تعامل خوبی داشته باشند.
آنجلو ترومبونی افزود: اول اگوسللت سال جاری وزیر 
صنایع ایتالیا با هیللات همراه به ایللران آمدند و قرار 
اسللت وزیر صنایع ایران و هیات همللراه هفته آینده 
به ایتالیا سللفر کنند و این به معنی آن اسللت که دو 

طرف در حال بررسی این موضوع هستند که بتوانند 
همکاری گسترده ای را برنامه ریزی کنند.مشاور ارشد 
صنعتی و بین المللی نخست وزیر ایتالیا گفت: هدف 
از سفر من به ایران آن است تا وضعیت صنعتی ایران 
را بررسی کرده تا بتوانیم در خصوص سفر هیات بلند 
پایه ای که قرار است 50 روز دیگر با حضور وزیر صنایع 
و امور خارجه ایتالیا به همراه صاحبان صنایع به ایران 
بیایند در خصوص همکاری های مشترک و به صورت 
هدفمند برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.مسوول 
کمیته صنعتی حزب حاکم ایتالیا افزود: اشتباه اروپا 
در خصوص ایران آن اسللت که تصور می کرد با وجود 
تحریم ها ایران ضعیف خواهد شللد ولی وقتی صنایع 
ایران را بررسی می کنیم می بینیم که تحریم ها باعث 
شکوفایی صنعت ایران شده و عاملی بوده که ایرانی ها 
با کمک ظرفیت و قابلیت ها داخلی، دانش مورد نیاز 
خود را به دست آورده و با خاقیتی که دارند از آن به 

بهترین نحو استفاد کنند.

آیت اهلل نمازی مطرح کرد؛

سلطه آل سعود بر کعبه ادامه نمی یابد
همزمان با عید والیت صورت می گیرد؛

میزبانی 40 مسجد و حسینیه آران و بیدگل 
از سادات

مشاور ارشد صنعتی 
نخست وزیر ایتالیا:

پیشرفت صنعتی 
ایـران 

مشهود است

حصر وراثت
7/92 آقای حشمت اله نادری حسین آبادی دارای شناسنامه شماره 19 به 
شرح دادخواست به کالسه 381/94  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  جواد نادری حسین آبادی 
به شناسنامه 111 در  تاریخ 93/11/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- محترم نادری حسین 
آبادی ش.ش 10 ت.ت 1339/6/16 مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 228 شورای 

حل اختالف بخش کرون 
مزایده

7/51 اجرای احکام مدنی ش��عبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی کالسه »910239« 890/655 
ج ح/ له آقای وحید روحانی اصفهان، اصغر عموس��لطانی و علیه مصطفی 
آخوندی )مک��ی( مبنی ب��ر تجم��ع دو پرون��ده )890655 ج/910239-2 
ج/10( مبنی بر مطالبه 818/297/256 ریال پرون��ده 890655ج /2 و مبلغ 
2/408/700/140 ری��ال پرونده 910239 ج/12 ب��ه منظور فروش 0/377 
دانگ از یکدانگ از ششدانگ بابت طلب پرونده 890655 ج/2 و مقدار 1/111 
دانگ از ششدانگ بابت طلب پرونده 910239 ج/12 )مجموعًا 1/488 دانگ 
از ششدانگ( از پالک ثبتی 15194/556 بخش 5 اصفهان به نشانی: خیابان 
عالمه امینی ش��رقی، روبروی باغ غدیر، مابین پالک 149 و 155 با وصف 
کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در 
روز پنج شنبه مورخ 94/7/30 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا 
واقع در خیابان نیکبخت 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری- 
جنب بیمه پارس��یان، طبقه 4، واحد اجرای احکام شعبه 2 برگزار نماید. در 
خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت 
گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به 
بازدید  از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: ملک معرفی شده به آدرس اصفهان، 
خیابان عالمه امینی ش��رقی، روبروی باغ غدیر، مابی��ن پالک 149 و 155 
عبارتست از یک ساختمان دو طبقه به شماره پالک ثبتی 15194/556 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 63 در دفتر 92 به میزان شش��دانگ 
به نام آقای مصطفی آخوندی مکه )مکی( مس��بوق به ثبت می باش��د. ملک 
مزبور به مساحت عرصه تقریبی 270 متر مربع و زیربنای 325 متر مربع 
با سقف تیرچه بلوک و قدمت باالی 20 س��ال، دارای پارکینگ در همکف با 
مس��احت حدود 29 متر مربع )که در حال حاضر به صورت مغازه سوپر 
مارکت می باشد( و یک واحد زیرزمین به صورت آرایشگاه زنانه با درب 
ورودی فلزی و طبقه اول به صورت سواره پیاده رویت گردید. ملک مزبور 
با نمای خارجی آجر قرمز و پنجره های آلومینیومی و دارای انشعابات آب، 
برق، گاز، تلفن و فاضالب می باش��د. به نظر اینجانبان ارزش ششدانگ با 
مشخصات موصوف با عنایت به میزان عرصه و اعیان، قدمت و نوع ساخت، 
اش��تراکات و متعلقات و بازار حاکم بر عرضه و تقاضا و کلیه عوامل موثر 
در قضیه بالغ ب��ر 13/000/000/000 ریال )س��یزده میلیارد ریال( معادل 
1/300/000/000 تومان )یک میلیارد و س��یصد میلیون تومان( ارزیابی و 
اعالم می گردد. م الف 18547 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

ابالغ اجرائیه
7/80 ش��ماره پرون��ده: 139304009031000250/21 ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9400021/2 شماره ابالغیه: 139405102004002504 آگهی ابالغ 
اجرائیه کالسه: 9400021 بدینوسیله به آقایان محمد ابوئی مهریزی فرزند 
حسین به شناسنامه 93 صادره از یزد و وحید ابوئی مهریزی فرزند محمد 
به شناس��نامه 22092 صادره از زاهدن )به آدرس: اصفهان خیابان هزار 
جریب ابتدای خیابان کارگر منازل سازمانی کشاورزی( بدهکاران پرونده 
فوق که برابر گزارش مامور ابالغ مورد شناس��ایی واقع نگردیده اید ابالغ 
می گردد که به موجب اسناد رهنی ش��ماره 73278 مورخ 1388/02/24 و 
73280 مورخ 1388/02/24 و 79267 مورخ 1389/12/26 و 79268 مورخ 
1389/12/26 مبلغ 14/267/917/000 ریال لغایت 1393/06/31 و از تاریخ 
مذکور به بعد روزانه به مبلغ 7/313/267 ریال به بانک صادرات به اضافه 
حقوق اجرایی به صندوق دولت بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت 
بدهی منجر به صدور اجرائیه گردیده که به شرح مامور اجرای پست آدرس 
اعالمی ش��ناخته نش��ده لذا دایره حقوقی بانک صادرات به وارده شماره 
1002968 مورخ 1394/06/01 درخواست ابالغ اجرائیه از طریق درج در 
جراید را نموده اند با رعایت ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی 
الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت 
اطالع شما درج و منتشر و پس از انتش��ار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ 
شده محسوب می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار عملیات اجرایی 
)موضوع مورد وثیقه به شرح اسناد رهنی فوق( جریان خواهد یافت و جز 
آگهی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد شد. م الف 18663 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
آگهی ابالغ اجرائیه

ش��ماره پرونده: 139404002127000051/1 ش��ماره بایگانی پرونده: 
9400068 ش��ماره آگهی ابالغیه: 139403802127000036 بدینوسیله 
به آقای مهدی کاظمی فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه 2194 متولد 
1362/03/09  که طبق گواهی عدم پرداخت به نشانی: شهرضا سروستان 
مجتمع نگین 6 واحد 19 و طبق تقاضانامه صدور اجرائیه به نشانی: شهرضا 
سروستان مجتمع مسکونی کوثر واحد 405 که برابر گزارش مامور ابالغ 
امکان ابالغ واقعی در آدرس مندرجه در اجرائیه به شما وجود نداشته است 
ابالغ می گردد که به اس��تناد چک 727372 مورخ 1394/05/04 بانک سپه 
شعبه مرکزی شهرضا و گواهینامه عدم پرداخت به شماره 0099001284 
مورخ 1394/05/04 شما مبلغ سی میلیون ریال به آقای محمد مهدی ابتهاج 
بدهکار بوده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بستانکار اجرائیه 
به مبلغ سی میلیون ریال بابت طلب بس��تانکار و هزینه های متعلقه صادر 
و پرونده اجرائی تحت ش��ماره بایگانی 9400068 در واحد اجرای اسناد 
رسمی واقع در اداره ثبت اسناد تشکیل و در جریان و رسیدگی می باشد، 
لذا به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مصوب سال 
 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به

 ش��ما درج و منتش��ر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. مس��ئول واحد اجرای اس��ناد رسمی 

شهرضا 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

ش��ماره   139403902004000168 آگه��ی:  ش��ماره   7 /27
 8804002004000266 و   8804002004000584 پرون��ده: 
و   8804002004000267 و   8804002004000583 و 
8804002004000261 و 8804002004000263 آگه��ی مزایده پرونده 
اجرایی کالسه: 8800393 ، 88000395 ، 8800398، 8800399 ، 8800778 
و 8800779 به موجب پرونده های اجرائی به ش��ماره های فوق 1- شش 

دانگ اعیانی یک باب کاش��انه پ��الک ش��ماره 10210/18 احداثی بر روی 
عرصه اولیه پالک یک فرع��ی از اصلی مذکور واقع در زی��ر زمین اول به 
مساحت 106/15 متر مربع باقدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات 
که عبارتند از راه پله مشاعی شماره 16 فرعی و حیاط مشاعی شماره 17 
فرعی و پارکینگ مش��اعی ش��ماره 19 فرعی که اختصاص به مورد ثبت 
وکاشانه های 20 و 21 فرعی دارد و انباری مشاعی شماره 15 فرعی واقع 
در بخش 5 اصفهان که س��ند مالکیت آن در صفحه 515 به ش��ماره 2178 
دفتر 18 امالک محلی خوراسگان و به شماره چاپی 521104 ثبت و صادر 
شده ملکی آقای حس��ین طاهری که به موجب اسناد رهنی 105643 مورخ 
1378/8/5 و 122803- 1381/11/10 و 141136 م��ورخ 1385/6/4 دفتر 
خانه شماره 15- اصفهان بانضمام 2- ششدانگ کاشانه پالک 10210/20 
احداثی بر روی عرصه اولیه پالک یک فرعی از اصلی مذکور واقع در طبقه 
همکف با قید باینکه درحد غربی بالکنی به فضای خیابان احداث شده است 
به مس��احت 182/17 متر مربع با قدرالحصه از عرصه مش��اعی و سایر 
مشاعات که عبارتند از راه پله مش��اعی شماره 16 و حیاط مشاعی شماره 
17 فرعی و پارکینگ مشاعی شماره 19 فرعی که اختصاص به مورد ثبت 
و کاش��انه های 18 و 21 فرعی دارد و انباری مش��اعی ش��ماره 15 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 470 به شماره 
13180 دفتر 182 امالک محلی خوراس��گان با شماره چاپی 521103 ثبت 
و صادر شده به موجب اسناد رهنی 105639 مورخ 1378/8/5 و 122804 
مورخ 1381/11/10 و 141135 مورخ 1385/6/4 دفترخانه 15- اصفهان 
ملکی آقای حسین طاهری فرزند بمانعلی به نشانی اصفهان انتهای خیابان 
عالمه امینی شرقی س��ه راه مهر انگیز ساختمان فوقانی مشاور امالک آوا 
طبقات همکف )60-( و اول کد پس��تی 81581-45114 و 45115-81581 
که در قبال بدهی شرکت پوشش سپید باف در رهن بانک ملی شعبه میدان 
جی اصفهان قرار گرفته اس��ت. حدود آپارتمان شماره 10210/18: شمااًل 
به طول 7/50 متر دیواری اس��ت به دیوار پالک 10210 باقیمانده ش��رقًا 
انکسارا به طولهای 2/73 و 1/75 و 0/73 و 4/20 و 1/23 و 1/70 متر درب و 
دیواری است به حیاط مشاعی 17 فرعی جنوبًا به طول 13/20 متر دیواری 
اس��ت به دیوار پالک 10210 باقیمانده غربًا اول به طول 5/75 متر دیواری 
است اشتراکی با پارکینگ 19 فرعی دوم انکسارا به طول 3/35 و 3/60 متر 
درب و دیواری است مش��ترک با راه پله 16 فرعی. حدود آپارتمان شماره 
10210/20: ش��ماال به طول یک متر دیواریس��ت به فضای خیابان دوم به 
طول 4/90 متر دیواری است به فضای پالک 10210 باقیمانده سوم انکسارا 
به طولهای 3/60 و 3/35 و 3/60 متر درب و دیواریست مشترک با راه پله 
16 فرعی چهارم به طول 9/85 متر دیواری اس��ت به فضای پالک 10210 
باقیمانده شرقا انکس��ارا به طولهای 1/25 و 1/25  6/25 و 1/25 و 1/5 متر 
پنجره و دیواریست به فضای حیاط 17 فرعی جنوبا اول به طول 17/92 متر 
دیواریست به فضای پالک 10210 باقیمانده دوم به طول یک متر دیواری 
است به فضای خیابان غربًا انکسارا به طول 3/20 و 0/40 و 3/30 و 0/40 
و 3/15 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان. در ضمن حقوق ارتفاقی 
طبق قانون تملک آپارتمان ها  می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
های فوق در طبقه 60- و اول مجتمع مسکونی ساخته شده با اسکلت ترکیبی 
فلزی و دیوارهای باربر آجری با س��قف تیرچه و بل��وک با نمای خارجی 
آج��ری، پنجره های خارجی آلومینی��وم، دربهای داخلی چوبی، سیس��تم 
گرمایشی بخاری و سرمایش��ی کولر ابی و آب گرم مصرفی از آبگرمکن، 
سرویس بهداشتی و حمام کاشی و سرامیک، آشپزخانه کاشی و سرامیک 
و دارای کابینت دیواری و زمینی چوبی و دارای انشعابات آب و گاز مشترک 
و برق مجزا و دسترسی واحدها از طریق پله سنگی و نرده چوبی می باشد 
قدمت ساختمان حدودا بیش از 15 سال و پارکینگ مشاعی در طبقه همکف 

واقع شده و هم اکنون واحدهای مذکور در حال بهره برداری می باشد. طبق 
اعالم بانک موارد وثیقه فوق فاقد بیمه می باشند و از ساعت 9 الی 12 روز 
دوش��نبه مورخ 94/7/27 در اداره اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در 
خیابان هشبت بهشت شرقی- چهارراه شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور 
طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 3/180/000/000 
ریال جهت آپارتمان 18 فرعی و مبلغ 5/830/000/000 ریال جهت آپارتمان 
20 فرعی شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 94/7/9 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده 
درصد از پایه مزای��ده طی فیش مخصوص اداره اج��را به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالک س��پرده نماید. م الف 18480 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان 
ابالغ رای

کالسه پرونده: 93-847 شماره دادنامه: 1985-93/11/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: سعید نجار مارنانی به نشانی خانه 
اصفهان، خ ارکیده، روبروی پارک نوش دفتر ام��الک ملکی رجایی وکیل: 
علی جزینی به نشانی اصفهان خ فلس��طین، چهارراه نقاشی مجتمع میالد 
واحد 3 . خوانده: علی اصغ��ر جلیلی زاد مجهول المکان خواس��ته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرس��ی و 
حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخد نظریه 
مشورتی اعضاء شورا ختم رس��یدگی را اعالم و  به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای سعید نجارمارنانی با وکالت علی جزینی به طرفیت آقای علی اصغر 
جلیلی زاد به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 
767310-89/3/20  به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول  مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی  در  جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به  پرداخت مبلغ سی میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت  تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )89/3/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق  خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
  م الف 16147دفتر ش��عبه 12 مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف

 اصفهان 
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دريچه

خبر

ــود؛  ــم ها مى ش ــى باعث زيبايى چش ــت كه مژه مصنوع ــت اس درس
ــالمت  ــتنى به س ــت داش ــژه هاى دوس ــه اين م ــد بدانيد ك ــا باي ام
چشم هايتان آسيب مى زنند. اكثر خانم ها در ميهمانى ها و عروسى ها 
از مژه مصنوعى استفاده مى كنند. اگر استفاده از اين وسيله زيبايى را 
به همين ميهمانى ها محدود كنيد، جاى نگرانى نيست؛ اما اگر عادت 
به استفاده زياد و حتى روزمره از مژه مصنوعى داريد، بهتر است بدانيد 
ــتفاده از مژه مصنوعى براى  ــيده اند كه اس محققان به اين نتيجه رس

چشم ها خالى از خطر نيست.
پرپشتى مصنوعى به قيمت كم پشتى واقعى

ــاندن  ــيب رس ــاى مصنوعى آس ــوارض مژه ه ــم ترين ع ــى از مه يك
به مژه هاى طبيعى است؛ چون خونرسانى را در سطحى كه مژه روى آن 
چسبانده شده كم مى كند و باعث كم پشتى مژه هاى طبيعى مى شود. 
يكى از علت هاى احتمالى ريزش مژه فشار ناشى از نصب مژه مصنوعى 
ــدار داده اند  ــكى بريتانيا هم هش ــت. محققان دانشگاه چشم پزش اس
ــت فرد  ــژه، ممكن اس ــاز م ــه پي ــارى ب ــيب فش ــورت آس كه در ص

مژه هاى خود را براى هميشه از دست بدهد.
اگزما و حساسيت به چسب

ــد به وجود بياورند،  ــكالتى كه مژه هاى مصنوعى مى توانن يكى از مش
ــت. با توجه به اينكه  ــتفاده اس ــيت به چسب مورد اس اگزما و حساس
ــيت در آن باالست  ــت، خطر ايجاد حساس ــت لبه پلك نازك اس پوس
ــم نيز  ــارش و قرمزى دور چش ــدن التهاب، خ ــال به وجود آم و احتم

وجود دارد.
تارى ديد

مدتى اين ادعا مطرح شده است كه مژه هاى مصنوعى و چسب هايى كه 
براى چسباندن آن به كار مى روند، مى توانند تارى ديد و حتى نابينايى 

را به همراه داشته باشند.
آيا اين ادعا واقعيت دارد؟

ــوع را تاييد ــد قرنيه اين موض ــوق تخصص پيون دكتر فرتوك زاده، ف
مى كند و مى گويد: «اخيرا يك مورد در كميسيون قوه قضاييه مشاهده 
ــگاه به دليل مژه مصنوعى كه باعث  شده است كه خانمى از يك آرايش
ــكايت كرده است.  ــده ش ايجاد عفونت، زخم در قرنيه و كم بينايى ش
ــر عفونت و  ــت و خط ــك كار علمى نيس ــباندن مژه مصنوعى ي چس

زخم قرنيه را به همراه دارد.
 التهاب و عفونت چشم

ــب مژه مصنوعى در برخى افراد ايجاد  ــيميايى موجود در چس مواد ش
حساسيت مى كند، حتى ممكن است در اثر چند بار استفاده مداوم از 
مژه مصنوعى، مكان مناسبى براى رشد باكترى هاى مضر بر روى چشم 

ايجاد شود و چشم دچار عفونت شود. 
باعث خشك شدن چشم ها مى شود

مژه هاى مصنوعى بلندتر از مژه هاى طبيعى هستند، در نتيجه باعث 
افزايش جريان هواى رسيده به سطح چشم ها مى شوند و به اين ترتيب 
باعث خشك شدن سريع چشم ها مى شوند. همچنين باعث مى شود 
كه چشم ها در معرض مواد ريز موجود در هوا قرار بگيرند. اين مساله نيز 

منجر به سندرم خشكى چشم مى شود.

ــوند و  ــارى آنفلوآنزا نش ــار بيم ــه دچ ــه كودكان در مدرس براى اينك
آن را به منزل منتقل نكنند، توصيه هايى وجود دارد كه برخى از آن ها 

در اينجا مطرح شده است.
ــن آنفلوآنزا  ــين قباديان متخصص داخلى گفت: واكس دكتر امير حس
ــاز به تزريق  ــت، برخى از افراد كه ني ــراى همه افراد الزم نيس معموال ب
ــار نقص ايمنى  ــرادى كه دچ ــد، عبارتند از: اف ــن آنفلوآنزا دارن واكس
هستند، افرادى كه پيوند كليه يا كبد شده اند، افرادى كه طحال شان را 
ــى دارند، گروه پزشكى  درآورده اند، افرادى كه بيمارى قلبى و يا تنفس

و پرستاران.
ــزان دو عدد و  ــال اول بايد به مي ــن در س وى در ادامه گفت: اين واكس
به فاصله يك ماه تزريق شود، اما در سال هاى بعد فقط سالى يك عدد 
ــن ها بهتر از نزدن آنهاست؛ زيرا بسيارى از  كافى است. زدن اين واكس
ــده اند و اين نوع واكسن ها  ــناخته ش ويروس هاى مسبب آنفلوآنزا ش

مى تواند 60 الى 70 درصد از ابتالى افراد به آن ها جلوگيرى كند.
ــزا در كودكان  ــن آنفلوآن ــق واكس ــت: ميزان تزري ــر قباديان گف دكت
ــت و براى افراد باالى سه سال  زير سه سال، به اندازه نصف واكسن اس
ــود؛  ــاالنه تزريق ش ــن بايد س ــود، اين واكس ــد كامل تزريق ش نيز باي

زيرا ويروس هاى آن جهش ژنى پيدا مى كند.
ــن نيز  ــى با زدن واكس ــود دارد كه حت ــكان آن وج ــان كرد: ام وى بي
ــود، زيرا ممكن است اين واكسن براى  فرد به بيمارى آنفلوآنزا دچار ش

آن نوع ويروس جهت يافته نباشد.
توصيه هايى براى جلوگيرى از انتقال آنفلوآنزا در بين دانش آموزان:

1ـ مراجعه سريع به پزشك.
2ـ استراحت فرد تا زمان به اتمام رسيدن آن بيمارى.

3ـ استفاده از ماسك هاى تنفسى.
4ـ شستشوى مرتب دست ها.

5ـ پرهيز از دست دادن هاى غيرضرورى.

مژه مصنوعى چه باليى بر سر 
چشم تان مى آورد؟

توصيه هاى آنفلوآنزايى 
به دانش آموزان

نكته ها

طب سنتى

نابارورى از جمله مشكالت پزشكى شايع و البته 
چالش برانگيز است كه مى تواند پيامدهاى مالى، 

احساسى و جسمى براى همسران داشته باشد.
ــارورى  ــار عارضه ناب ــك زوج دچ ــى كه ي زمان
ــاى درمانى  ــت روش ه ــن اس ــوند، ممك مى ش
ــى از اين گزينه ها  ــه كنند. يك مختلفى را تجرب
ــت. اين روش درمانى جايگزين  طب سوزنى اس
ــف بيمارى هاى  ــد در درمان انواع مختل مى توان
ــكال خاصى از نابارورى مورد استفاده  زنان و اش
ــوزنى ممكن است  قرار گيرد. همچنين طب س
ــت لقاح مصنوعى  ــى كه اين زنان تح براى زمان

قرار مى گيرند موثر باشد.
ــان  ــراى درم ــت ب ــن اس ــوزنى ممك ــب س ط
ــد و همچنين  ــد باش ــان مفي ــاى زن بيمارى ه
سيستم غدد داخلى را تحريك كند. طب سوزنى 
ــت  ــتان اس ــى در چين باس ــك روش درمان ي
ــته و  ــش كاربرد داش ــال پي ــزاران س ــه از ه ك
ــوزن هاى  در اين روش نقاط خاصى از بدن با س

نازك و كوچك تحريك مى شوند.
متخصصان اين طب معتقدند وارد كردن سوزن 

ــد انرژى بدن را  ــاط خاصى از بدن مى توان در نق
ــد در درمان  ــازد. اين روش مى توان متعادل س
ــرل درد تا نابارورى  عارضه هاى مختلف از كنت

مورد استفاده قرار گيرد.
ــى و قابليت  ــز تواناي ــرب ني ــكى غ ــم پزش عل
ــاب، بافت ها  ــوزنى را در تحريك اعص ــب س ط
ــن تحريك  ــت. اي ــا تاييد كرده اس و ماهيچه ه
ــدن و جريان خون  ــر هورمون هاى ب مى تواند ب
تاثير بگذارد. مطالعاتى كه حاكى از مرتبط بودن 
طب سوزنى با بهبود قدرت بارورى است، همواره 
ــواردى از موفقيت آميز  بحث برانگيز بوده، اما م

بودن اين روش وجود دارد.
ــورهاى غربى روش هاى درمانى مرسوم  در كش

براى نابارورى شامل موارد زير مى شود:
 دريافت دارو جهت تحريك هورمون ها

ــاختن  ــت برطرف س ــل جراحى جه  عم
نارسايى هاى كالبدشناختى و تلقيح مصنوعى

 لقاح مصنوعى
 تزريق داخلى سيتوپالسمى اسپرم

ــند،  ــد موفقيت آميز باش ــن روش ها مى توانن اي

ــتند و بسيارى  اما اغلب پيچيده و پرهزينه هس
ــاى غيرتهاجمى و  ــال روش ه ــا به دنب از زوج ه
مقرون به صرفه همچون طب سوزنى مى گردند.

