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با کوتاه آمدن در مقابل دشمن، دشمنی ها 
برطرف نمی شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به دشمنی های جدی و 
سنگین در مقابل حرکت مستقل و شگفتی ساز ملت ایران، 
فرمودند: دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسالمی است و با 

کوتاه آمدن در مقابل او، دشمنی ها برطرف نمی شود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار مسووالن و فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی، علت 

دش��منی ها علیه انقالب اس��المی را ایس��تادگی ملت ایران 
و صراحت و تسلیم نش��دن در مقابل سیاس��ت های استکبار 
خواندند وتأکید کردند: نیروهای مس��لح باید با ش��تاب در 
پیش��رفت ها و افزای��ش آمادگی های خود، چن��ان اقتداری 
ایجاد کنندکه دش��منان حتی جرات نکنند خیال تعرض را 

به ذهن....

کاپیتان پرسپولیس درگذشت
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که تنها ۳۰ سال داشت 
بر اثر  سکته قلبی درگذشت تا اتفاق تلخ دیگری برای 

فوتبال ایران رقم بخورد. وی یکی از قدیمی ترین...

13

2

No. 1694 October 3. 2015    16 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com شنبه  11 مهر 1394 | 19 ذی الحجه  1436      شمار ه  1694   / 16  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

9

2

12

7

وزیر بهداشت عربستان ضمن تس��لیم پیام تسلیت 
پادشاه این کشور به دولت ایران و قربانیان حادثه منا 

تاکید کردکه دولت ریاض آماده همکاری ... 

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه 
به ظرفیت های خوب منطقه حیات وحش موته پس 

از ایجاد زیرساخت های الزم توسط محیط  زیست...

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان گفت: ب��ا هماهنگي اس��تانداري و 

سازمان میراث فرهنگي یك هیات آلماني...

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بر رفع شبهات انتخاباتي 
تاکید کرد و افزود: باید مراقب باشیم که ناظران، مجریان و 

بازرسان دیدگاه شخصي خود را در انتخابات...

 پیام تس�لیت پادشاه عربستان 
به رهبر و ملت ایران

بهره برداری     از منطقه     اکوتوریسمی 
موته     در آینده      نزدیک

استحكام بخشي میدان نقش جهان 
به یک هیات آلماني سپرده شد 

 مجریان ازا عمال سالیق شخصی 
در انتخابات بپرهیزند 
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با اراده رهبری در یک لحظه؛

 دو هزار موشک به سمت صهیونیست و آل سعود پرتاب می کنیم
زمان تک نرخی شدن ارز 

فرا رسیده است؟
در حالی که پ��س از توافق هس��ته ای همگان به این 
انتظار نشسته بودند که نرخ دالر نیز کاهش یابد، اما 

برخالف تصورات، روند صعودی را در پیش گرفت.
باید این واقعیت را بپذیریم که ه��ر چند توافق ژنو، 
امید را به مناسبات اقتصادی کشورمان باز گردانید، 
اما خود به تنهایی نمی تواند همه مشکالت را از جلوی 
پای اقتصاد بردارد. اقتصاد ایران تا رس��یدن به رونق 

روزهای سختی را پیش رو دارد.
ط��ی روزهای گذش��ته روند قیمت گ��ذاری دالر در 
محدوده 229۰ تومان تا ۳46۰ تومان بوده اس��ت. 
برخی کارشناسان بازار ارز افزایش تقاضا را به عنوان 
اصلی تری��ن دلیل رش��د قیمت ها عن��وان کرده اند. 
براساس شنیده ها فعال خبری از ورود دالرهای بلوکه 
ش��ده به کش��ورمان و همچنین نقل و انتقال ارز از 

طریق بانك ها نیست.از سوی دیگر...

جهان نما؛
نمایشگاه  دائمي صنایع دستی مي شود

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 4/41۳ مورخ 94/۰5/18 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان زمین واقع در جنب 
 پارک ساحلی ناحیه یك شهرداری فالورجان را به قیمت کارشناسی و با ش��رایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء

 به مدت یك سال شمسی واگذار نماید.
1( قیمت پایه اجاره ماهیانه براساس قیمت کارشناس��ی مبلغ 1/455/۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده 

خواهد بود.
 2( متقاضیان می بایست جهت ش��رکت در مزایده مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۰1۰7۰۳۰747۰۰1 ش��هرداری نزد بانك ملی 

شعبه فالورجان واریز نمایند.
۳( متقاضیان می بایست جهت سپرده ش��رکت در مزایده مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا به شماره حساب 

۳1۰۰۰۰۳444۰۰2 نزد بانك ملی به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
4( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 94/۰7/2۳ به دبیرخانه 

حراست شهرداری ارسال نمایند.
5( کلیه هزینه ها از جمله مالیات، بیمه عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

6( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگ�هی  م�زای�ده  نوبت اول 

امیر احمد زندآور -  شهردار فالورجان 

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 12916712771 ریال )دوازده میلیارد و نهصد و ش��انزده میلی��ون و هفتصد و دوازه هزار و 

هفتصد و هفتاد و یك ریال( براساس فهرست بهای پایه آبیاری و زهکشی سال 1۳94

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 1۰ 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 7647۳-81646                                                             صندوق پستی ۳91.

تلفن تماس: 5-۳6615۳6۰ داخلی 121و122                                                             فاکس: ۳6611۰7۳    

آگ�هی من�اقص�ه 

شرکت آب منطقه ای - امور قراردادها 

نوبت دوم

م الف:18795



ــاره به دشمنى هاى جدى و  حضرت آيت اهللا خامنه اى با اش
ــتقل و شگفتى ساز ملت ايران،  ــنگين در مقابل حركت مس س
فرمودند: دشمن به دنبال تسليم شدن نظام اسالمى است و با 

كوتاه آمدن در مقابل او، دشمنى ها برطرف نمى شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار 
مسووالن و فرماندهان ارتش جمهورى اسالمى، علت دشمنى ها 
ــران و صراحت  ــتادگى ملت اي ــالمى را ايس ــه انقالب اس علي
ــتكبار خواندند و ــت هاى اس ــدن در مقابل سياس و تسليم نش

ــرفت ها  ــتاب در پيش ــلح بايد با ش  تأكيد كردند: نيروهاى مس
ــدارى ايجاد كنندكه  ــود، چنان اقت ــش آمادگى هاى خ و افزاي
ــه ذهن خود ــد خيال تعرض را ب ــمنان حتى جرات نكنن دش
ــراى ــزى ب ــه اى، برنامه ري ــت اهللا خامن ــرت آي  راه دهند.حض

 «فرداى بهتر و پيشرفته تر ايران اسالمى» را در همه ى بخش ها 
ضرورى دانستند و گفتند: آينده ى كشور به دست جوانانى است 
كه بايد قدر آنها را دانست و براى آنكه ايران فردا بتواند تواناتر، 
مقتدرتر و با زبان گوياتر در منطقه و دنيا ظاهر شود، بايد نسل 

ــجاع تر پرورش داد. ــمندتر و ش بعد را آماده تر، مصمم تر، دانش
رهبر انقالب با اشاره به عقب ماندگى هاى مزمن و تاريخى كشور 
ــوص در دوران پهلوى،  ــته به خص در اثر حكمرانى عناصر وابس
ــى در بخش هاى  ــروز نيروهاى نظام ــرفت هاى ام افزودند:پيش
ــت؛ اما با توجه به عقب ماندگى ها  ــيار ارزشمند اس مختلف بس
بايد شتاب حركت را افزايش داد و چنان اقتدارى ايجاد كرد كه 
دشمنان حتى جرات نكنند خيال تعرض به مرزهاى اين كشور 

را به ذهن خود راه دهند.
ــان مقاومت و ايستادگى ملت ايران در دوران هشت ساله ى  ايش
ــش روى همه ى دنيا  ــك تجربه ى مهم و پي ــاع مقدس را ي دف
خواندند و خاطرنشان كردند: نظام جمهورى اسالمى يك نظام 
مستقل است و از ابتداى انقالب، سياست هاى خود را با صراحت 

ــت هاى  دنبال كرده و از نهيب هيچ قدرتى و مخالفت با سياس
ــاره به  ــت اهللا خامنه اى با اش ــدارد. حضرت آي ــه اى ن آن، واهم
ــتقل و  ــنگين در مقابل حركت مس ــمنى هاى جدى و س دش
ــاز ملت ايران گفتند: دشمن به دنبال تسليم شدن  شگفتى س
ــت و با كوتاه آمدن در مقابل او، دشمنى ها  ــالمى اس نظام اس
ــربرآوردن ملت  ــالب افزودند: س ــود. رهبر انق برطرف نمى ش
مستقلى كه با زورگويان و وابستگان به آنها مخالف است، براى 
ــت؛ بنابراين در مقابل اين ملت  ــلطه قابل تحمل نيس نظام س
ــالن حرف را نزنيم يا  ــمنى مى كنند و تصور اينكه «اگر ف دش
ــمن را بكنيم، دشمنى ها كم  فالن كار را نكنيم و مالحظه دش

مى شود»، تصور نادرستى است.
ــن برخى ــا و همچني ــتقبال ملت ه ــه اس ــاره ب ــان با اش ايش

ــران گفتند:  ــتقل اي ــته از حركت مس  دولت هاى غير وابس
ــاهده پيشرفت و دفاع صريح ملت ايران از منافع  ملت ها از مش
ــفرهاى خارجى  خود در مقابل قدرتها به وجد مى آيند و در س
مسووالن جمهورى اسالمى نيز هر جايى كه از طرف دولت ها 
ــد، در طرفدارى از ايران و  ــه مردم اجازه اظهار عالقه داده ش ب

مواضع صريح آن، شور و غوغا به پا كردند.
ــخنان شان، با  حضرت آيت اهللا خامنه اى در بخش ديگرى از س
اشاره به اهميت پژوهش و پيشرفتهاى تحقيقاتى در نيروهاى 
ــگاه ها و  ــيار خوبى در دانش ــلح، گفتند: ظرفيت هاى بس مس
ــد ارتباطات علمى  ــور وجود دارد كه باي مراكز تحقيقاتى كش
ــود.رهبر انقالب همچنين  ــا تقويت ش ــلح با آنه نيروهاى مس
ــناخته نظامى  ــوزه هاى ناش ــت ورود به ح ــا تأكيد بر اهمي ب
ــاى نظامى نيز ــوص رزمايش ه ــد، در خص ــكارات جدي و ابت
 خاطرنشان كردند: طراحى رزمايش هاى نظامى بايد  به فضاى جنگ و
 واقعيت هاى ميدان جنگ نزديك باشد و براى تمام امكانات و 

توانايى هاى دشمن، پيش بينى و آمادگى وجود داشته باشد.

ــس جمهورى  ــكا با ريي ــى ان ان آمري ــبكه س ــگار ش ــور خبرن ــتين امانپ كريس
ــل در نيويورك ــازمان مل ــى س ــع عموم ــت مجم ــن نشس ــيه هفتادمي در حاش

 گفت و گو كرد كه متن آن به شرح زير است.
 به نظر مى رسـد كوشش هاى ديپلماتيك بسيار زياد و متمركزى اين 
هفته در رابطه با سـوريه انجام خواهد شـد. آيا ايران به گفتگوى سياسى 
دعوت شـده و آيا ايران در كنار اياالت متحده كوشش هايى را براى اتمام 

جنگ در سوريه ارائه خواهد داد؟
ــالش كرديم  ــته همواره ت ــال گذش ــوريه در طول 5 س ــوالت س ــاز تح ــا از آغ م
ــى را ــات فراوان ــن راه اقدام ــردد. در اي ــوريه برگ ــه س ــات ب ــت و ثب ــه امني ك
 انجام داده ايم. از جمله گفتگو و رايزنى با كشورهاى مختلف؛ هم اكنون نيز با برخى 
از كشورهاى منطقه از قبيل عراق و روسيه و همچنين با برخى از كشورهاى ديگر 
از اتحاديه اروپايى راجع به سوريه گفتگو مى كنيم و هدف اصلى ما آن است كه با 
تروريسم به طور جدى در سوريه مبارزه و شرايطى فراهم شود كه مردم سوريه به 

كشورشان برگردند و در نهايت يك دموكراسى در اين كشور حاكم شود.
 ولى براى مدت زيادى اياالت متحده مى گفت كه ايران نمى تواند عضو 
اين گفتگوهاى سياسى براى پيدا كردن راه و چاره سياسى باشد.با توجه به 
آنچه از ديدار وزير خارجه آقاى جان كرى با دكتر ظريف شـنيده ايم، آيا 

اين شرايط عوض شده است؟
ــاالت متحده  ــا اي ــوى ما ب ــه گفتگ ــود اينك ــده ب ــم اعالم ش ــه قبال ه ــه ك آنچ
ــأله  ــس از آن كه مس ــته اى خواهد بود و پ ــاله هس ــع به مس ــاً راج ــكا صرف آمري
ــتى ــير به درس ــديم كه اين مس ــد و مطمئن ش ــته اى اجرايى و عملياتى ش هس
ــود. هنوز  ــت كه موضوع ديگرى قابل گفتگو ش  پيش مى رود، آن وقت ممكن اس
راجع به اجراى برجام قدم هايى باقى است كه بايد انجام بدهيم. بين ايران و آمريكا 
ــوريه وجود ندارد؛ اما در عين حال ايران با اتحاديه  ــتقيمى راجع به س مذاكره مس
ــورها هم با اياالت متحده در گفتگو  ــورهاى ديگر مذاكره دارد و آن كش اروپا و كش

هستند؛بنابراين گفتگوى غيرمستقيم وجود دارد.
 به نظر مى رسـد كه اياالت متحده، بريتانيا، روسيه و ايران همگى از 
تعويض قدرت به نوعى صحبت مى كنندكه برجا ماندن پرزيدنت اسد را ولو 
براى مدت محدودى در بر خواهد داشت. آيا زمانى را مى توانيد پيش بينى 

كنيد كه اسد جزو جغرافياى سياسى اين كشور قرار نگيرد؟
ــد و مبارزه با آنها،  ــت ها باش ــوريه هدف اول ما بيرون راندن تروريس  وقتى در س
ــور را به عنوان مركزيت براى  ــاره اى نداريم جز اين كه حكومت مركزى آن كش چ
ــور را در نظر نگيريد،كجاست آن مركزى  مبارزه بپذيريم. واال اگر حكومت آن كش
كه مى خواهد با تروريست ها بجنگد و مبارزه كند؟ من فكر مى كنم كه امروز همه 
ــم مبارزه كنيم. اما به  ــد بايد بماند تا بتوانيم با تروريس پذيرفته اند كه حكومت اس
ــت و مى تواند قدم به قدم  ــت در حال موفقيت اس ــض اينكه ديديم اين حرك مح
ــات ديگرى انجام گيرد براى اينكه صداى  ــت ها را به عقب براند، بايد اقدام تروريس
ــوريه آنهايى كه معترض حكومت اسد هستند  ــنيده شود. و در س مخالفين هم ش
ــت هستند، پاى ميز مذاكره بيايند و با گروه هاى ديگر  ،البته نه آنهايى كه تروريس
ــان براى آينده سوريه  ــط خودش ــينند و از جمله مقامات دولتى و آنوقت توس بنش

تصميم گيرى شود.
جنـاب رييس جمهور فكر مى كنيد روسـيه در حال انجام چه كارى   
اسـت؟ چـرا پرزيدنت پوتين پرسـنل، تسـليحات و جت هـاى جنگنده  
مى فرستد سوريه و آنجا اردوگاه مى سازد؟ فكر مى كنيد براى اين است كه 

از پيشرفت ها و موفقيت هاى اياالت متحده جلوگيرى كند؟
ــان اين مسأله را به طور  ــتيم ايش چند ماه پيش در مالقاتى كه با آقاى پوتين داش
ــارزه جدى ترى را با داعش در  ــيه تصميم گرفته يك مب مفصل مطرح كردكه روس
ــنهاد كرد كه برخى از كشورها مثل  ــروع كند. حتى در آن مالقات پيش منطقه ش

ــبه ائتالفى را تشكيل بدهند و به هم براى  ــيه با هم يك نوع ش ايران، عراق و روس
ــبيه به آن كمك كنند و در اصل مسأله، من موافق  مبارزه با داعش و گروه هايى ش
ــت و هر كس كمك كند چه  بودم و گفتم به هر حال هدف ما مبارزه با داعش اس
بهتر. او در آن مالقات به من گفت كه در اين زمينه با آقاى اوباما هم صحبت كرده 
ــديد كند و به من گفت كه آقاى اوباما  و گفت كه مى خواهد مبارزه با داعش را تش
ــيه قبًال ما ــت. بنابراين از اين حركت جديد روس ــتقبال كرده اس هم از اين كار اس
ــى در آن مالقات به من گفت كه  ــع بوديم. خود آمريكا هم مطلع بوده و حت  مطل
ــد كه  با آقاى اردوغان صحبت كرده و با ديگران. بنابراين از قبل پيش بينى مى ش
ــايل منطقه اى و از جمله مبارزه با داعش فعال تر شود و االن  ــيه در زمينه مس روس

توان خودش را در منطقه براى مبارزه با داعش بيشتر كرده است.
 اياالت متحده مدام تكرار مى كند كه اهداف روسـيه معلوم نيست؟ 
چرا ايران از كسى كه بيش از صدها هزار نفر از مردم خودش را كشته و از 
بمب هاى بشكه اى استفاده كرده و چندين ميليون نفر از هموطنان خودش 
را از خانه هاى خودشـان رانده، پشـتيبانى مى كند؟ از چنين شخصى كه 
خيلى ها مى گويند مسووليت به وجود آمدن داعش و اين گروه ها را دارد؟

واقعيت اين است كه دو  نوع تصوير از سوريه مطرح است. يك تصوير همانى است 
كه شما بيان كرديد كه عمدتاً در غرب و در آمريكا بيشتر مطرح است و يك تصوير 
ديگرى كه در ايران و در برخى از كشورهاى منطقه و شايد از جمله روسيه مطرح 
باشد. شما مى دانيد كه در زمانى كه ما در جنگ با عراق بوديم و صدام به ما حمله 
كرد و يك جنگ هشت ساله داشتيم يكى از كشورهاى معدودى كه در منطقه از 
ما حمايت مى كرد عليه صدام، پدر همين آقاى بشار اسد، حافظ اسد بود. ما از آن 

زمان يك روابط بسيار خوب و نزديكى با اين كشور داشتيم. 
باز شما مى دانيد آن زمانى كه اسراييلى ها حمله كردند به لبنان و با حزب اهللا وارد 
جنگ شدند، مقصودم البته جنگ 33 روزه در سال 2006 است، وقتى كه اسراييل 
ــت خورد و حزب اهللا پيروز شد، فرمانده حزب اهللا در يك سخنرانى اعالم كرد  شكس
ــوريه در  ــوريه هم برخوردار بوديم.  بنابر اين س كه در اين جنگ ما از كمك هاى س
منطقه به عنوان يك دوست قديمى ما بوده و مطرح است. اين خيلى روشن است. 
ــكاالتى هم بر حكومت  ــت اش ــوريه چه مى گذرد، ممكن اس اما اين كه امروز در س
ــد و ممكن است برخى از معترضان فضاى بازترى را در سوريه  ــد وارد باش  آقاى اس
بخواهند. اما واقعيت امر اين است كه خطر اول امروز در سوريه داعش است؛ داعش 

ــوم اين كشور را اشغال كرده، از شهرها و روستاها مردم فرار كردند. از  حدود دو س
اين مناطق به لبنان، تركيه، كردستان و جاهاى مختلف رفته و پناهنده شده اند و 
مردم وضع بسيار بدى دارند. به نظر من همه بايد قبول و باور كنيم امروز در سوريه 
ــم و با داعش و اولويت دوم اصالحات سياسى در  اولويت اول، بايد مبارزه با تروريس

حكومت سوريه باشد.
ايـن اولين دفعه اى اسـت كه پـس از امضاى توافق برجـام به اياالت 
متحـده آمـده ايد. آيا رهبـر معظم ايران پشـتيبان و مدافـع اين توافق 

هسته اى هستند؟
ــتم و  ــان فرمودند كه من با اصل توافق موافق هس ــمى ايش  از اول در بيانات رس
ــط قرمزهايى كه بايد  ــالم كردند به عنوان خ ــان اع ــه پيدا كند. نكاتى را ايش ادام
ــره كننده ها مراعات كنند.آن خطوط قرمز هم مورد مراعات مذاكره كننده ها  مذاك
ــان مخالفتى با توافق هسته اى داشته  ــه بوده؛ بنابراين دليلى ندارد كه ايش هميش

باشند.
پارلمان چطور؟ گفته موافق اسـت و مشـكلى ندارنـد؟ همانطور كه 
مى دانيد پارلمان آمريكا نتوانست جلوى اين توافق را بگيرد. مجلس ايران 

چطور؟
ــيون ويژه اى را در اين باره انتخاب  مجلس ايران همانطور كه مى دانيد يك كميس
كرده و چند هفته است كه مشغول بررسى هستند و آن مقدارى كه قبًال من خبر 
داشتم جزو برنامه هاى پارلمان بود و بنا بود كه -امروز كه روز يكشنبه است- گزارش 
اين كميسيون در مجلس مطرح شود و اگر آن گزارش در كميسيون مطرح شود، 
ــه تبديل كند به يك  ــد انجام دهد. يكى اين ك ــس دو تا كار مى توان ــوالً مجل معم
ــر كند و يكى اين كه تبديل كند به يك طرح. كه يك عده اى  بيانيه و آن را منتش
ــه اى مطرح شود و راجع به مواد آن طرح بحث  از نمايندگان امضا كنند و در جلس
ــود و هر كدام از آنها كه باشد احتمال مى دهم كه در هفته  ــى و تصويب ش و بررس

جارى در مجلس تمام شود.
جزيياتـى  مـردم از پايگاه هاى نظامى كه بازرسـان بين المللى اجازه 
بازرسى آنجا را ندارند، نگران هستند. جناب آقاى رييس  جمهورى درباره 

اين نگرانى شما  چه توضيحى داريد؟
ــد معنى اش اين است كه  ــند؟! اگر اين توافق اجرايى و عملياتى ش چرا نگران باش
ــررات خاص خودش را  ــى را اجرا مى كنيم و پروتكل الحاقى مق ــا پروتكل الحاق م
ــور  ــور پروتكل الحاقى را اجرا مى كنند و ايران  كش ــروز در دنيا 120 كش دارد. ام
ــورهاى ديگر اجرا مى شود در ايران هم اجرا  121 خواهد بود هر چيزى كه در كش

خواهد شد. تفاوتى بين ما با آن 120 كشور نخواهد بود.
 از زمانى كه اين توافق امضا شد شعارها عليه شيطان بزرگ در ايران 
شـنيده شـده. شـما هم تندروهاى خودتان را داريد كه نمى خواهند اين 
توافق را ببينند. شما صحبت كرديد از تندروهاى آمريكايى، در ايران هم 
وجـود دارند و هنوز آمريكا را به عنوان شـيطان بـزرگ خطاب مى كنند، 
روزى را مى بينيد كه اياالت متحده شيطان بزرگ نباشد آيا وقتش رسيده 

كه اين شعار را بازنشسته كنيم؟
اين كلمه شيطان بزرگ براى حاال نيست. اين داستان مربوط به سال 1980 مى شود، 
يعنى آن زمان بود كه امام(ره) اين مساله را مطرح كرد. زمانى كه آمريكايى ها ايران 
را به دخالت نظامى و حضور نظامى و اشغال نظامى تهديد كردند. امام آن زمان اين 
نكته را مطرح كرد و اين حرف ها هميشه بوده است در طول اين 37 سال بوده و يك 
ــت. ايرانيان به طور طبيعى از سياست هاى اياالت متحده  چيز جديد در ايران نيس
آمريكا در گذشته از زمان دولت مصدق تا كنون ناراحت هستند به خاطر مداخالت 
ــغالگر، بخاطر دخالت  ــورهاى اش آمريكا، بخاطر حمايت هاى آمريكا از برخى از كش
ــف. بنابراين در جنگ  ــه از صدام در جنگ كرد و داليل مختل ــى، حمايتى ك نظام
ــن ايران و عراق آمريكايى ها حمايت كردند از عراق و از صدام از همه اينها مردم  بي

ناراحت و عصبانى هستند. طبيعى است كه شعارهايى هم عليه آمريكا داشته باشند.
درسـت اسـت تاريخش را مى دانم. ولى مردم ايران خواسـتار روابط 
بهترى هسـتند. حتى قبـل از اين توافق هسـته اى. آيا رابطـه بهترى را 
مى بينيد كه با اياالت متحده شروع شود كه فراتر از توافق هسته اى باشد؟
ــتند كه تنش بين ايران و آمريكا كم شود. من جزو  ــتار اين هس مردم ايران خواس
شعارهاى انتخاباتى ام قبل از اينكه انتخاب شوم، اين بود كه با دنيا مى خواهم تعامل 
سازنده داشته باشم و با كشورهايى كه امروز تنش و حتى تخاصم وجود دارد، اين 
تنش يا تخاصم كم شود. و ما بتوانيم به يك روابط طبيعى و نرمال نزديك تر شويم. 
من اين نظر را دارم االن هم مى گويم. به نظر من هم در اين دو سال ايران و آمريكا 
نزديك تر شدند تا گذشته. به هر حال دو سال پيش تصور نمى شد كه دو وزير ايران 

و آمريكا ساعت ها بنشينند با هم حرف بزنند و مذاكره بكنند و به توافق برسند.
پـس آيا رييس  جمهور ايران و رييـس  جمهور اياالت متحده ممكن   
است كه االن دست بدهند با هم و سالمى بكنند در سازمان ملل و دقايقى 
با هم صرف و صحبت بكنند؟ به ويژه اينكه هدف اولى را به دست آورديد 

و پشت سر گذاشتيد؟
ــخ من اين بود كه  ــال مطرح كرديد. پاس ــوال پارس ــبيه اين س من فكر مى كنم ش
خيلى من در ذهنم اين حركات سمبليك مطرح نيست كه به هم برسيم و به هم 
دست دهيم. يا به هم نرسيم. به هم سالم كنيم و يا به هم نامه بنويسيم. البته نامه 
مى نويسيم گاهى ايشان مى نويسند و گاهى من مى نويسم. مهم اين است كه بين 
ــال  ــايل در طول 37 س ايران و آمريكا فاصله خيلى زيادى وجود دارد و خيلى مس
گذشته بوده كه بايد جبران شود. مهم اين است كه بتوانيم طراحى كنيم چگونه اين 
مسايل را حل و فصل كنيم. چگونه رضايت مردم خودمان را جلب بكنيم و چگونه 

بتوانيم مردم دو كشور نزديك تر بشوند.
 بحث اين نيست كه گذشته فراموش بشود، بحث اين است كه چگونه جبران شود 
ــتر مى خواهند به آينده  و چگونه به آينده نگاه كنيم. من معتقدم مردم ايران بيش
نگاه كنند تا در گذشته بمانند و اين بسيار مهم است. اگر همين حالت در آمريكا هم 
باشد، مردم آمريكا هم همين را بخواهند؛ خواست ملى، حكومت ها را وادار مى كند 

به اينكه راه جديدى را پيدا و انتخاب كنند.
تعداد زيـادى از ايرانيان در حادثه چند روز پيـش در زيارت حج در 
عربستان سعودى كشته شدند و شما فوق العاده خشمگين بوديد، چرا اين 
عكس العمل شما بود؟ چرا دولت عربستان سعودى را مسوول مى شناسيد؟
ــعودى مى روند، دولت عربستان  ــتان س  به هر حال اين همه حاجيانى كه به عربس
ــعودى به عنوان ميزبان مسووليت هايى را به عهده دارد. مخصوصاً براى حج كه  س
ــال دو حادثه عجيب و غريب اتفاق افتاد.  ــيار مهمى وجود دارد. امس برنامه هاى بس
يك بار، يك جرثقيل در مسجدالحرام افتاد و عده اى كشته شدند و از جمله عده اى 
ايرانى. اخيراً هم در روز پنج شنبه در مراسم منا عده  زيادى كشته و مصدوم شدند. 
ــت كه عدد  ــتان آمار دقيق را اعالم نكرده اس من آمار دقيقش را ندارم. هنوز عربس
ــت. كشته و زخمى ها هزاران نفر هستند و در اين ميان صدها ايرانى  چه مقدار اس

كشته و يا مصدوم شدند. 
تاكنون آنچه معلوم شده حدود 150 نفر كشته از ايرانى هاست كه اين عدد ممكن 
است باالتر برود. به خاطر اينكه ما عده اى مفقود داريم اين كار به معنى بى برنامگى 
ــتان على الظاهر همه ذهن، فكر و  ــتان است. دولت عربس و بى كفايتى دولت عربس
ــغول كرده براى كشتار مردم يمن و ظاهراً وقت ندارد كه راجع به  برنامه اش را مش
مردم خودش و يا راجع به ميهمان هاى خانه خدا، فكر و برنامه ريزى كند. اين جاى 
ــد در برابر اين بى برنامگى،  ــيار بسيار تأسف است و عربستان بايد پاسخگو باش بس
ــدن تعداد زيادى  ــته ش ــده به كش بى انضباطى و عدم كارآيى دولتش كه منجر ش
ــأله را دنبال  ــى و حقوقى مس ــورهاى مختلف. ما از لحاظ سياس از حاجيان از كش

خواهيم كرد.
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وزير بهداشت عربستان ضمن تسليم پيام تسليت پادشاه اين 
كشور به دولت ايران و قربانيان حادثه منا تاكيد كردكه دولت 
رياض آماده همكارى با تهران است.خالد الفالح و حسن هاشمى 
ــعودى و ايران در جده با يكديگر  وزراى بهداشت عربستان س
ــور درپى حادثه  ــاره آخرين وضعيت روابط دو كش ديدار و درب
ــن حادثه در  ــده در اي منا و همچنين وضعيت افراد زخمى ش
ــعودى گفت وگو كردند.براساس گزارش  ــتان هاى س بيمارس
ــت پيكر قربانيانى كه  ــاض، دو طرف درباره وضعي روزنامه الري
هنوز شناسايى نشدند، نيز رايزنى هايى انجام دادند.همچنين 
خالد الفالح ضمن ابالغ پيام تسليت سلمان بن عبدالعزيز پادشاه 
عربستان به دولت ايران و خانواده قربانيان تصريح كرد كه رياض 
آمادگى دارد تا با جمهورى اسالمى ايران همكارى داشته باشد.
روزنامه عربستانى گزارش دادكه وزير بهداشت ايران از پذيرش 
درخواست مالقات توسط همتاى عربستانى اش تشكر كرده و 
خواستار ارائه خدمات پزشكى به تمامى مجروحان حادثه شده 
است.همچنين دو طرف توافق كردند كه تمام اجساد قربانيان 
حادثه منا در اسرع وقت به ايران انتقال پيدا كنند و اين روند با 
ادامه شناسايى هويت قربانيان ادامه خواهد يافت و مراقبت از 

مجروحان نيز استمرار خواهد داشت.

ــتم با بيان اينكه فاجعه  رييس كميته حقوق بشر مجلس هش
منا نشان داد كه آل سعود هيچ ارزشى براى جان انسان ها قائل 
ــت گفت: قوه قضاييه به لحاظ پيگيرى حقوقى و قضايى  نيس
ــته  فاجعه منا بايد در عرصه بين المللى جديت مضاعفى داش
ــت: آنچه كه در منظر جهانيان و  باشد.زهره الهيان  اظهار داش
افكار عمومى جهان در سفر حج امسال آشكار شد، بى تدبيرى، 
بى كفايتى و سوء مديريت عربستان سعودى بود و اين فاجعه 
نشان داد كه مقامات اين كشور هيچ ارزشى براى جان انسان ها 
قائل نيستند.وى ادامه داد: مراسم حج امسال به نحوى برگزار شد 
كه شاهد هزاران كشته، مجروح و مفقود بوديم؛ اين فاجعه قطعاً 
در عرصه بين الملل براى مقامات سعودى عواقب دارد. منتهى 
حمايت رسانه هاى غربى و مسووالن كشورهاى اسالمى كه به 
نوعى سياست همراهى با رژيم صهيونيستى را پيگيرى مى كنند 
ــاى حمايت از مردم  ــورها از اين رژيم به ج و حمايت اين كش
مسلمان و حادثه ديدگان نشان دهنده اين است كه اين كشورها 
دل در گرو ارتباط با عربستان و رژيم صهيونيستى بسته اند.وى  
افزود: همچنين اعالم حمايت برخى كشورهاى اسالمى از دولت 
عربستان نشان دهنده سرسپردگى مقامات اين كشورها، چشم 
پوشى آنها از حقايق و عدم توجه به كشتار مسلمانان در مراسم 
حج است.الهيان گفت: ظاهراً پول هاى عربستان و دالرهاى نفتى 
كار خود را كرده و مشاهده مى شود كه برخى كشورهاى اسالمى 

و منطقه چشم خود را به روى حقايق باز نمى كنند.

پيام تسليت پادشاه عربستان 
به رهبر و ملت ايران

آل سعود هيچ ارزشى براى جان 
انسان ها قائل نيست

سبد اخبار رهبر انقالب در ديدار فرماندهان ارتش:

با كوتاه آمدن در مقابل دشمن، دشمنى ها برطرف نمى شود

ــى  ــن و بى احترام ــت: توهي ــرى گف ــى مطه عل
ــام  ــزاران نظ ــه خدمتگ ــالف ادب ب ــبت خ و نس
ــت ــد رهبرى دادن درس ــالمى و افراد مورد تأيي اس

 نيست.
ــه صحبت هاى تند  ــاره ب ــردم تهران با اش نماينده م
ــه مجلس كه  بيرانوند عليه وزير امور خارجه در جلس
ــه نيز همراه شد،  با واكنش ابوترابى فرد، رييس جلس
ــيت براى يك موضوع غيرمهم  گفت: اين همه حساس
ــت؛  به نظرم دست دادن  ــتى نيس و كوچك كار درس
ــت و مهم اين است كه ما از  يا دست ندادن مهم نيس

آرمان هاى خود نظير مسأله فلسطين كوتاه نياييم. 
ــات رژيم  ــا مقام ــد ب ــا نباي ــى تنه ــووالن ايران مس
ــد از  ــزود: باي ــد.وى اف ــت بدهن ــتى دس صهيونيس
ــيد كه چرا  ــرد پرس ــه بى احترامى ك ــده اى ك نماين
ــاد و متدين مى داند  ــرى مورد اعتم فردى را كه رهب
ــت  ــن آنكه دس ــد؟ ضم ــاب مى كن ــرت خط بى غي
ــكا در ايران ــوذ آمري ــل نف ــز دلي ــا ني ــا اوبام دادن ب

نيست.
ــه واكنش ها  ــتر در اينگون ــد كرد: بيش مطهرى تأكي
ــعار و فرياد  ــت،  با ش ــى در كار اس ــاى سياس هدف ه
ــود  ــاى خ ــد در ج ــود و باي ــته نمى ش ــوذ بس راه نف
ــوذ را ببنديم  ــاى نف ــرى راه ه ــوده رهب ــق فرم طب
ــت  ــف دول ــال تضعي ــه دنب ــتر ب ــراد بيش ــن اف و اي
ــن اتفاقات  ــابق اي ــه اگر در دولت س ــتند؛ چرا ك هس
ــت اينها رفتارى چنين افتاده بود كه مواردى نيز داش

 نداشتند.وى با اشاره به بيانات رهبرى در مورد مسدود 
ــت: مقصود رهبرى به  كردن راه هاى نفوذ آمريكا، گف
نظر من اين بوده است كه باألخره بر اثر برجام مراودات 
ما با دنيا و دنياى غرب بيشتر مى شود و طبيعى است 
كه ممكن است آنها بخواهند با هدف نفوذ فرهنگى و 
سياسى وارد شوند؛ بنابراين ما بايد آنجا هوشيار باشيم 

كه آسيبى به انقالب ما نرسد.
ــكا به ايران  ــم برجام يعنى نفوذ آمري  اما اينكه بگويي
ــتى  ــت كار درس ــك خيانت اس ــق ي ــم تواف و بگويي
ــه مقامات  ــن بهانه ب ــه اي ــر بخواهيم ب ــت و اگ نيس
ــت رهبرى ــير خواس ــًال در مس ــم اص ــن كني توهي

 نيست.

رييس جمهورى هند با بيان اينكه توافق هسته اى ايران 
با دولت هاى عضو گروه پنج به عالوه يك فرصتى بى نظير 
ــو بايد از فرصت ــت، اظهار كرد كه دهلى ن براى هند اس

 به وجود آمده نهايت استفاده را ببرد.
ــعه،  توس ــس  كنفران در  ــى  موكرج ــاب  پرن
ــوب  جن ــه  منطق در  ــى  همگان ــح  صل و  ــت  امني
ــخن س ــر  چنديگ در  ــزى  مرك ــياى  آس و 

 مى گفت، با بيان اينكه هند سعى مى كند همكارى خود را 
با منطقه آسياى مركزى و نزديك بيشتر كند افزود:روابط 
ما زمانى نزديك و سودمند خواهد شد كه مسيرهاى اتصال 
به يكديگر را ايجاد كنيم .وى تصريح كرد : هند بايد از تمام 
فرصت هاى ايجاد شده در توافق هسته اى ايران از طريق 
ايجاد مسير اتصال در بندر چابهار استفاده كند.موكرجى 
ــت را به هند ــران اين فرص ــو تحريم هاى اي گفت كه لغ

 مى دهد تا طرح كريدور شمال جنوب را اجرا كند و زمينه 
ــا را فراهم  ــريع و ارزان كاالهاى هندى به اروپ انتقال س

كند.
ــه واردات انرژى يك واقعيت  وى افزود : نياز آينده هند ب
است كه اين امر نياز به خالقيت و گسترش منابع تامين 

انرژى دارد.
ــياى  ــور هاى آس ــد گفت كه كش ــس جمهورى هن ريي
ــتند و پروژه خط  ــى انرژى هس مركزى داراى منابع غن
ــتان و هند ــتان، پاكس ــتان، افغانس ــه گاز تركمنس لول

ــرژى و هم از نظر   مى تواند براى هند هم از نظر تامين ان
موقعيت راهبردى جغرافيايى سودمند باشد .

وى افزود:خط لوله گاز ايران، پاكستان و هند نيز مى تواند 
بار ديگر احيا شود زيرا ايران قسمتى از اين خط لوله را در 

ــت. اين گونه طرح ها براى ثبات  ــاخته اس خاك خود س
جغرافيايى منطقه بسيار موثر خواهند بود.

ــا و حمل و  ــتيرانى، بزرگراه ه ــن گادكارى وزير كش نيت
ــالم كرد  ــش اع ــدى پي ــد نيز چن ــاده اى هن ــل ج نق
ــارد و  ــه( يك ميلي ــون روپي ــك تريلي ــور ي كه اين كش
ــرمايه گذارى  ــدر چابهار ايران س ــزار دالر) در بن 625 ه

مى كند.
ــال ) با سفر به ايران  گادكارى در ماه مى (ارديهشت امس
ــون دالرى در بندر  ــذارى 85 ميلي ــرمايه گ ــرارداد س ق
ــازى ايران  ــاس آخوندى وزير راه وشهرس چابهار را با عب

منعقد كرد.

على مطهرى؛
 دست دادن با اوباما، دليل نفوذ آمريكا در ايران نيست

رييس جمهورى هند: 
توافق هسته اى، فرصتى بى نظير براى هند است
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بشاراسد بايد بماند تا بتوانيم 
با تروريسم مبارزه كنيم



خبر
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میزان افزایش ش��اخص قیمت کاالها و خدمات طی شش ماهه نخست 
امسال یا همان نرخ تورم نیمه نخست سال نشان می دهد که با ثبات ترین 
بخش اقتصاد،دخانیات بوده ک��ه همواره پایین ترین تورم را داش��ته اما 
باالترین تورم طی این مدت به بخش های ان��رژی، حمل و نقل و میوه و 

خشکبار مربوط می شود.
هر قدر که از نرخ تورم بیشتر کاس��ته می شود سرعت کم شدن تورم نیز 
روند آرام تری را در پیش می گیرد به این ترتیب در نیمه نخست امسال نرخ 

تورم کمتر از یک درصد از نرخ ابتدایی سال عقب نشینی کرد.
آمارهای مرکز ملی آمار از تورم ش��ش ماه نخست نش��ان می دهد که بر 
خالف روند نزولی این نرخ طی مدت مذکور، شاخص قیمت خوراکی ها و 

آشامیدنی ها روندی معکوس را طی کرده است.
به این ترتیب در نیمس��ال اول، نرخ تورم ش��هری در بخش خوراکی ها و 
آشامیدنی ها از 9/4درصد در فروردین ماه به 11 درصد در شهریور رسید، 
اگرچه شاخص تورم نقطه ای در این مدت کاهش یافت و از 10/1درصد 
در نخستین ماه س��ال به 9/5 درصد در نیمه سال دس��ت یافت.جدول 
شاخص قیمت کاالها و خدمات شهری نشان می دهد که قیمت دخانیات 
از بیشترین ثبات طی نیمسال اول س��ال جاری برخوردار بوده است، به 
این ترتیب که هر ماه بخش قیمت دخانیات پایین ترین تورم را در جدول 

قیمت ها داشته است.
نرخ تورم در بخش دخانیات از 2/5درصد در فروردین ماه امسال به 2/2 

درصد در پایان شهریور کاهش پیدا کرده است.
سبزیجات و گوشت ماکیان نیز در این مدت از جمله کاالهایی بوده اند که 
بیش��ترین ثبات و کمترین تورم را تجربه کرده اند، به این ترتیب در رتبه 
بعد از دخانیات طی سه ماهه نخست امسال سبزیجات با تورمی بین 3/6 
و 3/9 و در سه ماهه دوم گوشت ماکیان با تورمی بین 3/2 تا 3/1درصد در 

رتبه دوم با ثبات ترین کاالهای مورد بررسی در نرخ تورم قرار گرفته اند.
بیش��ترین تورم نیز طی تمام ماه های نیمه نخست سال مربوط به بخش 
انژی شامل آب، برق و سوخت بوده اس��ت و در رتبه های بعد از آن میوه و 

خشکبار و حمل و نقل قرار می گیرند.
تورم بخش آب، برق و س��وخت طی ش��ش ماه نخست امس��ال روندی 
صعودی را در پیش گرفت و به این ترتیب شاخص قیمت انرژی به عنوان 
بخشی که بیشترین تورم را در فهرس��ت قیمت کاالها و خدمات داشته 
است، از 26/9 درصد در نخستین ماه سال به 33/2 درصد در شهریورماه 

رسید.
پس از بخش انرژی در سه ماهه نخست سال بیشترین تورم را بخش حمل 
و نقل تجربه کرد با این تفاوت که روند پیش��رفت این نرخ نزولی بود، بر 
اساس فهرست قیمت مرکز آمار، شاخص تورم در بخش حمل نقل از 24 

درصد در فروردین ماه به 21 درصد در خرداد رسید.
در سه ماهه دوم سال اما بیشترین تورم پس از بخش انرژی مربوط به میوه 
و خشکبار بوده و شاخص قیمت آن از افزایش 23/1 درصدی در تیر ماه 

به 23/7 درصد در شهریور ماه رسید.

دخانیات و انرژی 
در صدر کمترین و بیشترین 
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اخبار منتشر ش��ده از سوءمدیریت عربس��تان در مراسم حج 
امسال گرچه هنوز در صدر اخبار کش��ورهای مختلف جهان 
ق��رار دارد، اما آماره��ای اقتصادی و ش��اخص های موجود از 
وضعیت نامطلوب اقتصاد بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان 
باعث جلب نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 

شده است.
 بر این اس��اس، برخی تحلیلگران معتقدند؛ پ��س از کاهش 
قیمت جهانی نفت در بازارهای بین المللی، اقتصاد عربستان 
به عنوان کش��وری قدرتمند در بازار نفت، امروزه از هر زمان 
دیگر شکننده شده اس��ت، چون نه تنها سایه سنگین قیمت 
نفت بر اقتصاد این کشور افتاده بلکه هزینه های دخالت نظامی 

عربستان در یمن باری بر دوش اقتصاد بیمار آن شده است.
صادق الحموری، کارش��ناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به 
کاهش حجم ذخایر ارزی عربستان گفت: کمی بیشتر از یک 
سال است که قیمت نفت به محدوده 40 دالر و حتی پایین تر 
از آن رسیده و این کشور را با بحران اقتصادی جدی تر از سال 

1998 مواجه کرده و همین مساله بس��یاری از فعالیت های 
اقتصادی عربس��تان را تحت تاثیر ق��رار داده و آنها را محدود 

کرده است.
وی افزود: اکنون ذخایر ارزی بانک مرکزی عربستان با کاهش 
10 درصدی در سال جاری مواجه شده که این کاهش، حدود 
70 میلیارد دالر اعالم شده است. از مهم ترین نشانه های آن 
در ریزش بازارهای مالی این کش��ورکرد یافته که حدود 18 

درصد کاهش نشان می دهد.
به عقی��ده این اقتص��اددان بین المللی اکنون س��ه مش��کل 
عمده مالی بر دوش دولت عربس��تان س��نگینی می کند که 
 یکی مربوط به یارانه های س��وخت، دیگری مربوط به کمک 
هزینه های زندگی جمعیت 30 میلیونی این کشور و در نهایت 
تامین مالی حضور نظامی در خاک یمن است. به عنوان مثال 
هش��ت درصد از تولید ناخالص ملی عربستان به منظور یارانه 
سوخت پرداخت می شود که این رقم حدود 195 میلیارد ریال 

و معادل 52 میلیارد دالر است.

بیکاری و گرانی در انتظار عربستان
از سوی دیگر، جفری آلبرت تاکر کارشناس اقتصادی نیز در 
این باره گفت: براساس آمارهای موجود، رشد تولید ناخالص 
ملی عربستان در سال 2014 معادل 6/3درصد، در سال 2015 
حداکثر 2/8 درصد و در سال آینده 2/4درصد خواهد بود که 
نسبت به س��ال 2014 تقریبا 3/5درصد کاهش داشته است. 
این درحالی اس��ت درآمدهای نفتی عربس��تان اکنون تقریبا 
24/5 درصد کمتر از کل درآمدهای ارزی این کشور در سال 

گذشته میالدی است.
تاکر درباره آثار این اتف��اق در اقتصاد عربس��تان نیز تصریح 
کرد: کاهش درآمدهای ارزی و البته افزایش هزینه های این 
 کشور بدون تردید به زودی موجی بزرگ از بیکاری، افزایش

 قیمت ها و البته خروج س��رمایه ها از منطقه را برای اقتصاد 
عربستان به ارمغان خواهد داشت که اگر دولتمردان این کشور 
توان برخورد با آن را نداش��ته باش��ند، دچار مش��کلی بزرگ 

خواهند شد.