ــت  با اين حال متخصصان با بيان اينكه الزم اس
ــترى در اين زمينه انجام شود،  بررسى هاى بيش
ــيوه درمانى  ــتند: مشخص نيست ش اظهار داش
ــت يا باور  ــوزنى به خودى خود موثر اس طب س
ــر به باردارى هاى  بيمار به تاثيرگذارى آن منج

موفقيت آميز مى شود.
به گزارش هلث الين، طب سوزنى ممكن است 
ــم را بهبود دهد و ماهيچه ها  جريان خون به رح
ــازد و در نتيجه فرصت مناسبى براى  را آرام س
ــد  ــا موفقيت رش ــازد تا ب ــم مى س ــه فراه نطف
ــه مى كنند  ــكان توصي ــوع پزش كند. در مجم
در صورت تمايل براى مشورت با يك متخصص 
طب سوزنى براى بيماران توجه به نكاتى از جمله 
بررسى در مورد اين روش و برنامه ريزى مناسب، 
ــگ كردن آن  ــان و هماهن ــى از روند درم آگاه
ــان ضرورى ــاى درمانى همزم ــاير روش ه با س

 است.

ــى مردم  ــر ضرورت دسترس ــذا و دارو ب ــازمان غ ــت و رييس س معاون وزير بهداش
ــالمت محصوالتى  ــاى غذايى براى اطمينان خاطر از س به آزمايش هاى فراورده ه

كه استفاده مى كنند، تاكيد كرد.
ــى مديران  ــن گردهماي ــنبه در يازدهمي ــه ش ــح س ــول ديناروند، صب ــر رس دكت
ــود، گفت:  ــت برگزار مى ش ــور كه در رش ــگاه هاى كنترل غذا و داروى كش آزمايش
آزمايشگاه هاى كنترل غذا و دارو نقش اساسى در اعتماد سازى براى سالمت و ايمنى 

فرآورده هاى غذايى و دارويى دارند.
ــالمت فرآورده هاى غذايى  وى با عنوان اين مطلب كه با شرايط ايده آل در حوزه س
فاصله داريم، تاكيد كرد: براى اينكه بتوانيم در دو سال آينده به آنچه كه از آن به عنوان 
شرايط ايده آل نام مى بريم، برسيم، مى بايست چهاركار در آزمايشگاه هاى كنترل غذا 
و دارو انجام شود. ديناروند با تاكيد بر ايجاد زيرساخت مورد نياز براى رسيدن به شرايط 
ايده آل، تصريح كرد: در ابتدا مى بايست يك شبكه منسجم در انجام آزمايش هاى غذا 

و دارو  و اعالم نتايج يكسان آن داشته باشيم.
ــگاه هاى كنترل غذا و  وى با اعالم اينكه در حال حاضر ارتباط منسجم بين آزمايش
دارو وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر نتايج اين آزمايش ها جمع نمى شود و 
ارتباطى هم بين آن ها وجود ندارد، در صورتى كه اتصال اين آزمايشگاه ها مى تواند 

نتايج كارها را بهتر نمايان سازد.
معاون وزير بهداشت با اشاره به اينكه اگر اين شبكه ارتباطى بين آزمايشگاه هاى كنترل 
ــايى و اولويت ها شناخته مى شوند،  غذا و دارو ايجاد شود مطمئنا نقاط ضعف شناس

افزود: موضوع بعدى پرتال قابل استفاده براى مردم است.
وى در توضيح اين موضوع گفت: آنچه به عنوان آزمايش فرآورده هاى سالمت محور 
انجام مى شود، مى بايست براى مردم قابل دسترسى باشد. در واقع مردم بايد از طريق 
ــالمت محور دسترسى پيدا كنند  ــابقه كنترل هر يك از كاالهاى س اين پرتال به س

تا از مصرف آن اطمينان حاصل كنند.
ــگاه هاى كنترل غذا و دارو  ــازمان غذا و دارو با تاكيد بر اينكه نقش آزمايش رييس س
ــا هيچ كااليى  ــت، گفت: م ــالمت مردم از جايگاه ويژه اى برخوردار اس در تامين س
نداريم كه نتيجه آزمايشگاهى نداشته باشد. بر همين اساس الزم است كه تاريخچه 
ــالمت محور اعم از توليد داخل يا وارداتى  آزمايش هايى كه بر روى فرآورده هاى س
انجام مى شود براى مردم قابل دسترسى باشد. ديناروند افزود: اگر اين پرتال و سامانه 
ــوابق  ــرد، آنها مى توانند با اطمينان خاطر از س ــى، و در اختيار مردم قرار بگي طراح
آزمايش هايى كه بر روى فرآورده هاى سالمت محور انجام شده است، نسبت به انتخاب 

خود اطمينان حاصل كنند.
ديناروند در ادامه به موضوع شناسايى آالينده ها و تقلبات غذايى اشاره كرد و گفت: 

متاسفانه در حال حاضر در اين بخش ضعيف هستيم.
ــاى غذايى  ــف در فرآورده ه ــب و تخل ــايى تقل ــوان اين مطلب كه شناس وى با عن
ــبت به تجهيز و تقويت آزمايشگاه ها براى  كار راحتى نيست، تاكيد كرد: ما بايد نس

تشخيص آالينده ها و تقلبات غذايى اقدام كنيم.
ــه و نگهدارى  ــوء تغذي ــروز مردم س ــكل ام ــن مطلب كه مش ــا بيان اي ــد ب دينارون
ــكالت امروز در حوزه غذا متاثر از باقى مانده  فرآورده هاى غذايى نيست، گفت: مش
سموم، فلزات سنگين، نيترات، كود شيميايى و اين قبيل موارد است كه مى بايست 

نسبت به تقويت آزمايشگاه هاى كنترل غذا و دارو اقدام كنيم.
وى همچنين بر ضرورت سرعت در پاسخ دهى در انجام آزمايش هاى فرآورده هاى 
ــفانه سال گذشته قول داده بوديم كه گزارش  سالمت محور تاكيد كرد و افزود: متاس

سالمت غذا را تهيه كنيم، ولى نتوانستيم؛ چون اطالعاتى كه ما داشتيم ضعيف بود.
معاون وزير بهداشت در پايان اظهار اميدوارى كرد: گزارش ساليانه سازمان غذا و دارو 

در مورد سالمت غذا، قابل اعتماد باشد.
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نشانه هاى اوليه ابتال به بيمارى پاركينسون

معاون وزير بهداشت تاكيد كرد؛

مردم بايد به سالمت مواد غذايى 
اطمينان كنند

ــى مردم  ــر ضرورت دسترس ــذا و دارو ب ــازمان غ ــت و رييس س معاون وزير بهداش
ــالمت محصوالتى  ــاى غذايى براى اطمينان خاطر از س به آزمايش هاى فراورده ه

ــى مديران  ــن گردهماي ــنبه در يازدهمي ــه ش ــح س ــول ديناروند، صب ــر رس دكت
ــود، گفت:  ــت برگزار مى ش ــور كه در رش ــگاه هاى كنترل غذا و داروى كش آزمايش
آزمايشگاه هاى كنترل غذا و دارو نقش اساسى در اعتماد سازى براى سالمت و ايمنى 

ــالمت فرآورده هاى غذايى  وى با عنوان اين مطلب كه با شرايط ايده آل در حوزه س
فاصله داريم، تاكيد كرد: براى اينكه بتوانيم در دو سال آينده به آنچه كه از آن به عنوان 
شرايط ايده آل نام مى بريم، برسيم، مى بايست چهاركار در آزمايشگاه هاى كنترل غذا 
و دارو انجام شود. ديناروند با تاكيد بر ايجاد زيرساخت مورد نياز براى رسيدن به شرايط 
ايده آل، تصريح كرد: در ابتدا مى بايست يك شبكه منسجم در انجام آزمايش هاى غذا 

ــگاه هاى كنترل غذا و  وى با اعالم اينكه در حال حاضر ارتباط منسجم بين آزمايش
دارو وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر نتايج اين آزمايش ها جمع نمى شود و 
ارتباطى هم بين آن ها وجود ندارد، در صورتى كه اتصال اين آزمايشگاه ها مى تواند 

معاون وزير بهداشت با اشاره به اينكه اگر اين شبكه ارتباطى بين آزمايشگاه هاى كنترل 
ــايى و اولويت ها شناخته مى شوند،  غذا و دارو ايجاد شود مطمئنا نقاط ضعف شناس

وى در توضيح اين موضوع گفت: آنچه به عنوان آزمايش فرآورده هاى سالمت محور 
انجام مى شود، مى بايست براى مردم قابل دسترسى باشد. در واقع مردم بايد از طريق 
ــالمت محور دسترسى پيدا كنند  ــابقه كنترل هر يك از كاالهاى س اين پرتال به س

معاون وزير بهداشت تاكيد كرد؛

مردم بايد به سالمت مواد غذايى 
اطمينان كنند

درمان نابارورى با طب سوزنى 
امكان پذير است؟

ــود،  ــخيص داده ش ــالل حركتى، هنگامى كه زود تش ــون، اين اخت بيمارى پاركينس
درمان پذيرتر است؛ اما عاليم پاركينسون مى تواند كامال به گونه اى متفاوت در يك فرد 
ــانه هاى اوليه بيمارى پاركينسون بيان  تا فردى ديگر ظاهر شود. در اينجا عاليم و نش
ــاس نگرانى و دلواپسى  ــت. اگر در خصوص بروز هر يك از آنها در خود احس ــده اس ش

مى كنيد در اين صورت به پزشك مراجعه كنيد.
1- تغيير در دستخط

ــش مى رود،  ــمت ريز و ناخوانا پي ــت و خوانا به س ــما از حالت درش ــتخط ش اگر دس
در اين صورت مى تواند يكى از عالئم هشدار دهنده اوليه براى بروز بيمارى پاركينسون 
ــناس در مركز پزشكى دانشگاه راش، در شيكاگو  باشد. دبوراه حال، پزشك و عصب ش
مى گويد: «آموزگاران مبتال به بيمارى پاركينسون در زمانى كه روى تخته مى نويسند، 
متوجه ايراد و شكايت دانش آموزان در اين مورد مى شوند كه آنها قادر به خواندن مطالب 
ــتخط اين گونه افراد حروف ريزتر مى شوند و  نوشته شده روى تخته نيستند». در دس
ــته  ــيارى از اين بيماران، حركت كندترى داش كلمات در كنار هم تجمع مى يابند. بس

و در كارهاى مكرر مانند نوشتن دچار مشكل مى شوند.
2- كاهش حس بويايى

ــتيد  ــكل هس ــر تندى دارند دچار مش ــوى غذاهايى كه عط ــاس ب ــما در احس اگر ش
يا اينكه ديگر نمى توانيد عطر و رايحه مورد عالقه خود را انتخاب كنيد، در اين صورت 
ــت،  ــون نيس ــايع ترين عالئم پاركينس ــك مراجعه كنيد. اين حالت، از ش به يك پزش
ــوند، اين اولين  ــار فقدان حس بويايى مى ش اما دكتر حال مى گويد بيمارانى كه دچ

نشانه اى است كه آنان تجربه مى كنند.
 ارتباط بين كاهش حس بويايى و بيمارى پاركينسون مشخص نيست، اما يك نظريه 
 (Alph-Synuclein) ــلين ــه پروتئين آلفا - سينوس در اين خصوص وجود دارد ك
ــت قبل از انتقال يافتن به بخش هاى  ــون ممكن اس در مغز بيماران مبتال به پاركينس
ــوول  ــى از مغز تجمع يابند كه مس ديگر مغز و تاثير بر عملكرد حركتى بدن، در بخش

حس بويايى است.
3- اختالل در خواب

ــتيد، اما در حال حاضر در خواب تكان مى خوريد و  ــابقا خواب آرامى داش ــما س اگر ش
پهلو به پهلو مى شويد، دست و پاى خود را تكان مى دهيد يا حتى از تختخواب مى افتيد، 
در اين صورت آن مى تواند حاكى از ابتال به بيمارى پاركينسون باشد. داشتن خوابى ناآرام 
در شب به طور اتفاقى، امرى عادى و طبيعى است، اما اگر زمانى كه شما در خواب عميقى 
به سر مى بريد، اطرافيان تان  شاهد حركت بيش از حد شما در خواب هستند يا اگر شما 

در خواب شروع به حرف زدن مى كنيد، در اين صورت با پزشك خود مشورت كنيد.
تحقيقات و مطالعات بيشترى براى يافتن علت وجود ارتباط بين خواب آشفته و پريشان 
و بيمارى پاركينسون الزم است؛ اما نظريه اى كه در اين مورد وجود دارد، اين است كه 
ــفته شود، ممكن است در بروز  نواحى خاصى از ساقه مغز كه مى تواند باعث خواب آش

عاليم ديگر بيمارى پاركينسون نقش داشته باشد.
4- يبوست

ــور فزاينده،  ــا اينكه براى آن به ط ــود ي ــما انجام نمى ش اگر اجابت مزاج، هر روز در ش
ــك عالمت اوليه  ــود، در اين صورت آن مى تواند ي ــما وارد مى ش ــار زيادى به ش فش

ابتال به بيمارى پاركينسون باشد.
بيمارى پاركينسون، دستگاه عصبى خودكار بدن را كه فرآيندهايى مانند عمل هضم و 
گوارش و دفع را كنترل مى كند، تغيير مى دهد. يبوست به تنهايى، غيرعادى نيست؛ 
اما اگر عاليم ديگرى مانند خواب دشوار و اختالل در حركت و راه رفتن را تجربه مى كنيد، 

در اين صورت با پزشك خود مشورت كنيد.
5- سفتى و انعطاف ناپذيرى مفاصل و كند شدن حركات بدن

در صورت ابتال به بيمارى پاركينسون، در انتظار سفتى و انعطاف ناپذيرى غيرطبيعى 
در مفاصل خود، همراه با ضعف عضالتى كه برطرف نمى شود و انجام كارهاى روزانه 

مانند پياده روى، مسواك زدن دندان ها، بستن دگمه هاى پيراهن يا قطعه قطعه كردن 
مواد غذايى را سخت و دشوار مى سازد، باشيد. 

ــد و اين گونه  ــان را ديگر حركت نمى دهي ــما در هنگام پياده روى، بازوهاى ت اگر ش
ــت» (اين باعث مى شود كه شما  به نظر مى رسد كه «پاهاى تان به زمين چسبيده اس
قبل از قدم برداشتن دچار ترديد شويد)، يا اين كه افراد مى گويند شما در زمانى كه دچار 
آسيب نشده ايد، مفاصل تان سفت و انعطاف ناپذير به نظر مى آيند، در اين صورت بنياد 

ملى پاركينسون به شما توصيه مى كند كه به يك پزشك مراجعه كنيد.
6- آهسته تر شدن صدا و بى روح و بى احساس شدن صورت

ــاس شدن صورت، يك  ــته تر شدن صدا يا بى روح و بى احس پزشكان مى گويند آهس
ــون است. همچنين ممكن است بعضى از بيماران  نشانه شايع از بروز بيمارى پاركينس
ــوند، آهسته تر يا بيش از حد، تند و سريع  مبتال به پاركينسون، بدون آن كه متوجه ش
صحبت كنند يا دچار لكنت زبان شديد شوند. بيمارى پاركينسون باعث اختالل حركتى 

از جمله در عضالت صورت مى شود.
7- افسردگى

ــكى  ــاى حركتى در مركز پزش ــه بيمارى ه ــك و رييس برنام ــل تگلياتى، پزش ميش
سدارز - سينايى، در كاليفرنيا مى گويد: «گاهى اوقات ممكن است بيماران پس از آگاه 
شدن از ابتال به بيمارى پاركينسون، دچار افسردگى شوند؛ اما اين نيز در افراد شايع است 

كه سال ها قبل از بروز عاليم جسمى اين بيمارى، دچار افسردگى مى شوند».
 (Dopamine) ــن ــود دوپامي ــون به دليل كمب ــد: «بيمارى پاركينس وى مى گوي
ــن بيمارى، ميزان  ــود، اما در اي ــوان يك اختالل حركتى توصيف مى ش در مغز، به عن
انتقال دهنده هاى ديگر عصبى نيز مانند سروتونين (Serotonin) كم است كه كامال 

به افسردگى مرتبط مى شود».

بيماران مبتال به پاركينسون كه دچار افسردگى هستند، در مقايسه با احساس شديد 
ــردگى در مراحل اوليه شايع است، احساس دلسردى و  غم يا عجز و ناتوانى كه در افس
ــذت مى بردند، ــته از آنها ل ــبت به مواردى كه در گذش بى تفاوتى كرده و معموال نس

 بى ميل و عالقه مى شوند.دكتر تگلياتى مى گويد:«اين گونه افراد، لذت بردن از چيزهاى 
ساده و كوچك در زندگى مانند بيدار شدن از خواب در هنگام صبح و خريد روزنامه را 
ــاوره، مصرف داروهاى ضد افسردگى  از دست مى دهند». درمان افسردگى شامل مش

و  در موارد شديدتر، درمان از طريق شوك الكتريكى مى باشد.
8- لرزش يا تكان خوردن اندام هاى بدن در هنگام استراحت

ــركات و تمرينات  ــس از انجام ح ــاى بدن مى تواند پ ــوردن اندام ه لرزش يا تكان خ
ــيار زياد يا در اثر اضطراب و نگرانى يا به واسطه عوارض يك جانبى مصرف  ورزشى بس
ــون،  ــاس گزارش بنياد ملى پاركينس ــت؛ اما بر اس بعضى از داروها عادى و طبيعى اس
وجود لرزشى خفيف در انگشتان، انگشت شصت، دست، چانه، لب ها يا پا در زمانى كه 
بدن و عضالت و ماهيچه ها در حال استراحت به سر مى برند، مى تواند يكى از عالئم و 

نشانه هاى بروز بيمارى پاركينسون باشد.
ــرزش خفيف  ــون اين ل ــارى پاركينس ــه بيم ــال ب ــراد مبت ــد از اف ــا 70 درص تقريب
در اندام هاى بدن را در حال استراحت تجربه مى كنند و آن در جريان استرس و تنش ها 

و فشارهاى روحى و روانى و هيجانات محسوس تر مى شود.
اين موارد از شايع ترين عالئم بيمارى پاركينسون است، و اغلب به افراد از بروز بيمارى 
ــون  ــه بيماران مبتال به پاركينس ــا هنگامى ك ــون در آنها خبر مى دهد؛ ام پاركينس
ــروع اين  ــه آن ها قبل از ش ــى يابندك ــى كنند، در م ــته فكر م در اين مورد به گذش
لرزش هاى خفيف، فقدان حس بويايى، خواب آشفته و نامنظم يا اضطراب و نگرانى را 

تجربه كرده اند.



11 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1693  پنجشنبه 9 مهر 1394  17 ذی الحجه 1436

Society,Cultural  Newspaper No.1693|October 1 ،2015 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

دریچه

 حضرت نوح اولی��ن پیامبر اوالو العزم الهی اس��ت که مدت رس��الت او
 به تصریح قرآن مجید نهصد و پنجاه س��ال بوده اس��ت و در این مدت 
طوالنی جز تعداد اندکی که گفته ش��ده حدود چه��ل نفر مرد و چهل 
 نفر زن بودند کس��ی به او ایمان نی��اورده و همگی راه کف��ر و الحاد را 
در پیش گرفتند و او را بس��یار آزار کردند و حتی زن و یکی از فرزندان 
حضرت نوح نیز به او ایمان نیاورده، به طوری که حضرت نوح قوم خود 
 را نفرین کرد و به خداوند چنین گف��ت: »پروردگارا احدی از کافرین را 

بر روی زمین باقی مگذار«. 
 خداون��د نی��ز به او وح��ی فرس��تاد که ب��ه دس��تور و الهام ما ش��روع 
 به س��اختن کش��تی نما و درباره هیچ ی��ک از این کفار ش��فاعت مکن 
 ک��ه همه آنه��ا غ��رق خواهند ش��د. کافری��ن و ق��وم نوح چ��ون بر او 
می گذشتند که مشغول ساختن کشتی اس��ت او را به استهزاء گرفته 
مس��خره می کردند تا اینکه کار س��اختن کش��تی به پایان رسید.  این 
 کشتی از س��ه طبقه تش��کیل ش��ده بود؛ یک طبقه برای چهارپایان و 
یک طبقه برای پرندگان و مرغان و یک طبقه برای آدمیان و نشانه آغاز 
طوفان جوش��یدن آب از محل تنور خانه حضرت ن��وح بود که در کوفه 

واقع شده بود. 
خداوند می فرماید: به نوح گفتیم سوار شو، از هر زوج جفتی را در کشتی 
 حمل کن و آب از آسمان بارید و از زمین جوش��ید و آنقدر از آسمان و 
از زمی��ن آب جوش��ید ب��ه ط��وری ک��ه ک��وه ه��ا را نی��ز در 
ب��ر گرف��ت ت��ا اینک��ه آس��مان و زمی��ن ب��ه ام��ر خداون��د 
ن��وح  کش��تی  و  گذاش��ته  ف��رو  آب  جوش��ش  و  ب��ارش   از 
 بر کوه جودی آرام گرفت و حضرت نوح و مومنین همراه او از کش��تی 

بیرون آمده و در زمین منزل کردند. 
در هنگام طوفان که آب از آس��مان و زمین همه ج��ا را گرفته بود نوح 
 فرزند خود را میان آب دید، به او گفت ای فرزند بیا با ما سوار کشتی شو. 
او گفت: من به کوه پناه می برم تا مرا از آب حفظ کند . نوح گفت امروز 
هیچ نگهدارنده ای ج��ز خداوند نیس��ت و در این ح��ال موجی آمد و 

فرزندش را غرق کرد. 
نوح به خدا عرض کرد: پروردگارا این فرزند از اهل من است و وعده تو نیز 
 حق است، زیرا خداوند وعده کرده بود که کفار را غرق و اهل نوح را نجات 

می دهد.
خداوند فرمود:  او از اهل تو نیس��ت بلکه او ››عمل غی��ر صالح‹‹ یعنی 
مجسمه ناصالحی است؛ به تو موعظه می کنم که از نادانان نباش، و نوح 

از خداوند درخواست عفو کرد. 
قرآن کتاب مق��دس مس��لمانان، می گوید که کش��تی ن��وح بر روی 
 ک��وه »جودی« نشس��ته اس��ت. کوه��ی ک��ه در حال حاضر کش��تی 
 مورد نظر بر آن قرار دارد به ترکی »کودی داغ« یا همان کوه »جودی« 

نام دارد. 
در منابع اس��امی آمده اس��ت که محل کوه جودی در منطقه موصل 
 اس��ت. مثا در کتاب »الدر المنث��ور« از امام کاظم)ع( نقل ش��ده که 
 »جودی کوهی اس��ت در موصل«؛ رجوع به نقش��ه جغرافیایی نش��ان 
 می دهد که نزدیک ترین محل معروف و ش��ناخته ش��ده در عصر ائمه 

به کوه آرارات، منطقه موصل در شمال عراق است.