خبر

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تشریح آخرین وضعیت 
صادرات سیمان به این کشور پرداخت و گفت: اصلی ترین دلیل کاهش 
صادرات س��یمان، نزدیک ش��دن عراق به مرز خودکفای��ی در تولید 

سیمان است. 
در حال حاضر حدود 70 درص��د کارخانه های تولید س��یمان در این 
 کش��ور به بهره برداری رس��یده و وزارت صنایع عراق موانع تعرفه ای و

 غیر تعرفه ای را برای واردات سیمان درنظر گرفته اند.
جهانبخش سنجابی ش��یرازی اظهار کرد: کاهش صادرات سیمان به 
عراق به دو عامل مربوط می شود، بخشی از این اتفاق به مسائل داخلی 

عراق و بخشی به مسائل داخلی خودمان باز می گردد.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: دومین دلیلی 
که باعث کاهش صادرات س��یمان به عراق شده اس��ت به عدم توجه 
تولیدکنندگان س��یمان به اقتضائات بازار و مقصد صادراتی ش��ان بر 
می گردد. از سوی دیگر رقابت های ناسالمی که برای شکل گیری قیمت 
فروش سیمان در نقاط صفر مرزی رخ داده است باعث افزایش تعرفه 

سیمان از سوی عراقی ها شده است.
سنجابی شیرازی درباره اینکه آیا باید صادرات س��یمان به عراق را از 
اولویت های صادراتی  خارج کرد یا خیر؟ گفت: اگر بخواهیم می توانیم 

صادرات سیمان به عراق را افزایش دهیم. 
کاهش تقاضا و نیاز به س��یمان در بازار عراق، کاه��ش تقاضای واقعی 
 نیس��ت و بیش��تر به دلیل ش��رایط امنیت��ی در عراق به وج��ود آمده

 است. 
هر زمانی که شرایط امنیتی و درآمدی عراق بهتر شود با رشد تقاضا در 

حوزه سیمان از سوی این کشور روبه رو می شویم.
وی ادامه داد: در ش��رایط فعلی تقاضا، ش��رکت های س��یمان داخلی 
می توانند با یک استراتژی واحد عمل کنند و در یک بازه زمانی مشخص 
صادرات خود به عراق را متوقف کنند که مطمئنا زمینه رش��د قیمت 
سیمان در بازار عراق را شاهد خواهیم بود که زمینه تمایل خریداران 

عراقی به سیمان ایران را فراهم خواهد کرد.

دالیل اصلی کاهش صادرات سیمان 

 تغییر اقلیم، کشور
 را تهدید می کند

 رییس هیات مدیره 
اتحادیه م��رغ تخم 
گذار اس��تان تهران 
با بی��ان اینکه حک 
ش��دن قیم��ت ب��ر 
روی تخم م��رغ کار 
صحیح��ی نیس��ت، 
گف��ت: تنه��ا خرده 
فروش��ان از این کار 

نفع می برند.
ناص��ر نبی پ��ور در 

واکنش به تصویب حک شدن قیمت 320 تومان روی هر عدد تخم مرغ 
اظهارداشت: به اعتقاد بنده این اقدام کار صحیحی نیست.

وی اضافه کرد: بدترین کار این اس��ت که قیمت مش��خصی را برای یک 
محصول اعمال کنیم اما نتوانیم محصول را به آن قیمت بفروشیم.

نبی پور با بیان اینکه قیمت محصوالت در بازار بس��ته به عرضه و تقاضا 
اس��ت، گفت: این کار به ضرر مصرف کننده و به نفع خرده فروشی ها و 
مغازه داران اس��ت؛ چراکه  تخم مرغ از تولید کنن��ده درب مرغ داری به 

قیمت کیلویی 4 تا 5 هزار تومان خریداری نمی شود.
 وی با اش��اره به اینکه بنکدار هرکیلوگرم  تخم مرغ را به طور متوس��ط 
درب مرغ داری حدود سه هزار تومان خریداری و آن را با سود اندکی به 
خرده فروشی ها تحویل می دهد، افزود:متولیان فکر می کنند حک قیمت 
بر روی تخم مرغ به نفع تولیدکننده خواهد بود اما واقعیت این است که 

بیشترین سود در این میان نصیب مغازه داران می شود. 

 معاون وزیر صنعت از دس��تور رییس جمهور برای حمایتی از واحدهای 
صنعتی خبر داد. سیدمحمد علي سید ابریشمي با اشاره به نیاز واحدهاي 
صنعتي به نقدینگي خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اخیر رییس جمهور، 
مقررش��د، هم ش��وراي پول و اعتبار و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بررس��ي هاي الزم  در جهت حمایت از واحدهاي صنعتي را انجام دهند، 
هرچند شرایط اقتصادي کشور هنوز مناسب نیست اما سعي دولت برحل 

مشکالت اقتصادي واحدهاي تولیدي قراردارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تس��هیالت از سه بخش 
تشکیل شده است، وجوه تسهیالت، نرخ س��ود تسهیالت وتامین وثیقه 
ضمانتنامه آن  گفت: سازمان صنایع کوچک وشهرک هاي صنعتي ایران از 
طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک واعتبارات دراختیار 
تالش مي کند  تا اقدامات الزم جهت تسهیل دسترسي واحدهاي تولیدي 

به تسهیالت  را انجام دهد.
وی خاطر نش��ان کرد: در تفاهم نامه اي که با بانک صنعت ومعدن منعقد 
شد، قرار  است تسهیالتي به واحدهاي صنعتي ارائه شود، همچنین از طریق 
صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک نیز شرایط براي تسهیل 

صدور ضمانت نامه بانکي براي واحدهاي تولیدي ایجاد شده است.
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک وش��هرک هاي صنعتي ایران، توجه 
به کیفي سازي و توس��عه ش��هرک هاي صنعتي موجود را ازاولویت هاي 
سازمان صنایع کوچک وش��هرک هاي صنعتي ایران برش��مرد وگفت:با 
وجود کمبوده��ا   و نواقصي که در ش��هرک صنعتي عجب ش��یر ومراغه 
وجوددارد این ش��هرک ها  ازجایگاه قابل قبولي از حیث زیر ساخت هاي 
صنعتي  برخوردار بوده و خوشبختانه مشکل کمبود آب، برق و گاز در این 

شهرک ها وجود ندارد.

 یک مقام مسوول با بیان اینکه هم اکنون متوسط مصرف برق ایران 
پنج برابر ترکیه است، اعالم کرد: براس��اس آمارهای موجود، امسال 
در مقایسه با 200 سال گذشته گرم ترین س��ال کره زمین به شمار 

می رود.
احمدیزدی در تشریح آخرین وضعیت مصرف برق و انرژی در ایران، 
گفت: در شرایط فعلی رشد مصرف برق و انرژی در ایران بسیار باالتر 

از متوسط جهانی و حتی کشورهای همسایه است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر با اعالم اینکه هم اکنون متوس��ط 
مصرف برق ایران پنج برابر ترکیه است، تصریح کرد: شورای جهانی 
انرژی اخیرا به دو موضوع مهم رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی جهان 

پرداخته است.
این مقام مسوول با اعالم اینکه افزایش جمعیت، رشد تولید مصرف 
انرژی در س��طح کش��ورهای جهان را به همراه داش��ته است، اظهار 
 داشت: در این افزایش تولید و مصرف انرژی، آالینده های بیشتری به 

محیط زیست وارد شده است.
یزدی با یادآوری اینکه براس��اس آم��ار ترازنامه انرژی ب��ه ازای هر 
کیلووات ساعت تولید و مصرف برق 922 گرم انواع آالینده در محیط 
منتش��ر می ش��ود، بیان کرد: باتوجه به اینکه 85 درص��د از انرژی 
 برق تولیدی از انرژی های فس��یلی تولید می ش��ود قطع��ا در آینده 

آالینده های بیشتری وارد محیط زیست خواهد شد.
این مقام مس��وول در پایان خواس��تار رعایت و صرف��ه جویی جدید 
مشترکان در مصرف برق و انرژی در کشور شد و خاطرنشان کرد: رشد 
مصرف سوخت و انرژی منجر به آسیب دیدگی بیشتر محیط زیست، 

انتشار آالینده ها و اتالف منابع خواهد شد.

 معاون وزیر نیرو گفت: شرایط اقلیمی کشور در معرض تهدید جدی قرار 
دارد. رحیم میدانی با بیان اینکه رویکرد جدید وزارت نیرو مدیریت به هم 
پیوسته منابع آبی کشور است، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان، 
در معرض تهدیدات جدی قرار داریم؛ بنابراین بایس��تی به تمامی لوازم و 

اصول مدیریتی منابع آب توجه داشته باشیم.
معاون وزیر نیرو اظهارداشت: با فعال شدن شورای عالی آب، شاهد تحوالت 
بزرگی در بخش جامع آب کشور هستیم که از آن جمله می توان به مدیریت 
به هم پیوسته منابع آب کشور، مدیریت مصرف و تشکل حوضه های آبریز 
کارون و کارگ��روه احیای دریاچه ارومیه اش��اره کرد. میدان��ی ادامه داد: 
خشکسالی 15 س��ال اخیر و کاهش متوس��ط بارندگی سال آبی گذشته 
)94-93( به زیر 200 میلیمتر، تغییر رویکرد وزارت نیرو به مدیریت به هم 

پیوسته منابع آبی را ضروری کرده است.
وی س��وق دادن فعالیت ها از مدیریت عرضه به مدیری��ت تقاضا، افزایش 
بهره وری آب و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را از دیگر موارد مورد 
توجه صنعت آب کشور عنوان کرد و از صنعتگران و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی خواست زمینه فعالیت های خود را در این راستا گسترش دهند. 
میدانی، هوشمندسازی شبکه های آبرسانی، بازچرخانی آب مجتمع ها، 
اس��تفاده از فناوری های نوین متناس��ب با نیاز روز و کاهش مصرف آب و 
انرژی در صنایع انرژی بَر و نزدیک شدن به استانداردها را ضروری دانست و 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی خواست در این زمینه ها نیز برنامه ریزی 

و با وزارت نیرو همکاری نمایند.
به گفته معاون وزیر نیرو، ساختار اقتصاد آب کشور باید متناسب با شرایط 
روز اصالح شود تا بتوانیم پروژه های جدیدی را در بخش آب کشور تعریف 

و اجرا کنیم.

واکنش به حک قیمت 
بر روی تخم مرغ

دستور رییس جمهور برای حمایت 
از واحدهای صنعتی

مصرف برق ایران پنج برابر
 ترکیه شد

در حالی که پس از توافق هس��ته ای همگان ب��ه این انتظار 
نشس��ته بودند که نرخ دالر نی��ز کاهش یاب��د، اما برخالف 

تصورات، روند صعودی را در پیش گرفت.
باید این واقعیت را بپذیریم که هر چند توافق ژنو، امید را به 
مناسبات اقتصادی کشورمان باز گردانید، اما خود به تنهایی 
نمی تواند همه مشکالت را از جلوی پای اقتصاد بردارد. اقتصاد 

ایران تا رسیدن به رونق روزهای سختی را پیش رو دارد.
طی روزهای گذش��ته روند قیمت گ��ذاری دالر در محدوده 
2290 تومان تا 3460 تومان بوده است. برخی کارشناسان 
بازار ارز افزایش تقاض��ا را به عنوان اصلی ترین دلیل رش��د 
قیمت ها عنوان کرده اند. براساس شنیده ها فعال خبری از ورود 
دالرهای بلوکه شده به کشورمان و همچنین نقل و انتقال ارز 

از طریق بانک ها نیست.
از س��وی دیگر، کاهش قیمت نفت موجب محدودتر شدن 
درآمدهای ارزی کشور شده و در نتیجه عرضه ارز با کاهش 
مواجه شده اس��ت. در طرف مقابل اما مصرف کنندگان ارز 
همچنان در انتظار لغو تحریم ها و بازگش��ت رونق به اقتصاد 
ایران هستند. براساس گفته های فعاالن بازار، در دوران انتقال 
اقتصاد از تحریم به پس��اتحریم، کاهش عرضه ارز و افزایش 
تقاضای آن، فاکتورهای بسیار موثر بر نوسانات بازار ارز بوده 
است. حقیقت امر این اس��ت که نوسانات قیمت دالر تبدیل 
به یک سایه بر سر زندگی معیشتی مردم شده است. معیشت 
اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی م��ردم همه متاثر از قیمت 
دالر شده است. دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن، یکی 
از برنامه های خود را سر و سامان دادن به اوضاع آشفته دالر 
اعالم کرد. طی چند دهه اخیر دولت ها براساس اقتصادی که 
بر مقوله تک محصولی بودن استوار بوده، تالش داشته اند نرخ 
ارز را تک نرخی ارائه کند. از ابت��دا اقتصاد ایران بر نفت تکیه 

داشته و براساس آن، دالر نفتی وارد اقتصاد شده است.
این امر سبب شده که مس��یر اصلی دولت که اتکا بر مالیاتی 
است که از فعالیت اقتصادی مردم کسب می شود، به سمت 
اقتصاد متکی به نفت تغییر مسیر دهد. در این مسیر، دولت 
هم توزیع کنن��ده این پول و هم مصرف کنن��ده پول حاصل 
از اقتصاد تک محصولی شده اس��ت. این سیاست سبب شد 
تا اقتصاد وابس��ته به دالرهای نفتی با یک پس لرزه کوچک 

تحریم ها نیز بسیار آسیب ببیند.
طی چند هفته اخیر مس��ووالن اقتصادی در مقابل افزایش 
قیمت دالر این موضع را گرفتند که افزایش قیمت ارز نوسانی 
است و نیروهای بنیادی حاکم بر بازار سطوح جدید قیمت را 
پشتیبانی نمی کنند. تصویر رایج در میان عامه مردم و حتی 
برخی از کارشناسان یا مسووالن این است که دولت و بانک 
مرکزی نقش مستقیم در تعیین قیمت ارز دارد و در صورتی 
که بخواهد، می تواند قیمت ارز را تا حد زادی متفاوت از سطح 
کنونی تعیین کند. به ویژه با توجه به این که دولت فروشنده 
 ارز حاص��ل از نفت تلقی می ش��ود، هن��گام افزایش قیمت

 دالر ظن غالب بر ای��ن می رود که هدف، مقابله با کس��ری 
بودجه است.

دولت تدبیر و امید طی دو س��ال اخیر تالش گرده که ارز را 

تک نرخی کند. اما مساله مهم در این میان این است که آیا در 
شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکسان سازی نرخ ارز صحیح است 
یا خیر؟ در پاس��خ می توان گفت که عملکرد بانک مرکزی و 
سیاست های اتخاذی آنها، نقش بسیار پررنگی در این پروژه 
خواهد داشت. بانک مرکزی زمان تک نرخی شدن ارز را پس 
از لغو تحریم ها اعالم کرده است. بدین جهت باید ملزومات 
آن فراهم شود. یکی از مقدمات اجرایی آن، ارجاع کاالهای 
وارداتی از ات��اق مبادله کاال به بازار بیرون اس��ت. این عامل، 
زمینه انجام واردات از همان جا را فراهم می کند. نزدیک شدن 
نرخ ارز رسمی به بازار آزاد زمانی باید اجرایی شود که کمترین 
شوک را به اقتصاد کشور وارد کند. رانت دو نرخی بودن ارز به 
قدری زیاد و عمیق است که اگر تک نرخی شدن آن حتی به 

صورت دستوری هم باشد، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
در حال حاضر واردکننده ارز را 500 تومان گران تر خریداری 
می کند و این خود یعنی رانت. با تک نرخی شدن ارز این رانت 
ایجاد ش��ده را می توان از بین برد. سیاست بانک مرکزی در 
یکسان س��ازی ارز هم در بودجه تاثیر خواهد گذاشت و هم 
به تدریج به صالحدید خود می تواند نرخ ارز را به سمت آزاد 
سوق دهد. ارجاع کاالهای وارداتی از اتاق مبادالت، از جمله 
دیگر ملزوماتی است که در این مسیر باید انجام شود. اگر از 
ابتدای سال میالدی تحریم ها رس��ما برداشته شود، همان 

زمان بهترین موقع برای یکسان س��ازی نرخ ارز است. زمانی 
که باالخره ارز تک نرخی اعالم ش��ود، هم ورودی ارز روشن 
خواهد ش��د و هم وضعی��ت س��رمایه گذاران خارجی برای 
فعالیت اقتصادی در ایران تعیین تکلیف شده و آنها با شفافیت 
بیشتری می توانند جذب اقتصاد کشورمان شوند. از طرفی، 
تقاضای ارز هم کمتر خواهد شد و دیگر کاالها با گران نمایی 

عرضه نخواهد شد.
بررس��ی روند بازار ارز طی روزهای گذشته بیانگر این است 
که عدم اصالحات ساختاری و هدفمند در زیرمجموعه های 
نهادهای اقتصادی کشور موجب شده است که در مقاطعی که 
روال امور اندکی از مسیر معمول خارج می شود، سیاست گذار 
واکنش های س��ال های گذش��ته خود را تکرار کند. برخی 
تحلیلگران معتقدند طی روزهای آینده باز هم احتمال رشد 
بیشتر قیمت دالر وجود دارد. برخی دیگر از فعاالن بازار هم 
می گفتند دلیل اصلی افزایش بهای دالر طی روزهای گذشته، 

تقاضا برای سفرهای پایانی فصل تابستان بوده است.
ظواهر امر گویای این اس��ت که دولت مانع افزایش س��ریع 
قیمت دالر شده است. ش��اید در نگاه مردم، عملکرد دولت 
چندان راضی کننده نباش��د، اما باید این واقعیت را بپذیریم 
 که در ش��رایط وجود، عملک��رد دولتمردان چن��دان هم بد 

نبوده است.

نگاهی به بازی غافلگیرکننده ارز در اقتصاد ایران؛

زمان تک نرخی شدن ارز 
فرا رسیده است؟

اقتصاد عربستان؛ 
شکننده تر از همیشه
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خبردر حال انقراض

 به گ��زارش پای��گاه اط��اع رس��انی محی��ط زیس��ت اصفهان،»پاما« نخس��تین 
 نشست تخصصی با موضوع غارشناس��ی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 در راس��تای اجرای یکی از وظایف کارگروه غارشناس��ی اس��تان مبنی بر آموزش و 

اطاع رسانی موضوعی، در زمینه درک ارزشمندی غارها برای جامعه برگزار شد.
این نشس��ت با حضور مع��اون نظارت و پای��ش اداره کل حفاظت محیط زیس��ت و 
 کارشناس��ان این اداره کل، گروه غارشناس��ی هیات کوهنوردی اس��تان اصفهان، 
 گ��روه غارن��وردی نق��ش جهان،تش��کل ه��ای زیس��ت محیط��ی، اداره کل 
 میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، س��ازمان صنعت مع��دن تجارت، 

جمعیت هال احمر استان اصفهان، و بخش های مختلف برگزارشد.
 بی��ان اهمیت غاره��ا و حفاظ��ت ازآن به لح��اظ تاثیر مس��تقیم در اکوسیس��تم ، 
آسیب شناسی ژئوتوریسم در غارها، ارتقای سطح فرهنگی در غارنوردی، کارکردهای 
غاردر زمینه های آب، گردشگری واکوتوریسم ، لزوم اتحاد دانشگاهیان،گروه های 
غارنوردی و مسووالن اجرای در این مقوله از جمله مباحث مهم مطرح شده در این 

جلسه بود.

 کارشناس��ان حیات وح��ش می گوین��د: خرچنگ ه��ای ش��اهی به دلیل گرم ش��دن 
آب اقیانوس ها، اکوسیستم قطب جنوب را تهدید می کنند.

خرچنگ های شاهی به زودی در اکوسیس��تم های دریایی قطب جنوب به حیوان های 
 ش��کارچی تبدیل می ش��وند؛ در حالی که ط��ی ده ها میلیون س��ال در ای��ن منطقه 

نقش چندانی نداشته اند.
در این بررسی بازگشت این خرچنگ ها به گرم شدن جهانی مرتبط دانسته شده است. 
»ریچارد آرونسون«، نویسنده ارشد این مطالعه از دپارتمان علوم زیست شناختی فلوریدا 
گفت: افزایش دمای اقیانوس غرب شبه جزیره جنوبگان، یکی از مکان هایی که به سرعت 
 در حال گرم شدن است، این شرایط را فراهم می سازد تا جمعیت خرچنگ های شاهی 

از زیستگاه فعلی خود در عمق دریا به »فات قاره« کم عمق جابه جا شوند.
 کارشناس��ان همچنین اظهار داش��تند: در صورتی که آب اقیانوس ها ب��ه اندازه کافی 
گرم ش��ود، هیچ مانعی وجود نخواهد داش��ت که از جابه جایی خرچنگ های ش��اهی 
جلوگیری کند. به گفته کارشناس��ان از آنجایی که دیگر موج��ودات فات قاره بدون 
حضور جان��وران صیاِد صدف ش��کن تکامل یافته ان��د در صورتی که ای��ن خرچنگ ها 
 جابه جا شوند می توانند ساختار اکوسیس��تم را تغییر دهند. به گزارش ساینس دیلی، 
»جیمز مک کلینتاک« از دانش��گاه آالبام��ا در بیرمنگهام نیز گفت: ای��ن مطالعه تنها 
 اطاعات اولیه ارای��ه کرده و به خودی خ��ود تایید نمی کند ک��ه جمعیت خرچنگ ها 
 ب��ه آب ه��ای کم عمق گس��ترش می یابن��د. تنه��ا روش ب��رای آزمایش ای��ن فرضیه 

کنترل حرکت این موجودات در طوالنی مدت است.

 برگزاری نخستین نشست تخصصی 
غارشناسی در اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان 

 »خرچنگ شاهی« تهدیدی برای 
اکوسیستم قطب جنوب

                دریچه

آتشفشان نیمه فعال تفتان، بام شرق ایران واقع در نزدیکی خاش در استان 
سیستان و بلوچستان با تب و تاب افتادن، خروش دوباره خود را نشان داد. 
فعالیت تفتان به عنوان یک آتشفشان دارای ویژگی های منحصر به فرد 
بر همگان محرز است و اینکه از دل زمین مواد مذاب خود را نشت بدهد، 

شگفتی کارشناسان را به دنبال داشته است.
دماوند، بزمان، تفتان، سبان و سهند از جمله آتشفشان های نیمه خاموش 

و مهم کشور هستند.
بنا بر نظریات کارشناس��ان زمین شناس��ی، آتشفش��ان دماوند به دلیل 
نزدیکی به تهران، تفت��ان و بزمان به دلیل قرار گرفتن در قس��مت های 
جنوب ش��رق و جنوب غرب شهرس��تان پرجمعیت زاهدان و س��بان 
 و س��هند به دلیل نزدیکی آنها به مش��کین ش��هر و تبری��ز حائز اهمیت 

هستند. 
از میان این پنج کوه آتشفشانی به جز سهند که در سال های اخیر نشانه ای 
از فعالیت در آن دیده نشده است، سایر آتشفشان ها به دلیل خروج دائمی 
گاز و بخار از دهانه و وجود چشمه های آب گرم »احتمال« فعالیت مجدد 

آنها وجود دارد. 
سازمان زمین شناسی گام های اولیه برای پیمایش این چهار آتشفشان 
نیمه فعال برداشته است.  این اقدامات شامل تهیه نقشه های زمین شناسی 
کوه های آتشفش��انی و پایش دائمی پدیده های اطراف این آتشفشان ها 

شامل اندازه گیری دما و ترکیب چشمه های آب گرم دامنه آنها می شود.
 زمانی که آتشفش��انی ش��روع به فعالیت می کند، ماگما از سمت پایین 
به سمت بخش مرکزی حرکت می کند که در این صورت دامنه آن متورم 

می شود. 
 این پدیده با چش��م قابل دیدن نیست و با اس��تفاده از دستگاه های ویژه 
قابل اندازه گیری است، که در طرح پایش سازمان، نصب این دستگاه ها 

برای بررسی تغییرات ارتفاع دامنه در دستور کار قرار گرفته است. 
مواد مذاب مشتعل در حاشیه کوه تفتان و در نوار مرزی شهرستان میرجاوه 

عصر چهارشنبه از دل زمین به بیرون نشت کرد.
 این مواد مذاب ب��ه صورت س��یاه رنگ و با حجم کم اس��ت ک��ه پس از 
سرد شدن به صورت سنگ ش��کل می گیرد. رییس گروه زمین شناسی 
 و زیست محیطی س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور 
 در گفت وگویی اظهار داش��ت: نمی ت��وان به طور قطع اظه��ار نظر کرد 
اما احتمال دارد این مواد مذاب با فعالیت جدید پوسته آتش فشان تفتان 

به بیرون نشت کرده باشد.
 س��یاره افزود: باید یک گروه کارش��ناس، منطقه را مورد بازرسی میدانی 

قرار دهد تا بتوان اظهار نظر دقیق کرد.
ارتفاع قله تفتان از س��طح دریا 4050 متر عنوان شده است و بلندی آن 
نسبت به زمین های اطراف 2450 متر است و مساحتی که مواد آتشفشانی 
از ابتدای فعالیت آن تاکنون فرا گرفته حدود 1300 کیلومترمربع می شود. 

آخرین فوران این آتشفشان در سال های 1349 تا 1350 بوده است. 
تفتان، آتشفشانی جوان متعلق به پلیوسن– کواترنر است.

 نخس��تین ف��وران تفت��ان در 20 کیلومت��ری ش��مال غرب قل��ه فعلی 
ظاهر شده است که ترکیب داسیتی تا ریوداسیتی داشته و شامل گدازه و 

مواد پیروکاستیک است. 

 در دره منتهی ب��ه پناهگاه و معب��ر صعود به قل��ه، آثار این گ��دازه ها و 
مواد پیروکاستیک به خوبی نمایان است.

فعالیت بعدی شامل گدازه های داسیتی و به دنبال آن گدازه های آندزیتی 
 اس��ت که از دهانه لی��چ وار در 10 کیلومتری ش��مال غرب��ی قله فعلی و 
 دو کیلومتری جنوب قله امروزی در اواخر پلیوس��ن حدود 2/5 میلیون 

سال قبل به سطح رسیده است.
پس از آن یک دوره آرامش حاکم شده که منجر به تشکیل طبقات آگلومرا 
شده اس��ت؛ طبقات ضخیمی از این الهار ها با بیش از 50 متر ضخامت 
در دره منتهی به قله دیده می ش��وند.  پس از آن انفج��اری بزرگ در دو 
کیلومتری قله فعلی باعث ایجاد چاله فرسایشی ش��ده که خاکستر این 
انفجار به ضخامت های متفاوت از چند متر تا چند ده متر همه گدازه های 

قبل را پوشانده است.
فوران روانه های آندزیتی و بازالتی از قله مرتفع فعلی تفتان به طرف شمال 
تا روستای تمین به طول 12 کیلومتر و به سمت شرق تا دو کیلومتر جریان 
یافته اس��ت. این روانه های آندزیتی و بازالتی واجد حفراتی هس��تند که 

توسط کلسیت و زئولیت پر شده است.
 امروزه بخارات گازهای گوگردی، آب، گاز کربنیک و اس��ید سولفوریک 

از قله امروزی تفتان نشانه نیمه فعال بودن آن است.
آتش فشان تفتان تنها آتش فشان نیمه فعال کشور در نزدیکی شهرستان 

خاش در 140 کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد. 
خاش در 185 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیس��تان و بلوچس��تان 

واقع شده است.

عکس روز 

ببرها جانورانی شکارچی و مستقل هس��تند. آن ها جانوران ماهری هستند 
 و حت��ی می توانند به ب��االی درخت ها برون��د. این جانوران ب��ر روی زمین 
نیز بسیار ماهر و س��ریع هس��تند و می توانند با یک حرکت سریع طعمه ی 
خود را ش��کار کند. جانورانی که ببرها از آن ها تغذیه می کنند عبارت اند از: 
گراز وحشی، آهو، بوفالو و گاو اهلی و برخی پستانداران دیگر. آن ها شناگران 
 خوبی هس��تند. گاهی این جانوران ش��ب ها تا 20 کیلومت��ر راه می روند و 
در یک خیز می توانن��د 10 متر بپرند؛ ولی با جثه ی بزرگ ش��ان در نود در 
صد شکارهای شان ناموفق هس��تند. ببرها در بین گربه سانان، بزرگ ترین 
دندان ها را دارا می باش��ند که طول دندان های بزرگ آنها به اندازه انگش��ت 
دس��ت یک انس��ان می باش��د. ببرها بر خاف گربه س��انان دیگر شناگران 
ورزیده ای هستند و به خوبی در آب ش��نا می کنند. ببر در اصل یک حیوان 
سردسیری اس��ت و تحمل هوای گرم را ندارد. در مجموع باید اذعان داشت 
که ببر از بزرگ ترین و درنده ترین و س��نگین ترین پستانداران گوشتخوار 

کره زمین است.
ببر بن��گال پرش��مارترین زیرگونه و ببر س��یبری بزرگ تری��ن زیرگونه ی 
 ببر اس��ت. از 9 زیرگونه ی این جانور، س��ه زیرگونه از جمل��ه ببر مازندران 
 منقرض ش��ده اند و ش��ش زیرگونه ی دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند. 
قلمرو تاریخی این حیوانات از میان رودان و قفقاز تا بیش��تر نواحی شرقی و 

جنوبی آسیا امتداد می یافت، اما این قلمرو امروزه به شدت کاهش یافته است.
نرها و ماده ها تنه��ا در هنگام جفتگیری به مدت چن��د روز در کنار یکدیگر 
می مانند. ببرهای ماده پس از 103 تا 105 روز بارداری دو یا سه توله به دنیا 

می آورند. توله ها تا چند سال همراه با مادر خود زندگی می کنند.
 به طور کل��ی وزن ببرهای نر از 200 تا 320 کیلوگرم اس��ت و ماده ی آن ها 
 از 120 ت��ا 180 کیلوگرم می باش��د. میانگین ق��د در نرها2/6 ت��ا 3/3 متر 

و در ماده ها 2/3 تا 2/75 متر است.
ببرها اگر پیر باشند و یافتن غذا برای آن ها س��خت باشد، یا اگر در جای که 
توله های خود را بزرگ می کنند غذا کمیاب باشد به انسان ها حمله می کنند. 
ببرها ترجیح می دهند از پش��ت حمله کنند؛ بنابراین بعضی از روس��تاییان 
هندی که در نزدیک��ی منطقه حفاظت ش��ده ی ببرها زندگ��ی می کنند، 

ماسک های صورت را پشت سرشان می بندند.
نحوه زندگی و شکار

ببرحیوانی است قوی و پر تحرک و مقاوم؛ به این ترتیب کاما به شکار نزدیک 
ش��ده و به طور ناگهانی به وی جهش می کند. معموال به وس��یله شکستن 

مهره های گردن و خرد کردن جمجمه شکار خود را فورا می کشد. 
 ببر می تواند ش��کارهای بزرگی مانند گ��وزن و گاو را را ب��ا دندان های خود 
 حم��ل ک��رده، ب��ه ج��ای مناس��ب بب��رد. ببره��ای زخم��ی و آنهای��ی 
 ک��ه ب��ه انس��ان خ��واری ع��ادت دارن��د، انس��ان ه��ا را م��ورد حمل��ه

  قرار می دهند. 

 ببر معموال گوزن، آه��و، گاو و گاومیش وحش��ی و گراز و گاه��ی بچه فیل 
ش��کار می کند. از جانورانی مانند پرندگان، میمون ها و حتی الک پش��ت و 
قورباغه نیز تغذیه می کند. در بعضی مناطق آسیا، محیط زیست طبیعی ببر 

آسیب دیده است.
 تولید مثل

 غرش های س��همگین ببره��ای ن��ر در فصل جف��ت یابی، می توان��د برای 
جلب توجه ماده ها به کار رود و بویی ک��ه ماده ها به هنگام عامت گذاری از 

خود برجای می گذارند، نیز برای جلب کردن توجه نرها صورت می گیرد.
 جفت گیری ببرها معموال در زمس��تان صورت می گیرد، هر دو تا س��ه سال 
یک بار بچه می زایند، معموال دو یا سه قلو می زایند، ولی تعداد بچه ها تا شش 
نیز دیده شده اس��ت. بچه هایی که تازه متولد می ش��وند به اندازه یک گربه 
 اهلی و به وزن 1400 گرم هستند و بعد از دو هفته چشم باز می کنند. بچه ها 
به سرعت رشد کرده و بعد از یک ماه کم کم به دنبال مادر خود راه می افتند. تا 
شش ماهگی از شیر مادر تغذیه می کنند و تا یکی دو سال با مادر می گردند، 
ولی تا سه سالگی در حدود النه می مانند و بعد از آن به نقاط دیگر می روند. 

در سن چهار سالگی از لحاظ جنسی بالغ می شوند.
ببر و انسان

به دلیل عاقه ی ببر و انسان به آب و جنگل، ببر باید حضور تعداد زیادی از 
آدمیان را در قلمرویش تحمل کند. نقاطی در جهان دارای ببر بوده و هستند، 
که از پرجمعیت ترین نقاط جهان به شمار می آیند؛ و همیشه این تعارضات 
بین آدمی و جان��وران، به ض��رر حیوانات تمام ش��ده و برخی 
گونه های ببر را به کلی منقرض و بقیه را در معرض 
انقراض قرار داده است. البته حمله ببر به 
انسان به ندرت صورت می پذیرد 
اما اگر چنی��ن اتفاقی بیفتد 
ش��انس آدمی برای فرار 

بسیار کم است.

 ببــــر
قوی، مقاوم، پرتحرک

 تفتـان، بام شرق ایران 
به تب و تاب افتاد
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ــرغ مورد تاييد  ــازمان غذا و دارو با بيان اينكه كمپين نخريدن م رييس س
ــامل مرغ و ماهى مورد تاييد وزارت  نيست، گفت: مصرف گوشت سفيد ش

بهداشت است.
دكتر رسول ديناروند با بيان اينكه دستگاه نظارتى براى گوشت و مرغ سازمان 
ــت، افزود: قبال هم ما خودمان براى احراز سالمت مرغ هاى  دامپزشكى اس
توليدى كشورمان عالوه بر اقدامات نظارتى سازمان دامپزشكى، كار نظارت 

را انجام مى داديم.
وى گفت: سال گذشته هم براى شوراى شهر تهران شبهه اى پيش آمده بود 
ــده بود، به همين خاطر اقدامات و نمونه  و در رسانه ها اين موضوع مطرح ش
ــف صورت گرفت و در  ــى از جاهاى مختلف در زمان هاى مختل بردارى هاي
ــد اعالم كنيم كه اينها غيرقابل مصرف است واقعا  نهايت ايرادى كه نياز باش
ــت كه اين كمپين خيلى به  نديديم.ديناروند افزود: االن هم نظرمان اين اس
نفع سالمتى مردم نيست چرا كه بر خالف گوشت قرمز كه توصيه ما اعتدال 
در مصرف آن است، مردم بايد گوشت سفيد مصرف كنند و اين مورد تاييد 
وزارت بهداشت است.رييس سازمان غذا و دارو همچنين تاكيد كرد: از نظر 

ما استفاده از گوشت قرمز نيز مشكلى ندارد.
اقدام  استاندارد شبهه دار است

رييس سازمان غذا و دارو گفت: اختالف نظر ما و سازمان استاندارد تاثيرى 
ــاميدنى  در ممنوعيت توليد و توزيع آب معدنى دماوند (كه در اصل آب آش

است) ندارد.
ديناروند درباره استاندارد اعالم كردن آب معدنى دماوند توسط سازمان ملى 
استاندارد افزود: طبق قانون وظيفه نظارت بر همه فرآورده هايى كه مصرف 
انسانى دارند به عهده سازمان غذا و داروى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكى است و ما طبق اين وظايف عمل مى كنيم.
وى گفت: اين واحد (آب معدنى دماوند) هم متاسفانه اقدامى را كه بايد انجام 
مى داد و به نفعش بود كه انجام دهد تا پرونده اش خيلى زود حل شود، انجام 

نداده است.
رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه اين واحد صنفى هم مى توانست مانند 

بقيه واحد هاى توليدى كه كارشان را انجام دادند و موارد بهداشتى را رعايت 
كردند، عمل كند افزود: بايد يك كار ساده اى انجام مى داد، بعد نمونه بردارى 
ــردارى ها ، مجوز مى گرفت  مجدد صورت مى گرفت و پس از تاييد نمونه ب
ــتر صورت مى گرفت ولى متاسفانه بدون  ــد بررسى بيش و اگر تاييد نمى ش

رعايت دستور قبلى به توليد و توزيع خود ادامه داد.
ديناروند گفت: البته اين واحد (آب معدنى دماوند) ادعا مى كند توليد نكرده 
و فقط توزيع كرده ولى بازرسان ما مداركى دارند كه نشان مى دهد فعاليت 
توليدى به رغم پلمب شدن؛ حتى در واحد وجود داشته است.وى افزود: به 

ــانى شد و اين  جهت اين تخلف كه تكرار تخلف قبلى بود به مردم اطالع رس
ــد.ديناروند گفت: االن هم از نظر ما اتفاقى نيافتاده  واحد توليدى پلمب ش
است يعنى تاييديه استاندارد براى استاندارد و براى ما محترم است ولى ما به 
نتايج كار خودمان اطمينان داريم و مى دانيم مردم در مورد بحث سالمت به 
ــت نگاه مى كنند و وزارت بهداشت هم به وظايف قانونى خود  وزارت بهداش

عمل مى كند.
رييس سازمان غذا و دارو با تاكيد بر اينكه ما به هيچ وجه در خصوص سالمتى 
ــات نمى كنيم افزود: به همين خاطر تاييديه گرفتن از هر جاى  مردم مماش
ديگرى تاثيرى ندارد يعنى بايد آزمايشگاه مرجع ما تاييد كند؛ بايد بازرسان 

ما اصالحاتى را كه الزم بود در خط توليد، تاييد كنند.
ــب اين فرآورده اصالح شود چرا كه گمراه كننده  ديناروند گفت: بايد برچس

است و اين آب آشاميدنى است نه آب معدنى.
ــه محض اينكه به تاييد  ــا را بايد اصالح كنند و بعد مطمئنا ب وى افزود: اينه
رسيد باز اطالع رسانى مى شود و اجازه داده مى شود كه توليد و توزيع از سر 
ــود و پس از آن مردم هم با توجه به نظر وزارت بهداشت در تهيه و  گرفته ش

مصرف آن عمل مى كنند.
ديناروند گفت: در حال حاضر توليد، توزيع و عرضه ندارد و بايد منتظر باشند 
تا سازمان غذا و دارو نظر خود را اعالم كند.وى افزود: از دستگاه هاى نظارتى 
ــتگاه هايى كه متولى امر هستند احترام بگذارند  انتظار داريم كه به نظر دس
ــتاندارد اعالم نظر كند كه اين ها استاندارد  ــت كه اس ؛ هيچ ضرورتى نداش
ــالمت است.رييس سازمان غذا و  است؛ استاندارد بودن بخشى از رعايت س
دارو گفت: هر جايى كه تاييد وزارت بهداشت نياز دارد ؛ كما اينكه در مورد 
اينها ؛ بدون مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هيچ كااليى در حوزه 
آشاميدنى و خوراكى نه مى تواند وارد كشور و نه مى تواند توليد شود و طبعا 

نمى تواند به بازار عرضه شود.
ــتگاه هاى نظارتى بايد احترام همديگر را نگه دارند و ما  ديناروند افزود: دس
تاسف ميخوريم كه مدير كل استاندارد تهران اينگونه اظهار نظر كرده است 

كه اين كار يك مقدار شبهه دار است.

براساس فقه اسالمى و قانون مدنى ايران، ازدواج قراردادى است 
كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتى به زن و مرد داده مى شود.

ــوق مدنى و معنوى را  ــند ازدواج، زن برخى از حق با امضاى س
همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگى و مسكن، 
واليت بر فرزندان و جدايى از همسر (طالق) به شوهر خود اعطا 
مى كند و البته برخى حقوق مادى همچون مهريه و نفقه را به 
دست مى آورد؛ اما سند ازدواج طورى تنظيم شده است كه زن 
بتواند هنگام عقد، در صورت تمايل، از برخى از حقوق به صورت 

رسمى برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت كند. 
ــوال واحد از  ما در مواجهه با فعاالن حقوقى و اجتماعى يك س
آنها پرسيديم. سؤال اين بود كه «چقدر آگاهى زنان به حقوق 
ــه به بافت ــت و آيا با توج ــگام ازدواج الزم اس ــود هن مدنى خ

ــوق از طرف زنان جايز به نظر   فرهنگى ما، طلب كردن اين حق
ــده از طرف اين افراد را در ادامه  مى رسد». ديدگاه هاى بيان ش

خواهيد خواند.
زنان بايد به حقوق خود آگاه باشند

ــور در امور  ــاون رييس جمه ــوالوردى، مع ــهين دخت م   ش
زنان:شروط ضمن عقد يكى از سازوكارهاى تعبيه شده در فقه 

و قانون ما است. 
ــد مى توانند هر  ــون مدنى، طرفين عق مطابق ماده 1119 قان
شرطى كه خالف مقتضاى عقد نباشد را به عنوان شروط ضمن 
عقد از طرف مقابل بخواهند و مطابق آن، عقد را منعقد كنند. 
ــرايط ضمن عقد نكاح و خارج عقد نكاح مى تواند  همچنين ش

گذاشته شود و طرفين براساس آن توافق كنند.
الزم به ذكر است اين حقوق كامال قانونى است و راه گشاى مواقع 
ــازوكار آن هم اين گونه خواهد بود كه  ــد. س ضرورى خواهد ش
ــته باشند، مى توانند با  وقتى طرفين به اين حقوق آگاهى داش
مراجعه به دفتر ثبت اسناد، اين حقوق را دريافت كنند. من در 
رسانه هاى جمعى نيز اعالم كرده ام بيش از هزار و 40 ايميل در 
اين باره دريافت كرده ام كه به موضوع عدم امكان خروج زنان از 
ــر به عناوين مختلف اعتراض مى كند.  كشور بدون اجازه همس
ــال هاى 1351 و  مطابق ماده 18 قانون گذرنامه، كه مصوب س
1352 است، آمده كه زنان براى خروج از كشور نيازمند اجازه 
همسر هستند.البته بايد بدانيم كه بانوان امروز و خانواده و جامعه 
امروزى متحول شده است و به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال 
1352 نيست. زنان امروز كشور راه هايى را براى اينكه بتوانند 
ــى برخى زنان از  ــى يابند، پيدا كرده اند. يعن از اين قانون رهاي
همسرانشان براى خروج از كشور وكالت مى گيرند، اما متأسفانه 
همه به اين استثناها واقف نيستند و آگاهى ندارند. تا زمانى كه 
ــود كه پيش بينى مى كنم به اين زودى ها  اين قانون اصالح نش

اصالح شود، به دنبال استثناها خواهيم رفت.
شرع برترين راه حل خواهد بود

شهروز افخمى، عضو كميسيون اجتماعى مجلس:مساله حقوق 
ــت. در جامعه ما ظرفيت براى حقوقى  زن يك بحث فكرى اس
كه فقه به زنان داده است، وجود دارد و اين حقوق در 12 بند در 
عقدنامه نيز منعكس شده است. براى مثال، مطابق قوانين فقهى 
مهريه بر ضمه مرد است و موظف به پرداخت آن است.آيا نگاه 

شرعى اجازه مى دهد مرد از آن عدول كند؟ اما اگر ما مى خواهيم 
ــرع بگذريم، بحث ديگرى است و  ــور از ش با قوانين جارى كش
ــتم. قوانين ما در راستاى شرع مقدس  من نيز با آن موافق نيس
هستند و اگر شرع مقدس خطرى براى خانواده احساس كند، 

آن را محدود مى كند.
من از شما مى پرسم اگر مردى اجازه خروج همسرش از كشور را 
به تنهايى صادر كند، آيا شما تضمين مى دهيد زن با عالقه قبلى 
به زندگى بازگردد؟ اين مساله كامال بسته به ظرفيت افراد است 

و روحيه زوجين آن را تعيين مى كند.
 درهرصورت مطابق فرهنگ جامعه ما، خانواده داراى آرمان هاى 
ــت و ما بايد مطابق آن عمل كنيم. درباره روابط  مشخصى اس
ــرعى است. در مسير شرع نيز  انسانى بهترين نسخه، نسخه ش
نبايد تعصب را بر شرع ارجح دانست. فرهنگ اسالمى براى همه 
زمان ها و مكان ها و موقعيت ها امكان ارائه مشى درست زندگى 
را فراهم كرده و هيچ ايده اى برتر از زندگى اسالمى نخواهد بود.