پایان طوفان نوح و قرار گرفتن كشتي 
حضرت نوح)ع( در كوه جودی

  برگ  تاریخ

آغاز عمليات 
مسلم بن عقيل)ع( 

)1361 ش(

عمليات غيوراصلي در جاده 
ـ  اهواز  حميدیه 

)1359 ش(

وقوع درگيري شدید در 
 خرمشهـر
 )1359 ش(

عمليات سوسنگرد  و 
آزادسازي بستان و سوسنگرد 

)1359 ش(
 عملیات مس��لم بن عقی��ل در تاری��خ 9 مه��ر 1361ش با رمز 
یا ابوالفض��ل العباس)ع( در جبه��ه میاني و در غرب س��ومار و 
ارتفاعات مسلط بر شهر مندلي عراق در وس��عتي برابر با 150 
کیلومتر مربع و ب��ا هدف آزادس��ازي چندین ارتف��اع مرزي و 
 انهدام نیروهاي دشمن و تصرف ارتفاعات مشرف بر شهرمندلي 
 طي دو مرحله ب��ه فرماندهي ق��رارگاه عملیاتي نجف اش��رف 
 انجام ش��د. این منطقه از جبهه هاي مهم محس��وب مي ش��د و 
 به عل��ت نزدی��ک ب��ودن ب��ه بغ��داد، از اس��تحکامات زیادي 
برخوردار بود. رزمندگان اسام متشکل از ارتش و سپاه با شنیدن 
رمز عملیات، هجمه خ��ود را آغاز کرده و پ��س از عبور از موانع 
 متعدد مین و تله هاي انفجاري، به سربازان عراقي یورش بردند. 
در نخس��تین س��اعات حمله، برخي ارتفاعات منطقه به دست 
 توان��اي رزمن��دگان اس��ام آزاد ش��د و از لوث وج��ود بعثیان 
پاك سازي شد. در این حال دشمن شکس��ت خورده برخاف 
 انجام پاتک، ب��ا دریافت ضربات کوبنده توس��ط قواي اس��ام، 

با برجاي گذاشتن تلفات بسیار، مجبور به عقب نشیني شد. 
نتایج عملیات متوسط مسلم بن عقیل ، آزادي ارتفاعات مشرف 
به شهر مندلي و پاس��گاه هاي مرزي ایران از جمله قلعه چوق، 
سومار، میان تنگ و کاني ش��یخ؛ و غنیمت گرفتن تجهیزات و 
امکاناتی همچون: تانک و نفربر، هواپیما، خودرو، لودر و بولدوزر، 

کاتیوشا و توپ بود.

پ��س از آغ��از هج��وم وحش��یانه دش��من بعث��ي ب��ه 
 خاك جمه��وري اس��امي ایران، لش��کرهاي دش��من 
 در صدد رس��یدن به ش��هر اه��واز و تص��رف آن بودند. 
 هر چند مقاومت هایي در ش��هر بستان و س��ایر محورها 
صورت گرفت، لیکن به دلیل س��نگیني تهاجم دشمن، 
 نیروهاي خ��ودي براي اس��تقرار در مواضع مناس��ب تر، 
عقب نشیني کردند. در نتیجه دش��من با یک خیز بلند، 
خود را به دروازه حمیدیه رساند و شهر اهواز را در معرض 

تهدید قرار داد.
 در این وضعی��ت، 28 تن از برادران پاس��دار و بس��یجي 
به فرماندهي ش��هید غیور اصلي، در حالي که فقط چند 
قبضه آرپي جي هفت در اختیار داش��تند، ش��بانه آماده 
یورش به دشمن ش��ده، پس از خروج از ش��هر، در چند 
کیلومتري آن، در کنار جاده حمیدی��ه � اهواز، به کمین 
دشمن نشستند. این نیروها در بامداد نهم مهرماه 1359، 
شلیک هماهنگ به سوي تانک هاي عراقي را آغاز کردند و 
باعث وحشت و نگراني دشمن شدند. پس از این عملیات، 
که به گل نشستن و انفجار چندین دستگاه تانک دشمن 
انجامید، دشمن چند بار اقدام به پیش روي در این محور 
کرد ت��ا این ک��ه س��رانجام در حوالي غرب سوس��نگرد، 

زمین گیر شد.

با آغاز جنگ و پیشروي دش��من به سمت شهرهاي خوزستان، 
خرمشهر نیز در آس��تانه جنگي خونین قرار گرفت. جمع بندي 
نیروهاي مهاجم و مواجه شدن شان با مقاومت اندك نیروهاي 
خودي در مرز خرمشهر، این تصور را براي آنان به وجود آورده بود 
که دست یابي به شهر، آسان خواهد بود و مقاومتي از جانب مردم 
صورت نخواهد گرفت. بدین ترتیب، نیروهاي عراقي، حمله خود 
را به بندر خرمشهر آغاز کردند. مدافعین خرمشهر نیز بافاصله 
پس از اطاع از ابعاد و گسترش تحرکات جدید دشمن، بخشي 
 از نیروهاي خود را به داخ��ل بندر اعزام و ب��ه حمله و مقاومت 
در برابر دش��من مبادرت کردند. با این ح��ال نیروهاي تقویت 
شده دشمن، پیش��روي خود را به داخل ش��هر ادامه دادند. روز 
دهم مهر براي مدافعین خرمش��هر، برخاف سختي و دشواري 
فراوان، روز موفقي محسوب مي شد. مدافعین شهر، بر تانک هاي 
 دش��من حمله کرده و با پرت��اب نارنجک و کوکت��ل مولوتف، 
آنها را یکي پس از دیگري منهدم کردند. در این حال دش��من 
که با تقویت نیروهایش، در نظر داش��ت، ش��هر را تصرف کند، 
برخاف تصرف قسمتي از شهر، مجددا متحمل شکست شد و 
اقدام به عقب نشیني کرد. هرچند شهامت رزمندگان اسام در 
 تمام دوران مقاومت در خرمشهر، ستودني و غیرقابل وصف بود، 
اما روز دهم مهر 59، جلوه دیگري داش��ت و با شکس��ت ناگوار 

دشمن، در جمع رزمندگان، جشن و سرور معنوي حاکم شد.

 در پي تهاج��م ارتش مزدور بع��ث عراق ب��راي مقابله با 
انقاب اسامي در 31 ش��هریور 1359 و ورود نیروهاي 
نظامي ب��ه همراه ادوات س��نگین و س��بک دش��من در 
جنوب و غرب کشور، مناطق وس��یعي از میهن اسامي 
به اش��غال آنان درآم��د. در این میان، یک لش��کر زرهي 
 عراق متش��کل از 200 ال��ي 250 تانک، پ��س از تصرف 
 ج��اده سوس��نگرد - حمیدیه به اه��واز، از مرز بس��تان 
 عب��ور ک��رده و سوس��نگرد را ب��ه تص��رف خ��ود 

درآوردند.
پس از این تجاوز، رزمندگان اس��ام در تاریخ هشتم مهر 
 1359، در عملیاتي، به دش��من حمله ب��رده و برخاف 
عدم تجهیز قوا و کمي نیروها، در براب��ر نیروهاي عراقي 
مقابله کردند. در ادامه حمله به نیروهاي دش��من، تلفات 
بسیاري بر دشمن وارد آمد به طوري که پس از آن مجبور 
به عقب نش��یني ش��دند. در این حمله، نیروهاي اس��ام 
 متش��کل از مردم بومي و بسیج، به دش��من امان نداده و 
در 10 مهر 1359، سوس��نگرد را از لوث دش��منان پاك 

کردند. 
 در این حمات، بیش از هفتاد تانک و خودروي دش��من 
در کمتر از نصف روز منهدم ش��د و تعدادي از نفرات آنان 

به اسارت درآمدند.

هجرت پیامبر اکرم )ص( و خروج آن حضرت از مکه معظمه نقطه عطفي در تاریخ اسام 
به شمار مي آید و بعد از این هجرت، حضرت سه بار به مکه سفر کرده اند.

سومین و آخرین بار بعد از  هجرت، که پیامبر )ص( وارد مکه شدند در سال دهم هجري 
 به عنوان حجه الوداع بود ک��ه حضرت براي اولین بار به طور رس��مي اعان حج دادند 

تا همه مردم در حد امکان حاضر شوند.
در این سفر دو مقصد اساسي در نظر بود، و آن عبارت بود از دو حکم مهم از قوانین اسام 
که هنوز براي مردم به طور کامل و رسمي تبیین نشده بود: یکي حج، و دیگري مساله 

خافت و والیت و جانشیني بعد از پیامبر )ص(.
آغاز سفر حج

پس از اعان عمومي، مهاجرین و انصار و قبایل اطراف مدینه و مکه و حتي باد یمن و 
غیر آن به سوي مکه سرازیر شدند تا جزئیات احکام حج را شخصا از پیامبرشان بیاموزند 
و در اولین سفر رسمي حضرت، به عنوان حج شرکت داشته باشند. اضافه بر آنکه حضرت 
اشاراتي فرموده بودند که امسال سال آخر عمر من است و این مي توانست باعث شرکت 

همه جانبه مردم باشد.
جمعیتي حدود یکصد و بیست هزار نفر )گاهي بیشتر از آن را هم نقل کرده اند( در مراسم 
حج شرکت کردند که فقط هفتاد هزار نفر آنان از مدینه به همراه حضرت حرکت کرده 

بودند، به طوري که لبیک گویان از مدینه تا مکه متصل بودند.
حضرت چند روز به ماه ذي الحجه مانده از مدینه خارج شدند و بعد از ده روز طي مسافت 

در روز سه شنبه پنجم ذي الحجه وارد مکه شدند.
 امیرالمومنین علیه الس��ام ه��م که قب��ا از طرف حضرت ب��ه یمن و نج��ران براي 
دعوت به اسام و جمع آوري خمس و زکات و جزیه رفته بودند به همراه عده اي در حدود 

دوازده هزار نفر از اهل یمن براي ایام حج به مکه رسیدند.
با رس��یدن ایام حج در روز نهم ذي الحجه، حضرت به موقف عرفات رفتند و بعد از آن 
اعمال حج را یکي پس از دیگري انجام دادند، و در هر مورد واجبات و مستحبات آن را 

براي مردم بیان فرمودند.
خطابه اول در مني

در عرفات دستور الهي نازل شد که علم و ودایع انبیاء علیهم السام را به علي بن ابي طالب 
علیه السام منتقل کند و او را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفي کند.

در مني پیامبر )ص( اولین خطابه خود را ایراد فرمودند که در واقع یک زمینه سازي براي 
خطبه غدیر بود. در این خطبه ابتدا اشاره به امنیت اجتماعي مسلمین از نظر جان و مال 
و آبروي مردم کردند، و س��پس خون هاي به ناحق ریخته شده و اموال به ناحق گرفته 
 شده در جاهلیت را رس��ما مورد عفو قرار دادند تا کینه توزي ها از میان برداشته شود و 
جو اجتماع براي تامین امنیت آماده شود. سپس مردم را برحذر داشتند که مبادا بعد از 

او اختاف کنند و بر روي یکدیگر شمشیر بکشند.
در اینجا تصریح فرمودند : »اگر من نباشم علي بن ابي طالب در مقابل متخلفین خواهد 

ایستاد«.
 س��پس حدیث ثقلین را تاوت کردند و فرمودند: »من دو چیز گران بها در میان شما 
باقي مي گذارم که اگر به این دو تمس��ک کنید هرگز گمراه نمي ش��وید؛ کتاب خدا و 

عترتم یعني اهل بیتم«.
 اش��اره اي هم داش��تند به اینکه عده اي از همی��ن اصحاب م��ن روز قیامت به جهنم 

برده مي شوند.
 نکته جالب توجه اینکه در این خطابه، امیرالمومنین علیه الس��ام سخنان حضرت را 

براي مردم تکرار مي کردند تا آنان که دورتر بودند بشنوند.
خطابه دوم در مسجد خيف در مني

در روز س��وم از توقف در مني، بار دیگر حضرت فرمان دادند تا مردم در مس��جد خیف 
اجتماع کنند. در آنجا نیز خطابه اي ایراد فرمودند که ضمن آن صریحا از مردم خواستند 

که گفته هاي ایشان را خوب به خاطر بسپارند و به غائبان برسانند.
 در این خطب��ه به اخاص عمل و دلس��وزي براي امام مس��لمین و تفرق��ه نینداختن 

سفارش فرمودند و تساوي همه مسلمانان در برابر حقوق و قوانین الهي را اعام کردند. 
 بعد از آن، بار دیگر متعرض مس��اله خافت ش��دند و حدیث ثقلی��ن را تاوت کردند، 

و بار دیگر براي غدیر زمینه را آماده کردند.
اعالن رسمي براي حضور در غدیر

با اینکه انتظار مي رفت پیامبر خدا در اولین و آخرین سفر حج خود مدتي در مکه بمانند، 
ولي بافاصله پس از اتمام حج حضرت به منادي خود بال دستور دادند تا به مردم اعان 
کند: فردا کسي جز معلوالن نباید باقي بماند، و همه باید حرکت کنند تا در وقت معین 

در غدیر خم حاضر باشند.
غدیر کمي قبل از جحفه که محل افتراق اهل مدینه و اهل مصر و اهل عراق و اهل نجد 
بود به امر خاص الهي انتخاب شد. در این مکان، آبگیر و درختان کهنسالي وجود داشت. 
 صب��ح آن روز که پیامب��ر )ص( از مک��ه حرکت کردند، س��یل جمعیت ک��ه بیش از 
صد و بیس��ت هزار نفر )و به قولي صد و چهل هزار، و به قول دیگر صد و هش��تاد هزار 
نفر( تخمین زده مي ش��دند به همراه حض��رت حرکت کردند. حتي ع��ده اي حدود 
 دوازده هزار نفر از اهل یمن که مسیرشان به سمت شمال نبود، همراه حضرت تا غدیر 

آمدند.
اجتماع خطابه و جزئيات خطبه

 همین که ب��ه منطق��ه ک��راع الغمیم ،ک��ه غدیرخ��م در آن واقع ش��ده، رس��یدند، 
حضرت مس��یر حرکت خود را به طرف راس��ت جاده و به س��مت غدیر تغییر دادند و 
 فرمودن��د: » اي مردم، دع��وت کننده خدا را اجاب��ت کنید که من پی��ام آور خدایم«؛ 

و این کنایه از آن بود که هنگام اباغ پیام مهمي فرا رسیده است.
 س��پس فرم��ان دادند تا من��ادي ن��دا کن��د: »همه م��ردم متوق��ف ش��وند و آنانکه 
 پیش رفته اند بازگردند و آنانکه پش��ت س��ر هس��تند توقف کنند«؛ تا آهسته آهسته 
 همه جمعیت در محل از پیش تعیین ش��ده جمع ش��وند؛ و نیز دس��تور دادند: کسي 

زیر درختان کهنسالي که در آنجا بود، نرود و آن موضع خالي بماند.
پس از این دس��تور همه مرکب ها متوقف ش��دند، و کس��اني که پیش تر رفته بودند 
بازگشتند و همه مردم در منطقه غدیر پیاده شدند و هر یک براي خود جایي پیدا کردند، 

و کم کم آرام گرفتند.
 شدت گرما در اثر حرارت آفتاب و داغی زمین س��وزنده و به حدی ناراحت کننده بود 
 که مردم و حتی خود حضرت گوش��ه ای از لباس خود را به س��رانداخته و گوش��ه ای 
از آن را زیرپای خود قرار داده بودند، و عده ای از شدت گرما، عبای خود را به پای شان 

پیچیده بودند.
از سوی دیگر، پیامبر )ص( سلمان و ابوذر و مقداد را فراخواندند و به آنان دستور دادند 
تا به محل درختان کهنس��ال بروند و آنجا را آماده کنند. آن ها خارهای زیر درختان را 
کندند و سنگ های ناهموار را جمع کردند و زیر درختان را جارو کردند و آب پاشیدند. 
در فاصله بین دو درخت روی ش��اخه ه��ا پارچ��ه ای انداختند تا س��ایبانی از آفتاب 
 باش��د، و آن محل برای برنامه س��ه روزه ای که حضرت در نظر داش��تند کاما مساعد 

شود.
 س��پس در زیر س��ایبان، س��نگ ها را روی ه��م چیدن��د و از رواندازهای ش��تران و 
س��ایر مرکب ها هم کمک گرفتند و منبری به بلندی قامت حضرت س��اختند و روی 
 آن پارچه ای انداختن��د، و آن را طوری بر پا کردند که نس��بت ب��ه دو طرف جمعیت، 
در وسط قرار بگیرد و پیامبر )ص( هنگام سخنرانی مشرف بر مردم باشد تا صدای حضرت 

به همه برسد و همه او را ببینند.
پيامبر و اميرالمومنين )ع( بر فراز منبر

 انتظار مردم به پایان رس��ید. ابتدا منادی حض��رت ندای نماز جماعت داد، و س��پس 
نماز ظهر را به جماعت خواندند.

 بعد از آن مردم ناظر بودند که پیامبر )ص( بر فراز آن منبر ایس��تادند و امیرالمومنین 
 علی��ه الس��ام را فراخواندن��د و ب��ه ایش��ان دس��تور دادن��د ب��االی منب��ر بیایند و 
 در سمت راس��ت ش��ان بایس��تند. قبل از ش��روع خطبه، امیرالمومنین علیه السام 

یک پله پایین تر بر فراز منبر در طرف راست حضرت ایستاده بودند.
پس از آماده شدن مردم، پیامبر اکرم )ص( سخنرانی تاریخی و آخرین خطابه رسمی 

خود را برای جهانیان آغاز کردند.
دو اقدام عملی بر فراز منبر

در اثناء خطبه، پیامب��ر )ص( دو اقدام عملی بر فراز منبر انجام دادند که بس��یار جالب 
توجه بود:

1- علی بن ابی طالب علیه السام بر فراز دست پیامبر )ص(
پیامبر )ص(پس از مقدمه چینی و ذکر مقام خافت و والیت امیرالمؤمنین علیه السام، 
 برای آنکه تا آخر روزگار راه هرگونه ش��ک و شبهه بسته باش��د و هر تاشی در این راه 
در نطفه خنثی ش��ود، ابتدا مطلب را به طور زبانی اش��اره کردند، و س��پس به صورت 
عملی برای مردم بیان کردن��د. بدین ترتیب که ابتدا فرمودند: »باطن قرآن و تفس��یر 
 آن را برای ش��ما بیان نمی کند مگر این کسی که من دس��ت او را می گیرم و او را بلند 
می کنم و بازویش را گرفت��ه او را باال می برم«؛ بع��د از آن، حضرت گفته خود را عملی 
کردند، و بازوی علی بن ابی طالب علیه السام را گرفتند. در این هنگام امیرالمومنین 
 علیه الس��ام دس��ت خود را به س��مت صورت حضرت باز کردند تا آنکه دس��ت های 
هر دو آن ها به سوی آسمان قرار گرفت. سپس پیامبر )ص( امیرالمومنین علیه السام 
را از جا بلند کردند تا حدی که پاهای آن حضرت برابر زانوهای پیامبر )ص( قرار گرفت. 
 در این حال فرمودند: »ه��ر کس من مولی و صاح��ب اختیار اویم، ای��ن علی مولی و 

صاحب اختیار اوست«.
2- بیعت با قلب ها و زبان ها

 اق��دام دیگر حضرت آن ب��ود که چون بیع��ت گرفتن از ف��رد فرد آن جمعی��ت انبوه، 
 از طرفی غیر ممکن بود و از سوی دیگر امکان داشت افراد به بهانه های مختلف از بیعت 
 ش��انه خالی کنند و حضور نیابن��د، و در نتیجه نت��وان التزام عمل��ی و گواهی قانونی 
 از آن��ان گرف��ت، ل��ذا حض��رت در اواخ��ر س��خنان ش��ان فرمودن��د: ای م��ردم، 
چون با یک کف دس��ت و با این وقت کم و با این سیل جمعیت، امکان بیعت برای همه 
 وجود ندارد، پس ش��ما همگی این س��خنی را که من می گویم تکرار کنید و بگویید:

 ما فرمان تو را که از جان��ب خداوند درباره علی ب��ن ابی طالب و امام��ان از فرزندانش 
به ما رساندی اطاعت می کنیم و به آن راضی هستیم، و با قلب و جان و زبان و دست مان 
 با تو بر این مدعا بیعت می کنیم، عهد و پیمان در این باره برای ایش��ان از ما، از قلب ها 
 و جان ها و زبان ها و ضمایر و دست مان گرفته شد. هر کس به دستش توانست وگرنه 

با زبانش بدان اقرار کرده است.
 پیداس��ت که حض��رت، عین کام��ی را که می بایس��ت مردم تک��رار کنند ب��ه آنان 
الق��ا فرمودن��د و عب��ارات آن را مش��خص کردن��د ت��ا ه��ر ک��س به ش��کل خاصی 
ب��رای خ��ود اق��رار نکن��د، بلک��ه هم��ه ب��ه آنچ��ه حض��رت از آن��ان م��ی خواهد 
الت��زام دهن��د و ب��ر س��ر آن بیع��ت کنن��د. وقت��ی کام پیامب��ر)ص( پای��ان 
 یاف��ت هم��ه م��ردم س��خن او را تک��رار کردن��د و بدی��ن وس��یله بیع��ت عموم��ی 

گرفته شد.
عمامه سحاب

 پیامبر)ص( در این مراس��م عمامه خود را که سحاب نام داش��ت، به عنوان تاج افتخار 
بر سر امیرالمومنین علیه السام قرار دادند و انتهاي عمامه را بر دوش آن حضرت آویزان 

کردند و فرمودند: عمامه، تاج عرب است.
 خود امیرالمومنین در این باره چنین فرموده اند: »پیامب��ر در روز غدیرخم عمامه اي 
ب��ر س��رم بس��تند و ی��ک طرف��ش را ب��ر دوش��م آویختن��د و فرمودن��د: خداون��د 
 در روز بدر و حنی��ن، مرا به وس��یله مائکه اي که چنین عمامه اي به س��ر داش��تند 

یاري کرد.
پایان مراسم غدیر

 بدین ترتیب پس از س��ه روز، مراس��م پایان پذیرفت و آن روزها به عن��وان ایام الوالیه 
 در ذهن ها نقش بس��ت. گروه ه��ا و قبائل عرب، هر ی��ک با دنیایی از معارف اس��ام، 
 پس از وداع با پیامبرشان و معرفت کامل به جانش��ین او راهی شهر و دیار خود شدند، 

و پیامبر)ص( عازم مدینه شدند.
 خبر واقعه غدیر در شهرها منتشر ش��د و به سرعت شایع شد و به گوش همگان رسید، 

و بدین گونه خداوند حجتش را بر مردم تمام کرد.

حضرت ابراهيم خليل)ع(
عظمت حضرت ابراهیم خلیل)ع( به حدي است که وي همواره موجب نزاع 
یهودي و مسیحیت و اسام بوده است و هر یک، آن حضرت را از خود  مي داند.

 از این رو، خداي متع��ال او را مربوط به هی��چ یک از ادیان ندانس��ته و او را 
مسلمان معرفی می کند. 

ابراهیم)ع( حتي میان مشرکان، مکاني بلند داشت و آثار وي در مکه مکرمه 
مورد زیارت و تقدیس آنان قرار مي گرفت. 