زنان از حقوق ساده خود محروم اند
ــاله خيلى ساده است؛   شهال الهيجى، نويسنده و مترجم: مس
ــيدن به حقوق ساده ترى تالش  يعنى در ابتدا ما بايد براى رس
ــرح بدهم؛ رسم  ــاده براى شما ش كنيم. بگذاريد يك مثال س
ــواده اش منطبق با حقوق  ــرف دختر و خان تهيه جهيزيه از ط
اسالمى نيست. چراكه جهيزيه مال زمانى بود كه زنان از دارايى 
پدر ارث نمى بردند و براى همين در زمان ساسانيان حق السهم 

دختران به عنوان جهيزيه به آنها داده مى شد.
 بعد از اصالح اين مساله و ارث بردن زنان، ديگر ماجراى جهيزيه 
منتفى شد. زمانى كه پيامبر اسالم براى زنان نيز سهم االرث در 
نظر گرفتند، پس ديگر جهيزيه بردن زنان محلى از اعراب ندارد. 
مطابق قانون شرع مسكن، اساس البيت و البسه جزء نفقه زن 
ــود و به هيچ وجه، هيچ وظيفه اى جز تمكين  ــوب مى ش محس
ــده اند. حتى كار خانگى نيز در صورتى كه  براى زن متصور نش
ــر وى واجب نبود. ــت نيز ب زن در دوران تجرد خود كارگر داش

از طرف ديگر مى بينيم حاال زنان جهيزيه مى برند، سهم االرث 
ــرون از منزل هم كار مى كنند.  بر آنها تعلق مى گيرد و اتفاقا بي
اين مهريه اى هم كه به زن داده مى شود نمى توانيم مال واقعى 
بدانيم. چراكه مهريه هر ميزانى كه باشد، فقط مبلغ 110 سكه 
قابل پرداخت است و در واقع ما حتى اصول اسالمى را هم زير پا 
مى گذاريم؛ اما اشكالى كه وجود دارد بيشتر درباره زنانى است كه 
بيرون از خانه كار مى كنند. من مى خواهم بدانم اين حقوقى كه 
زنان به خانه مى آورند در كجاى قانون مدنى ما محاسبه مى شود؟ 
آيا اگر زنى به دادگاهى مراجعه كند مى تواند خرج آورى خود 
ــه وجود دارد به دليل آن  را ثابت كند؟ اين ايردها قانونى هم ك
است كه ما حتى نمايندگان مجلس خود را مورد مواخذه قرار 
نمى دهيم كه چرا فكرى به حال اين قوانين نمى كنند؟ و حتى در 
دوره بعدى مجلس نيز، قيد آنهايى را كه به قوانين تبعيض آميز 

راى مى دهند نمى زنيم و آنها را باز هم وارد مجلس مى كنيم.
متاسفانه به نظر من امنيت نداشتن شغلى زنان از شروط ضمن 
عقد بسيار مهم تر است. ما بايد خيلى جدى تر به حقوق زنان نگاه 
ــند.  كنيم و به زن ها ياد بدهيم كه درباره حق كار خود بينديش

زن وقتى كه استقالل مالى نداتشه باشد چگونه مى تواند حقوق 
مدنى خود را طلب كند؟ زنى كه براى  خورد و خوراك خود نيز 
ــت، آيا مى تواند به حقوقى همچون حق  محتاج همسرش اس
خروج از كشور فكر كند؟ زنان ما قربانى شرايط مى شوند. آنها 
ــان طلب كنند. بايد بدانند مى توانند حقوق خود را از همسرش
زنان بايد بدانند در هنگام عقد مى توانند هر شرطى داشته باشند 
ــد، اما نكته آخر؛ مردانى كه حاضر  كه مغاير با عقد ازدواج نباش
نيستند به زنان خود حقوق اصلى شان را اعطا كنند جاى تأمل 
دارند. دليل اين مخالفت با حقوق ساده زنان چيست؟ آيا آنها به 
دنبال همدلى با همسران خود نيستند؟ من مى خواهم بدانم اگر 
قرار باشد زنان در خانه بمانند پس تكليف معلمان زن، پرستاران، 
پزشكان و مديران زنى كه بخش عمده اى از چرخه اقتصادى و 
ــور را برعهده دارند، چه مى شود؟ خدمات آنها را  اجتماعى كش
چه كسى بايد انجام دهد؟ آيا در شرايطى كه نيمى از جمعيت را 

زنان تشكيل مى دهند مى شود از آنها خواست در خانه بمانند؟
اين قوانين بايد مساوى باشد

نيره توكلى، جامعه شناس:اول بايد از فرهنگ سازى آغاز كنيم. 
ــود كه  ــته مى ش در عقد ازدواج تعهداتى برعهده دو نفر گذاش
ــتعداد آنها همخوانى نداشته باشد.   ممكن است با توانايى و اس
ــت كه باعث شده است،  متاسفانه قانون ما دچار خالهايى اس
تبصره ها جاى راه حل ها را بگيرند و اين تبصره ها به جاى اينكه 
به صورت راه حل بنيادين عمل كنند وضع را بدتر هم كرده اند و 

كار را به چانه زدن كشانده اند.
قانون اگر اين خالها را بر محور نكاتى كه مى توانست فرصت و 

امكان ها را به تساوى تقسيم كند ترجيح مى داد، اين چانه زنى ها 
ــت. همه ما بايد بدانيم كه آگاهى از  ديگر محلى از اعراب نداش
حقوق، ضرورى و الزمه يك عقد سالم است. هركسى بايد بداند 
در صورت تغيير وضعيت چه حقوقى را داراست. وقتى هم كه 
عقد ازدواج صورت گرفته طرفين بايد به صورت عادالنه زندگى 
ــته اند بايد  كنند و البته وقتى هر دو طرف بنا را بر ازدواج گذاش
بدانند كه وظيفه دارند به تعهدات ازدواج تن بدهند؛ تعهداتى 

كه ممكن است از آنها ساخته باشد يا نباشد.
براى همين آنها بايد در ابتداى عقد درست تصميم بگيرند. اگر 
بخواهم مثال واضحى بزنم، اين مثال مهريه خواهد بود. من بارها 
گفته ام كه مهريه چكى بى محل است؛ چراكه دو نفر با هم قرار 
ــى مى زنند كه اصال وجود  بر زندگى مى گذارند و حرف از ثروت
ــد را ملزم به پرداخت مبلغى  خارجى ندارد و يك طرف اين عق
نجومى مى كند كه در بهترين شرايط مى تواند بخشى از آن را 
ــرا ضرر و زيان ايجاد  بدهد. اين موضوع براى هر دو طرف ماج
ــته كه از عهده مرد خارج بوده و اين  مى كند. زن مبلغى خواس
ــت و از طرفى مرد هم قولى داده و زن را به آن  دور از انصاف اس

اميدوار كرده است.
گاهى شروط ضمن عقد ناعادالنه مى شود. اين معناى درستى 
ندارد كه زن حقى را از مرد بگيرد و مرد از آن ساقط شود. بهتر 
اين بود كه ترتيبى اتخاذ مى شد كه زن و مرد از حقوق يكسانى 
بهره مى بردند. مثال وقتى زن حق مسكن را از مرد مى گيرد، مرد 
ديگر هيچ حقى بنا بر انتخاب مسكن نخواهد داشت و اين مساله 

ممكن است شرايط را براى سوءاستفاده احتمالى مهيا كند.

طرفين ماجرا ممكن است به دليل اينكه فكر كنند طرف مقابل 
ــه وارد معامله  ــرايط ترقى را براى آنها دارد و با اين تصور ك ش
ــده اند تن به اين نوع شرايط بدهند و بعد از مدتى  سودآورى ش

هم دست از پا دراز تر بازگردند.
ــيم و  ــد آگاه به حقوق خود باش ــت كه ما باي  اين در حالى اس
همچنين شرايط سلطه بر خود را ايجاد نكنيم. ازدواجى كه بر 
پايه آگاهى صورت مى گيرد، ازدواجى ماندگار و موفق خواهد 

بود. اين آگاهى نيز جز با همدلى ايجاد نمى شود.
گرفتن اين حقوق الزم است

بهمن كشاورز، حقوق دان: اوال كه گرفتن اين حقوق نه تنها الزم، 
ــت زنان به جاى تعيين مهريه هاى  ــت. بهتر اس بلكه واجب اس
سنگين، اين حقوق را به عنوان شروط ضمن عقد براى ازدواج 
ــت جايگزينى اين حقوق به جاى مهريه  مقرر كنند. بديهى اس
ــت كه داراى تخصص و  ــتر درمورد زنانى قابل توجيه اس بيش

تحصيالت باال بوده و به تبع آن داراى استقالل مالى هستند.
ــكل ضمن عقد مقرر شوند  ثانيا در صورتى كه اين حقوق به ش
ــند نكاح و  ــق طالق ضمن وكالت نامه اى جدا از س و به ويژه، ح
ــود،  ــرط عدم عزل و عدم ضم وكيل، براى زوجه گرفته ش با ش
قابل اجرا خواهد بود و زوج مكلف به رعايت آن است. همچنين 
اگر به علت تخلف زوج از اين شروط، زوجه ناچار به طرح دعواى 
ــود، مى تواند عالوه بر كليه حقوق مالى خود (ازجمله  طالق ش
ــواردى نخواهد بود كه  ــه را مطالبه كرده و اين از م مهريه) هم
طرح تقاضاى طالق از طرف زوجه مانع شود كه مهريه او قابل 

وصول نباشد.

پليس فتا صفحات جعلي در فضاي مجازي را رصد كرده و با عامالن 
ايجاد اين صفحات برخورد مي كند .

سردار منتظرالمهدي معاون اجتماعي نيروي انتظامي و سخنگوي 
ــبت به ــا پليس در رابطه با برخي كه نس ــخ به اينكه آي ناجا  در پاس
ــي نمايند و  ــي در فضاي مجازي اقدام م  راه اندازي صفحات جعل
موجب نگراني و ناراحتي مردم مي شوند، تدابيري انديشيده است 
ــات اجتماعي جعلي  ــت:درباره راه اندازي صفح يا خير؟ اظهار داش
ــاي مجازي اين گونه اتفاقات را  به نام افراد خاص ، پليس فتا در فض

رصد مي كند.
سخنگوي ناجا افزود:كساني كه در اين زمينه شكايتي داشته باشند 
ــز در اين رابطه  ــد و پيگيري هاي قانوني ني مي توانند مراجعه كنن

انجام مي گيرد.
ــبت به  ــدار داد:كاربران نس ــردار منتظرالمهدي همچنين هش س
صفحات اينستاگرام مواظبت بيشتري داشته باشند زيرا سرورهاي 

اينستاگرام در خارج از كشور قرار دارد.
ــم پليس فتا در صفحات اجتماعي  وي درباره مطالبي كه در به اس
ــا صفحاتي ــم پليس فت ــرا به اس ــده بود نيز گفت :اخي ــال ش ارس
ــده و از طريق آن به مردم هشدار مي دهند شما در صفحه   ايجاد ش

خودتان مرتكب اعمال مجرمانه شده ايد.
ــچ ــا هي ــت:پليس فت ــار داش ــان اظه ــا در پاي ــخنگوي ناج س
ــاد نكرده  ــازي و موبايلي ايج ــاي مج ــبكه ه ــه اي را در ش  صفح
ــت، ــده اس ــا ايجاد ش ــم پليس فت ــه اس ــي كه ب ــت و صفحات اس

 جنبه كالهبرداري دارد.

كاربران اينستاگرام بييشتر مواظب باشند واكنش وزارت بهداشت 
به كمپين نخريدن مرغ و آب دماوند

شروط ضمن عقد؛ كى خونده كى نوشته

يك روان شناس گفت: كثيف كارى كودكان در بازى هاى خود باعث 
باال رفتن توانايى و يادگيرى آنها مى شود.

ــلختگى و  ــودك، اظهار كرد: گاهى ش ــاس ك ناهيد ازغندى روانش
ــن و ماسه بازى،  كثيف كارى هاى كودكان در بازى خود از جمله ش
ــت و تنبيه فرزند خود ــفتگى و يا حتى عصباني والدين را دچار آش

 مى كند.
ــى والدين  ــه دور از نه ــه و ب ــه آزادان ــى ك ــه داد: كودكان وى ادام
ــوش  ــرى و ه ــدرت يادگي ــى ق ــام داده تواناي ــود را انج ــازى خ ب
ــون خود  ــط پيرام ــه محي ــودكان ب ــه ديگر ك ــبت ب ــرى نس باالت

دارند.
اين روانشناس گفت: كودكانى كه آزادنه و بدون دخالت والدين به 
بازى خود پرداخته، 70 درصد محيط و وسايل بازى خود را شناسايى 
كرده و كودكان كه تحت امر والدين بازى مى كنند، 50 درصد محيط 

و وسايل را شناسايى خواهند كرد.
ــام  ــودكان در انج ــرد: آزادى ك ــح ك ــان تصري ــدى در پاي ازغن
ــط  ــتقيم توس ــور غير مس ــدى به ط ــد تا ح ــود ياب ــاى خ بازى ه
ــودك به خود ــاندن ك ــيب رس ــود تا موجب آس والدين كنترل ش

 نشود.

اگر عالئم بلوغ در دختران قبل از  8 سالگى اتفاق افتد كودك دچار 
بلوغ زودرس شده است.

ــودكان گفت:  ــم ك ــص غدد و متابوليس ــر عاليى فوق تخص دكت
ــداوم و  ــى به صورت م ــه اى يعن ــورت حرف ــردن به ص ورزش ك
ــازى  ــون وزنه بردارى، بدن س ــنگينى همچ زياد و ورزش هاى س
ــش قد ــى در افزاي ــر معكوس ــد اث ــن رش ــدام در س و زيبايى ان

 دارد.
ــود كودكان براى  عاليى گفت: همچنين به طوركلى توصيه مى ش
داشتن رشدى مناسب از يك هرم غذايى متعادل پيروى كنند، اين 
برنامه غذايى بايد حاوى گوشت، لبنيات، ميوه و سبزى ها باشد و 
بايد دانست كمبود روى و ويتامين D، كندى رشد را در پى دارد، 

همچنين كودكان بايد در شب خواب مناسبى داشته باشند و سعى 
شود قبل از ساعت 9 تا 10 حتماخواب باشند زيرا خواب نامنظم 

هورمون ها را به هم مى ريزد.
تا قبل از پايان يافتن زمان بلوغ و بسته شدن صفحات رشد عوامل 
ديگرى غير از ژنتيك، مثل تغذيه و ورزش مى تواند باعث افزايش يا 
كاهش رشد كودك و نوجوان شود مثال مى توان گفت ورزش هاى 
ــنا در افزايش قد تاثير  ــكتبال، واليبال و ش ــى همچون بس كشش

مثبت دارند.
عاليى در مورد بلوغ زودرس گفت: اگر عالئم بلوغ در دختران قبل 
ــالگى اتفاق افتد مى گوييم  از سن 8 سالگى و پسران قبل از 9 س
كودك ما دچار بلوغ زودرس شده است، فقط قبل از اين سن شامل 
ــود و دخترى كه عالئم بلوغ در 8 سالگى در او  بلوغ زودرس مى ش
ظاهر شود نسبت به هم سن و سال هاى خود دچار يك بلوغ زودتر 

از موعد شده؛ اما يك امر غيرطبيعى و بيمارى نيست.

ــناخته  ــه داليل ناش ــا يا ب ــاى زودرس عموم ــزود: بلوغ ه وى اف
ــت در ايجاد آن موثر  ــا وجود تومورها ممكن اس اتفاق مى افتد ام
ــران نگران كننده تر  ــوغ زودرس در پس ــه بل ــد. به طورى ك باش
ــد  ــت تومور باش ــتر موارد ممكن اس ــا آن در بيش ــت و منش اس
ــناخته ــوغ زودرس اكثراً ناش ــأ بل ــه در دختران منش درحالى ك

 است.
ــوغ زودرس  ــگيرى از بل ــراى پيش ــوان كرد: ب محمد عاليى عن
ــورت با  ــك متخصص و مش ــى مى توان با مراجعه به پزش به راحت
ــوع آن جلوگيرى كرد. ــر 28 روز يك آمپول از وق وى و تزريق ه

اين فوق تخصص غدد و متابوليسم كودكان اهميت پيشگيرى از 
بلوغ زودرس را به طور عمده دو مورد مى داند: اول اينكه قد نهايى 
كودك كوتاه نشود حال آن كه در سن شروع بلوغ قد بسيار خوبى 
ــن غيرمتعارف صورت  ــات جنسى در س دارد و دوم بروز احساس

نگيرد.

مانع از بازى كودك خود نشويد

بلوغ زودرس را جدى بگيريد
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كارگردان سينماى ايران گفت: نام گذارى و تقسيم بندى ها به 
عنوان سينماى دينى، معناگرا و ماورايى و ...، تنها افراد را در برابر 

هم قرار مى دهد و به هيچ وجه به نفع سينما نيست.
به گزارش ايرنا، همايون اسعديان درنشست سينما و معنويت 
كه در پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسالمى، از دشوارى هاى 

تصويرگرى معنويت در سينما گفت.
وى با چراناپذير دانستن امر مقدس، اظهار كرد: در امر مقدس 
ــر و كار  امكان اما و اگر وجود ندارد؛  اما در درام با چون و چرا س
ــت كه ترديد مى كند، اما امر  داريم. قهرمان در درام كسى اس
مقدس ترديدناپذير است. حسين بن على (ع) ترديد نمى كند، 
اما قهرماِن درام ترديد مى كند كه بماند و كشته شود، يا برود و 

جان سالم به در برد.
ــى توانيم از  ــه نم ــت ك ــراى همين اس ــزود: ب ــعديان اف اس
ــراِغ  ــازيم، پس مى رويم س ــخصيت هاى مقدس درام بس ش
ــازيم؛ به جاى  ــا مى س ــان و درام را با آن ه ــاٍن مقدس همراه
اميرالمؤمنين (ع)، دراِم سريال امام على (ع) را با مالك اشتر مى 
سازيم. پس بايد بپذيريم كه شخصيت هاى مقدس، قهرمان، 
به معناى قهرمان درام نيستند. وى ادامه داد: در درام، قهرمان 
كسى است كه در برابر چالش قرار مى گيرد و ترديد مى كند و 
ــت به انتخاب مى زند و همين ترديد و انتخاب كردن است  دس
ــود دست به عمِل  كه قهرمان را پيش مى برد و موجب مى ش
ــى هايى از خودمان را در اين  قهرمانانه بزند و ما نيز چون ويژگ
قهرماِن ترديد كننده مى بينيم، با او همذات پندارى مى كنيم. 
اما معصومان (ع)، چون خطايى نمى كنند و ترديد ندارند، نمى 

توانند قهرماِن درام باشند.
ــيدن روى ماه گفت: در دفاع مقدس هم چون  كارگردان بوس
ــان داده ايم، نمى توانيم از آن ها قهرمان  ما افراد را مقدس نش
ــازيم، چون قهرمان بايد ترديد كند و ترديد از ويژگى هاى  بس
اصلى قهرمان است. در واقع قهرماِن دراِم جنگى بايد بين زندگى 
و جذابيت ها؛ و مرِگ آرمان گرايانه ترديد كند و يكى را انتخاب 
كند و هرچه چالش بر سر اين انتخاب سخت تر باشد، قهرمان 

قوى تر خواهد بود.
 براى تصوير كردِن معصومان بايد به سراغ اطرافيان 

آن ها رفت
اين كارگردان درباره بازنمايى چهره معصومان (ع) گفت: نبايد 
ــيدن چهره معصومان برويم؛ چراكه چهره  سراِغ به تصوير كش
ايشان در روايات و حديث ها بسيار جّذاب است و از آنجايى كه در 
درام، شخصيت هايى كه ضعف هايى دارند و غيرقابل پيش بينى 
هستند، جذاب خواهند بود، نمى توان شخصيت اماماِن معصوم 
(ع) كه ترديدى نداشته اند را تصوير كرد. پس براى پرداختن به 
آن ها بايد سراغ اطرافيان شان برويم؛ البته اگر مى خواهيم اين 
ــرار دهيم، نبايد آن ها را مقدس  اطرافيان را هم قهرمان درام ق
كنيم؛ چرا كه قهرماِن درام ضعف هايى دارد و ترديد مى كند و 

اين ضعف و ترديد، نسبتى با شخص مقدس ندارد.
 روحانى ماورايى را كسى باور نمى كند

اسعديان با تعميم اين بحث به روحانى ها گفت: فرد روحانى را 
هم اگر مى خواهيم در سينما به تصوير بكشيم، نبايد مقدسش 

كنيم. وقتى طال و مس ساخته شد، از حجت االسالم والمسلمين 
ــتم بيايند و فيلم  ــن خمينى و خانواده اش خواس ــيد حس س
ــه وقتى زن  ــم را ديد، گفت چرا طلب ــد. وى وقتى فيل را ببينن
ــود. گفتم  ــه نمى ش ــه اش مى آيد، دچار وسوس جوان به خان

ــش به اين  ــن گفت كه جذابيت ــيد حس از ترس مميزى. س
ــود و بتواند بر اين وسوسه  ــه ش بود كه او دچار وسوس

ــت فيلم زير  ــعديان ادامه داد: جذابي غلبه كند. اس
ــِد آن طلبه براى  ــم در تردي نور ماِه ميركريمى ه
ــت. پس اگر در  ــتن يا نگذاشتن عمامه اس گذاش
درام بخواهيم روحانى را به گونه يى تصوير كنيم 
ــائل روزانه و  كه او مثل همه ى آدم ها درگير مس
ــل  ــينما تبدي ــد، وى را در س ــى اش نباش زندگ
ــه مخاطب  ــرده ايم ك ــزه ك ــودى بى م ــه موج ب
ــه از او بدش ــى آيد، بلك ــش نم نه تنها از او خوش

ــبيه به  ــن روحانى را فردى ش ــد آمد، زيرا اي  خواه
ــادى،  ــى م ــاى زندگ ــه ى مقتضاه ــا هم ــود، ب خ

نمى بيند.وى افزود: اما اگر اين روحانى مثِل مخاطب 
ــرايِط باورپذير دست  ــود و در اين حال و ش تصوير ش

ــود كه او  به عملى قهرمانانه بزند، به مخاطب القا مى ش
ــه بزند. اما اگر  ــت به اين عمل قهرمانان هم مى تواند دس

ــر كنيم، مخاطب  ــى و فرازمينى تصوي قهرمان را ماوراي
ــاره به تمايل  ــردان با اش ــد. اين كارگ ــد ش از او دور خواه

شديد ايرانيان به مقدس كردِن پديده ها گفت: 
ــزى را مقدس  ــر چي ــران ه ــا در اي م

ــم. ما هم ــى كني ــاِت آن فكر نم ــه تبع ــر ب ــم و ديگ مى كني
ــاى الهى؛ هر كه  ــم قانون ه ــاى اجتماعى داريم و ه  قانون ه

ــده، اما  ــد، جرم مرتكب ش ــاى اجتماعى را نقض كن قانون ه
ــده  ــا بگذارد، مرتكب گناه ش ــاى الهى را زيرپ هر كه قانون ه
ــت. اما با گسترش تقدس به است و بين گناه و جرم تفاوت اس

 قانون هاى اجتماعى، موجب مى شود كه اعتماد به نفس افراد 
ــتباهى  ــرى دادِن آن به فرهنگ و هنر، اش از بين برود. اما تس
بزرگ تر است؛ چراكه در آن صورت، روحانيى كه ما مقدسش 
ــود، مجبور خواهيم بود كه وى  كرده ايم اگر خالفى مرتكب ش

را پنهان كنيم.
 چيزى به نام سينماى دينى نمى شناسم

ــدگاه خود درباره ى عبارت  كارگردان طال و مس با تكرار دي
سينماى دينى، گفت: بارها گفته ام كه چيزى به نام سينماى 
ــى چه؟ ما  ــينماى دينى يعن ــم. اصًال س دينى نمى شناس
ــت، آيا  ــينماى كمدى داريم كه در برابرش، تراژدى اس س
ــينماى بى دينى داريم؟ اگر  در برابر سينماى دينى هم س
منظورمان از سينماى دينى، فيلم هايى است كه به تاريخ 
دين مى پردازد، كه بايد گفت اين ها جزو سينماى تاريخى 
است. وى ادامه داد: آيا هر فيلمى كه اصول اخالقى را طرح كند، 
مى شود سينماى دينى؟ پس از اين منظر جدايى نادر از سيمين 
را هم بايد فيلمى دينى دانست، زيرا در پايان فيلم، شخصيت زن 
حاضر نمى شود اخالق را زير پا نهد و دست روى قرآن بگذارد. 
ــى هاى تجارى مبتذل هم تشخِص فالن  حتى در فيلم فارس
شخصيِت جاهل به اين بود كه مى گفت به نامحرم 
ــدام از  ــچ ك ــد و هي ــى كن ــگاه نم ن
ــاى فيلم  ــخصيت ه ش
ــم ه ــى  فارس