 نس��ب حضرت ابراهی��م)ع( ت��ا حض��رت آدم)ع( در ت��ورات آمده اس��ت. 
 نس��ب نامه هاي ت��ورات ب��ه کت��ب اس��امي نی��ز راه یافته و ب��دون دقت 
 در اص��ل و منش��ا آن پذیرفت��ه ش��ده اس��ت. ب��ه عقی��ده اه��ل کت��اب 
)در نتیجه جمع بندي ح��وادث کتاب مقدس( حض��رت ابراهیم)ع( حدود 
2000 س��ال قبل از میاد، یعني حدود 4000 س��ال پیش در ش��هر »اور« 
 ب��ه دنیا آمد. ب��ه گفته ت��ورات، او در آغ��از »اب��رام« یعني پ��در بلندمرتبه 
 نامیده مي شد. خداي متعال نام وي را در سن نود و نه سالگي به ابراهیم یعني 

پدر اقوام، تبدیل کرد. 
شهر اور نزدیک یک قرن پیش در عراق در ساحل »فرات« از زیر خاك بیرون 
آمد و آثار باستاني بس��یاري در آن جا یافت شد. به گفته تورات پدر حضرت 
ابراهیم)ع( که »تارح« نامیده مي ش��د، پس��ر خود ابراهیم)ع( و همسر وي 

 »س��اره« و نوه خویش حضرت لوط)ع( را برداش��ت و به سرزمین »کنعان« 
 در غرب فلس��طین عزیمت کرد. آنان در بین راه از ادامه سفر منصرف شدند

 و در شهر »حران« سکونت گزیدند. 
این ش��هر در جنوب ترکیه فعلي و در مرز س��وریه ق��رار دارد. پدر حضرت 
ابراهیم)ع( در تورات تارح خوانده مي ش��ود، ولي ق��رآن مجید وي را »آزر« 
بت پرست معرفي کرده است )انعام، 74(. پدر حضرت ابراهیم)ع( در سلسله 

اجداد حضرت رسول اکرم)ص( قرار مي گیرد. 
علماي شیعه معتقدند: همه پدران آن حضرت تا حضرت آدم)ع( یکتاپرست 
بوده اند و به همی��ن دلیل گفته اند: آزر، عموي آن حضرت بوده و اس��تعمال 
»أب« )پدر( به جاي »عم« )عمو( در زبان عربي نادرست نیست. از آن جمله 

در قرآن کریم )بقره،133( چنین چیزي دیده مي شود. 
تورات مي گوید: حضرت ابراهیم)ع( در 75 س��الگي به امر خدا از شهر حران 
عازم کنعان ش��د. وي همس��ر خود س��اره و برادرزاده اش حضرت لوط)ع( 

و چند نفر از م��ردم حران را برداش��ت و همگي ب��ه کنعان رفتن��د و در آن 
 جا روي کوهي در ش��رق »بیت ای��ل« خیمه زدن��د. حض��رت ابراهیم)ع( 
پس از چندي در »حبرون« )الخلیل امروزی( س��اکن ش��د و تا آخر عمر در 
 آن جا بود و اکنون مقبره خانوادگي وي در آن مکان است. حضرت لوط )ع( 
به شهر »سدوم« و شهرهاي مجاور آن رفت. مردم آن شهرها به سبب نافرماني 
و بي اعتنایي به پیام وي به امر خداوند نابود شدند. این حادثه در قرآن مجید 

نیز آمده است.  
دو موض��وع بس��یار مه��م در تاری��خ حض��رت ابراهی��م)ع( وج��ود دارد 
 ک��ه در ت��ورات کنون��ي اش��اره اي ب��ه آنه��ا نش��ده اس��ت: یک��ي جریان 
بت ش��کني و به آتش افکندن وي و دیگري داستان بناي کعبه. قرآن مجید 
 در س��وره هاي انبیا و صافات، داس��تان بت ش��کني و به آت��ش   افکندن او و 
تبدیل شدن آتش به گلستان را آورده است. در این ماجرا حضرت ابراهیم)ع( 
برای نش��ان دادن ناتوانی بت ها آنها را شکس��ت و تبر را بر ش��انه بت بزرگ 
گذاش��ت و به آنها ثابت کرد که این اش��یاي بی جان الیق پرستش نیستند. 
»نمرود«، پادشاه اور دستور داد تا آتشی بزرگ شعله ور کنند و ابراهیم)ع( را 
در آن اندازند. به اذن پروردگار، آتش در برابر چشمان حیرت زدة ایشان سرد 

و خاموش شد و به گلستان تبدیل شد.

غدیـر خم ؛
روز ظهور حقیقت و 

شکوفایی والیت



خبر 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: برخالف برخی صحبت ها با احتمال 
۹۹ درصد خط دو متروی اصفهان از زیر میدان نقش جهان عبور نخواهد کرد.

فریدون الهیاری درباره صحبت برخی مسووالن در ارتباط با احتمال بیش از ۹۰ 
درصدی عبور خط دوم مترو از زیر میدان نقش جهان اظهار داشت: این مطلب 
صحیح نیس��ت و با یقین می  گویم که اتفاقا به احتمال ۹۹ درصد این اتفاق رخ 

نخواهد داد.
وی با اشاره به آخرین نظر یونسکو در این ارتباط افزود: طبیعی است که هرگونه 
اتفاقی که در عرصه و حریم های آثار ثبت ش��ده جهانی رخ می دهد باید به این 

سازمان گزارش شود.
مدی��رکل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان تاکید ک��رد: در این راس��تا هرگونه 
مالحظات و نظرات درباره این طرح باید به سازمان میراث فرهنگی ارجاع شود 
چراکه این سازمان به عنوان متولی و مرجع صالحیت دار در این موضوع از طرف 
یونسکو معرفی شده است.وی ادامه داد: این مساله بسیار حساس است و بر این 
اساس کارشناسان و برخی از مسووالن مدیریت ش��هری نیز معتقدند که بهتر 
است مترو از میدان نقش جهان رد نشود.الهیاری گفت: هماهنگی های خوبی با 
شهرداری در این ارتباط انجام شده اس��ت و مصوباتی خوبی نیز در شورای فنی 
سازمان در حال تدوین و تصویب اس��ت که به محض نهایی شدن اطال ع رسانی 

می شود.

خط دو مترو اصفهان از
 میدان نقش جهان عبور نمی کند
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معاون صنایع دستی کشور گفت: قرار است در شهر تبریز 
که به عنوان ش��هر جهانی فرش ثبت ش��ده، فرشی را به 
عنوان یادبود جان باختگان مکه ببافند و قلم زنان برجسته 
آثاری را در رابط��ه با مکه در اصفهان که به عنوان ش��هر 

خالق صنایع دستی ثبت  جهانی شده خلق کنند.
بهمن نامورمطلق درباره برگزاری جش��ن های شهرهای 
جهانی صنایع دس��تی اصفهان و تبریز گفت: حادثه مکه 
جشنی که قرار است شنبه و سه شنبه برای جهانی شدن 
دو شهر خالق صنایع دستی برگزار شود را تحت تأثیر قرار 
داده، بنابراین ما شادی ها را از آن حذف کردیم و قرار است 
در کنار این مراس��م یادبود و یادمان جان باختگان مکه را 

داشته باشیم.
وی در برنامه نشست خبری رونمایی از لوح و اعتبار نامه 
دو شهر جهانی اصفهان و تبریز که در سالن فجر سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری برگزار شد 
بیان کرد: ما تاکنون شهری را در حوزه صنایع دستی ثبت 
جهانی نکرده بودیم. ثبت همزمان این دو ش��هر یکی از 
افتخارات حوزه ماس��ت و فرصتی است که دولت تدبیر و 
امید در اختیار این دو شهر گذاشته و امیدواریم شهرهای 

دیگر هم این چنین در نهاد جهانی انتخاب شوند.
نامورمطلق با بیان پروسه ای که برای جهانی شدن این دو 
شهر ثبت شده است، اضافه کرد: در اجالس سال گذشته 
که در »چنا« هند برگزار شده بود، پرونده این دو شهر را 
مطرح کردیم به امید آنکه یکی از این دو شهر ثبت شوند، 
اما هنگامی که همزمان با س��مینار و نشست منطقه ای 
صنایع دس��تی که 2۰ خردادم��اه در تهران برگزار ش��د 
داوران جهانی صنایع دستی از این دو شهر دیدن کردند و 

خوشبختانه هر دو شهر ثبت جهانی شدند.
وی گفت:  قرار است جش��ن ثبت جهانی این دو شهر 11 
مهرماه در اصفه��ان و 14 مهرماه در تبریز برگزار ش��ود. 
برگزاری این مراس��م به استان ها واگذار ش��ده و در حد 
امکان آن را به شهرداری اس��تان ها واگذار کرده ایم، زیرا 
تقریبا کار ما تمام شده و وظیفه ما که ثبت جهانی بوده را 
انجام داده ایم و تنها از این به بعد نظارت به روی این دو شهر 
را بر عهده می گیریم.معاون صنایع دس��تی کشور با بیان 
اینکه ثبت جهانی این دو شهر نقطه جهانی شدن است نه 
نقطه پایانی افزود: داوران جهانی به ظرفیت این دو شهر 
نمره دادند، نه به وضعیت شان؛ زیرا وضعیت آن ها جهانی 
نیست و شهرهای جهانی برای خودشان تعریف گوناگونی 
دارند. خوشبختانه ما به ظرفیت شهرهایمان امتیاز دادیم. 
امیدوارم این ش��روع خوب تداوم داش��ته باشد و بتوانیم 
این دو ش��هر را به کارگاه بزرگی با کارکرد واقعی جهانی 
تبدیل کنیم.نامورمطلق با بیان اینکه ما کش��ور قهرمان 
آغازها هس��تیم و امیدوارم قهرمان پایان ها هم باش��یم، 
گفت: با ثبت دو ش��هر اصفهان و تبریز جهان به عظمت 
صنایع دستی ما تمکین کرد. بنابراین امیدواریم در داخل 
کشور هم مدیران تصمیم گیرنده توجه بیشتری به حوزه 

صنایع دستی داشته باشند.این مدرس دانشگاه اظهار کرد:  
تقاضای هنرمندان این اس��ت که در برنامه ششم توسعه 
توجه ویژه ای به صنایع دستی شود و در کنار موارد خاص از 

جمله گردشگری دیده شود.
وی اضافه کرد: هنگامی که شهری به عنوان جهانی انتخاب 
می شود، یعنی در پوست خودش نمی گنجد و عرض اندام 
بین المللی دارد و می خواهد از پوست ملی خارج و نقش 
جهانی ایفا کند. تبری��ز و اصفهان در پوس��ت ملی خود 
نمی گنجیدند و ادای ملی داشتند. شهر تبریز قرار است 
مدیریت بخش بزرگی از فرش جهان را بر عهده داش��ته 
باشد و اصفهان نیز قرار اس��ت، مدیریت بخش بزرگی از 
صنایع دستی جهان را در اختیار بگیرد. بنابراین شهرهای 

جهانی مفصل گاه حوزه خودشان در جهان می شوند.
معاون صنایع دس��تی کش��ور درباره زیرساخت هایی که 
برای این شهرها الزم است گفت: باید شبکه های مجازی 
و فرودگاه های بین المللی در این ش��هرها تقویت شوند، 
زیرا بسیاری از شهرهای کش��ورهای دیگر مثل دبی تنها 
به خاطر فرودگاه شان هستند که در حال بین المللی شدن 
هستند. بنابراین باید زیرساخت های مالی و اعتباری این 
شهرها تقویت ش��وند و در این حوزه بانک های تخصصی 
داشته باشیم. از طرفی گمرک، برج های تجاری، پایانه های 
فروش و بیمه نیز در این دو شهر تقویت شوند. همچنین 
زیرس��اخت های علمی مثل دانشگاه ها و مراکز تخصصی 
طراحی و نوآوری و سرمایه انسانی که مهم ترین ویژگی 

شهرهای جهانی است در این دو شهر تقویت شوند.
این اسطوره ش��ناس درباره تبلیغات جهانی این دو شهر 
نیز بیان کرد: باید نبض تبلیغات و گفتمان سازی در این 
شهرها زده شود. هتل ها فضاهای عمومی مرتبط و حتی 
زیرس��اخت های تفریحی برای اوقات فراغت افراد در این 
شهرها تقویت شوند و نمایشگاه های تخصصی نیز در این 
شهرها برگزار شود زیرا نشانه های شهرهای جهانی امنیت، 
س��هولت در گردش مالی، وجود نیروهای انسانی و تولید 

دانش و نوآوری است. 
همچنین ما به مدیران جهانی نیز نیاز داریم.نامورمطلق 
ادامه داد: در خاورمیانه ش��هرهای بس��یاری می خواهند 
جهانی شوند. ابوظبی می خواهد شعبه دیگر موزه لوور را 
بزند. استانبول در این حوزه فعالیت های بسیاری دارد، اما 
خوشبختانه قرعه به اصفهان افتاد و هرچه پیش می رویم 
قدرت کشورها به شهرها اضافه می ش��ود. ما به استقبال 
آینده ای می رویم که ش��هرها نقش اصلی را در آن بازی 

می کنند.
وی با بی��ان اینکه خوش��بختانه در ای��ران رقابت خوبی 
برای ثبت جهانی افتاده اس��ت، گفت: ما درخواست های 
بسیاری برای ثبت جهانی ش��هرهای ایران داشته ایم. به 
عنوان مثال کاشان می گوید چرا ما را به عنوان شهر فرش 
معرفی نکردید. یزد نامه ای نوشته تا به عنوان شهر نساجی 
معرفی شود. از شیراز برای گپه و گلیم، تهران برای آبگینه 
و شیشه، کرمان برای پته، الله جین برای سفال و قم برای 

فرش ابریشم داوطلب معرفی برای جهانی شدن هستند 
و ما در حال تهیه پرونده های ملی آن ها هس��تیم.معاون 
صنایع دس��تی کش��ور با بیان اینکه در حال آماده کردن 
ساختار ثبت ملی است، اعالم کرد: در حال حاضر در حال 
تهیه س��اختار ثبت ملی و طراحی آن هستیم که صنایع 
دستی از سطح ملی به جهانی داشته باشد. زیرا شهرهای 
بسیاری در ایران قابلیت جهانی شدن دارند که متأسفانه 

تاکنون به آن ها توجه نشده است.
نامور مطلق همچنین درباره تأثیر جهانی شدن این شهرها 
به روی زندگی مردم آن بیان کرد: جهانی ش��دن این دو 
شهر تأثیر عمیقی به روی مردم آن داشته است به همین 
دلیل هنرمندان اصفهان و تبریز مسرورند و احساس غرور 
می کنند. اگر ما اهداف ش��هرهای جهانی را محقق کنیم 
مطمئنا اولین تغییر در زندگی شهروندان این شهرها به 
وجود می آید.این مدرس دانشگاه اضافه کرد: قرار است هر 
سال همزمان با روز ثبت این شهرها فعالیت آن ها بررسی 
شود. باید بزرگ ترین موزه صنایع دستی و فرش در این 
دو شهر افتتاح شود. متأسفانه در اصفهان موزه ای در این 
رابطه نداریم و ش��هردار این ش��هر قول داده موزه ای در 
خور جهانی بودن این شهر افتتاح کند. از طرفی در تبریز 
موزه ای در حال افتتاح است که متأسفانه شایسته این شهر 
نیست.معاون صنایع دستی همچنین از سفرش به ترکیه 
در آخر هفته و افتتاح بزرگ ترین نمایشگاه صنایع دستی 

ایران خبر داد.
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عضو هیات علم��ی گروه جغرافیا دانش��گاه اصفهان 
گفت: سیاس��ت هایی که اکنون دولت اتخاذ می کند 
بیش��تر در س��طح مدیریت آب اس��ت، یعنی دولت 
می گوید آب کم مصرف کنید در حالي که این موارد 
جوابگوی بحران کشور نیس��ت، باید آب تولید کرد 

یعنی کاری کرد که بتوان آب بیشتری دریافت کرد.
محمدحسین رامش��ت با بیان اینکه ژئومورفولوژی 
شکل شناسی و فرآیندهای زمین است، اظهار کرد: 
اطالعاتی که در این علم به دس��ت می آید، می تواند 
موضوعات خاصی همچون هویت مکانی را مشخص 
کند.وی به تعریف هویت مکانی پرداخت و افزود: یکی 
از مؤلفه های بس��یار مؤثر در رفتار و سازمندی های 
اجتماعی هویت مکانی اس��ت. به عن��وان نمونه یک 
ایرانی نسبت به ایران احس��اس خاصی دارد و حاضر 
است برای کش��ورش کارهای بس��یاری انجام دهد، 
این کارکردها و احساسات، برمی گردد به اینکه مکان 
چه هویتی به افراد می ده��د. مواردی از قبیل تجزیه 
نش��دن ایران در طول تاریخ، وجود ایل نش��ینی در 
کشور و یکپارچه بودن از دیگر ویژگی هایی است که 
سرزمین ایران داشته است.رامشت با بیان مشکالت 
زیس��ت محیطی در ایران گفت: مشکالتی که وجود 
دارد بیشتر به دلیل عدم شناخت محیط جغرافیایی 

و ظرفیت هاس��ت. به عن��وان نمونه آلودگ��ی هوا در 
جغرافیای ایران به این دلیل است که ایران در عرض 
جغرافیایی واقع شده که در آن اینورژن )وارونگی هوا( 
رخ می دهد، ام��ا در جای دیگر ای��ن اتفاق نمی افتد. 
مثاًل در استوا یا عرض باالتر از چهل درجه این اتفاق 
نمی افتد، بنابراین اگر به این نکته علمی توجه کنیم، 
متوجه می شویم که روابط شهر را چگونه باید تنظیم 
کرد تا مشکالت محیط زیس��تی مانند اینورژن رخ 
ندهد؛ اما اگر این موارد را ندانیم بر روی مسائلی کار 

می شود که نمی توانند مشکالت را رفع کند.
وی اف��زود: ژئومورفول��وژی می گوید رفع مش��کل 
خشکسالی زاینده رود با صرف تدابیر مدیریتی فعلی 
قابل رفع ش��دن نیس��ت، باید به فکر تولید آب بود و 
ژئومورفولوژی می تواند نش��ان دهد که باید چه کار 
کرد تا به جای اینکه ش��ش فرکانس سیستم باران زا 
در اصفهان باش��د 1۰ فرکانس وجود داش��ته باشد؛ 
یعنی در سال شش بار سیستم های باران زا از غرب به 
اصفهان می آید حاال چه کار کنیم که این تعداد به عدد 
1۰ برسد تا یک روند تصاعدی در بارش به وجود آید.

رییس سابق دانشگاه اصفهان در مورد حل مشکالت 
محیط زیستی ایران گفت: سیاست هایی که اکنون 
دولت اتخاذ می کند بیش��تر در س��طح مدیریت آب 
اس��ت، یعنی دولت می گوید آب ک��م مصرف کنید. 
این موارد جوابگوی بحران کش��ور نیس��ت، باید آب 
تولید ک��رد یعنی کاری کرد که بتوان آب بیش��تری 
دریافت کرد.رامشت با بیان راه حل رفع معضل کم آبی 
خاطرنشان کرد: یک راه حل برای رفع این مشکل این 

است که افزایش فرکانس دستگاه های باران زای غرب 
به وجود بیاید و اگر این کار انجام شود چند مورد با هم 
رفع می شود. مشکل آب رفع و تغییرات محیطی بسیار 
وسیعی رخ می دهد. گرد و غبار تمام و مراتع افزایش 
می یابند، هم چنین جنگل های زاگرس حفظ و خطر 
نابودی آن ها از بین می رود. این کار به صورت طبیعی 
انجام می شود و نیاز به سرمایه گذاری ندارد.وی ادامه 
داد: وقتی باران بیاید دیگر نیاز به کاشت مراتع نیست، 
زیرا با افزایش بارندگی مراتع به صورت طبیعی زیاد 
و آب در رودخانه جاری و هوا پاک می شود. دیگر نیاز 
نیست که مردم بنزین اتومبیل خود را عوض کنند یا 
درخت کاری شود و... وقتی که باران بیاید به صورت 

خودکار این امور رفع می شود.
این استاد جغرافیا در مورد توسعه رشته ژئومورفولوژی 
در ایران گفت: بیش از سه س��ال است که این رشته 
تصویب ش��ده و دانش��جویان در مقاطع مختلف در 
حال تحصیل هس��تند. اگر سیاست دولت مبتنی بر 
تجمیع رشته های تخصصی باش��د جلوی رشد این 
علم به شدت گرفته می شود.رامشت در مورد کاربرد 
تحقیقات رشته ژئومورفولوژی اظهار کرد: کاربرد هر 
دانش به میزان هوشمندی و رشد و بلوغ یک جامعه در 
انجام تحقیقات برمی گردد، به عنوان نمونه یک محقق 
بر روی اینورژن کار می کند و تمام اطالعات اینورژن 
را به دست می آورد، اما در جامعه ای که میزان آگاهی 
در مورد اقلیم شناسی بسیار اندک است، نمی تواند از 
آن اس��تفاده کند؛ بنابراین کاربردی شدن اطالعات 
رش��ته ژئومورفولوژی به میزان بلوغ فکری و علمی 

مدیران و مردم یک جامع��ه برمی گردد.وی در مورد 
انجام سیاس��ت های اعمالی ب��رای تحقیقات در این 
رشته گفت: اگر در مورد اصفهان گفته شود که برای 
از بین بردن اینورژن باید 1۰۰ میلیون تومان هزینه 
کرد، اما شورای شهر بگوید 1۰۰ میلیون زیاد است و به 
جای آن سه روز شهر تعطیل شود؛ نشان دهنده ضعف 
شوراست. اگر شورای شهر درک این موضوع را نداشته 
باشد که تعطیلی سه روزه شهر چه عواقب اقتصادی و 
اجتماعی دارد و برایش اهمیت نداشته باشد که مردم 
سه روز در خانه بیکار باشند، چگونه می توان در این 
جامعه درجه فهم موضوعات را باال ب��رد؟ اما همین 
ش��ورا ممکن اس��ت برای پرچم زدن 2۰۰ میلیون 

تومان خرج کند!
عضو هیات علم��ی جغرافیا دانش��گاه اصفهان ادامه 
داد: تمام افرادي ک��ه در حوزه های مختلف همچون 
سیاست، علوم محیطی، مدیریت شهری و... مشغول 
به کار هستند، باید مفاهیم جغرافیایی را دانسته و بعد 
به تحقیقات و کار اجرایی دست بزنند، به عنوان نمونه 
کسی که در مورد کشاورزی استان اصفهان تحقیق 
می کند باید به حوزه اقلیمی استان توجه کند و بداند 
با توجه به گرم شدن زمین چه سیاست هایی را باید در 

حوزه کشاورزی اصفهان ترتیب داد.
رامش��ت افزود: نهادها باید اعتقاد داش��ته باشند که 
دانشگاه مش��کالت آن ها را می تواند رفع کند و ثانیاً 
ارزش کاره��ای نظری را بدانند، اگ��ر ارزش کارهای 
نظری را ندانستند هزینه و س��رمایه گذاری برای آن 

نمی کنند.

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه موضوعات مربوط به 
نشر و ترویج افکار و اندیشه های ناب حضرت امام)ره( 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب است، گفت: اصفهان 
این قابلیت را دارد که یکی از این مراکز را داشته باشد.

به گزارش زاینده رود به نقل از اداره کل روابط عمومی 
استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه شورای 
سیاس��ت گذاری موسس��ه تنظیم و نش��ر آث��ار امام 
خمینی)ره( اظهار داش��ت: موضوعات مربوط به نشر 
و ترویج افکار و اندیش��ه های ناب حض��رت امام)ره( 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب است.وی با بیان اینکه 
اصلی ترین و قانونی ترین مراکز در این راس��تا، مرکز 

نش��ر و ترویج اندیشه های امام اس��ت، افزود: اصفهان 
این قابلیت را دارد که یکی از این مراکز را داشته باشد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در ابتدای تاسیس این 
مرکز، اقدامات خوب و فعالیت زیادی را از آن ش��اهد 
بودیم، بیان کرد: این مرکز به هر دلیلی با رکود مواجه 
شده، وظیفه ما است که مرکز نشر و ترویج اندیشه های 
حضرت امام)ره ( را به جایگاه نخست خود بازگردانیم، 
چرا که تولیدات آن ترویج و نشر افکار ناب حضرت امام 
)ره( اس��ت.وی با بیان اینکه تمام این انقالب از افکار 
ایشان شکل گرفته، تصریح کرد: مقام معظم رهبری 
تاکید می کنند ک��ه تمام حرکت ها باید در راس��تای 

این افکار باشد.زرگرپور با اعالم اینکه متاسفانه گاهی 
تحریف هایی در این زمینه ص��ورت می گیرد، گفت: 
باید تالش کنیم که این تحریف ها به حداقل برس��د، 
چرا که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری جامعه 
نیازمند آشنایی با افکار حضرت امام )ره( است.وی با 
اعالم آمادگی مدیریت اس��تان اصفهان برای حمایت 
از  این مرکز خاطرنش��ان کرد: هرکجا نام و آرمان ها و 
اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( باشد استاندار 
اصفهان تمام قد آماده همکاری ب��وده و این کمترین 
خدمتی است که می شود در راستای نشر افکار ایشان 
انجام داد.استاندار اصفهان به پیشنهادات مسووالن این 
مرکز اشاره و اظهار داشت: شرکت در جلسات شورای 
فرهنگ عمومی و یا ایجاد کارگروهی زیر نظر شورای 
فرهنگ عمومی در زمینه نش��ر آثار حضرت امام )ره( 
هر دو  امکان پذیر بوده که باید بررسی شود.وی افزود: 
نشر افکار بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران جایگاه 

ویژه ای دارد و نهادی هم که این امر را بر عهده دارد باید 
جایگاه ویژه ای را داشته باشد.زرگرپور بیان کرد: حضور 
مسووالن این مرکز در جلسات شورای فرهنگ عمومی 
سبب بررسی موضوعاتی می شود که به نحوی با افکار 
حضرت امام نیز محک زده شود و سبب غنای بیشتر 
تصمیمات می شود.وی با اشاره به درخواست این مرکز 
در زمینه اختصاص بودجه تصریح کرد: در این زمینه 
به رییس سازمان برنامه ریزی تاکید و سعی می کنیم 
که ردیف بودجه ای پیش بینی کنیم.استاندار اصفهان 
گفت: آنچه اهمیت دارد این است که تک تک کسانی 
که ادامه دهن��ده راه حضرت ام��ام )ره( و مقام معظم 
رهبری هستند، باید در راس��تای ارتقا و غنای بیشتر 
این موسس��ه قدم بردارند.وی خاطرنشان کرد: تالش 
می کنیم که آن ِدینی که از افکار و اندیشه های حضرت 
امام به گردن ما است را با کمک ها و همیاری های همه 

مسووالن انجام دهیم.

صورتش را سیاه کرده، تا رگه های نور را به دنیایشان بیاورد؛ تا بخندند. خنده ای 
جوان و از ته دل. بخندند و طاقت بیاورند روزهای غریب سالمندی را. اینجا خانه 
سالمندان صادقیه است. دنیایی با دیوارهای سفید و سرد و ساعت هایی که پیش 
نمی روند انگار. آدم ها با کلکسیون هایشان سرگرم اند، مجموعه تمبرها، سکه ها، 

عکس ها و البته خاطراتشان. 
۹ مهر ماه، روز جهانی سالمند است. به این بهانه با سعید براتی، گفت و گو کردیم. 
دانشجوی گرایش کارگردانی در رشته سینما، جوانی که رخت حاجی فیروز بر 
تن می کند و به دنیای اشک ها و لبخندهای س��المندان پا می گذارد، خودش 
را فراموش می کند تا پدر و مادرهای گاه فراموش شده و تنها را بخنداند. او در 
هیات حاجی فیروز، شعرهای قدیمی و نمایش های خاطره انگیز اجرا می کند، 
 با گروهش آواز می خواند و سکوت راهروهای دلگیر این جا را می شکند، و آنها

 می خندند، خنده ای جوان و از ته دل. 
به طور معمول وقتی اینجا می آییم، دلگیر می ش��ویم اما شما فضایی را فراهم 

آوردید که شادی اینجا جریان پیدا کرده است. 
این فضا شاید برای بقیه شاد باشد اما برای ما غمگین است. به خصوص وقتی 
اشک در چش��مان پیرمردها و پیرزن ها حلقه می زند. دوست داشتیم دلی به 
دس��ت بیاوریم. فقط همین. اینها مادر و پدر همه ما هس��تند و برای ما فرقی 
نمی کند با چه کسی طرف هستیم. فقط خواس��تیم برای دقایقی شاد باشند. 
جاهای دیگر و به مناسبت های مختلف هم این تجربه را تکرار کرده ایم. غیر از 
خانه سالمندان، به خیریه ها، زندان ها، مراکز نگهداری بچه های بی سرپرست 

و معلوالن جسمی و ذهنی حرکتی هم سر زده ایم و برایشان اجرا داشته ایم.  
در همه آنها کاراکتر حاجی فیروز را اجرا می کنید؟

خیر. کاراکترهای مرشد، لوتی و عمو نوروز هم داریم. اعضای گروه ما شعرهای 
سنتی را با سازهای سنتی می خوانند و چون س��المندان، با آنها خاطره دارند، 
بسیار لذت می برند. سعی می کنیم فضای ذهنی این افراد را حداقل برای دقایقی 
عوض کنیم. کسی بوده که حافظه اش را از دست داده و مبتال به آلزایمر است اما 

ما را در خواندن این شعرها همراهی می کند. 
این تجربه، تأثیر خاصی در روند کار و زندگی ش�خصی ش�ما داشته 

است؟ 
البته. هر بار که به این پدر و مادرها س��ر می زنم و برایشان اجرا می کنم، انرژی 
عجیبی می گیرم. نگاه مادرانه و پدرانه شان را پشت سر خودم حس می کنم و به 

این فکر می کنم که خود من هم چنین دورانی خواهم داشت. 
از بازخوردهایی که داشته اید برایمان بگویید. 

استقبال ها خیلی خوب و زیاد است. به ویژه مسووالن این مراکز خیلی استقبال 
می کنند و می گویند هفته ای یک بار بیایید و اجرا داشته باشید. اما مشغله زیاد 
است و تیم ما محدود؛ به نوعی به دلخوشی آنها تبدیل شده ایم. مسووالن دوست 
دارند این فضای تکراری را بشکنند. مردم هم استقبال بسیار زیادی دارند. برخی 
مسووالن در ابتدای کار ممانعت می کردند و با اجرای این برنامه شاد، مخالف 

بودند اما همین که اجرا شد و نتایجش را دیدند، همراه شدند. 
در فضای مجازی و در میان انبوه رسانه هایی که وجود دارد، می توان این حرکت 
زیبا را گسترش داد تا مردم همراه شوند و این مسیر ادامه داشته باشد. آیا چنین 

تصمیمی دارید؟ 
بله. ما بسیار دوست داریم که همه استان ها بتوانند چنین برنامه ای داشته باشند. 
دوست دارم این حرکت در کل کشور اتفاق بیفتد. اما هنوز شادی در کشور ما 
محدودیت هایی دارد. من به غیر از اصفهان، فقط در تهران توانسته ام اجرا داشته 
باشم. قطعاً اگر گروه هایی از دیگر استان ها به این حرکت بپیوندند، نیرو، وقت 
و انرژی چندین برابر خواهد شد. هر چند ای کاش هرگز چنین مراکزی وجود 

نداشت.  

حاجی فیروز، خنداننده برتر سالمندان

استاندار اصفهان:

مرکز نشر و ترویج اندیشه های امام در اصفهان ایجاد شود

رییس اتحادیه پوش��اک اصفهان گفت: با توجه به ابالغیه دولت و بر طبق شئونات 
اسالمی، لباس های نامناس��ب در ویترین مغازه ها جمع آوری ش��ده و در صورت 

مشاهده برخورد قانونی می شود.
ابراهیم خطابخش اظهار کرد: لباس های نامناس��ب مانند مانتوهای آستین کوتاه 
 یا جلوباز، هم چنین لباس هایی که بر روی آنها نوش��ته ها و عکس های نامناسب و

 ضد اخالق اسالمی چاپ شده است، از سطح شهر جمع آوری می شود.وی با بیان 
اینکه تولید کنندگان داخلی با مشکالتی هم چون افزایش مالیات، هزینه های انرژی و 
... روبه رو هستند، ادامه داد: با وجود این مشکالت، کیفیت و مرغوبیت پوشاک داخلی 
بهتر از پوشاک خارجی از جمله تولیدات چینی است، اما بعضی از مردم خرید پوشاک 
چینی را به خاطر ازانتر بودن آن ترجیح می دهند که پس از خرید آن از کیفیت آن 
ناراضی هستند.رییس اتحادیه پوشاک اصفهان در خصوص پوشاک قاچاق گفت: 
در صورت مش��اهده هر گونه کاالی قاچاق به ویژه پوش��اک، با توزیع کنندگان و 

فروشندگان آنها برخورد شده و این مراکز پلمپ می شود.
خطابخش ادامه داد: بازرسان اتحادیه پوشاک به صورت مستمر از واحدهای صنفی 
این بخش بازرسی می کنند و فروشندگان موظف به رعایت قوانین هستند.وی در 
رابطه با پوشاک دست دوم اظهار کرد: در حد امکان با هرگونه مرکز فروش پوشاک 
دست دوم یا همان تاناکورا برخورد شده و جمع آوری می شوند، البته امکان دارد این 
نوع لباس ها در منزل به فروش برسد که امکان بازرسی از این منازل وجود ندارد و از 
کنترل اتحادیه خارج است.رییس اتحادیه پوشاک اصفهان ادامه داد: تمامی مراکز 
و فروشندگان پوشاک موظف به رعایت برچسب قیمت هستند و خریداران پوشاک 
می توانند نارضایتی خود را در صورت عدم درج قیمت پوش��اک به اتحادیه اعالم و 

پیگیری کنند.

مانتوهای آستین کوتاه و جلوباز جمع 
آوری می شود

اصفهان11مهرماهثبتجهانیاشراجشنمیگیرد

یک استاد جغرافیا:
دولت، آب تولید کند



 ای��ن روزه��ا ظاه��را برخی ه��ا مس��یر را گ��م کرده ان��د و ب��ه بی��ان 
دنب��ال  ب��ه  والیب��ال  مل��ی  تی��م  در  مدیریت��ی  مش��کالت   وج��ود 

عقده گشایی های شخصی هستند.
نتوانس��ت   ،2015 جام جهان��ی  در  والیب��ال  مل��ی   تی��م 
 مثل همیشه باشد و نگاه ها را به خود جلب کند؛ این عدم نتیجه گیری مناسب 
موجب ش��د تا هرکسی به هر نحوی از بخش های مختلف والیبال ایران 

انتقاد کند.
محمدرض��ا داورزن��ی، ریی��س فدراس��یون والیب��ال اواخ��ر مس��ابقات 
ج��ام جهان��ی اع��الم ک��رد ک��ه بای��د، کارگروه��ی تش��کیل ش��ود و 
عملک��رد تیم ه��ای ملی در مس��ابقات اخیر مورد بررس��ی ق��رار بگیرد. 
 داورزن��ی ب��ا این صحبت خ��ود کمی ج��و عمومی و البت��ه منتقدان را
  آرام ک��رد و حاال همه منتظر برگزاری جلس��ات این کار گروه با حضور
  اف��راد دلس��وز هس��تند.عدم نتیجه گی��ری تی��م ملی در ج��ام جهانی

 موجب ش��ده اس��ت تا برخی ه��ا از آب گل آلود ماه��ی بگیرند و تمام 
عقده های خود را بر س��ر والیبال بکوبند؛ حاال والیبال ایران و مخصوصا 
کادر فنی تیم ملی مانند جنازه ای ش��ده است که هرکسی لگدی به آن 

می زند و می گذرد!
ش��اید خیلی از انتقادات از س��رمربی، مربی و بازیکنان تیم ملی و حتی 
گاهی ریاس��ت فدراس��یون والیبال طبیعی و منطقی باشد؛ اما انداختن 
 ع��دم نتیجه گی��ری تی��م ملی بر گ��ردن برخی ها ش��اید کم��ی دور از

 انصاف باشد.
برخی ه��ا  ب��رای  ه��م  جهان��ی  ج��ام  در  مل��ی  تی��م   ناکام��ی 
 بهتری��ن بهان��ه اس��ت ت��ا با تم��ام ت��وان تاخ��ت و تازهای خ��ود را از 
سر بگیرند. برخی ها اطراف تیم ملی هستند که این روزها به شدت بین 
بازیکنان محبوب هستند و مدیریت شان با کمترین نقص انجام می شود 
ب��ه گونه ای ک��ه بازیکنان احترام ویژه ای برای آنها قائل هس��تند و روی 

حرف شان حرف نمی زنند.
همان  هایی که جایگاهی در تیم ملی والیبال دارند؛ اما کم ترین دخالت 
را در مس��ایل فنی ندارند و ش��اید اگر هر فرد دیگری جای آنها بود به 
 روش ه��ای مختلف در این م��وارد ورود می کردند. اف��رادی که بیش از 
10 س��ال در تی��م ملی حاضر هس��تند و حاال از محبوبی��ت باالیی بین 

بازیکنان برخوردار هستند.
ب��ه هر حال ظاه��را برخی ها این روزها مس��یر اصلی را گ��م کرده اند و 
ب��ه بهانه وجود مش��کالت مدیریتی در تیم ملی به دنب��ال انتقام گیری 
 و عقده گش��ایی های ش��خصی هس��تند؛ نبای��د فراموش کنی��م که در
  ع��دم نتیجه گیری تی��م کادر فن��ی، بازیکنان و حتی فدراس��یون هم

 مقصر اس��ت؛ اما نمی توان پذیرفت اف��رادی که بارها ثابت کرده اند تنها 
 ب��ه دنبال انجام وظای��ف خود بوده و دخالتی در مس��ایل فنی ندارند از 

عوامل ناکامی تیم ملی هستند.
ای کاش برخی ها که به اصطالح دلس��وز والیبال هس��تند مس��یر اصلی 
 را پی��دا کرده و با بررس��ی دقیق، نظرات کارشناس��ی ارائه کنند تا هم 

تیم ملی موفق باشد و هم، کسی به انتقام گیری متهم نشود.
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سیری در دنیای ورزش

 ماهی گیری از آب گل آلود
 به سبک والیبالی ها

 در ش��رایطی که به نظر می رس��د احس��اس عدم امنیت، 
در پراش��تباه  و  ضعی��ف  قضاوت ه��ای  اصل��ی   عام��ل 

 لیگ برتر باشد فدراسیون فوتبال که خود به وجود آورنده 
این وضعیت بوده هیچ تالش��ی برای بازگرداندن آرامش و 
اعتماد به نفس از دست رفته داوران نمی کند.داوری ایران 
با شروع فصل جدید فوتبال به معضلی جدی گرفتار آمده و 
هر روز که می گذرد وضعیت به مراتب بدتری پیدا می کند. 
 هر هفت��ه، یک داور سرش��ناس با عملک��رد ضعیفش در
  لیس��ت س��یاه قرار گرفته و اگر همین ط��ور پیش برود

 لی��گ به نیمه نرس��یده دیگر هی��چ داوری برای قضاوت 
بازی ه��ای مهم نمی ماند؛ اما چ��را در مقطع ابتدایی لیگ 
که دس��ت کم در قیاس با هفته های سرنوشت س��از پایان 
فصل حساس��یت به نس��بت کمتری دارند چنین شرایط 
عجیبی بر فوتبال ایران حاکم شده است؟ریشه این معضل 
 را باید در اتفاقات روز پایانی لیگ گذشته و تعطیالت بین 
دو فصل جس��ت و جو کرد زی��را به نظر می رس��د که این 
داستان غم انگیز به طور مشخص از روز آخر لیگ و زمانی 
شروع شد که برای آرام کردن هواداران تیمی که به شکلی 
 دراماتیک قهرمانی را به نفع رقیب از دست داده بود دیواری

 کوتاه تر از داور مس��ابقه پیدا نش��د. نفر اول ورزش کشور 
که اتفاقا خیلی هم از فوتبال سررش��ته ندارد اینجا و آنجا 
در جلس��ات مختلف علیرضا فغانی را مقصر اتفاقات تبریز 
معرف��ی می کرد تا ب��ه زعم خودش با ه��واداران عصبانی 
و مغم��وم تراکتورس��ازی هم��دردی کرده باش��د. اتفاق 
مهم ت��ر و تلخ تر ؛ اما وقت��ی افتاد که فدراس��یون فوتبال 
ه��م در بیانی��ه ای مقصرین اصل��ی ورزش��گاه یادگارامام 
 را معرف��ی و ط��ی آن تاکی��د ک��رد ک��ه عوام��ل داوری

 ازرییس دپارتمان گرفته تا داور مس��ابقه متهمین اصلی 
اتفاقات تبریز هس��تند. س��وءمدیریت فدراس��یون فوتبال 
در این باره با ش��روع فصل جدید ه��م ادامه پیدا کرد و با 
 بی سلیقگی محض همان داوری که از هر طرف مورد هجمه 
ق��رار گرفت��ه ب��ود ب��رای قض��اوت یک��ی از دیداره��ای 
مه��م انتخ��اب ش��د ت��ا ب��ا ی��ک عملک��رد ب��ه مراتب 
 خیل��ی ضعیف ت��ر از دفع��ه قب��ل ب��از ه��م  متوج��ه 
 س��یل انتقاده��ا ش��ود. وقتی علیرض��ا فغانی ک��ه فینال 
 جام ملت های آسیا را قضاوت کرده و  امید اول ایران برای حضور در 
جام جهانی است با چنین وضعیت دشواری مواجه می شود 
عجیب نیس��ت که س��ایر داوران هم اعتماد به نفسشان را 
 از دس��ت داده و یک��ی پ��س از دیگ��ری ب��ا قضاوت های

 بحث  برانگیزشان خبرساز شوند.
 این ش��رایط در حالی بر فوتبال ایران حاکم ش��ده که به 
نظر می رس��د علت آن کامال روشن است. این یک واقعیت 
کامال ملموس است که فردی که آرامش ندارد عملکردی 
پایین تر از آنچه در ش��رایط عادی از او س��اخته اس��ت را 
ب��ه نمایش می گذارد و این دقیقا همان ش��رایطی اس��ت 
 ک��ه داوران فوتبال ای��ران اکنون با آن دس��ت به گریبان

 هس��تند.داوران این روزها و به واسطه حساسیت بیش از 
 حدی که نسبت به آنها ایجاد شده احساس امنیت نکرده و

 آرام��ش ندارند و نتیجه آن می ش��ود که تحت ش��رایط 
پراس��ترس قضاوت های پراش��تباهی را انج��ام می دهند. 
فدراس��یون فوتبال؛ اما به نظر از این موضوع کامال بدیهی 
غافل اس��ت. البته جای تعجبی هم ندارد که فدراس��یون 
تالش��ی ب��رای برقراری آرام��ش نمی کند. هرچه نباش��د 
 این خود فدراس��یون بود که چند م��اه پیش برای راضی 
نگ��ه داش��تن ه��واداران یک تی��م و البته مس��ووالن باال 
دس��تی بهترین داورش را قربانی کرد. پس از فدراسیونی 
 ک��ه خ��ود این ب��ال را بر س��ر داوران آورده چ��ه انتظاری 
می توان داشت که به دادشان رسیده و آرامش گم شده را 

به آنها بازگرداند؟

ب��ه  مس��ابقات،  در  طوالنی م��دت  و  مک��رر   وقفه ه��ای 
چالش بزرگ لیگ پانزدهم بدل شده است.

پ��س از بس��ته ش��دن پرون��ده رقابت های هفت��ه هفتم 
 در اولی��ن روز از هفت��ه ج��اری، لی��گ برت��ر ب��ه م��دت
  20 روز تعطیل ش��د. این اتف��اق یعنی بروز وقفه بیش از

م��اه  دومی��ن  ب��رای  مس��ابقات  در  هفت��ه ای  دو    
پیاپی اس��ت که در لی��گ پانزدهم اتف��اق می افتد. پیش 
از آن و پ��س از برگزاری مس��ابقات هفته پنجم نیز لیگ 
نزدی��ک به 20 روز تعطیل ش��ده بود. این ام��ا پایان کار 
 نیس��ت و ای��ن اتفاق ماه آین��ده نیز تکرار خواهد ش��د تا 
 لی��گ برت��ر از ای��ن حی��ث هت تری��ک ک��رده و ب��رای 

سومین ماه متوالی با وقفه مواجه شود.
رقابت ه��ای در  طوالن��ی  وقفه ه��ای   ای��ن 

 لی��گ برتر ای��ران یک علت آش��نا و تک��راری دارد و آن 
ب��ه برپایی اردوه��ای بلندم��دت تیم ملی و البت��ه اصرار 
ادام��ه دار کارل��وس ک��ی روش ب��رای در اختیار داش��تن 
در  هرچن��د  برمی گ��ردد.  ملی پوش��ان  طوالنی م��دت 
نهای��ت لژیونره��ای آس��یایی و اروپایی ک��ه در مجموع 
 بخش به نس��بت قاب��ل مالحظه ای از نف��رات تیم ملی را 
تش��کیل می دهند تنها در روزهای نزدی��ک به تاریخ های 
فیفا می توانن��د خود را به اردو برس��انند؛ اما مرد پرتغالی 
همچن��ان اص��رار دارد ت��ا برای هر مس��ابقه رس��می ولو 
برابر حریفان درجه س��ه آس��یایی باز هم ای��ن وقفه های 
 طوالن��ی را ب��ه لی��گ برت��ر تحمی��ل کن��د. برخ��الف 
 دفع��ه قب��ل ک��ه مس��ابقات ب��رای دی��دار ب��ا حریفان

  ن��ه چن��دان دردسرس��ازی مث��ل گ��وآم و هن��د ب��ه 
مدت طوالنی تعطیل ش��د این بار وقفه ایجاد شده اندکی 

منطقی تر و توجیه پذیرتر اس��ت؛ زیرا  شاگردان کی روش 
هفته آینده باید به مصاف جدی ترین رقیبش��ان در گروه 
یعن��ی عمان بروند هرچند ک��ه در کل انتظار نمی رود که 
تیم ملی برای صعود از مرحله اول مقدماتی جام جهانی با 

چالش خاصی مواجه باشد.
ای��ن وقفه ه��ای طوالن��ی ب��ه ط��ور قط��ع روی کیفیت 
مس��ابقات لی��گ ب��ه ش��کلی منف��ی تاثی��ر می گ��ذارد 
و ای��ن لی��گ ن��ه چن��دان باکیفی��ت را خواب آورت��ر و 
کس��ل کننده تر از قب��ل می کن��د. منتق��دان معتقدن��د 
 ک��ه کاه��ش کیفی��ت لی��گ در نهای��ت به ض��رر خود

 تی��م ملی اس��ت چ��ون هرچه ملی پوش��ان ک��ه در هر 
 ح��ال بخ��ش بزرگ��ی از آنها در داخل کش��ور مش��غول

 فعالیت هستند در لیگ باکیفیت تری بازی کنند در نهایت 
این تیم ملی است که منتفع می شود.