 

ــر»  «قيص ــت.  اس ــوب  خ ــاوز،  تج ــد  گفتن ــى  نم
ــس ــاوز؛ پ ــه متج ــام از س ــراى انتق ــد ب ــى افت راه م
 آيا مى توان گفت كه اين فيلم ها، سينماى دينى است؟اسعديان 
ــيم بندى ها به  ــن اين نام گذارى ها و تقس ادامه داد: به نظر م
سينماى دينى و معناگرا و ماورايى و...، تنها افراد را در برابر هم 

قرار مى دهد و به هيچ وجه به نفع سينما نيست.
 تشكر رهبرى

ــكال؛  اما  ــتيم پر از اش اين كارگردان گفت: ما جامعه يى هس
ــان دهيم. پدر و مادرى  به شدت عالقه منديم خود را منزه نش
ــى زنند، به محض  ــا را جلو بچه ى خود م كه بدترين حرف ه
ــود، اعتراض مى كنند  ــزايى در فيلمى گفته مى ش اينكه ناس
كه بدآموزى دارد. از همين دست است اعتراض هاى پزشكان 
ــن ها به ــا و همه ى اي ــر صنف ه ــگاه و ديگ ــتادان دانش و اس
ــعديان  ــردد. اس ــا برمى گ ــه ى م ــرى جامع ــل ناپذي  تحم
ــاى بانفوذ، با ــى از روحانى ه ــر فيلم طال و مس، يك افزود: س
ــت پنبه ى فيلم را بزند و مدام مى   سخنرانى هايش مى خواس
ــا روزى از دفتر رهبرى  ــت. ام گفت اين فيلم ضّد روحانيت اس
ــده اند و ــرى فيلم را دي ــد و گفتند كه رهب ــده زنگ زدن به بن

 خواسته اند از شما تشكر كنند.
مى شـود با ارزش ترين مفهوم ها را در ساده ترين 

فيلم ها نشان داد
ــينماى ما جا افتاده كه  اسعديان در بخش ديگرى گفت: در س
وقتى مى خواهيم بين فيزيك و متافيزيك پيوند برقرار كنيم، 
سراغ چيزهاى خارق العاده مى رويم و همين به تمامى فيلم و 
مسله اش را غيرقابل باور مى كند. اما اين اتفاق هاى خارق العاده 
ــرة االولياى عطار،  ــايد در عرصه ادبيات، مثًال در كتاب تذك ش
باورپذير باشد، اما در تصوير و سينما امكان برقرارى ارتباط با آن 
وجود ندارد.وى افزود: ارسطو مى گويد كه به شيوه فيلسوفان 
فكر كنيم و به طرز عوام صحبت كنيم؛ اما ما مى خواهيم مثل 
فيلسوفان حرف بزنيم. از اين رو فكر مى كنيم هرچه ماورايى تر 
تصوير كنيم، فيلممان معناگراتر خواهد بود! اسعديان كرد: در 
ــراغ  جهان امروز براى تصوير كردن مفهوم معنوى، نبايد به س
ابزارهاى موجود در كتابى چون تذكرة االوليا رفت. آمريكايى ها 
درباره ى روح طورى فيلم مى سازند كه همه آن را باور مى كنند. 
چراكه آن ها مفهوم روح را در قالب عشق بيان مى كنند و مى 
شود با ارزش ترين مفهوم ها را گاه در فيلم هايى بسيار ساده و 
كودكانه، همچون خانه دوست كجاسِت كيارستمى، تصوير كرد.
 همه ى نهادها كم كارى هاى خود را به گردن سينما 

مى اندازند
ــعديان ادامه داد: در ايران، آموزش و پرورش كم كارى هاى  اس
خود را به عهده سينما مى گذارد. روحانيان با آن همه تريبون، 
كم كارى هاى آموزشى را به گردن سينما مى اندازند؛ راهنمايى 
ــت و... هم همين طور. اما بايد گفت  و رانندگى و وزارت بهداش
كه سينما وظيفه ى آموزش ندارد؛ سينما تنها قرار است كه در 
مخاطب حّس چيزى را ايجاد كند. در واقع سينما بايد مخاطب 

را تحت تأثير عاطفى قرار دهد.

مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از افتتاح فاز اول پرتال 
جامع كودك همزمان با هفته ملى كودك خبر داد و افزود: اين نخستين پرتال 

جاعمع در حوزه مباحث كودكان و نوجوانان است.
عليرضا حاجيان زاده ، مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به 
تشريح فعاليت هاى هفته ملى كودك پرداخت و گفت: همزمان با اين هفته 
از فاز اول پرتال جامع كودك كه مسابقات عكس و نقاشى را شامل مى شود 
و گروه سنى كودك و نوجوان را مخاطب قرار مى دهد رونمايى مى شود. اين 
ــت اندركاران  ــا يعنى پدر و مادرها، مربيان و دس پرتال هم براى بزرگ تره
كودك و نوجوان طراحى شده و به موضوعات مختلف در ارتباط با تربيت و 
ــنى كودك و نوجوان را شامل  ذهن و زبان كودكان مى پردازد، هم گروه س
مى شود و بازى، سرگرمى و نتايج مسابقات عكس و نقاشى را در بر مى گيرد.

ــاره و بيان كرد: توجه جدى به  وى به اهداف برگزارى هفته ملى كودك اش
كودكان و حوزه كودكى به منزله بنيادى ترين بخش زندگى انسان و همچنين 
جلب توجه افكار عمومى به ويژه خانواده ها به نياز كودك امروز، همگرايى و 
هم افزايى ميان دستگاه ها و نهادهاى متولى كودك در حوزه مسائل فرهنگى 
و ادبى و كمك به شكل گيرى خاطره هاى شاد در ذهن كودك امروز از جمله 

اهداف برگزارى هفته ملى كودك در ايران است.
ــال اعالم و ــعار امس ــت» را ش حاجيان زاده «دنيا با لبخند كودكان زيباس
 بيان كرد: ما بنا به سنت هر ساله شعارى را براى هفته ملى كودك در سال 
ــف اين هفته به نيازهاى  1394 در نظر گرفته و با نامگذارى روزهاى مختل
ــالمت و ايمنى» 16 مهر  كودكان توجه كرده ايم. 15 مهر روز «كودك، س
«كودك، هنر، ميراث فرهنگى» 17 مهر «كودك، خانواده و رسانه» 18 مهر 
«كودك، كتاب و كتابخوانى» 19 مهر «كودك، محيط زيست و منابع طبيعى 
20 مهر «كودكان دنيا، صلح و دوستى» 21 مهر «كودك، آموزش و تربيت 

اسالمى» نامگذارى شده اند.
   حركت قطار كودكى از پايتخت

ــتين روز  ــرورش فكرى از حركت قطار كودكى در نخس مديرعامل كانون پ
ــمت يكى از  ــزود: اين قطار از تهران به س ــى كودك خبر داد و اف از هفته مل
شهرهاى اطراف حركت مى كند و بچه ها با مربيان خود در اين قطار هستند 
و با نويسندگان، شاعران و تصويرگران محبوب خود مالقات و گفتگو كنند. 
همچنين نمايشگاهى در مركز آفرينش هاى فرهنگى هنرى تهران و ساير 
شهرستان ها برگزار مى شود. با توجه به اتفاق ناگوارى كه همزمان با مراسم 
ــهداى منا اختصاص داده شده تا بازديد  حج در منا رخ داد غرفه اى هم به ش
كنندگان و بازماندگان اين حادثه تلخ همدردى كنند. عالوه بر اين موزه اى 
ــك هاى ملل داريم كه در نگارخانه مركز آفرينش هاى فرهنگى به  از عروس
نمايش گذاشته مى شود چون عروسك هم جنبه تفريح و سرگرمى دارد و 

هم يك نماد فرهنگى است.
ــزود: ما با  ــر داد و اف ــور خب ــه از تعامل با وزارت كش ــان زاده در ادام حاجي
ــور نامه اى به ــم و از طريق وزارت كش ــه تعامل برقرار كرده اي اين وزارتخان
ــده كه برنامه هاى هفته ملى كودك در هر استان با  ــتاندارى ها ابالغ ش  اس
ــازمان محيط  ــود. همچنين س ــد و اجرا ش محوريت كانون به تصويب برس
زيست به ادارات كل استانى خود ابالغ كرده تا برنامه هاى ويژه اى در ارتباط 
با كودك و حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعى داشته باشند. با مشاركت 

شركت آب و فاضالب هم قرار است «جشن آب» برگزار كنيم و به بحران كم 
آبى بپردازيم. همچنين فعاليت هاى متقابلى در زمينه آموزش مرمت كتاب 
به مربيان كانون با همكارى كتابخانه ملى شكل گرفته است.وى عمده فعاليت 
كانون را تجليل از فعاالن كتاب و كتابخوانى دانست و افزود: يكى از محورهاى 
عمده فعاليت در مراكز كانون پرورش فكرى بحث كتاب و كتابخوانى است. ما 
قرار است از فعاالن اين حوزه تجليل كنيم همچنين با همكارى موسسه مهر 

گيتى به دنبال تجهيز كتابخانه هاى روستايى هستيم.
  سرانجام دبيرخانه دائمى هفته كودك

حاجيان زاده در پاسخ به خبرنگار مهر مبنى بر اينكه سال گذشته دبيرخانه 
ــكل گرفت و پس از گذشته يك سال هنوز هيچ  دائمى هفته ملى كودك ش
ــكل گيرى فرهنگ گفتگو مهمترين  خروجى عملى نداشته است گفت: ش
اتفاق عملى در اين زمينه است. سال گذشته دبيرخانه هفته ملى كودك به 
رياست وزارت آموزش و پرورش و دبيرى كانون پرورش فكرى شكل گرفت و 
نمايندگانى از وزارت ارشاد دادگسترى، بهداشت و درمان، معاونت امور زنان 
و خانواده رياست جمهورى، سازمان تبليغات اسالمى، سازمان بهزيستى، صدا 
و سيما، هالل احمر، راهنمايى و رانندگى و سازمان حفاظت از محيط زيست 
اعضاى اين دبيرخانه بودند. پس از گذشت يك سال ما وارد تعامل و گفتگو با 
يكديگر شده ايم و اين اتفاق كمى نيست. آن هم در شرايطى كه ما همچنان 

مونولوگ را به ديالوگ ترجيح مى دهيم.
مدير عامل كانون پرورش فكرى در پاسخ به يكى ديگر از خبرنگاران مبنى بر 
حمايت كانون از ساخت و اكران فيلم هاى كودك و نوجوان گفت: ما فعاليت 
در زمينه توليد فيلم را آغاز كرده ايم. مراحل اوليه فيلمنامه اثر در حال نهايى 
ــتقيم توليد  ــت و اميدواريم كه آثارى كه خود كانون به طور مس ــدن اس ش
ــود اما در ارتباط با حمايت از اكران فيلم هاى  مى كند سال آينده اكران ش
كودك كه مستقيم توسط كانون ساخته نشده در حال برنامه ريزى هستيم 
ــس از تجهيز ــالن ها پ ــينمايى دارد كه اين س ــالن س چراكه كانون صد س
 مى توانند مكان محل خوبى براى اكران فيلم هاى كودك و نوجوان باشند.

هفته ملى كودك از 16 تا 21 مهرماه برگزار مى شود.

اظهار نظر همايون اسعديان درمورد سينماى دينى

ــه وقتى زن  ــم را ديد، گفت چرا طلب ــد. وى وقتى فيل را ببينن
ــود. گفتم  ــه نمى ش ــه اش مى آيد، دچار وسوس جوان به خان

ــش به اين  ــن گفت كه جذابيت ــيد حس از ترس مميزى. س
ــود و بتواند بر اين وسوسه  ــه ش بود كه او دچار وسوس

ــت فيلم زير  ــعديان ادامه داد: جذابي غلبه كند. اس
ــِد آن طلبه براى  ــم در تردي نور ماِه ميركريمى ه
ــت. پس اگر در  ــتن يا نگذاشتن عمامه اس گذاش
درام بخواهيم روحانى را به گونه يى تصوير كنيم 
ــائل روزانه و  كه او مثل همه ى آدم ها درگير مس
ــل  ــينما تبدي ــد، وى را در س ــى اش نباش زندگ
ــه مخاطب  ــرده ايم ك ــزه ك ــودى بى م ــه موج ب
ــه از او بدش ــى آيد، بلك ــش نم نه تنها از او خوش

ــبيه به  ــن روحانى را فردى ش ــد آمد، زيرا اي  خواه
ــادى،  ــى م ــاى زندگ ــه ى مقتضاه ــا هم ــود، ب خ

نمى بيند.وى افزود: اما اگر اين روحانى مثِل مخاطب 
ــرايِط باورپذير دست  ــود و در اين حال و ش تصوير ش

ــود كه او  به عملى قهرمانانه بزند، به مخاطب القا مى ش
ــه بزند. اما اگر  ــت به اين عمل قهرمانان هم مى تواند دس

ــر كنيم، مخاطب  ــى و فرازمينى تصوي قهرمان را ماوراي
ــاره به تمايل  ــردان با اش ــد. اين كارگ ــد ش از او دور خواه

شديد ايرانيان به مقدس كردِن پديده ها گفت: 
ــزى را مقدس  ــر چي ــران ه ــا در اي م

ــت. اما با گسترش تقدس به است و بين گناه و جرم تفاوت اس
 قانون هاى اجتماعى، موجب مى شود كه اعتماد به نفس افراد 
ــتباهى  ــرى دادِن آن به فرهنگ و هنر، اش از بين برود. اما تس
بزرگ تر است؛ چراكه در آن صورت، روحانيى كه ما مقدسش 
ــود، مجبور خواهيم بود كه وى  كرده ايم اگر خالفى مرتكب ش

را پنهان كنيم.
 چيزى به نام سينماى دينى نمى شناسم

ــدگاه خود درباره ى عبارت  كارگردان طال و مس با تكرار دي
سينماى دينى، گفت: بارها گفته ام كه چيزى به نام سينماى 
ــى چه؟ ما  ــينماى دينى يعن ــم. اصًال س دينى نمى شناس
ــت، آيا  ــينماى كمدى داريم كه در برابرش، تراژدى اس س
ــينماى بى دينى داريم؟ اگر  در برابر سينماى دينى هم س
منظورمان از سينماى دينى، فيلم هايى است كه به تاريخ 
دين مى پردازد، كه بايد گفت اين ها جزو سينماى تاريخى 
است. وى ادامه داد: آيا هر فيلمى كه اصول اخالقى را طرح كند، 
مى شود سينماى دينى؟ پس از اين منظر جدايى نادر از سيمين 
را هم بايد فيلمى دينى دانست، زيرا در پايان فيلم، شخصيت زن 
حاضر نمى شود اخالق را زير پا نهد و دست روى قرآن بگذارد. 
ــى هاى تجارى مبتذل هم تشخِص فالن  حتى در فيلم فارس
شخصيِت جاهل به اين بود كه مى گفت به نامحرم 
ــدام از  ــچ ك ــد و هي ــى كن ــگاه نم ن
ــاى فيلم  ــخصيت ه ش
ــم ه ــى  فارس

 تشكر رهبرى
ــكال؛  اما  ــتيم پر از اش اين كارگردان گفت: ما جامعه يى هس
ــان دهيم. پدر و مادرى  به شدت عالقه منديم خود را منزه نش
ــى زنند، به محض  ــا را جلو بچه ى خود م كه بدترين حرف ه
ــود، اعتراض مى كنند  ــزايى در فيلمى گفته مى ش اينكه ناس
كه بدآموزى دارد. از همين دست است اعتراض هاى پزشكان 
ــن ها به ــا و همه ى اي ــر صنف ه ــگاه و ديگ ــتادان دانش و اس

ــعديان  ــردد. اس ــا برمى گ ــه ى م ــرى جامع ــل ناپذي  تحم
ــاى بانفوذ، با ــى از روحانى ه ــر فيلم طال و مس، يك افزود: س

ــت پنبه ى فيلم را بزند و مدام مى   سخنرانى هايش مى خواس
ــا روزى از دفتر رهبرى  ــت. ام گفت اين فيلم ضّد روحانيت اس
ــده اند و ــرى فيلم را دي ــد و گفتند كه رهب ــده زنگ زدن به بن

 خواسته اند از شما تشكر كنند.
مى شـود با ارزش ترين مفهوم ها را در ساده ترين 

فيلم ها نشان داد
ــينماى ما جا افتاده كه  اسعديان در بخش ديگرى گفت: در س
وقتى مى خواهيم بين فيزيك و متافيزيك پيوند برقرار كنيم، 
سراغ چيزهاى خارق العاده مى رويم و همين به تمامى فيلم و 
مسله اش را غيرقابل باور مى كند. اما اين اتفاق هاى خارق العاده 
ــرة االولياى عطار،  ــايد در عرصه ادبيات، مثًال در كتاب تذك ش
باورپذير باشد، اما در تصوير و سينما امكان برقرارى ارتباط با آن 
وجود ندارد.وى افزود: ارسطو مى گويد كه به شيوه فيلسوفان 
فكر كنيم و به طرز عوام صحبت كنيم؛ اما ما مى خواهيم مثل 
فيلسوفان حرف بزنيم. از اين رو فكر مى كنيم هرچه ماورايى تر 
تصوير كنيم، فيلممان معناگراتر خواهد بود! اسعديان كرد: در 
ــراغ  جهان امروز براى تصوير كردن مفهوم معنوى، نبايد به س
ابزارهاى موجود در كتابى چون تذكرة االوليا رفت. آمريكايى ها 
درباره ى روح طورى فيلم مى سازند كه همه آن را باور مى كنند. 
چراكه آن ها مفهوم روح را در قالب عشق بيان مى كنند و مى 
شود با ارزش ترين مفهوم ها را گاه در فيلم هايى بسيار ساده و 
كودكانه، همچون خانه دوست كجاسِت كيارستمى، تصوير كرد.
 همه ى نهادها كم كارى هاى خود را به گردن سينما 

مى اندازند
ــعديان ادامه داد: در ايران، آموزش و پرورش كم كارى هاى  اس
خود را به عهده سينما مى گذارد. روحانيان با آن همه تريبون، 
كم كارى هاى آموزشى را به گردن سينما مى اندازند؛ راهنمايى 
ــت و... هم همين طور. اما بايد گفت  و رانندگى و وزارت بهداش
كه سينما وظيفه ى آموزش ندارد؛ سينما تنها قرار است كه در 
مخاطب حّس چيزى را ايجاد كند. در واقع سينما بايد مخاطب 

را تحت تأثير عاطفى قرار دهد.

مدير عامل كانون پرورش خبرداد؛
پرتال جامع كودك راه اندازى مى شود

رييس سازمان صداوسيما با اشاره به كشته شدن تعداد زيادى از حجاج در 
حادثه مناگفت: دولت عربستان تاكنون هيچ توضيحى درباره فاجعه منا ارائه 
ــته است.دكتر محمد  ــلمانان بس نكرده و بايد توضيح دهد چرا راه را بر مس
سرافراز كه در مراسم آغاز پخش 24 ساعته شدن سيماى اردو شبكه سحر 
سخن مى گفت تصريح كرد: حادثه بزرگ منا در روز عيد قربان، عيد مسلمانان 
را به عزا تبديل كرد. وى گفت: اكنون حدود يك هفته از اين حادثه مى گذرد 
و دولت عربستان تاكنون هيچ توضيحى درباره اين فاجعه ارائه نكرده است؛ 
ــلمان در آن جان باختند؛  اما در مقابل، دولتى كه  فاجعه اى كه هزاران مس
بايد خود را مسوول بداند، هيچ توضيحى در اين باره نمى دهد و فقط اعالم

 مى كند كه در حال بررسى اتفاق است. 
ــود در حالى كه  ــم حج، ميلياردها دالر خرج مى ش سرافراز گفت: در مراس
ــكنى هاى دولت سعودى در  امنيت مسلمانان حفظ نمى شود.وى به كارش
ــاره كرد و افزود: دولت عربستان  ــانى به حادثه ديدگان در منا اش امداد رس
اعالم مى كند كه هر سال با دوربين هاى مدار بسته و هلى كوپتر، مراسم حج 
ــچ تصويرى از اين اتفاق و  را كنترل مى كند؛ اما در اين حادثه مى بينيم هي
از دوربين هايى كه نام مى برند دريافت نشده است و حتى وقتى سعى در از 
بين بردن تصاوير ضبط شده كردند، آن ها حتى دوربين هاى حجاجى را كه 

از حادثه تصوير گرفته بودند، ضبط كردند .رييس سازمان صدا و سيما با بيان 
اينكه از دولت عربستان انتظار مى رفت كه راه را براى كمك كردن باز كند، 
گفت: حاجيان زيادى در شرايط بسيار بد و با تشنگى ساعت ها روى زمين  
افتاده بودند و كسى به آن ها كمك نمى كرد و اين سوال وجود دارد كه چرا 

اجازه دادند اين تلفات به شدت باال برود.
ــف جنازه ها  ــازه نمى دهند تكلي ــوال كه چرا اكنون اج وى با طرح اين س
ــيما  ــد روز در صدا و س ــن چن ــا در اي ــد: م ــادآور ش ــود، ي ــخص ش مش
ــالم كرده ايم اما  ــران را چندين بار اع ــاك زائ ــت جنازه هاى پ زمان بازگش
ــا را به ما  ــتان پيكره ــب مى افتد و دولت عربس ــت آن ها هر روز عق بازگش
ــا را به  ــيوه ها، تحويل اين پيكره ــام ش ــواع و اقس ــل نمى دهد و با ان تحوي

تاخير مى اندازد. 
رييس رسانه ملى گفت: اين حادثه از هر جهت تاسف بار است و قابل توجيه 
ــت؛ حادثه اى به اين بزرگى اتفاق افتاده كه از نظر حقوق بشر نيز قابل  نيس
ــده اى زائر يا حتى  ــت؛ چرا كه طبق قوانين بين المللى وقتى ع پيگيرى اس
توريست به كشورى مى روند، آن كشور مسووليت آن ها را از بدو ورود تا زمانى 
كه خارج مى شوند برعهده دارد و بايد پاسخگو باشد.سرافراز در ادامه به رفتار 
سعودى ها پس از اين حادثه اشاره كرد و گفت: رسانه هاى عربستان فرافكنى 
ــيدن و متهم كردن حاجيان و ايرانيان  ــروع به كاريكاتور كش مى كنند و ش
ــل بياورند و يا حداقل  ــاى اينكه عذرخواهى كنند، دلي كرده اند. آن ها به ج
پيكرهاى حجاج را سريع تحويل دهند، دست به اقدامات ديگرى مى زنند و 

هر روز كه مى گذرد، اين اتفاق ابعاد بدترى پيدا مى كند.