 طبیعتا عکس این حالت نیز صادق است. منتقدان با تاکید 
مک��رر بر اینکه یک تیم مل��ی خوب از دل لیگی باکیفیت 
بی��رون آمده و این وقفه های مکرر و طوالنی مانع از بهبود 
کیفیت مسابقات می ش��ود اصرار دارند که دوره این قبیل 
اردوهای بلندمدت سال هاست که به سر آمده و در فوتبال 
مدرن هیچ محلی از اعراب ندارد.با این حال انتقادهایی از 
این دست پس از جام جهانی آشکارا کم تر شده است؛ زیرا 
کی روش از اردوهای بسیار طوالنی مدتی که در آستانه این 
روی��داد مهم در آفریقا و اروپا ب��رای تیم ملی تدارک دید 
 در نهایت نتیجه گرفت و از آن آزمون با س��ربلندی نسبی

 بیرون آمد. 
هرچن��د از آن پ��س دیگر کمتر کس��ی به س��رمربی تیم 
مل��ی از این بابت خرده می گیرد؛ اما س��رمربیان و مربیان 
 تیم های لیگ برتری که از نزدیک و در عمل با این مشکل 
دس��ت و پنجه نرم می کنن��د انتقاد خود نس��بت به این 
ش��رایط را ب��ا غرولندهای مالی��م مطرح ک��رده و مداوما 
 نارضایتی خود را از این وضعیت دشوار و نه چندان متعارف 

نشان می دهند.
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نوبت  اول

 س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل با اش��اره به اینکه باش��گاه نباید وی 
را تنها بگذارد و انتظار نتیجه گیری داش��ته باش��د، گفت: من پولی از 
باش��گاه نگرفت��ه ام ولی نه قهر می کنم و نه اس��تعفا می دهم و کارم را 

انجام می دهم.
پروی��ز مظلومی در حاش��یه تمرین تیم فوتبال اس��تقالل در خصوص 
 غیب��ت تع��دادی از بازیکن��ان ای��ن تیم گف��ت: بعض��ی از بچه ها در

 تی��م امی��د هس��تند و خارجی ها هم در تمرین ش��رکت نک��رده اند. 
ک��رار ه��م که در روزنامه ه��ا خواندم که دیگر با این ش��رایط به ایران 
 نمی آی��د. مگویان هم که امروز به تمرین نیامد. کریمی و رمضانی هم 

مشکل دارند.
 وی درب��اره مش��کالت مالی اس��تقالل بی��ان کرد: مش��کالت به همه 
ربط دارد و بچه های ایرانی هم مشکل دارند و قرار شده فردا با مدیرعامل 
باش��گاه صحبت کنند. ما بازیکنان خارجی را برای شان پول گرفته ایم 
 ولی باید امکانات و ش��رایط را فراهم کنیم ت��ا بتوانند کیفیت خود را 

نشان بدهند.
س��رمربی اس��تقالل ادامه داد: ریوالدو از س��ری آ برزیل بود و مگویان 
 و ک��رار ه��م امتحان پ��س داده اند. پرو پئی��چ هم با اینک��ه بچه اش

 به دنیا آمد و نتوانس��ت به کش��ورش برود مشکل روحی پیدا کرد. ما 
نقاط ضعفی داش��تیم و روی این خارجی ها حس��اب کردیم ولی اگر 

امروز مشکالت حل شود بهتر از فردا است. 
اس��ت.  اس��تقالل  ض��رر  ب��ه  ش��ود  ح��ل  دیرت��ر  چ��ه  ه��ر 
و  صب��ر  و  نگرفتی��م  چی��زی  هی��چ  صال��ح  و   م��ن 
تحمل می کنیم ولی بازیکن خارجی که برای پول به  اینجا می آید و 

دنبال زندگی است باید مشکالتش را حل کنند.
مظلومی به بازیکنان داخلی اس��تقالل اش��اره کرده و افزود: بازیکنان 
داخل��ی ه��م در تیم های دیگ��ر پول بیش��تری می گرفتن��د ولی به 
 خاطر اس��تقالل کوتاه آمده اند. من وقتم را گذاش��تم که به بازیکنان

 آرام��ش بدهم. با تک ت��ک بازیکنان صحبت کردم ک��ه آنها را حتی 
 ب��ه بازی برگردانم ولی می گویم اگر قرار اس��ت حل ش��ود باید زودتر

 انجام گیرد تا استقالل لطمه نخورد.
وی درباره اینکه گفته می شود به خاطر پول قهر کرده بود، گفت: من 
هرگز قهری نداش��تم. بعد از بازی با نفت و گس��ترش فوالد فشار روی 

من زیاد بود ولی آیا قهر کردم؟ 
تمرین ریکاوری نیاز به من نبود. هیچ وقت با اس��تقالل قهر نمی کنم 
و دنبال این نیس��تم قهر کنم. به استقالل با عشق و عالقه آمدیم و به 

خاطر مشکالت استعفا هم نمی دهم.
 س��رمربی تیم اس��تقالل با انتقاد از مس��ووالن این باش��گاه بیان کرد: 
نتیجه گرفتن این نیست که مظلومی را تنها بگذارند. باید بیرون زمین 
 خیل��ی کارها را انجام دهند تا نتیجه بگیریم. دوس��تان تالش خود را 
م��ی کنند ولی این مش��کالت مالی ب��رای همه تیم ها وج��ود دارد. 
بازیکنان هم باید صبر خود را مثل ما باال ببرند. انشاء اهلل که مسووالن 

نیم نگاهی هم به ما خواهند داشت.
مظلومی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا باز هم حاضری��د پای کرار 
بایستید، گفت: ما روی کرار در این پست حساب کرده ایم و نمی توانیم 
ب��ه راحت��ی  او را از دس��ت بدهیم. ای��ن را هم در جریان باش��ید که 

اگر ابتدای فصل کرار را نمی گرفتیم باید پول س��ال دوم قرارداد او را 
پرداخت می کردیم.

 وی در دف��اع از کرار ادام��ه داد: کرار دارد با ما هم��کاری می کند. ما 
 تعه��د داری��م و ب��ه آن عم��ل نمی کنی��م و او ای��ن کار را می کن��د. 
 قرار بود برای او مس��کن بگیرند یا ماش��ین را سند بزنند ولی این کار

  صورت نگرفته و برای همین من پای بازیکن می ایس��تم چون حق با 
او است. بعد از آن سری که قول همکاری داد، کوچکترین بی انضباطی 

نداشته است.
 او در ب��ازی ب��ا راه آه��ن نش��ان داد که عوض ش��ده اس��ت ولی باید 
 ب��ه بازیکن��ان خود آرام��ش دهی��م.  مگوی��ان صدایش هی��چ وقت

 در نمی آید ولی دیگ صبر او هم سر آمده است. شاید همین بازیکنان 
که االن هستند نیز روزی عکس العمل نشان بدهند.

مظلومی درباره اینکه گفته ش��ده وی هم در ماجرای 40 هزار دالری 
ریوالدو با برادرزاده اش همکاری کرده اس��ت، تاکید کرد: اصال اخالق 
من اینطوری نیست و با برادرزاده ام همکاری در این زمینه ندارم.  این 
حرف و حدیث ها وجود دارد؛ اما س��ندهایی هس��ت که این مبلغ را به 
مدی��ر برنامه خارجی او داده اند. من در جریان قرارداد بازیکن خارجی 
نیس��تم و کاری به قراردادها ندارم. خود من ش��دیدا پیگیر این هستم 
که پول او باید برگردد و بعد برود. به من ارتباطی ندارد که چه کسانی 

این پول را دریافت کرده اند.
مظلومی درباره اینکه گفته می شود استقالل با کمِک داوران در صدر 
جدول قرار دارد، گفت: همانطور که در برنامه نود دیدید داور علیه ما 
هم اش��تباهاتی داش��ت و باید از ما هم عذرخواهی می کرد چون یک 
گل م��ا را هم نگرفت و پنالتی راه آهن ه��م پنالتی نبود. ضمن اینکه 
روی آرش برهان��ی هم خطای پنالتی ص��ورت گرفت؛ اما داور از کنار 

آن گذشت.
وی افزود: ش��ما به یک صحنه از مس��ابقه که البالی تمام صحنه های 
 دیگ��ر گم ش��د توجه نمی کنی��د و آن هم وقت ه��ای اضافه بود که

 کم گرفته شد. 
به عالوه حرکت دروازه بان راه آهن خطا و پنالتی بود و اگر داور صحنه 

قبل از آن را ندیده است چرا ما باید تاوان بدهیم.
س��رمربی استقالل تاکید کرد: تیم ما در بازی با راه آهن از اشتباهات 
داوری بیش��تر متضرر ش��د و تعجب می کنم که چرا چنین هجمه ای 

علیه ما راه انداخته اند.
مظلومی در مورد برنامه تیمش و تعطیالت لیگ قبل از بازی با پدیده 
 یادآور ش��د: احتماال س��ه ب��ازی تدارکاتی با تیم ه��ای امید، یک تیم 
 دس��ته اول��ی و تیم راه آه��ن ، فردا، دوش��نبه و جمع��ه هفته آینده

 برگزار می کنیم.
وی با بیان اینکه برگزاری اردوی خارج از تهران منتفی ش��ده اس��ت 
گفت: می خواس��تیم تیم را به کرج ببریم که گویا جور نشد. به دنبال 

اینکه به شهرستان برویم نیستیم.
 من یک مصاحبه از قول خودم دیدم که نوشته بودند مظلومی دنبال 
سفر کیش است؛ اما باید بگویم اصال این طور نیست. من دوست ندارم 

استقالل را به کیش ببرم.
 س��رمربی اس��تقالل در پایان تاکید کرد: اگر بش��ود هت��ل المپیک را 
بعدازظه��ر  و  صب��ح  پدی��ده  ب��ا  ب��ازی  روز  ت��ا  و  گیری��م  م��ی 
المپی��ک هت��ل  در  م��ا  اردوی  واق��ع  در  و  کنی��م  م��ی   تمری��ن 

برگزار خواهد شد.

 حکایت وقفه های ناتمام
 لیگ برتر

داوران بی قرار و
 فدراسیون بی خیال

نقشی در 4۰ هزار دالر ریوالدو ندارم

رس��ول خ��ادم ق��رار اس��ت 
رقابت ه��ای در   فق��ط 

 المپی��ک 2016 ب��ه عنوان 
ملی پوشان  هدایت  سرمربی، 

کش��تی آزاد را بر عهده داشته 
باشد.

درب��اره  برزگ��ر،  منص��ور 

 مصوبه ش��ورای فنی کشتی آزاد مبنی بر اینکه در مسابقه های آسیایی و 
جام جهانی قرار است هدایت تیم ملی کشتی آزاد در اختیار دیگر مربیان 
قرار گیرد، اظهار کرد: طی بحث و بررسی که در این جلسه صورت گرفت، 
قرار ش��د آرام آرام هدایت تیم ملی کشتی آزاد در اختیار فردی به غیر از 
رسول خادم قرار گیرد. البته خادم خودش این پیشنهاد را به شورای فنی 
ارائه کرد و مورد موافقت قرار گرفت.عضو ش��ورای فنی کشتی آزاد افزود: 
قرار است در مسابقه های آسیایی و جام جهانی فرد دیگری سرمربی گری 
 تیم ملی کشتی آزاد را بر عهده بگیرد تا امور را پیش ببرد. وی در پاسخ به 
 این سوال که آیا قرار است خادم دیگر هدایت تیم ملی کشتی آزاد را بر عهده 
نداش��ته باش��د، گفت: خادم فق��ط در رقابت ه��ای المپی��ک 2016 که 
 ح��دود 10 م��اه دیگ��ر برگ��زار می ش��ود، س��رمربی گری تی��م ملی را 
بر عهده خواهد داشت و تا آن زمان قرار نیست در هیچ رویدادی به عنوان 

سرمربی فعالیت کند.
ملی   تی��م  س��رمربی 

ب��ا  اس��ت  ق��رار 
ک��ه  پیش��نهاداتی 
مطرح خواهد شد به 
زودی مش��خص ش��ود. 
خاطرنش��ان  پای��ان  در  برزگ��ر 
ک��رد: خ��ادم پ��س از رقابت ه��ای 
س��رمربی گری  دیگ��ر  المپی��ک 
عه��ده  ب��ر  را  آزاد  کش��تی  مل��ی   تی��م 

نخواهد داشت. 

 المپیک، تنها میدان
 سرمربی گری رسول خادم
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به من بگو چرا!سبک زندگی

روانشناسی اجتماعی خصیصه  های شخصیتی به مطالعه ی موضوعات مرتبط 
با سرزنش می پردازد. سرزنش خودمان در مواقع بروز خطا یا اشتباه به تمایالت 
کلی افراد مبنی بر خصیصه های درونی آنها پیوند خ��ورده، اینگونه افراد در 
مواقع شکست خود را فردی ناالیق، احمق و بی مسوولیت تلقی می کنند. از 
طرف دیگر، همین تمایالت موفقیت ها را به عوامل خارجی از قبیل سرنوشت، 
شانس یا بخت نسبت می دهد. با این وجود، اینگونه افراد حتی از بار مسوولیت 
خطاهای اساسی و رفتارهای منفی خود نیز شانه خالی کرده و آن را بر دوش 
دیگران می اندازند.یکی دیگر از حوزه های تحقیق در زمینه ی سرزنش به این 
امر باز می گردد که آیا فقط فردی که مرتکب عمل غیراخالقی می گردد، سزاوار 
سرزنش است یا خیر. در نظر بگیرید که دو نفر در حال پرتاب آجر به سمت پلی 
هستند که محل عبور ماشین هاست. آجر یکی از آنها بی آنکه آسیبی به دیگران 
وارد کند، وسط جاده فرو می آید، اما آجر نفر بعدی به سرنشینان یک خوردو 
آسیبی جدی وارد کرده و منجر به تصادفی شدید می شود. از نظر تئوری، فردی 
که آجرش آسیبی به دیگران وارد نکرده نیز به اندازه ی فرد دوم مقصر است، 
زیرا هر دو با سوء نیت مرتکب چنین عملی شدند. از یک طرف، شانس اخالقی 
بر این باور است که چنانچه عمل خطا منجر به آسیب به دیگران شده سزاوار 
سرزنش است، قصد و نیت افراد مهم نیست. بنابراین فردی که آجرش موجب 
بروز تصادف گشته باید سرزنش گردد و نه فردی که آجرش بدون صدمه به 

دیگران فرود آمده.
با توجه به این پیش زمینه ها، بیائید به چرایی بازی سرزنش بپردازیم:

۱. سرزنش یک مکانیسم دفاعی فوق العاده است. نامش را هر چه می خواهید 
بگذارید فرافکنی، انکار یا تغییر موضع. س��رزنش به شما کمک می کند تا با 
اجتناب آگاهانه از نقص ها یا کاس��تی های خود از عزت نفس خود پاسداری 

کنید.
2. س��رزنش ابزار حمله اس��ت. مادامی که در گرداب تعارضات مخرب گیر 
افتاده اید، می تواند از سرزنش به عنوان شگردی قطعی برای آسیب به اطرافیان 

بهره ببرید.
3. دلیل قطعی برخی از رفتارهای خود و دیگران را نمی دانیم. خصیصه هایی 
که به آنها چنگ می زنیم، خواه شانس یا توانایی ها باشند، می توانند با تمایالت 
مبنی بر قضاوت های غیرمنطقی ما تحریف شده و به گونه ایی دیگر جلوه کنند. 
بدان معنا که گاه بنا بر مصلحت خویش، قص��د و نیت و گاه پیامد و نتیجه را 

مبنای قضاوت قرار می دهیم.
4. س��رزنش دیگ��ران از پذی��رش مس��وولیت آس��ان تر اس��ت. اق��رار به 
هم��کاری در ی��ک موقعی��ت ناخوش��ایند مس��تلزم ت��الش کمت��ری 
 نس��بت ب��ه پذی��رش ای��ن حقیق��ت اس��ت ک��ه ش��ما عام��ل آن بودید

 است.
5. مردم دروغ های ساده می گویند. طبق یافته های همکارم، رابرت فلدمن، 
همه دروغ می گویند. دروغ گفتن و سرزنش دیگران از پذیرش خطای خود 
بسیار ساده تر است. مطمئن باشید که هیچ کس نخواهد فهمید که چه کسی 
قهوه را روی زمین ریخته و اتاق را کثیف کرده، پس فردی که حضور ندارد را 
سرزنش می کنید و به این امید می مانید که س��ر و کله  او پیدا نشود.خالصه 
اینکه، بر خالف بازی های دیگر، هر چه بیشتر س��رزنش بازی کنید، بیشتر 

می بازید. 

فیل ها موجودات شگفت انگیزی هستند. آنها در گروه های بسته و محدود 
زندگی می کنند، به اعضای مجروح خود کمک می کنند، یا آب و غذا برای 
آن فراهم می آورند. این جانوران هنگام مرگ یکی از اعضای خانواده شان 
عزاداری می کنند و گاه حتی الش��ه عضو مرده را دفن کرده یا روی آن را 
با برگ می پوشانند. فیل ها همچنین حافظه ای فوق العاده و نقشه ذهنی 
پیچیده ای دارند. آنها می توانند مسائل پیچیده ای مانند روی هم قرار دادن 
بلوک برای رسیدن به غذا را حل و از شاخه و سنگ به عنوان ابزار استفاده 
کنند. نکته جالب توجه دیگر این است که آنها قادرند زبان اشاره را درک 
کنند. اگرچه زبان اشاره برای ما انسان ها بدیهی به نظر می رسد و بسیاری 
از سگ ها نیز آن را درک می کنند، اما اغلب گونه های جانوری و از جمله 
شامپانزه ها این توانایی را ندارند. از همه شگفت انگیزتر این است که فیل ها 
قادر هس��تند صدای دیگر فیل ها و حتی برخی از کلمات انسانی را تقلید 
کنند. آنها می توانند خودشان را در آینه تشخیص دهند، که نشان می دهد 
فیل ها نیز دارای سطحی از خودآگاهی هس��تند که تنها در میمون های 

انسان نما، کالغ ها و دلفین های پوزه دار دیده می شود.

هوا حدودا از ۷۸ درصد نیتروژن و 2۱ درصد اکسیژن، در کنار مقادیر اندکی 
از آرگون، دی اکس��ید کربن، بخار آب و چند عنصر دیگر تشکیل شده است. 
زمانی که ما نفس می کشیم، حجم مشخصی از هوا وارد شش های ما می شود. 
اما این طور نیست که از میان این گازها، تنها اکسیژن توسط شش ها جذب 
شود و گازهای دیگر به صورت دست نخورده، طی بازدم از شش های ما خارج 

شوند.
دیواره شش ها با الیه نازکی از رطوبت پوشانده شده است، که باعث می شود 
مولکول ه��ای گاز در آن حل ش��ده و از طری��ق دیواره ه��ای مویرگی درون 
پالسمای خون پخش شوند. اگرچه حل پذیری نیتروژن حدودا سه برابر کمتر 
از اکسیژن است، اما میزان آن در هوا بیش از 3/5 برابر اکسیژن است. بنابراین 
میزان نهایی نیتروژنی که وارد پالسما می شود، تقریبا با اکسیژن برابر خواهد 
بود. اما غلظت نیتروژن و آرگون در خون انس��ان در حالت تعادل قرار دارد؛ و 
به همان میزان اتم هایی که در پالس��ما حل می شود، به همان مقدار نیز آزاد 

می شود و در نتیجه مصرف خالص این گازها برابر صفر است.
اما غلظت اکس��یژن محلول در خون با روش مش��ابهی به تعادل نمی رس��د، 
زیرا این گاز به ط��ور مداوم از حالت محلول خارج می ش��ود و با مولکول های 
هموگلوبین گلبول های قرمز ترکیب می ش��ود تا اکسی هموگلوبین را شکل 
دهد. از آنجایی که این ترکیب برای تولید انرژی در س��لول های بدن مصرف 
می شود، ناگهان از خون حذف می ش��ود. به همین دلیل، غلظت اکسیژن در 
مویرگ های مجاور شش ها همواره کمتر از غلظت این گاز در هوایی است که ما 
تنفس می کنیم. این امر باعث می شود در هر دم، اکسیژن تازه جذب شش ها 

شده و در خون پخش شود.

چرا خود را سرزنش می کنیم !

داستان کوتاه

شیوانا    

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی وی��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تک تک لغات تشکیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش 
از زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به یک ترجمه کلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی idiom می باشد.

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

آموزش شهروندی ) جعل امضا (زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری دوازدهم(

Hair   »مو« 
 Get sb by the short hair

Make one's hair stand on end

Get in sb's hair

سپیده 
بارانی

 بهت��ر اس���ت ام��ضایت��ان س����اده نباش����د و عالیم����ی
  مانند ح��روف، اع��داد و غی��ره را در بر گی��رد تا جعل آن س��خت تر

 شود. 
  با تمرین بیش��تر، س��رعت امضا ک��ردن خود را افزای��ش دهید؛

  ای��ن کار تش��خیص امض��ای اص��ل را از امض��ای جعل��ی س��اده تر 
می کند. 

 اصل یا حتی کپی اسناد و مدارک خود مانند شناسنامه، کارت ملی، 
گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت زمین، مغازه و منزل، جواز 
کس��ب و س��اختمان، مدارک تحصیلی و غی��ره را ب��ه عناوینی مانند 
اس��تخدام در ش��رکت ها یا انجام امور اداری در اختیار افراد ناشناس و 

غیرمطمئن قرار ندهید. 
 برای اخذ ویزا ش��خصابا ارائه گذرنامه به س��فارت خانه ها مراجعه 
کنید یا از طریق آژانس های مس��افرتی معتبر اق��دام نمایید و از دادن 
مدارک به افراد ناشناس یا شرکت ها و آژانس های غیر معتبر خودداری 

کنید. 
 در هنگام معامله ملک یا خودرو، از معتبر بودن بنگاه معامالتی و 
همچنین اس��ناد مربوط به ملک، خودرو و س��ایر اقالم م��ورد معامله 
اطمینان پیدا کنی��د و قبل از انج��ام معامله، اصالت اس��ناد مربوط را 

استعالم نمایید. 
 اسناد، اوراق بهادار، دسته چک، سربرگ های اداری و مهر را روی 
میز کارتان و در محلی که اف��راد متفرقه به آن دسترس��ی دارند، قرار 

ندهید. 
 در صورت وقوع چه باید بکنید؟

 بالفاصل��ه ب��ه مرج��ع قضای��ی مح��ل وق��وع ج��رم مراجعه و 
 اعالم ش��کایت کنید ت��ا با دس��تور مق��ام قضای��ی و ارج��اع پرونده

به مراجع انتظامی، اقدامات الزم برای شناسایی و دستگیری متهم به 
عمل آید. 

  مستندات جمع آوری شده مبنی بر فقدان یا سرقت اوراق بهادار 
و چک و سایر مدارک رسمی و هویتی خود را هنگام تشکیل پرونده ارائه 

دهید. 

پس��ر به دختر گفت اگه ی��ه روزي به قلب 
احتیاج داشته باش��ي اولین نفري 

هستم که میام تا قلبمو با تمام 
وجودم تقدیمت کنم.

دخت��ر لبخن��دي زد و 
 گفت ممنونم تا اینکه 
ی��ک روز اون اتف��اق 
 افتاد.حال دختر خوب 

نبود.
نیازف��وري ب��ه قلب 
داش��ت.از پسر خبري 

نبود.دختر ب��ا خودش 
م��ي گفت:میدون��ي که 

من هیچوقت نمیذاشتم تو 
قلبتو به من ب��دي و به خاطر 

من خودتو فدا کني.
ولي این بود اون حرفات.حتي براي 

دیدنم هم نیومدي.ش��اید من دیگه 
هیچوقت زنده نباشم.آرام گریست و دیگر 

چیزي نفهمید...
چشمانش را باز کرد. 

دکتر باالي س��رش بود.ب��ه دکتر گفت چ��ه اتفاقي 
افتاده؟دکتر گفت نگران نباش��ید پیوند قلبتون با 

موفقیت انجام شده.شما باید استراحت 
کنید.درضم��ن ای��ن نام��ه براي 

شماست..!
دختر نامه رو برداشت.اثري 
از اس��م روي پاکت دیده 
نمیش��د. بازش ک��رد و 
درون آن چنین نوشته 
شده بود:س��الم عزیزم.

االن ک��ه این نام��ه رو 
میخوني م��ن در قلب 
تو زن��ده ام. از دس��تم 
ناراحت نب��اش که بهت 
سر نزدم چون میدونستم 
اگه بی��ام هرگ��ز نمیذاري 
ک��ه قلبم��و به��ت بدم.پس 
نیومدم تا بتونم ای��ن کارو انجام 
بدم.امی��دوارم عمل��ت موفقی��ت 
آمیز باشه.)عاشقتم تا بینهایت( دختر 
نمیتوانس��ت باور کند..اون ای��ن کارو کرده 
بود.اون قلبشو به دختر داده بود.آرام اسم پسر را 
صدا کرد و قطره هاي اش��ک روي صورت��ش جاري 
 ش��د.و به خودش گفت چرا هیچوقت حرفاش��و باور 

نکردم.