پرسش هاى رييس صداوسيما 
از دولت عربستان

ــديد از وضعيت كنونى ــالم نصراهللا پژمان فر،  ضمن ابراز نگرانى ش حجت االس
ــايند دامنه دارى كه در وزارت  ــفانه با اتفاقات ناخوش  وزارت ارشاد گفت: متاس
ارشاد و به ويژه معاونت هنرى در حال روى  دادن است، اين سوال در ذهن متبادر 
مى شود كه چرا ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى در حوزه فرهنگ و هنر ناديده

 انگاشته مى شود.
ــالمى گفت: طى دو  ــاد اس پژمان فر درباره وضعيت فعلى وزارت فرهنگ و ارش
سال گذشته رهبر معظم انقالب بارها به مسوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــان تا به اين حد نبود ه ايم. ايشان  تذكر داده اند و هيچ گاه شاهد ابراز نگرانى ايش
ــائل هنرى تذكر داده اند و حتى در ديدارى كه با مسوالن  بارها در خصوص مس
دولت داشتند، مجددا تذكراتى را به اين وزارتخانه دادند. وى افزود: سه بار تذكر 
صريح معظم له در مورد نمايش تئاترهايى به مضامين و اجراهايى غيرمتعارف 
ــايند دامنه دارى كه در  ــت؟ متاسفانه با اتفاقات ناخوش و نامناسب بيانگر چيس
وزارت ارشاد و به ويژه معاونت هنرى در حال روى دادن است، اين سوال در ذهن 
متابدر مى شود كه چرا ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى در حوزه فرهنگ و هنر 
ــهد مقدس و كالت در مجلس شوراى  ــود؟ نماينده مش ناديده انگاشته مى ش
ــاد دولت يازدهم ــاره به عملكرد معاونت هنرى وزارت ارش ــالمى ضمن اش اس
 تصريح كرد: عمده مشكالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به معاونت هنرى 
ــايند حوزه فرهنگ از طريق همين  اين نهاد بازمى گردد و اكثر اتفاقات ناخوش

معاونت افتاده و مى افتد.پژمان فر ادامه داد: ما از معاونت هنرى وزارت ارشاد هر روز 
خبرهاى عجيب و ناخوشايندى را مى شنويم. يك روز ماجرا سرقت چند ميلياردى 
از گنجينه آثار اين معاونت اتفاق مى افتد و روزى ديگر صحبت از تفاهم شفاهى و 
پنهان كارى معاون هنرى ارشاد در خصوص ديدار بار همسر رييس جمهور اتريش، 
مى شود. هنوز هم ما پاسخ روشنى در خصوص روابط ديپلماتيكى كه شكلى كامال 
شخصى و خارج از چهارچوب  سياسى پيدا كرده،  نگرفته ايم. در همين راستا هم 
ما هنوز پاسخ روشنى در خصوص سفر هياتى از معاونت هنرى و رايزنى هايى كه 
با برخى از مقامات آمريكايى صورت گرفت، نگرفته ايم. وى درباره حلقه مشاوران 
مرادخانى تيمى كه جريان معاونت هنرى را هدايت مى كنند، گفت: من در اين 
باره نمى توانم نظر قطعى بدهم. اما گويا كه هسته مركزى كه امروز تصميم گيرنده 
ــده از دوره ــت، باقى مان ــاد و به ويژه معاونت هنرى اين نهاد اس در وزارت ارش

 عطاهللا مهاجرانى هستند و بسيارى از تصميم هاى مهم وزارت خانه مثل صدور 
مجوز و رايزنى هاى فرهنگى و فعاليت هاى اقتصادى را اين افراد انجام مى دهند. 
البته همان طور كه گفتم هنوز در اين باره به قطعيت نرسيديم و اين موضوع ب

ه طور جد در دست بررسى كميسيون فرهنگى مجلس قرار دارد.پژمان فر خاطر 
نشان كرد: قطعا وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد در باره اين مسائل پاسخگو باشد 
ــخ دهد.اين نماينده مجلس در پايان در پاسخ به اين طرح  و به اين سواالت پاس
سوال كه با توجه به قانون تصدى بيش از يك شغل كه مجلس آن را تصويب كرده، 
ــتغال در دو شغل، مشمول اين قانون نشده  چرا معاون هنرى ارشاد با وجود اش
است، گفت: اطالعات چندانى در اين باره ندارم. اما طى روزهاى آينده با مشورت 
ــى كل كشور، موضع  ــيون قضايى و همين طور سازمان محترم بازرس با كميس

كميسيون فرهنگى را در اين باره اعالم مى كنيم.

عمده مشكالت وزارت ارشاد
به معاونت هنرى برمى گردد



اخبار  خبر كوتاه

ــد كرد  ــي تاكي ــبهات انتخابات ــع ش ــر رف ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــدگاه  ــان دي ــان و بازرس ــران، مجري ــه ناظ ــيم ك ــب باش ــد مراق ــزود: باي و اف
ــتكي در  ــليماني دش ــم س ــل نكنند. قاس ــات دخي ــود را در انتخاب ــخصي خ ش
ــا حضور  ــه ب ــات ك ــى انتخاب ــوزش توجيه ــه اى آم ــت منطق ــتين نشس نخس
ــزد،  ــتان هاى ي ــداران اس ــداران و بخش ــات، فرمان ــتاد انتخاب ــاى س اعض
چهارمحال و بختيارى و اصفهان در فرهنگ سراى شهركرد برگزار شد، با اشاره به 
ــور، اتكا به آرا مردم را از اصول مهم قانون  اهميت انتخابات در مسائل گوناگون كش

اساسي دانست و اظهار كرد: در همه زمينه ها ميزان راي ملت است.
ــالمي ايران بر دو اصل جمهوريت و اسالميت  وي با بيان اينكه نظام جمهوري اس
استوار است، اظهار كرد: اين نظام جمهوريت و اسالميت را پذيرفت و 98 درصد افراد 
به اين شاخصه راي دادند.سليماني افزود: مسووالن هشيار باشند كه اتكا به آراء مردم 
ــي است كه مى طلبد از اين ميراث  يك بحث الهي بوده كه مورد تاكيد قانون اساس
گران بها كه موجب قدرت ملت ماست حراست كنيم.وي بر رفع شبهات انتخاباتي 
تاكيد كرد و افزود: بايد مراقب باشيم كه ناظران، مجريان و بازرسان ديدگاه شخصي 
خود را در انتخابات دخيل نكنند.سليماني با بيان اينكه فرمانداران و بخشداران الزم 
ــند، تصريح كرد:  كانديداها  است با ديگر دستگاه هاي خدماتي مذاكره داشته باش
ــبت به تخريب يك ديگر اقدام نكند و همچنين ستاد  نيز بايد توجيه شوند كه نس
انتخاباتي، هيات نظارت و اعضاي سر صندوق به گونه اي راي گيري كنند كه هيچ 

گونه وهمي ايجاد نشود.

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى 
گفت: در راستاى برگزارى كنگره شهداى استان 1200 نفر از سراسر 

استان در پايگاه اطالعاتى خادمان شهدا ثبت نام كردند.
ــتاى انتشار فراخوان جذب  سيامك سليمانى ، اظهار داشت: در راس
ــهدا در سراسر استان 1200  ــادت هاى ش مقاله و كتاب با عنوان رش
ــهدا در پايگاه  ــاركت در كنگره ش نفر از عالقه مندان به حضور و مش

اطالعاتى خادمان شهدا ثبت نام كردند.
ــهيد استان با حضور  وى افزود: هم زمان با برگزارى كنگره 2400 ش
ــال دفاع مقدس  ــورى از تصوير 10 هزار رزمنده 8 س مسووالن كش
ــانى استاندار  ــود.معاون توسعه مديريت و منابع انس رونمايى مى ش
ــتيبانى  چهارمحال و بختيارى يكى از مهم ترين اقدامات كميته پش
كنگره شهداى استان را شناسايى مديران در دوران انقالب عنوان و 
بيان كرد: در كنگره بزرگ فرهنگى استان مديران دوران انقالب كه 

در استان فعاليت مى كردند نيز دعوت شده اند.
ــه خارج و  ــزار مكاتبه نامه ب ــاره به اينكه بيش از ه ــليمانى با اش س
ــان كرد: در راستاى دعوت  داخل استان انجام شده است، خاطر نش
ــتان  براى حضور در كنگره عظيمى فرهنگى ــاير اس از مسووالن س

ــتان و 2 هزار نامه به سراسر كشور ارسال   استان يك هزار نامه در اس
ــتاى اجراى هرچه باشكوه تر اين كنگره  شده است.وى گفت: در راس
ــتانى و  ــووالن اس ــه حضورى با مس ــش از 5 هزار مالقات و جلس بي

شهرستانى انجام شده است.
معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى 
از تشكيل 7 واحد در كميته پشتيبانى كنگره 2400 شهيد استان خبر 
ــكان،  داد و تصريح كرد: واحد تداركات، واحد حمل و نقل، واحد اس
واحد خدمات از مهم ترين واحدهاى تشكيل شده در كميته پشتيبانى 

كنگره بزرگ فرهنگى استان است.
ــهدا، جمع آورى بيش از 500  ــاخت المان ش سليمانى ادامه داد: س
ــهرها با كمك شهرداران  ــهدا، كدگذارى ورودى ش ــند از ش هزار س
ــاپ تمبر با  ــهدا، چ ــايت خادمان ش ــتان ها، طراحى وب س شهرس
ــاركت سپاه  ــگاه دفاع مقدس با مش ــهدا، راه اندازى نمايش تصوير ش
ــده توسط  ــتان از جمله فعاليت هاى انجام ش ــم(ع) اس قمربنى هاش

كميته پشتيبانى كنگره 2400 شهيد استان است.
وى گفت: در استاى حمل و نقل سريع و راحت تر هم استانى ها براى 
ــوارى و 140  حضور در اين كنگره بزرگ فرهنگى 1100 خودرو س

دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.
ــالروز  ــتان 15 مهرماه هم زمان با س ــهيد اس كنگره بزرگ 2400 ش
ــال وبختيارى با حضور فرمانده  ورود مقام معظم رهبرى به چهارمح
كل سپاه، رييس مجلس شوراى اسالمى و جمعى ديگر از مسووالن 

كشورى و استانى برگزار مى شود.

استاندار چهارمحال و بختيارى:
مجريان ازا عمال ساليق شخصى 

در انتخابات بپرهيزند 
معاون استاندار چهارمحال و بختيارى اعالم كرد؛
ثبت نام 1200 نفر در پايگاه اطالعاتى 

خادمان شهداى استان

معاون وزير جهاد كشاورزى و رييس سازمان جنگل ها،مراتع و منابع طبيعى گفت:طرح هاى 
درختكارى و جنگل كارى در سطح يكصد هزار هكتار در كشور اجرايى مى شود.

خداكرم جاللى،در ديدار با استاندار چهارمحال و بختيارى افزود:اين طرحها،عالوه بر توسعه 
جنگل ها، باعث ايجاد اشتغال مى شود و زمينه اقتصادى درختكارى را افزايش مى دهد.به 
گفته وى،در سالهاى گذشته ميزان درختكارى در كشور به دليل تخصيص نيافتن ،حدود 
30هزار هكتار بود.معاون وزير جهاد كشاورزى تاكيد كرد:مشاركت مردم در حفظ و صيانت 
از جنگل هاى بسيار موثر است و اين سازمانى يكى از برنامه هاى راهبردى خود را مشاركت 

بخشى مردم مى داند
جاللى ،جلوگيرى از فرسايش خاك و توسعه درختكارى و جنگل ها را بسيار مهم دانست 
ــن مردم و منابع  ــته حدود يك ميليون هكتار اراضى اختالفى بي ــه دهه گذش و گفت:از س
ــال 98 حدود 240 هزار شكايت  طبيعى ،به مردم بازگردانده شده است.به گفته وى، از س
ــد و 120 هزار شكايت در  ــد كه براى 120هزار شكايت راى صادر ش در اين زمينه ثبت ش
ــتاندار چهارمحال و بختيارى نيز گفت:طرح هاى آبخيزدارى اين  ــى است.اس دست بررس
ــت و حتى در اين زمينه از وزارت  ــيار مهم اس سازمان در جلوگيرى از فرسايش خاك بس
نيرو نيز جلوتر است.قاسم سليمانى دشتكى،اين استان را يكى از مهمترين مناطق توسعه 
گياهان دارويى دانست و گفت:در اين زمينه 300هكتار به جوانان دانش آموخته كشاورزى 
ــد.مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى  براى توسعه كشت گل محمدى اختصاص داده ش
چهارمحال و بختيارى، نيز از صدور راى به نفع بيت المال در مهمترين پرونده زمين خوارى 
ــت افزود: با ــيدگى خبرداد.على محمدى مقدم، در اين نشس ــال رس استان پس از 20 س

ــتان در مهمترين و  ــوراى حفظ بيت المال اس ــاى اداره كل منابع طبيعى و ش  پيگيرى ه
ــاس ترين پرونده اختالفى اين اداره كل با تعدادى از متصرفان، سه هزار و 200هكتار  حس
ــت.وى تصريح كرد:بر اساس راى كميسيون ماده  از اراضى ملى به دامان بيت المال بازگش
واحده ميزان اراضى مستثنيات اشخاص به 2285,1 هكتار افزايش يافت و در پى اعتراض 
ــماره 490/78 ميزان  ــيون ماده واحده در سال 78 طى دادنامه ش اشخاص به راى كميس
ــت: اداره  ــد.محمدى مقدم بيان داش 3114,9 هكتار از اراضى ملى پالك مذكور متنزع ش
ــتندات الزم مبنى بر ملى بودن بخشى از اراضى متنزع  كل منابع طبيعى استان با ارائه مس
ــعبه نخست دادگاه  ــمه به اين راى اعتراض كرد و پرونده به ش ــده پالك 143 يان چش ش
ــعه و همكارى حفظ و حراست از  ــت راهكارهاى توس تجديد نظر ارجاع شد .در اين نشس
جنگل هاى چهارمحال و بختيارى با مشاركت بخشى افراد محلى مورد ارزيابى و بررسى قرار 

گرفت.
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مديركل مديريت بحران چهارمحال وبختيارى:

800 ميليارد ريال اعتبار
 در استان توزيع شد

مديركل مديريت بحران چهارمحال و بختيارى گفت: 800 ميليارد ريال اعتبار 
از محل مديريت بحران به 325 پروژه در سطح استان اختصاص يافته است.ستار 
فرهادى  اظهار داشت: بايد دستگاه هاى اجرايى استان هر چه سريع تر پروژه هاى 
ــارات را حركت از  ــروع كنند.وى هدف توزيع اين اعتب خود را در اين زمينه ش
مديريت بحران به سمت مديريت ريسك عنوان كرد و افزود: در 3 سال گذشته 
450 پروژه با هدف مقاوم سازى و تقويت زيرساخت ها به ويژه در حوزه راه ها انجام 
شده است.مديركل مديريت بحران چهارمحال وبختيارى توجه دستگاه هاى 
اجرايى استان به هفته ايمنى در برابر زلزله و بالياى طبيعى را ضرورى دانست و 
بيان كرد: اين مساله يكى از مالك هاى ارزيابى استان ها و تخصيص اعتبار براى 
ــتگاه هاى استان نسبت به تشكيل  آن ها است.فرهادى خاطر نشان كرد: دس
ــترى داشته باشند چرا كه تا  كارگروه ها در زمينه مديريت بحران اهتمام بيش
يك ماه آينده حوادث استان ها و اقدامات كارگروه ها و اعضاى آن ها به صورت 
ــود.وى با بيان  ــور رصد و ارزيابى مى ش آنالين و روزانه از مديريت بحران كش
اينكه تكميل مسيل شهر سامان نيازمند تأمين اعتبار است، تصريح كرد: سال 
گذشته خسارت سرمازدگى در باغات اين شهرستان 250 ميليارد ريال برآورد

 شده است.

اجراييه
7/24 شــماره اجراييــه: 9410420351100164 شــماره پرونــده: 
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درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  9410090351101052 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9409970351100371 محكــوم عليه  حيدر 
اسماعيل زاده مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد و بيست 
و دو ميليون و هفتصد و نود و نه هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ سه ميليون و پانصد و هشتاد و سه هزار و نهصد و هفتاد ريال بابت 
هزينه دادرسى به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
يعنى مورخ 93/7/5 لغايت زمان وصول آن بر اســاس شاخص نرخ تورم 
كاال كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم گرديده در حق 
محكوم له، محمد رضا غياثى اصفهانى به نشــانى شهرستان اصفهان، خ 
حكيم بازار قلندرها جنب سراى فيل بزرگ پ 111 تريكو مهديه و پرداخت 
مبلغ 6/139/950 ريال به عنوان نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت و 
اجراى احكام مكلف است در زمان اجراى دادنامه خسارت تاخير تاديه را 
محاسبه و نسبت به استيفاى حقوق خواهان اقدام نمايد  راى صادره غيابى 
است. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليكن براى فرار در پرداخت اموال خــود را معرفى نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-

عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به 
قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 
و همچنين مفاد قانون نحوه اجــراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 
1377 توجه نمائيد.م الف:17669  مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

7/127 شــماره صادره: 1394/03/105320 نظر به اينكــه تحديد حدود 
ششــدانگ قطعه زمين پــالك شــماره 240 واقع در مزرعــه خدور 118 
اصلى دهستان برزاوند اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نام دولت جمهورى اســالمى ايران به نمايندگى وزارت 
جهاد كشاورزى در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن 
به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يك شــنبه مورخ 
1394/8/3 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهــد آمد، لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1394/7/11 م الف 752 رئيس ثبت 

اسناد و امالك اردستان 
تحديد حدود اختصاصى

7/147 شــماره صادره: 1394/03/103204 نظر به اينكــه تحديد حدود 
ششــدانگ قطعه ملك مزروعى پالك شــماره 646 واقــع در كوى محال 
اردســتان يك اصلى دهستان گرمســير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق 

ســوابق و پرونده ثبتى به نام احمد على اميرى پــور فرزند فتح اله و غيره 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديــد حدود قانونى آن بــه عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه مورخ 1394/8/3 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1394/7/11 م الف 748 رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان 
حصر وراثت

7/129 آقاى داريوش پارساى قاســمى داراى شناسنامه شماره 723 به 
شرح دادخواســت به كالســه 145 -94 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ايراندخت بهادرانى 
باغبادرانى بشناسنامه 31 در تاريخ 1394/6/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر اســت به: 1- داريوش 
پارساى قاســمى ش.ش 723 همسر متوفى 2- شــهرام پارساى قاسمى 
ش.ش 103 فرزند متوفى. 3- شيبان پارســاى قاسمى ش.ش 125 فرزند 
متوفى 4- سپيده پارســاى قاســمى ش.ش 6273 فرزند متوفى. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف741 رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

7/130 آقاى فتح اله اميرى چرمهينى داراى شناسنامه شماره 42 به شرح 
دادخواســت به كالســه 143 -94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان راضيه اميرى چرمهينى 
بشناسنامه 1160172587 در تاريخ 92/3/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته  ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر اســت به: 1- ابراهيمى 
قديمى چرمهينى ش.ش 79 همســر متوفى 2- ســاجده قديمى چرمهينى 
ش.ش 1276459068 فرزند متوفى 3- فتح اله اميرى چرمهينى ش.ش 42 
پدر متوفى 4- كبرى قاســميان چرمهينى ش.ش 85 مادر متوفى . اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در  يك نوبت يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف736 رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف باغبادران 
اخطار  اجرائى

7/132  شــماره 93-965 به موجب راى شــماره 95-94/2/21 حوزه24 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
مجيد روغنى مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ دو ميليون و 
سيصد و چهل هزار تومان به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست (93/12/17) تا زمان اجراى حكم و پرداخت هزينه نشر آگهى 
و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل در حق خواهان مهرى باباصفرى 
زمانى به وكالت مصطفى ملكيان به نشانى اصفهان خ هشت بهشت غربى، 
حد فاصل بزرگمهر و گلزار، ســاختمان وكال، دفتر وكالت آقاى حميديا و 
پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 18491 دفتر شــعبه 24 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/133  شــماره 94-14ش 12 به موجــب راى شــماره 94/3/23-372 
حوزه12 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه  ميثم قيصريــان نجف آبادى مجهول المكان محكوم اســت 
به: پرداخت مبلغ ســى و دو ميليون ريال وجه چك هاى شماره 339767-

93/10/5 و 336797-93/11/5 و 336795-93/9/5 و 93/8/5-336794 
عهده بانك ســپه بابت اصل خواســته و مبلغ 270000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (تاريخ 
هاى فوق) تا تاريخ اجراى حكــم در حق خواهان ســعيد نصرآزادانى به 
نشانى اصفهان، خ آتشگاه، خ قدس، كوى آزادگان، خ پارك، كوى عرفانى 
پ7 صادر و اعالم مى گردد و هزينه نيم عشر حق االجراى. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 18492 دفتر شــعبه 12 

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/134  شــماره 94-22 ش14 به موجــب راى شــماره 94/3/27-483 
حوزه14 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه 1- عباس ملك پور 2- حبيب اله مداحيان هر دو مجهول المكان 
محكوم است به: فسخ و اقاله معامله مورخ 71/10/10 در خصوص كاميون 
شماره 31724 تهران ج در حق محكوم له امير زوارى به نشانى اصفهان خ 
نيكبخت روبروى دادگسترى، رايان تكثير و نيم عشر حق االجرا طبق مقوم 
دادخواست به مبلغ ده ميليون ريال. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يا 
معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 18493 دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/135  شــماره 93-613 ش 22 به موجب راى شــماره 94/3/19-200 
حوزه22 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه ندا پالشى مجهول المكان محكوم اســت به: حضور در يكى 
از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى اتومبيل سوارى پژو 206 مدل 
1389 به شماره شــهربانى 129 س 87 به شماره موتور 14189016789 
به نام خواهان مژده مسيحى و كاوه شمس آزادگان به نشانى اصفهان، خ 
22 بهمن، چهارراه حمزه اصفهانى، ك شــمس، پ13. رديف اول و رديف 
دوم ادعائى ندارد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميســر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 18498 دفتر شــعبه 22 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/136  شــماره 94-76 به موجب راى شــماره 208-94/3/31 حوزه26 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
فرانك اسمعيل زاده سودجانى مجهول المكان محكوم است به: انتقال سند 
قطعى يك دستگاه خودروى سوارى پژو 206 مدل 1381 به شماره انتظامى 
53-723 ج12 و پرداخــت 270/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق 
محكوم له رضا حاتمى به نشانى اصفهان، بهارستان، خ الفت خ كوهسار، 
پ 358 و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يا 
معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 18499 دفتر شعبه 26 مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/137  شماره 93-1749 به موجب راى شماره 2156-93/12/28 حوزه 
45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محمدرضا كالهدوزان مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 
سى و چهار ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته و صد و شصت 
و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 90/10/10 لغايت زمان اجراى 
حكم در حق محكوم له على مظاهرى با وكالت خانم عاطفه باقريان به نشانى 
اصفهان خيابان شيخ صدوق شــمالى جنب گالرى مبل پارس و نيم عشر 
دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 18503 

دفتر شعبه 45 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/138  شماره 93-2209 به موجب راى شــماره 537-94/4/3 حوزه45 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
رامش محمدى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 8/800/000 
ريال به انضمام تاخير  در تاديه 93/12/25 تقديم دادخواســت و پرداخت 
مبلغ 285/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له مجيد معين به 
نشــانى اصفهان خيابان 24 مترى كوچه بهار بن بست ميالد پالك 413 و 
نيم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميســر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 18504 دفتر شــعبه 45 مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان 