ش��یوانا همراه کاروانی درراهی م��ی رفت. ظهر به 
منزلی رسیدند و چون تا منزل بعدی یک روز کامل 
راه بود ، تصمیم گرفتند همانجا اس��تراحت کنند 
 و س��حرگاه روز بعد به س��مت منزل بعدی حرکت 

کنند. 
وقتی همه مستقر شدند. شیوانا سطل آبی برداشت 
و به س��راغ پله های شکس��ته حج��ره ای رفت و با 
گلی که فراهم کرده بود ش��روع به ترمیم پله های 

شکسته نمود.
ب��ه  مبه��وت  و  م��ات  نی��ان  کاروا از  یک��ی 
ش��یوانا خی��ره ش��د و ب��ا تعج��ب گفت: اس��تاد 
! ش��ما ب��ا این هم��ه عل��م و معرف��ت، چ��را وقت 

نبه��ای خ��ود را ب��ه بنای��ی و بازس��ازی   گرا
 پله های شکس��ته کاروانس��رایی  بی��ن راهی تلف 
می کنی��د. حیف از ش��ما نیس��ت که اس��تراحت 
 نمی کنی��د و به ای��ن قبی��ل کارهای ب��ی ارزش  

می پردازید؟! 
 در ثانی کس��ی به ش��ما باب��ت انجام این��کار پول

 نمی دهد. پس چرا زحمت می کشید و انرژی خود 
را هدر می دهید؟

شیوانا بی اعتنا به مرد معترض به کار خود ادامه داد.
مرد کاروانی که از بی اعتنایی ش��یوانا خش��مگین 
 شده بود با صدای بلند در حالی که شیوانا را مسخره
 می کرد گفت: اس��تاد ب��زرگ! همان ط��ور که کار

 می کنید می توانید بگوئید تفاوت یک آدم نادان و 
یک سالک معرفت چیست!!؟

ش��یوانا لبخندی زد و گفت: من در خصوص انسان 
نادان اطالعات زیادی ندارم! اما یک سالک معرفت 
کسی است که در هر لحظه از زندگی اش صرف نظر 
از پولی که به او می دهند مفیدترین کاری که از او 

برمی آید را انجام دهد . 
من  از اآلن تا غروب کاری برای انجام ندارم. 

خس��ته هم نیس��تم. من اینکار را انج��ام می دهم 
چون تنها کار مفیدی است که اآلن می توانم انجام 
 دهم و همین احساس مفید بودن برای من کفایت 

می کند.

کاریکاتور)بدون شرح(

سوار کسی شدن/ بر کسی مسلط شدن

موی دماغ کسی شدن

مو بر تن کسی سیخ کردن

هوش فیل ها چقدر است؟

چرا هنگام دم، تنها اکسیژن جذب 
شش ها می شود؟

جواب جدول سودوکو  شماره 1692جدول سودوکو  شماره 1693
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مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

تفاوت یک آدم نادان و یک سالک

جواب معما 1692معما 1693 كسي كه باليي بر س��رش آمده و تجربه تلخي از 
چي��زي دارد ، در آن مورد بدگم��ان و محتاط تر 

می شود .
بعضی حوادث يا خاطرات تلخ ، چنان تاثيری در 
روح انس��ان می گذارد كه حتی با گذشت زمان 
نيز فراموش نمی ش��ود. ش��رايطی كه به موجب 
ياد آوردن آن خاطره يا حادثه شود، می تواند در 

رفتار و عمل شخص تاثير بگذارد.
 در چنين مواردی از اين ضرب المثل اس��تفاده 

می شود.
 خان��ه ای را م��وش برداش��ته ب��ود . گرب��ه ای

  متوج��ه موض��وع ش��د ، ب��ه آنج��ا رف��ت و تا
 می توانس��ت  از آنها خورد . كش��تار بی رحمانه 
گربه، موش ها را به وحش��ت انداخت و همگی از 

ترس به سوراخ هايشان پناه بردند .
وقتی گربه متوجه پنهان شدن موشها شد به فکر 
افتاد تا به ترفند و نيرنگ آنها را از سوراخهايشان 
بيرون بکشد. از اين رو باالی ديواری رفت ،خود را 

به ميخی آويخت و خود را به مردن زد .
اما موش��ی كه مخفيانه گرب��ه را پاييده و متوجه 
 نيرنگ او ش��ده ب��ود، ب��ه او گفت :»اي��ن كار تو 
بی فايده اس��ت . من حتی از مرده تو هم فاصله 

می گيرم«

کاش��ف بی باکی قصد دارد پی��اده از دل بیابانی 
خش��ک و بی آب و علف بگذرد . اگ��ر عبور از این 
بیابان شش روز طول بکش��د و او بتواند هر تعداد 
که می خواهد هم��راه با خود بب��رد ، در صورتی 
که خود او و هر کدام از همراهانش قادر به حمل 
آذوقه کافی برای چهار روز یک نفر باشند .وی با 
یاری چند تن می تواند به خواس��ته اش برسد ؟ 
راهنمایی: کسانی که فرد را همراهی می کنند 

می توانند در بین راه برگردند.

 آنه��ا پ��س از کم��ی درن��گ ب��ه ای��ن نتیج��ه 
می رسند که بدون مسابقه دادن هیچ گاه به دختر 
پادشاه نمی رسند بنابراین اس��ب های خود را با 
 هم عوض کرده و مس��ابقه را به شکل عادی ادامه 
می دهند و هرکس برنده ش��د یعنی اسب طرف 
دیگر زود تر رسید و دختر پادشاه مال او می شود.

معما ایستگاه ضرب المثل

14

اهدای قلب ) عاشقانه (
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آگهى ابالغ
7/116 شــماره ابالغيــه: 9410100351306228 شــماره پرونــده: 
9409980351300621 شماره بايگانى شعبه: 940641 خواهان/ شاكى 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم على يوسفى 
و يحيى بديعى و اكبر بديعى و حسن بديعى به خواسته مطالبه وجه چك و 
تامين خواسته و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ســاختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 4 
اتاق شماره 421 ارجاع و به كالسه 9409980351300621 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/8/27 و ساعت 9:00 تعيين شده  است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد. 
م الف 18549 منشى شعبه 13 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان

آگهى ابالغ
7/117 شــماره ابالغيــه: 9410100351306346 شــماره پرونــده: 
9409980351300390 شماره بايگانى شعبه: 940403 خواهان/ شاكى 
محمدعلى فاطمى منش دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم سعيد بابايى 
به خواســته اعســار از پرداخت محكوم به تقديــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد 
نيكبخت، ساختمان دادگســترى اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع 
و به كالســه 9409980351300390 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/8/27 و ساعت 11:30 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد.
 م الف 18551 منشى شعبه 13 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان

آگهى ابالغ
7/118 شــماره ابالغيــه: 9410100351306406 شــماره پرونــده: 
9409980351300118 شــماره بايگانــى شــعبه: 940131 خواهــان/ 
شاكى بانك صادرات مركزى (شــعبه اصفهان) با نمايندگى سيد محسن 
ســادات كازرونى و حميدرضا لعلى فر مشــتركا و منفردا  دادخواستى 
به طرفيــت خوانده/ متهم محمد حســين معرف و حســين شــيخ پور و 
محمدرضا اسماعيلى به خواسته مطالبه خســارت و مطالبه وجه بابت.. 
و مطالبه خســارت دادرســى تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، 
ساختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به كالسه 
9409980351300118 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/9/01 و 
ساعت 10:00 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 

دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد. م الف 18548 منشى شعبه 13 دادگاه 

عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان
آگهى احضار متهم

7/108 شــماره ابالغيــه: 9410100354802971 شــماره پرونــده: 
9309980362101325 شماره بايگانى شــعبه: 940176 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست شماره در پرونده 
كالسه 9309980362101325 براى على صبورى به اتهام ضرب و جرح 
عمدى با چاقو حســب شــكايت احمدرضا نورى تقاضاى كيفرنموده كه 
رسيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
1394/8/16 ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد. 
م الف 18543مدير دفتر شــعبه 22 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (122 

جزايى  سابق)
آگهى ابالغ

7/121 شــماره ابالغيــه: 9410100352408645 شــماره پرونــده: 
9409980352400404 شــماره بايگانى شعبه: 940451 خواهان حاجى 
عبداله عبدالوهاب و ناصر رستمى و افراســياب رستمى دادخواستى به 
طرفيت خواندگان احمدرضا خزايى و مهدى رامى به خواسته تاييد انفساخ 
قرارداد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهــان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى اصفهان، 
طبقه 3 اتاق شــماره 352 ارجاع و به كالسه 9409980352400404 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/8/20 و ســاعت 12:00 تعيين شده  
اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده مهدى رامى و درخواســت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده مهدى رامى پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گرديد. 
م الف 18556 منشى شعبه 24 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان

آگهى ابالغ
7/122 شــماره درخواســت: 9410460352800038 شــماره پرونده: 
9309980352800057 شماره بايگانى شــعبه: 931196 خواهان آقاى 
اكبر پاينده فرزنــد رمضان دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان آقايان 
محمدعلى صالحيان- محمدرضا جهانگيرى- بهمن پورحيدرى- حسن 
ثابت- محمود زارعى و خانم فاطمه حســن زاده به خواســته اعسار از 
پرداخت محكوم به تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شــعبه 102 دادگاه عمومى جزايى اصفهان واقع در 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى اصفهان، 
طبقه 2 اتاق شماره 216 ارجاع و طى كالسه بايگانى 931196 ثبت گرديده 

كه وقت رسيدگى آن روز چهارشنبه مورخ 1394/8/27 و ساعت 11 تعيين 
شده  اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد. م الف 18554 منشى شعبه 

102 دادگاه كيفرى دو اصفهان
آگهى ابالغ

7/123 شــماره ابالغيــه: 9410100352408785 شــماره پرونــده: 
9409980352400224 شماره بايگانى شــعبه: 940255 خواهان محمد 
كايد دادخواســتى به طرفيت خوانده امير افروزى مقصودى به خواسته 
مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ســاختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 3 
اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 9409980352400224 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1394/10/26 و ســاعت 11:30 تعيين شده  است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شــود تا خوانده امير افروزى مقصودى پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 

حاضر گرديد. 
م الف 18564 منشى شعبه 24 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان

آگهى ابالغ
7/124 شــماره ابالغيــه: 9410100352408733 شــماره پرونــده: 
9409980352400581 شماره بايگانى شعبه: 940647 خواهان  تعاونى 
اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به طرفيت خواندگان محمدرضا شايان 
صدر و بابك يزدانى و فرهاد پور امامى به خواســته مطالبه وجه چك و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 24 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهيد نيكبخت، ساختمان دادگســترى اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 352 
ارجاع و به كالسه 9409980352400581 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/10/26 و ساعت 11:00 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
مذكور پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد.
 م الف 18557 منشى شعبه 24 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان

آگهى ابالغ
7/125 شــماره ابالغيــه: 9410100352408690 شــماره پرونــده: 
9409980352400237 شــماره بايگانــى شــعبه: 940268 خواهــان  
رضا خورســندى دادخواســتى به طرفيت خواندگان مهــدى عطايى و 
اصغر مزروعى به خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت تاخير 

تاديه و مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، 
ساختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 
9409980352400237 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/23 
و ساعت 11:30 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان مذكور پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گرديد. م الف 18559 منشــى شــعبه 24 دادگاه عمومى  حقوقى 

شهرستان اصفهان
آگهى ابالغ

7/126 شــماره ابالغيــه: 9410100352408579 شــماره پرونــده: 
9309980352401019 شماره بايگانى شعبه: 931108 خواهان  بهروز 
نيكفر دادخواســتى به طرفيت خوانــده اميد جهانمرد حســين آبادى به 
خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارات دادرسى و تامين خواسته تقديم 
دادگاه هــاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به 
شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى اصفهان، طبقه 3 اتاق 
شماره 352 ارجاع و به كالســه 9309980352401019 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/10/21 و ساعت 9:30 تعيين شده  است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده  و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده اميد جهانمرد حسين آبادى پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد. م 

الف 18560 منشى شعبه 24 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ اجرائيه

7/94 شــماره پرونــده: 139304002003000530/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9300917/1 شــماره ابالغيه: 139405102003002605 آگهى 
ابالغ اجرائيه كالســه: 139304002003000530/1 بدينوسيله به آقاى 
سيد نورالدين موسوى فرزند ســيد حميد به شناسنامه شماره 1305 به 
نشانى ملك شهر بهارســتان كارگاه خاتم االنبياء بدهكار پرونده كالسه 
139304002003000530/1 كه برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان 
شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 2021-
85/6/23 بين شما و مديريت شــعب بانك سپه اصفهان مبلغ 76448685 
ريال بابت اصل و خسارت تاخير تا تاريخ 93/04/05 و از آن به بعد روزانه 
مبلغ 20942 ريال بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار 
درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر 
و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ودر غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات 
اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شــد. م الف 18782 رئيس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

خبر كوتاه

ــاله اى  ــتگيرى قاتل 70 س رييس پليس آگاهى كهگيلويه و بويراحمد از دس
خبر داد كه در منطقه لوداب شهرستان بويراحمد همسر و برادر همسر خود 

را به قتل رسانده بود.
سرهنگ خداكرم پاكروان اظهار داشت: قاتل لودابى كه قتل خانوادگى را منجر 

شده بود به دام مأموران پليس افتاد.
اين فرمانده انتظامى گفت: باالخره با تالش هاى گسترده پليس و كارآگاهان 

براى ناامن كردن محيط براى قاتل، وى مجبور به تسليم شد.
پاكروان بيان كرد: مردى 70 ساله ساعت سه بامداد روز 17 شهريورماه امسال 
ــتاهاى بخش لوداب شهرستان  ــر خود را در يكى از روس همسر و برادر همس

بويراحمد با اسلحه ساچمه زنى به قتل رساند و متوارى شد.
وى افزود: كارآگاهان با استفاده از ابزار تخصصى محل هاى اختفاى قاتل را در 
كوه هاى اطراف كه از وسعت زيادى برخوردار بود شناسايى و چندين عمليات 
شبانه روزى براى يافتن وى انجام دادند به نحوى كه همه كوه هاى منطقه براى 

حضور اين قاتل ناامن شده بود.
ــره خود را تنگ تر  ــل كه هر روز حلقه محاص اين فرمانده انتظامى گفت: قات
مى ديد از مخفى گاه بيرون آمد و با فرستادن واسطه خود را تسليم پليس كرد.
ــهر لوداب كشانديم و  ــگردهاى پليسى وى را به سطح ش پاكروان افزود: با ش
قاتل نيز وقتى راه گريزى براى خود نديد تسليم شد و انگيزه قتل را اختالفات 

خانوادگى و ملكى اعالم كرد.
ــلحه  ــكاب جرم كه يك قبضه اس ــيله ارت ــا راهنمايى قاتل، وس وى گفت: ب

ساچمه زنى فاقد مجوز و شماره بود كشف و متهم تحويل دادسرا شد.

مرد 70 ساله همسر و برادر زنش را كشت 

مرد موادفروش وقتى در حال بلعيدن بسته هاى هروئين بود تا از دست پليس 
فرار كند، نمى دانست اين كار به قيمت جانش تمام مى شود.

 ماموران كالنترى جواديه هنگام گشت زنى در خيابان شوش متوجه رفتارهاى 
مشكوك مرد ميانسالى شدند. تيم گشت كالنترى، مرد قوى هيكل را زير نظر 
گرفتند و متوجه شدند او با مشاهده ماموران قدم هايش را تندتر كرده و قصد 
فرار دارد. دو مامور پليس به تعقيب او پرداختند و پس از متوقف كردنش، مرد 
ميانسال در همان لحظه بى هوش شد و روى زمين افتاد. ماموران موضوع را 
به اورژانس اعالم كردند و با حضور تكنيسين هاى اورژانس، آنها اعالم كردند 

مرد ميانسال به علت خفگى جانش را از دست داده است.
در حالى كه خفگى اين مرد مشكوك به نظر مى رسيد آنها با كمك اورژانس 
اقدام به باز كردن راه تنفس او كردند كه متوجه شدند راه تنفس مرد ميانسال 
ــت. با خارج كردن محتويات داخل  به وسيله جسم خارجى مسدوده شده اس

گلوى او، ماموران توانستند 12 بسته هروئين به وزن 20 گرم را كشف كنند.
با شناسايى هويت مرد 45 ساله به نام حسن در تحقيقات بيشتر مشخص شد 

او قاچاقچى مواد مخدر بوده و سابقه دار است.
ــتور  ــعيد احمدبيگى، بازپرس ويژه قتل پايتخت او دس با اعالم موضوع به س

تحقيقات بيشتر را صادر كرد.

بسته هاى هروئين، 
ــتان هرمزگان از كشف قاچاقچى را خفه كرد ــين فرمانده انتظامي اس جانش

ــه  ــتگيري س ــه 494 كيلويي مواد مخدر و دس محمول
سوداگر مرگ خبر داد.

سرهنگ علي ميرشمسي گفت: مأموران اداره عمليات 
ــتان، از حمل يك  ــا مواد مخدر اس ويژه پليس مبارزه ب
ــتان بندرعباس به سمت  محموله مواد مخدر از شهرس
يكي از استان هاي كشور، توسط يك قاچاقچي سابقه دار 
مطلع شدند و پيگيري موضوع را به صورت ويژه در دستور 

كار خود قرار دادند.
ــي و اطالعاتي، مأموران  ــام اقدامات فن وي افزود: با انج
دريافتند كه فرد مذكور قصد دارد يك محموله سنگين 
مواد مخدر در روستاي چهچكور بندرعباس دپو شده را 
توسط عواملش به وسيله يك دستگاه كاميون كمپرسي 

به استان هاي ديگر منتقل كند.
اين مقام انتظامي استان اظهار داشت: با تالش گسترده 
ــي ،عوامل انتقال  مأموران و كنترل محورهاي مواصالت
مواد مخدر و اسكورت توسط مأموران اداره عمليات ويژه 
شناسايي و كاميون كمپرسي و خودروي پژو 405 طي 

يك عمليات ضربتي متوقف شدند.

وي ادامه داد: مأموران در بازرسي از كاميون، 494 كيلو 
ــكل ماهرانه اي  گرم مواد مخدر از نوع ترياك را كه به ش
جاساز شده بود كشف و سه متهم را در اين زمينه دستگير 

كردند.
جانشين فرمانده انتظامي استان هرمزگان ضمن هشدار 
ــالت و پيامدهاي مواد  ــا در خصوص معض به خانواده ه
ــهروندان درخواست مي شود  مخدر، اذعان داشت: از ش
هرگونه اخبار و اطالعات خود مبني بر نگهداري، خريد و 
فروش مواد مخدر را از طريق شماره تماس 110 به پليس 
اطالع دهند تا نسبت به برخورد با اخالل گران اقدام شود.

ــتان فارس،  ــوران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس مام
ــارد و 650  ــه ارزش 11ميلي ــرى كاالى قاچاق ب مقادي

ميليون ريال در اين استان كشف كردند.
ــتان فارس گفت: ماموران اداره  رييس پليس آگاهى اس
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان هنگام كنترل خودروهاى 
ــش  ــيراز، ش عبورى در يكى از جاده هاى منتهى به ش
ــى ازآنها در مجموع  دستگاه تريلر را متوقف و دربازرس
136هزار و 920 كيلوگرم برنج قاچاق و فاقد مجوز قانونى 

كشف كردند. 
ــيروس حيدرى، ارزش اين محموله هاى  ــرهنگ س س
قاچاق را افزون بر پنج ميليارد و 400 ميليون ريال اعالم 
ــده  ــايل نقليه ياد ش ــت: رانندگان وس كرد و اظهار داش
بازداشت شدند. فرمانده انتظامى شهرستان كازرون نيز 
بيان كرد: ماموران پليس آگاهى اين شهرستان در اجراى 
طرح ممنوعيت ورود كاالى قاچاق و برخورد با متخلفان، 
در هنگام كنترل خودروهاى عبورى جاده هاى منتهى به 
اين منطقه، به يك دستگاه كاميون شك و آن را متوقف 
ــمت بار اين خودرو 23 تن برنج فاقد  و در بازرسى از قس

مدارك گمركى الزم كشف كردند.

سرهنگ مهرداد مشوق افزود: ارزش اين محموله قاچاق 
بيش از 990 ميليون ريال برآورد شده و در ارتباط با آن 
يك نفر متهم دستگير و تحويل مراجع قضايى شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان ممسنى هم گفت: ماموران 
ــس آگاهى اين  ــاق كاال و ارز پلي ــارزه باقاچ ــره مب داي
شهرستان، هنگام گشت زنى در جاده ممسنى رستم به 
دو دستگاه تريلر شك و آنها را متوقف و در بازرسى از آنها 
15 هزار و 581 تخته پتوى قاچاق به ارزش بيش از پنج 

ميليارد و 260 ميليون ريال كشف كردند.
سرهنگ محمد عبادى نژاد افزود: رانندگان اين دو وسيله 
نقليه دستگير و براى انجام سير مراحل قانونى به مرجع 

قضايى تحويل داده شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان الرستان، بيان كرد: ماموران 
پاسگاه انتظامى هرمود باغ به هنگام گشت زنى در جاده 
اصلى بستك الر در حوالى دو راهى زروان به يك دستگاه 
ــى از آن  ــك و آن را متوقف و در بازرس ــودرو پرايد ش خ
99 هزار و 200 نخ سيگار خارجى قاچاق كشف كردند. 
سرهنگ حسين ديندارلو اظهار داشت: اين وسيله نقليه 

توقيف و راننده آن دستگير شد.

ناكامي قاچاقچيان در انتقال محموله 494كيلويي مواد مخدر كشف نزديك به 12ميليارد ريال كاالى قاچاق در فارس

94 مركز ترك اعتياد داراى مجوز 
در اصفهان فعال است

94 مركز ترك اعتياد داراى مجوز 

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
از فعاليت 94 مركز اقامتى ترك اعتياد يا كمپ ترك اعتياد 

در استان خبر داد.
ــال بيش از يكصد كمپ  مصطفى هادى افزود: تا اوايل امس
ترك اعتياد در استان اصفهان وجوداشت كه تعدادى از آنها 
ــتند به همين جهت از  مجوز و استانداردهاى الزم را نداش

فعاليت آنها جلوگيرى شد.
ــورت گرفته در چند ماه  وى اظهار كرد: در ارزيابى هاى ص
پيش، تعدادى از كمپ ها مجوزهاى الزم را كسب كردند و 

شش كمپ نيز غير مجاز شناخته شده و تعطيل شد. 
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
ــور در اين  ــد: 10 درصد مراكز درمان اعتياد كش يادآورش
استان قرار دارد و همه اين مراكز تحت نظارت دانشگاه علوم 

پزشكى است.
ــرف موادمخدر، درمان  ــادى زاده افزود: ترك و قطع مص ه
اصلى اعتياد نيست زيرا درمان اعتياد امرى سخت، پيچيده 

و نيازمند صبر، حوصله، انرژى و هزينه زياد است.
ــاره به شيوع  ــتان اصفهان نيز با اش مديركل بهزيستى اس
1/9 درصدى اعتياد در اين استان گفت: در استان اصفهان 
حدود 96 هزار نفر معتاد وجود دارد واگر هر فرد معتاد داراى 
ــد 384 هزار نفر در استان به طور  خانواده اى چهار نفر باش
ــتقيم با پديده اعتياد و مصرف مواد مخدر و روانگردان  مس

درگير هستند.
سعيد صادقى افزود: بهزيستى استان اصفهان با ساماندهى 
ــا)، بازديد و نظارت مراكز  مراكز اقامتى ميان مدت (كمپه
درمان سرپايى و اقامتى و پرداخت يارانه درمان به معتادان 
ــگيرى از  ــاى موثرى در راه درمان و پيش بى بضاعت گام ه

اعتياد در سطح استان برداشته است.
دبير كميته درمان شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان گفت: ساالنه شش ميليارد تومان براى تامين 
mmt ــه مراكز ــادان مراجعه كننده ب داروى متادون معت
(ام ام تى) يا درمان و كاهش آسيب در استان هزينه مى شود.
ــان 386 مركز  ــتان اصفه ــرى افزود: در اس غالمرضا اصغ
mmt(ام ام تى) وجود دارد كه 18 مركز دولتى و مابقى به 
شكل خصوصى اداره مى شود و 47 هزار و 500 بيمار معتاد 
ــتر آنها توانايى مالى  زير پوشش اين مراكز هستند كه بيش

كافى ندارند.
ــكى اصفهان افزود: در استان  رييس دانشگاه علوم پزش
اصفهان 110 هزار معتاد ثبت شده كه كمتر از نيمى از 
آنها از اين شيوه درمانى نگهدارنده استفاده مى كنند و اين 

در حالى است كه بيش از 90 درصد اين افراد دوباره به چرخه 
اعتياد برمى گردند و درمان قطعى براى آنها وجود ندارد.

ــال گذشته درمان  ــان كرد: در اواخر س اصغرى خاطر نش
ــى ام ام تى مراجعه مى كنند به  بيمارانى كه به مراكز دولت

صورت فرانشيز زيرپوشش بيمه قرار گرفت.
دبير كميته درمان شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 

اصفهان افزود: اين مراكز با هدف كاهش آسيب 
ــاى پرخطر  ــرى از رفتاره و جلوگي
بيماران معتاد (عموما تزريقى) برپا 

شده زيرا استفاده از سرنگ مشترك عامل 
مهم سرايت بيمارى هپاتيت سى و ايدز است. 



امام صادق  علیه السالم:
عید غدی��ر ، روز عید و خوش��ى و ش��ادى 
 اس��ت و روز روزه  دارى به عنوان سپاس 

نعمت الهى است .

9
31

4
28

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1693.October 1 ،2015
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشین مدیرمسوول :

 بهمن زین الدین 
پنجشنبه 9 مهر1394 |17ذی الحجه 1436

شماره1693 / 16صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 

چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

گیاه آپارتمانی، گیاهی است که قابلیت رشد در مکان های سرپوشیده 
مانند داخل منازل، ادارات و غیره را داشته باشد و معموال برای اهداف 
تزیینی ، اثران مثبت روانی و یا دالیل بهداشتی از جمله به عنوان تصفیه 
هوای داخل ساختمان پرورش داده می شوند . این گیاهان اغلب بومی 

مناطق اس��توایی و نیمه استوایی هس��تند. عوامل اصلی که در هنگام 
مراقبت از گیاهان آپارتمانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:آبیاری،  

نور ، مخلوط خاک ، دما ، رطوبت ، کود و مبارزه با آفات.
گیاهان آپارتمانی عمدتا گیاهانی هس��تند متعلق به مناطق استوایی 
که با توجه به شرایط اکولوژیکی آن مناطق س��ازگار شده اند و تکامل 
 یافته اند، از این رو استفاده از آنها در اماکن مسکونی و اداری به عنوان

 گیاهان آپارتمانی مستلزم فراهم نمودن  شرایطی است که تا اندازه ای 
با شرایط اکولوژیکی خاستگاه آنها هم خوانی داشته باشد.

بسیاری از این گیاهان به دمای پایین حساسیت شدید دارند، تعدادی 
به رطوبت کم، تعدادی به نور شدید خورشید )چرا که در جنگل های 
استوایی درختان بلند چتری را در بر فراز آنها ایجاد  کرده اند و از تابش 
مستقیم آفتاب در امان اند(. و تعدادی به تمامی شرایط فوق حساسیت 

نشان می دهند.
توصیه می شود هنگام خرید یک گیاه آپارتمانی به  این موارد 

توجه داشته باشید:
- درج��ه مه��ارت خ��ود را در پ��رورش گیاه��ان مختل��ف ارزیاب��ی 
کنی��د، ش��رایط ن��ور و درج��ه ح��رارت و رطوب��ت مح��ل زندگ��ی 
 خ��ود را ب��ه خاط��ر بس��پارید، فض��ای آپارتم��ان خ��ود را م��د نظر 

داشته باشید. 
- کلیه ش��رایط محیطی اعم از نور و حرارت و رطوب��ت محیط خود را 
به کارشناس گوش��زد نمایید تا گلدان مناسب را به شما معرفی نماید، 
نام گیاه را س��وال کنید و در ص��ورت امکان نام علم��ی آن را به خاطر 
 بس��پارید تا بتوانید اطالعات جامع تری درباره ی  آن در منابع و ماخذ

 کسب کنید. 

معرفی کتاب کودک درخانواده گیاهان زینتی آپارتمانی

آشپزی

 مواد الزم ب�رای خمی�ر:۵۰۰ گ��رم آرد،1 عدد تخم م��رغ،1 پیمانه 
 ش��یر ولرم،4 /1 پیمانه روغ��ن مای��ع،2 /1 1 ق س مایه خمیر فوری،

8  /1 ق چ نمک،2 /1 پیمانه شکر،4/1 ق چ وانیل
طرز تهیه: یک قاشق غذاخوری از ش��کر را با خمیرمایه و شیر ولرم در 
ظرف بریزید و  به مدت 1۰ دقیقه در جای گرم قرار دهید تا عمل بیاید. 

در کاسه ای نمک، روغن، بقیه شکر، وانیل و تخم مرغ را بریزید و هم بزنید 
تا  یک دست شوند. مخلوط ش��یر را اضافه کرده و مخلوط کنید. آرد را 
کم کم اضافه کرده و مواد را با هم مخلوط کنی��د. خمیر حاصل را نباید 
وزر دهید، زیرا بعد از پخت خشک می شود. خمیر را درون کاسه ای که 
کمی چرب کرده اید گذاشته و روی آن یک نایلون بکشید. یک پارچه هم 
روی آن بگذارید و سپس ظرف را در جای گرم مثل کابینت یا داخل فر 
خاموش به مدت یک ساعت قرار دهید تا خمیر استراحت کند.سطح کار 
را کمی آرد بریزید. خمیر را روی آن قرار داده و با وردنه به قطر تقریبی 
3 میلی متر باز کنید. خمیر را قالب بزنی��د و خمیرهای اضافی را از دور 
 قالب ها جمع کنی��د. روی خمیرهای قالب زده را با پارچه بپوش��انید و 
 2۰ دقیقه اس��تراحت دهید.ش��کر و آرد را با هم مخلوط کنید. شیر را

 اضافه کرده و هم بزنید تا یک دست شود، قابلمه را روی حرارت بگذارید 
و مرتب هم بزنید تا کمی غلیظ شود. وانیل و کره را اضافه کرده و مرتب 
هم بزنید تا کرم غلیظی حاصل ش��ود. قابلمه را از روی حرارت بردارید 
و صبر کنید تا مواد خنک ش��وند.داخل یک قابلمه روغن بریزید و روی 
حرارت قرار دهید تا داغ شود. خمیر پیراش��کی های قالب زده را بعد از 
استراحت دوم آهس��ته و مالیم داخل روغن داغ انداخته و سرخ کنید، 
سپس آنها را روی صافی بگذارید تا روغن اضافه شان گرفته شود.  پس از 
سرد شدن، خمیرها را با چاقوی نوک تیز از پهلو برش بزنید و از کرم سرد 

شده یک قاشق داخلش قرار دهید.

جاروبرقی  ش��اید همه کاره ترین وسیله در میان وس��ایل نظافتی شما باشد؛ اما 
 هر چیزی نمی تواند بدون واردکردن آس��یب، توسط جارو مکیده شود. در این جا

 پنج مورد را نام می بریم که باید آن ها را با روشی دیگر تمیز کنید. 
تکه های بزرگ شیشه:تکه های بزرگ شیشه ی شکسته برای جاروبرقی شما 
خطرناک هستند. آن ها ممکن اس��ت کیسه ی جارو را س��وراخ کرده، در لوله ی 
جارو مانده یا داخل جارو را خراش دهند. بنابراین برای تمیز کردن آن ها به جای 

جاروبرقی از جارو دستی استفاده نمایید. 
گرد و غبار خیلی ریز: اگر اخیرا خانه ی خود را بازسازی کرده اید، باقی مانده های 
س��مباده زنی یا دیگر ذرات ریز را با جاروبرقی جارو نکنید– شما باید به جای آن 
از یک ماشین با استقامت تر )مانند جاروبرقی هایی که لوله و مخزن بزرگ دارند( 
استفاده نمایید. گرد و غبارهای خیلی ریز فیلتر یا کیسه جارو را فورا  مسدود کرده 

و در نتیجه ماشین شروع به برگرداندن خاک ها به درون هوا می کند. 
غذای خی�س :جاروبرقی معمولی شما برای برداشتن و نظافت چیزهای خیس 
طراحی نشده اس��ت، خواه حبوبات خیس، غذای مرطوب سگ یا حتی مقداری 
از غذای ریخته شده باشد. به جای آن از یک دس��تمال کاغذی استفاده کنید، یا 
 برای کارهای بزرگ یک جاروبرقی دو کاره مخصوص س��طوح خش��ک و خیس

 بخرید.
خاکستر شومینه:این خاکسترها گرما را در خود نگه می دارند و همچنین ذرات 
بسیار ریزی هستند. بنابراین آن ها را با یک جاروبرقی عادی تمیز نکنید. حداقل 
چهار روز به خاکس��ترها اجازه دهید که خنک شوند، سپس از جاروبرقی دو کاره 

خیس/خشک برای نظافت آن منطقه استفاده نمایید. 
سکه، گیره ی کاغذ یا اشیای ریز دیگر: زمانی که این گونه موارد را روی کف 
زمین می بینید، بسیار وسوسه انگیز است که خیلی راحت با جاروبرقی روی آن ها 
بکشید، اما ممکن اس��ت داخل برس چرخنده گیر کرده و یا تکه های پالستیکی 

داخل وسیله را بشکنند. 

چیزهایی که هرگز نباید با جاروبرقی تمیز کنیدمینی پیراشکی کرم  دار

خانه داری 

لزوم توجه و سالم 
به امام عصر)ع( در شبانه روز

دین و اندیشه

الُم َعلَْیَک فی آناءِ لَْیلَِک َواَْطراِف  پژوهشگر مهدوی با اشاره به"اَلسَّ
نَهاِرَک" گفت: این سالم یعنی همه زمان ها متعلق به امام است 
 پس ما در تمام ساعات ش��ب و بخش هایی از روز به امام سالم

 می دهیم زیرا حضرت، صاحب الزمان هستند.
  حج��ت االس��الم عب��اس رمضانعل��ی زاده ب��ا بی��ان اینک��ه

 امام زمان)علیه الس��الم( جلو دار زمان هس��تند،  یعنی کسی 
 که مهار زمان به دس��تش اس��ت، هم امام زمان هس��تند و هم

 امام زمین، خاطرنشان کرد: این سالم یعنی اینکه همه زمان ها 
متعلق به امام است بنابراین همه زمان ها مبارک هستند. پس 
ما در این ظرف های زمانی به امام سالم می دهیم؛ زیرا حضرت 

صاحب الزمان هستند.
 این پژوهش��گر مهدوی با طرح این س��وال که چرا به امام عصر

 )علیه السالم( در همه ساعات شب و گوش��ه هایی از روز سالم 
می دهی��م، ادامه داد: امام عصر)علیه الس��الم( در این س��الم، 
اهمیت شب و کاربردی بودن شب را در سیر و سلوک و عبادت و 

طی کردن مسیر بندگی در شب نسبت به روز را تذکر داده اند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه آی��ات و روای��ات ناظ��ر ب��ه ای��ن س��الم، 
تصریح کرد: براس��اس روایات، ش��ب، ظرف نزول قرآن است، 
ظرف معراج و ظرف میقات اس��ت، ش��ب، نزول قرآن اس��ت. 
همانطور که در س��وره قدر می فرماید: در ش��ب ق��در ما قرآن 
 را نازل کردیم که همان نزول دفعی آن اس��ت.حجت االس��الم

 رمضانعل��ی زاده با اش��اره ب��ه ظرف مع��راج در ش��ب، افزود: 
ق��رآن در این ب��اره م��ی فرماید: پاک اس��ت خدایی ک��ه بنده 
خود پیامبر)صل��ی اهلل علیه و آله( را ش��بانه از مس��جد الحرام 
 به مس��جد القصی س��یر داد، ش��ب ظرف میقات اس��ت که در 
 دهه ذیحجه می گوییم ما با موس��ی وعده گذاشتیم. سی شب، 
ده ش��ب به آن اضافه کردیم و میقات موسی با ما 4۰ شب شد، 
یعنی موسی وقتی کوه طور رفته، 4۰ ش��بانه روز آنجا بود.این 
پژوهشگر مهدوی اظهارداشت: از بس شب مهم است. سالم ما 
به حضرت همه ساعات شب را دربر می گیرد، اما وقتی به روز می 

رسد. اول و آخر روز را به حضرت سالم می دهیم.
وی با اشاره به سالم صبحگامی و س��الم شامگاهی به حضرت، 
خاطرنشان کرد: برای سالم به حضرت ولی عصر)علیه السالم( 
باید از قید زمان آزاد شویم و هم در تمام ساعات روز و هم تمام 

لحظات شبانه روز را به حضرت سالم دهیم.

جزیره مارها:در اقیانوس آتالنتیک جنوبی، دور از س��واحل 
برزیل در جنوب سائوپائولو، جزیره ایالدوکیمادا گرانده، سال هاست 
که بکر و دست نخورده باقیمانده،چون هیچ انسانی جرئت نمی کند 
 پا در ای��ن جزیره م��رگ بار بگ��ذارد. ای��ن جزیره مح��ل زندگی

 مارهای سمی است. بومی های س��واحل نزدیک می گویند در هر 
مترمربع جزیره ایالدوکیمادا پنج مار سمی زندگی می کنند. پرندگان 
مهاجری که برای استراحت بین راه بی خبر از همه جا در این جزیره 
 فرود م��ی آیند، منب��ع تغذی��ه مارهای ای��ن جزیره اس��ت. البته

 مارسلو دوآرت زیست شناسی که بیش از 2۰ بار برای انجام تحقیقات 
علمی به این جزیره سفر کرده، می گوید پنج مار در هر مترمربع کمی 
اغراق است و بهتر اس��ت بگوییم که در هر مترمربع، یک مار سمی 

زندگی می کند. 

ماره��ای این جزی��ره، گون��ه خاصی از افعی س��رطالیی هس��تند. در 
برزی��ل، عامل 9۰درصد م��ار گزیدگی ه��ای منجر به م��رگ این نوع 
 مار اس��ت. مارهای س��رطالیی ک��ه در این جزی��ره خ��وش آب و هوا

 زندگی می کنن��د تا یک متر و نیم رش��د م��ی کنند. عک��س العمل 
 آنها بس��یار س��ریع اس��ت و به محض گازگرفتن و نیش زدن گوشت،

 محل گزیدگی ملتهب می شود. سرطالیی ها آن قدر خطرناک اند که 
دولت برزیل به جز تحقیقات عملی هر س��فری به این جزیره را ممنوع 
کرده و هیچ مس��وولیت را در برابر اف��رادی که به جزی��ره مارها بروند، 
برعهده نمی گیرد. این جزایر با تمام فریبندگی، وحشتناک اند. در این 
نقاط خاکی میان آب ها، از گذش��ته های دور تاکنون ماجراهایی اتفاق 
 افتاده که برای همیش��ه در چشم مردم، وحش��تناک ترین جزایر دنیا 

شده اند.

مخوف ترین
جزایر جهان

جزی�ره کروکوها:جزی��ره رامری رک��ورددار مرگ 
 دس��ته جمعی توس��ط حیوانات اس��ت. در روزهای پایانی

 جنگ دوم، گروهی از نیروهای ژاپنی، در حال فرار از حمله 
 متفقین به این جزیره کوچک در س��واحل برمه پناه بردند. 
 19 فوری��ه 194۵ ب��ود. دس��ته س��ربازها در ح��ال 
گش��ت زنی در جزیره بودند غافل از اینک��ه جزیره رامری 
جوالنگاه پشه های ماالریا، عقرب های سمی و از همه بدتر 
کروکودیل های آب شور است. شب که از راه رسید سربازان 
که از همه جا بی خبر بودند، وارد رودخانه کم عمقی شدند 
که از آن بگذرند. ناگهان صدای فریادهای مرگ از گوشه و 
 کنار بلند شد.  کروکودیل های گرس��نه به سربازها حمله

 کرده بودند. بروس رایت افسر انگلیسی در مورد این اتفاق 
 وحش��تناک در خاطرات��ش آورده اس��ت: آن ش��ب 
وحشتناک ترین شبی بود که سربازان تا به حال تجربه کرده 
اند. صدای فریاد سربازها که بدنشان در آرواره های تمساح 
ها گیر کرده بود به گوش می رس��ید و در آن تاریکی هیچ 

کاری از دست هیچ کس ساخته نبود. 

جزیره ای برای مرگ:سابقه وحشت در پاولیگا واقع 
 در یکی از تاالب های ونی��ز ایتالیا به زمان روم باس��تان بر

 می گردد. رومی ها افراد شرور را یک جا جمع می کردند و 
 همه آنه��ا را ب��ه منطق��ه ای دور از جایی که م��ردم عادی

 زندگی می کنند، می فرستادند.
 این منطقه جایی جز جزیره پاولیکا نبود. هزاران زندانی به 
جزیره منتقل می شدند و همه آنها بدون هیچ آب و غذایی 
آنجا رها شده و طولی نمی کش��ید که مرگ گریبان آنها را 

می گرفت.
هم��ه  طاع��ون  اینک��ه  ت��ا  گذش��ت  ه��ا  س��ال 
 اروپ��ا را فراگرف��ت و ب��از ه��م ن��ام ای��ن جزی��ره

 س��ر زبان ها افتاد. این بار با این تفاوت ک��ه طاعونی ها و یا 
هر فرد مش��کوک به این بیماری را به جزیره می فرستادند 
 و سیاس��ت قدرتمندان آن زم��ان این بود: »اج��ازه دهیم

 طاعونی ها در آرامش بمیرند.« 
 وقت��ی بیم��اران ب��ه جزی��ره م��ی رس��یدند آنه��ا را در

 بشکه های بزرگ می انداختند و در آتش می سوزاندند. 

جزی�ره آدم خوارها:وقت��ی عکس ه��ای فیجی را 
 می بینید حتم��ا فکر م��ی کنید آنج��ا یک��ی از زیباترین

 و آرام ترین جزیره های دنیاست.
 اما سخت در اش��تباهید. آنجا تاریخی از وحشت را در خود 
دارد. تاریخی از کودک خواری، کش��تن کودکان، شکنجه 
کودکان و مرگ آنها. جزیره فیجی کودکان را به هیچ عنوان 

دوست ندارد.
 این موضوع را از دفترچه خاطرات یکی از مبلغان مسیحی که 
در دهه 184۰ به فیجی رفته بود به خوبی می توان فهمید: 
»سه ش��نبه س��ی و یکم اکتبر 1839. امروز صبح ما شاهد 

صحنه ای باورنکردنی بودیم.
 بیس��ت جس��د از مردان، زنان و کودکان از قبیله تانوآن به 
عنوان هدیه به قبیله ریوا آورده شد. جسدها بین مردم قبیله 

تقسیم شد. 
تقریبا 3۰ کودک را باالی نیزه ها بردند تا نشان پیروزی آنها 
باشد. دیگر کودکانی که جان سالم به در برده بودند به »بااو« 
برده ش��دند تا فنون جنگ آوری را به آنها آموزش دهند که 

البته در این بین،  بدترین شکنجه ها را می دیدند.

جزایر گوگ�ردی: ژاپن س��رزمین جزیره هاس��ت. 
جزیره اصلی )هونش��و( ک��ه اطرافش 3 جزی��ره کوچک تر 
)هوکایدو، کیوشو و شیکوکو( قرار دارند و البته اطراف آنها هم 
 تعداد بس��یار بیش��تر جزی��ره کوچک ت��ر. در ای��ن بین،

 مجمع الجزایر ایزو از وحشتناک ترین آنهاست. در این جزایر، 
نف��س کش��یدن ممنوع اس��ت. آنجا ب��ه خاطر ک��وه های 
آتشفشانی، هوا پر از گوگرد است و نکته قابل توجه اینکه این 
نقطه از جهان بیش ترین میزان گازهای کشنده را نیز دارد. 
حتما فکر می کنیدبا  این توصیفات دیگر هیچ انسانی جرئت 
زندگی در این جزایر را ندارد؛  اما این طور نیست. ژاپنی های 
زیادی در ایزو خانه و زندگی دارند. البته خانه ها قدیمی است.

پیش از اینکه کوه های آتشفشانی منطقه فوران کند. بعد از 
اینکه مواد مذاب فوران کرد و گازهای سمی در هوا پیچید و 
دیگر متوقف نشد، ساکنان این جزیره وحشتناک، به جای 
اینکه منطقه مرگ بار را ترک کنند تصمیم عجیب و غریبی 
گرفتند. آنها ماسک های اکسیژن به صورت می زنند، و این 
ماسک ها شب و روز روی صورت بومی های منطقه است و به 
ندارن��د.  را  آن  برداش��تن  جرئ��ت  عن��وان   هی��چ 

کتاب حاضر از یازده فصل با عناوین کودک به مثابه صفحه اي س��فید 
در تاریخ ، نوزاد ، موجودي روحاني به نام » جنین « ، معلمان عش��ق ، 
تعلیم و تربیت نوین ، کلیاتي درب��اره روش من ، منش کودک ، محیط 
کودک ،کودک در خانواده ، معمل جدید و همچنین کودک و بزرگ سال 

تشکیل شده است . مترجم در مقدمه کتاب خود بیان مي کند که هیچ 
 موجودي در جهان طبیعت ، پیچیدگي ، ژرفا  و درهم تنیدگي انسان را 

ندارد .
 دکتر سعید بهش��تي ادامه مي دهد که این موضوعي است که هرچه 
 علوم و فنون بش��ري رشد و بس��ط کمي مي یابند بیش��تر برآن صحه 

مي گذارند و بدان اعتراف مي کنند . 
در عظمت و اعتالي انسان ، همین بس که امروز براي شناخت و مطالعه 
ابعاد و ویژ گي ه��اي فیزیولوژیک و بیولوژیک او ، رش��ته هاي علمي 
گوناگون ، متعدد و گسترده اي تولد و ظهور یافته و روز به روز برشمار 
 متخصصان و دانشمندان این رش��ته ها افزود مي شود . بهشتي یادآور 
مي ش��ود که درمیان ویژگي ها و جنبه هاي متفاوت وجودي او ، بعد 
 عقالني وفکري ، برجس��تگي و جایگاه خاصي دارد. نویسنده اندیشه 
» کودک به عنوان دارایي و مایملک بزرگ س��االن « را در حدود قرن 
نوزدهم مي داند که در آن سرنوش��ت و زندگي کودک را بزرگ ساالن 
 تعیی��ن و تحمیل م��ي کردند و به ک��ودک برمبن��اي کاري که انجام 
م��ي داد، به��ا داده م��ي ش��د . دکتر س��عید بهش��تي عص��ر حاضر 
را دوران��ي م��ي دان��د ک��ه در آن ب��ه ک��ودک ب��ه عن��وان » فردي 
در حال رش��د نگریس��ته مي ش��ود ؛ نگرش��ي ک��ه در رش��ته هاي 
جدیدالتاس��یس ، روان شناس��ي رش��د ، روان شناس��ي  و ک��ودک ، 
 روان شناس��ي ک��ودک ، روان شناس��ي تربیت��ي و ... از آن ن��ام برده 
اساس��ي روش  )اص��ول  . ک��ودک در خان��واده  م��ي ش��ود 
ن��گارش  و  ترجم��ه  ب��ا   ) مونتس��وري  مش��هور  و  جهان��ي 
نش��ر و  چ��اپ  ش��رکت  توس��ط  بهش��تي  س��عید   دکت��ر 

 بین الملل انتشار یافته است. 
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