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى 
 شهيد استان خبر 
ــكان،  داد و تصريح كرد: واحد تداركات، واحد حمل و نقل، واحد اس
واحد خدمات از مهم ترين واحدهاى تشكيل شده در كميته پشتيبانى 

ــهرها با كمك شهرداران  ــهدا، كدگذارى ورودى ش ــند از ش هزار س
ــاپ تمبر با  ــهدا، چ ــايت خادمان ش ــتان ها، طراحى وب س شهرس
ــاركت سپاه  ــگاه دفاع مقدس با مش ــهدا، راه اندازى نمايش تصوير ش
ــده توسط  ــتان از جمله فعاليت هاى انجام ش ــم(ع) اس قمربنى هاش

وى گفت: در استاى حمل و نقل سريع و راحت تر هم استانى ها براى 

ــالروز   مهرماه هم زمان با س
ــال وبختيارى با حضور فرمانده  ورود مقام معظم رهبرى به چهارمح
كل سپاه، رييس مجلس شوراى اسالمى و جمعى ديگر از مسووالن 

مديركل دامپزشكى استان چهارمحال و بختيارى با توصيه به هم استانى ها به استفاده 
از مرغ سبز، فرهنگ سازى و آموزش مردم در زمينه اثرات مفيد استفاده از اين محصول 

را خواستار شد.
ــتان از  ــانه و مطبوعات اس ــت خبرى با اصحاب رس «عبدالمحمد نجاتى» در نشس
فعاليت هاى دامپزشكى استان در راستاى حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
خبر داد و هم استانى ها را به استفاده از مرغ سبز توصيه كرد.وى علت استقبال نكردن 
مصرف كنندگان استان از مرغ سبز را عدم آگاهى آنان از مزاياى اين محصول دانست و 
افزود: هرچند اين نوع مرغ با قيمت باالتر نسبت به ساير فرآورده هايى از اين دست عرضه 
مى  شود؛ اما از كيفيت مطلوب ترى برخوردار است.نجاتى با بيان اين كه اين محصول 
در اصفهان با اقبال مواجه شده است، فرهنگ سازى و آموزش مردم در زمينه ى اثرات 
مفيد استفاده از مرغ سبز را خواستار شد.وى در ادامه به برنامه  هاى نظارتى اين اداره كل 
در خصوص ارائه مرغ با وزن 1800 گرم نيز اشاره و خاطرنشان كرد: مرغ هاى پرورشى 
ــد نمى كنند بلكه از نظر ژنتيكى مستعد  در مرغدارى هاى استان با آنتى بيوتيك رش
ــتفاده نكردن از مرغ هاى عرضه شده با  گوشتى شدن هستند.نجاتى با توصيه به اس

ــد طبيعى خود را  وزن باالتر، افزود: مرغ هايى با وزن 1800 گرم در مدت 42 روز رش
گذرانده اند؛ اما مرغ هاى با وزن بيشتر مدت زمان بيشترى را در مرغدارى ها بوده و از اين 
رو مستعد ابتال به بيمارى ها هم هستند.مديركل دامپزشكى استان كشتار در روستاهاى 
بارده و كاج را نيز يادآور شد و تصريح كرد: اين كشتار زير نظر دامپزشكى انجام نمى شود 
و از نظر دامپزشكى تائيد شده نيست اما براى ساماندهى كشتار در اين روستاها اقداماتى 
انجام شده است.وى با بيان اين كه ما تنها بر كشتارهاى، كشتارگاه ها نظارت مى كنيم، 
افزود: كشتارگاه دام صنعتى فرخ شهر با اعتبارى بيش از 200 ميليارد تومان در حال 
ساخت است كه اميدواريم تا پايان سال به بهره بردارى برسد.نجاتى هم چنين از اقدامات 
دامپزشكى استان در روستاهاى سلم، خراجى و سرتشنيز هم خبر داد و گفت: هم اكنون 

كشتار مورد نياز اين روستاها در كشتارگاه جونقان انجام مى شود.
وى با تأكيد بر سالمت حاكم بر محصوالت توليدى در استان، اظهار كرد: بيمارى هاى 
ــقط جنين و  ــه از طريق س ــق محصوالت بلك ــه تنها از طري ــى نظير تب مالت ن دام
ــود از  ــردم توصيه مى ش ــود و از اين رو به م ــل مى ش ــا دام هم منتق تماس دامدار ب
ــتوريزه كه در كارخانه هاى توليدى با روش هاى مناسب استريليزه و  محصوالت پاس
ــاره به كنترل دام عشاير در گلوگاه ها و  پاستوريزه شده اند، استفاده كنند.نجاتى با اش
مناطق قابل شناسايى، به عشاير هم توصيه كرد دامپزشكى هاى مقصد حركت خود را 

از حضور خود آگاه كرده و گواهى سالمت دام دريافت كنند.

مرغ هاى 1800 گرمى بخريد

طرح هاى درختكارى در 
يكصد هزار هكتار از اراضى 

كشور انجام مى شود
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 محقق ارشد انستيتو علوم سياره اى آمريكا گفت: اكنون بايد به ادامه جدى تر تالش ها براى 
ــخه روباتيكى در منظومه شمسى و  توسعه اكتشافات به وسيله اعزام انسان و همچنين نس
ــا تاييد كرده كه در مريخ آب وجود دارد. اين  به خصوص مريخ فكر كرد. مهدى پيرگزى ناس
خبر آنقدر مهم بود كه در دو روز گذشته دانشمندان شناخته شده جهان در عرصه نجوم به 
اظهار نظر در اين زمينه پرداخته اند. دانشمندان آژانس فضانوردى آمريكا (ناسا) با استفاده از 
داده هاى به دست آمده از مدارگرد شناسايى كننده مريخ اعالم كردند كه در برخى فصول در 
اين سياره مرموز آب جارى وجود دارد، هر چند اين آب خالص نبوده و به ميزان قابل توجهى 
تركيبات نمكى در خود دارد.اين كشف تاريخى نه تنها خبر خوشحال كننده اى براى آن دسته 
از دانشمندان و مردم عالقه مند به جستجوى حيات ميكروبى در مريخ است بلكه راه را براى 

اعزام نخستين گروه از انسان ها به سياره مرموز هموار مى سازد.
«ويليام هارتمن» دانشمند ارشد انستيتو علوم سياره اى آمريكا از جمله چهره هاى برجسته 
ــوب مى شود كه مقاالت و  ــده بين المللى در عرصه نجوم و علوم فضايى محس و شناخته ش
كتاب هاى متعددى در زمينه توسعه اكتشافات فضايى در گوشه و كنار منظومه شمسى و اعماق 
فضا ارائه كرده است. ضمن اشاره به اهميت تاييد وجود جريان آب شور در مريخ توسط آژانس 
فضانوردى آمريكا، به تشريح چشم انداز پيش رو و اهميت اعزام نخستين گروه از انسان ها به 
مريخ پرداخته است. آيا مى توان گفت كه تاييد وجود آب شور در مريخ نشانه روشنى مبنى 

احتمال وجود حيات در اين سياره باشد؟
بله. قطعا نشانه هاى روشنى مبنى بر وجود حيات در گذشته مريخ وجود دارد. حتى مى توان 
گفت در حال حاضر نيز شانس وجود حيات در سياره مرموز باالست. تا آنجاكه ما اينجا در زمين 
ــروع و ادامه حيات ضرورى به نظر مى رسد. داده هاى  و درباره آن مى دانيم آب مايع براى ش
جديد به دست آمده از مريخ و تركيب آن با آنچه كه پيشتر درباره اين سياره مى دانستيم گوياى 
يك واقعيت مهم است، آب در مريخ و به شكل يخ زيرسطحى و مقدارى هم به شكل آب يخ در 

تركيب با يخ دى اكسيدكربن در نواحى قطبى اين سياره «قطعا» وجود دارد.
بنابراين به طور نمونه مى توان گفت اگر فعاليت هاى زمين حرارتى زيرسطحى در مريخ وجود 
داشته باشد ( اين نكته منطقى به نظر مى رسد زيرا گدازه هاى آتشفشانى جوانى در اين سياره 
ــت)، پس مى توان وجود حوضچه هايى از آب مايع زيرسطحى را در مريخ  شناسايى شده اس
پيش بينى كرد. قطعا دور از ذهن نخواهد بود كه اين حوضچه ها سر از سطح مريخ درآورده و 

شريان هايى از آب مايع در سياره سرخ به جريان افتد.
دانشمندان ناسا چگونه از وجود آب شور در مريخ مطمئن شده اند؟

تا آنجا كه من آگاه هستم دانشمندان ناسا رگه هاى مربوط به جارى بودن آب در سطح مريخ 
ــتان هاى مختلف سياره سرخ شكل  ــى دقيق قرار داده اند. اين رگه ها در تابس را مورد بررس
ــود اين است كه طيف سنج گرفته اند. آنچه كه به عنوان نكته اى جديد در نظر گرفته مى ش

ــايى كننده مريخ) وجود رطوبت و «پريكلورايت» نهفته در آن را شناسايى   (مدارگرد شناس
كرده است. در نتيجه مى توان گفت در مريخ جريان تازه آب شور وجود دارد و نبايد لزوما آن را 

به رسوبات مربوط به گذشته مرتبط دانست. 
چيزى كه بيش از هر چيز توجه دانشمندان ناسا را به خود جلب كرده آبراهه هاى 

سطح اين سياره است. چه نظرى در اين باره داريد؟
ــباهت زيادى به ــى قرار داده ام كه ش ــته آبراهه هايى را در ايسلند مورد بررس من در گذش

 نمونه هاى مربخى دارد. البته بايد گفت كه آبراهه هاى مريخ ساختار سه بعدى چشمگيرترى 
دارند زيرا در آنها شاهد كانال هاى فرسايش يافته قابل توجهى هستيم. يادمان نرود كه در مريخ 

آبراهه هاى بزرگ و عميقى ناشى از جريان آب شور كشف شده است.
و حاال كه وجود جريان هاى متناوب آب در مريخ تاييد شد قدم بعدى چيست؟

اكنون بايد به ادامه جدى تر تالش ها براى توسعه اكتشافات به وسيله اعزام انسان و همچنين 
ــى و به خصوص مريخ فكر كرد. يك ماموريت ساده  ــخه روباتيكى آن در منظومه شمس نس
ــگر روباتيكى در دل يكى از اين رگه هاى آبى باشد تا جريان آب  مى تواند فرونشاندن كاوش

مايع در آنها كشف شود.
ــد كه در آنها پروژه هاى   اما در مقياس كالن، مى توان ماموريت هاى بين المللى را متصور ش

تكنيكى مهمى عملياتى مى شود. فكر مى كنيد پرتاب كاوشگرى به مريخ كه حاصل همكارى 
(علمى) ايران و آمريكا و حتى نتيجه همكارى ايران، روسيه، آمريكا و اروپا باشد جالب نخواهد 

بود؟

اخبار اخبار

معاون وزير نفت خبر داد؛
اصالح نظام پژوهش و فناورى نفت

ساخت كاوشگر هوشمندتر ناسا 
براى بررسى مريخ در 2020

واژگان دشوار علمى به فارسى 
تبديل مى شوند

معاون وزير نفت گفت: صنعت نفت ايران نيازمند اصالح نظام پژوهش 
و فناورى و تجديد نظر در نظام مهندسى است تا بتوان بين تحقيقات 

و توسعه رابطه برقرار كرد.
ــش بين المللى  ــم افتتاحيه دومين هماي محمد رضا مقدم در مراس
ــف نظام جامع  ــت: پس از تعري ــه نفت و گاز گف فرصت هاى فناوران
پژوهش و فناورى حدود يك تريليون و 500 ميليارد تومان پروژه براى 
اجرا تعريف شد اما اينكه چه تعداد از اين پروژه به خلق فناورى و جلب 

كارآفرينى تبديل شده سوالى است كه بايد به آن پاسخ داده شود.
وى با تاكيد بر اينكه صنعت نفت ايران نيازمند برنامه ريزى و اصالح 
ــان كرد: بدون برنامه ريزى ــت خاطرنش نظام پژوهش و فناورى اس

 نمى توان به رويش ايده ها در اين حوزه اميدوار بود.
ــدن  معاون پژوهش و فناورى وزارت نفت با انتقاد از روند طوالنى ش
ــور گفت: پروژه هايى كه در اين حوزه  اجراى پروژه هاى نفتى در كش
ــده آن است و  انجام مى دهيم اغلب طوالنى تر از زمان پيش بينى ش
ــدت مى كاهد اين در  ــاله ارزش هاى اقتصادى پروژه را به ش اين مس
حالى است كه در دنيا زمانى كه پروژه اى تعريف و اجرا مى شود هم در 
فرآيند و هم در مصرف مواد شاهد كاهش مصرف هستيم كه در نهايت 
منجر به افزايش ارزش هاى اقتصادى پروژه مى شود و اين موضوع در 

ايران برعكس است.
ــراوان عنوان كرد و  ــى نفت را داراى چالش هاى ف وى حوزه مهندس
گفت: در حوزه انتقال تكنولوژى هيچ يك از پروژه ها با موفقيت دنبال 
ــاس نيازمند تجديد نظر در نظام مهندسى نفت  نمى شود. بر اين اس
ــمت توجه به بخش باالدستى نفت  هستيم؛ بايد نظام مهندسى به س

حركت كند.
ــت توجه به  ــده اس ــور انجام ش ــدم آنچه تاكنون در كش به گفته مق
تاسيسات سطح االرضى و تاسيسات پتروشيمى است و نظام مهندسى 
نفت كشور به سمت پايين دستى در حركت است كه اين هيچ ارزشى 

ندارد. 
ــم بين بخش تحقيقات  معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه بايد بتواني
ــر دهيم گفت: نظام  ــعه ارتباط برقرار كنيم و رويكردها را تغيي و توس
ــيب شناسى جدى در بخش  پژوهش و فناورى نفت نيازمند يك آس
ــه عنوان مهم ترين  ــود دارد تا بتوانيم از اين انرژى ب پروژه هاى موج

مبحث توسعه كشور استفاده كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه با رفع تحريم ها آينده خوبى در انتظار صنعت نفت 
كشور است گفت: بسيارى از مشكالتى كه براى ما حادث شد و آثارش 
هم اكنون در سيستم هاى نفتى ديده مى شود مربوط به تحريم هاى 

گذشته بوده است.
مقدم با تاكيد براينكه تمامى اقتصادهاى توسعه يافته در دنيا در حوزه 
انرژى سرمايه گذارى وسيعى كرده اند بر لزوم به دست آوردن ارزش 
ــور و فرصت هاى فناورانه اكتشاف گاز  واقعى منابع نفت و گاز در كش

تاكيد كرد.

كار ساخت كاوشگر بعدى سوخت هسته اى ناسا كه قرار است در سال 2020 
به سياره سرخ ارسال شود، آغاز شده و از هوش بيشترى نسبت به مريخ نورد 

كنجكاوى برخوردار خواهد بود.
سيستم كلى اين مريخ نورد سنگين تر است. چرخ هاى اين كاوشگر سنگين تر 
بوده و بدنه آن كمى بلندتر شده است. مهندسان اين پروژه قصد دارند سيستم 
تحرك مريخ نورد را تغيير داده و چگونگى تعامل آن را با زمين بررسى كنند. 
چيزى كه گروه مارس 2020 مستقيما با آن مواجه هستند، موضوع چرخ ها 
است. كاوشگر كنجكاوى با ساييدگى و پارگى بر روى چرخ هايش درگير بوده 
ــگر آينده، برخوردارى از دستگاه هايى در  است. از ديگر نكات قوت اين كاوش
ــترى بر روى زمين  ــبت به كنجكاوى از سرعت بسيار بيش مريخ است كه نس

پيچيده اين سياره برخوردار خواهد بود.
با نصب يك پردازنده خارجى براى اجراى الگوريتم ناوبرى خودكار، مريخ نورد 
مارس 2020 مى تواند حركت كرده و زمان كمترى را صرف فكر كردن در مورد 
حركت كند. به گفته مهندسان، اجراى اين تغييرات و اقدامات ديگر، راندمان 
ماموريت را از ميزان 55 تا 80 درصدى كاوشگر كنجكاوى تا 95 درصد براى 

ربات مارس 2020 افزايش داد.

ــعه فرهنگ علم، فناورى و اقتصاد دانش بنيان از ايجاد   دبير ستاد توس
ــراى ارجاع به  ــايى واژگان علمى ب ــع آورى و شناس دفترى جهت جم

فرهنگستان ادب فارسى خبر داد.
پرويز كرمى گفت: طى در خواستى كه از سوى معاونت علمى به رييس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى در خصوص واژه گزينى علمى داشتيم، 
ــى، دانشگاه ها و مراكز علمى  مقرر شد تا واژگان علمى از مراكز پژوهش

توسط معاونت علمى جمع آورى شوند.
وى با بيان اينكه اين موضوع باعث انجام يك كار مشترك بين معاونت 
ــود، ادامه داد: قرار  ــتان ادب فارسى مى ش علمى و فناورى با فرهنگس
ــعه فرهنگ علم، فناورى و اقتصاد دانش  ــتاد توس است دفترى را در س
ــط اعضاى اين دفتر واژگان علمى را شناسايى و  ــكيل  و توس بنيان تش
جمع آورى كنيم. كرمى در ادامه افزود: بعد از جمع آورى، واژگان علمى 
به فرهنگستان ادب فارسى ارجاع داده مى شود تا واژه گزينى توسط يك 
گروه متشكل از 5 تا 7 نفره انجام بگيرد. در نهايت واژگان دشوار علمى 

به كلمات فارسى تبديل مى شوند.
ــعه فرهنگ علم، فناورى و اقتصاد دانش بنيان گفت:   ــتاد توس دبير س
ــالن  ــور در تاريخ 21 تا 23  مهر ماه در س نهمين همايش نخبگان كش
اجالس سران برگزار مى شود.همچنين اختتاميه جشنواره دانش آموزى 

دريا در 21 و 22 مهر ماه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

تشريح جزئيات كشف آب در مريخ؛

 نوبت اعزام انسان 
به مريخ فرا رسيد

اخطار  اجرائى
7/139  شماره 93-1512 به موجب راى شماره 109-94/1/29 حوزه45 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محسن اسالمى فارســانى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
مبلغ 3/500/000 ريال بابت اصل خواســته و 160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و نشر آگهى احتســاب آن بااجرا و خســارت تاخير در تاديه از 
تاريخ سررســيد چك 93/8/1 لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له 
مجيد معين  به نشانى اصفهان خيابان 24 مترى كوچه بهار بن بست ميالد 
پالك 413 و نيم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 18505 دفتر شــعبه 45 مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/140  شــماره 93-467 به موجب راى شماره 705-93/7/30 حوزه 17 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
احمد اميرى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت بيست ميليون و پانصد 
هزار ريال اصل خواســته و يكصد و نود و پنج هزار ريال هزينه دادرسى 
و هزينه هاى نشر آگهى تا حصول نتيجه و خسارات تاخير تاديه از تاريخ 
93/5/18 لغايت اجراى كامل حكم در حق خواهان عبدالرسول آقاعليان به 
نشانى اصفهان دستگرد برخوار خ بهشت پ 1 و نيم عشر حق االجرا در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 18511 

دفتر شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/141  شــماره 94-41 به موجب راى شــماره 211-94/4/14 حوزه41 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه ايمان حق شناس مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ دو 
ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دويست و هشتاد 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى وخسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد 86/1/30 تا زمان اجراى حكم بر اساس آخرين شاخص 
بانك مركزى در حق خواهان مصطفى ملكيان فرزند عبدالرسول به نشانى 
اصفهان خ وحيد قبل از حسين آباد ساختمان بيمه آسيا و همچنين نيم عشر 
حق االجرا صادر مى گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 18513 دفتر شــعبه 41 مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/142  شماره 94-206 به موجب راى شماره 536-94/3/31 حوزه پنجم 

شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه برقعلى نظرى بندانى فرزند نجفعلى مجهول المكان محكوم اســت به: 
پرداخت بيست و ســه ميليون و هفتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال هزينه دادرســى و هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 93/9/23 تا زمان اجراى حكم در حق 
محكوم له رامبد خدابنده لو فرزند حسنعلى به نشانى خ امير كبير انتهاى خ 
پرتو جنب گاراژ ساكو يدك تريلر خدابنده لو و همچنين نيم عشر حق اجرا 
در حق اجراى احكام شــوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 18516 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/143  شــماره 94-253 به موجب راى شماره 471-94/3/31 حوزه 33 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
منصور شهسوارى فرزند مهدى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
مبلغ 13/938/755 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 190/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 94/2/17 
لغايت زمان وصول و پرداخت مبلغ 840/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه در حق محكوم له على اكبر اسماعيلى فرزند حسنعلى به نشانى 
اصفهان، ملك شهر، شــهرك نگين، 16 مترى فيروز پالك 4 و پرداخت نيم 
عشــر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميســر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 18537 دفتر شــعبه33 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/145  شــماره 93-546 به موجب راى شماره 815-93/8/28 حوزه 17 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
مجتبى كودآبادى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت  دوازده ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال هزينه دادرسى 
و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك (92/1/20) لغايت اجراى 
كامل حكم در حق خواهان سعيد مشابى آزادانى به نشانى اصفهان خ امام 
خمينى، خ عطاء الملك بلوك 33 گروه صنعتى ثمين ولوو و نيم عشــر حق 
االجراء در حق دولــت. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 17518 دفتر شــعبه 17 حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
اخطار  اجرائى

7/146  شــماره 94-557 به موجب راى شماره 715-93/7/30 حوزه 17 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
روح اله احمدى دل اميرى مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ 
هشت ميليون و هفتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد و 
پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و خسارت تاخير از 89/3/30 لغايت اجراى حكم در حق محكوم له ابراهيم 
اسماعيلى به نشانى اصفهان، خ هاتف، كوچه يخچال، مقابل مدرسه و نيم 
عشر حق االجرا در حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 17952 دفتر شعبه 17مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اجراييه

7/144 شــماره اجراييــه: 9410420361700288 شــماره پرونــده: 
9409980361700019 شــماره بايگانــى شــعبه:940019  بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  9410090361702244  و 
شــماره دادنامه غيابــى مربوطــه 9409970361700524 محكوم عليه  
آمنه ايليا فرزنــد مجتبى مجهول المكان محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ  
(275/000/000) ريال بابت اصل خواســته (وجه چك شماره 286686-
93/5/31) و نيز مبلغ 16/285/000 ريال به عنوان خسارات دادرسى شامل 
هزينه هاى دادرسى نشرآگهى و حق الوكاله وكيل در مرحله بدويطبق تعرفه 
و خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد لغايت هنگام پرداخت بر اساس 
شاخص اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان احمدرضا پوريا 
فرزند محمد به نشــانى اصفهان خيابان آتش فرشادى 7، پالك 66، واحد 
3  با وكالت آقاى احسان ايزدى دهنوئى فرزند حجت اله به نشانى خيابان 
شيخ صدوق جنوبى ساختمان برج طبقه اول واحد 1 دفتر آقاى عباسعلى 
شبانى و نيز پرداخت حق االجراى دولتى به مبلغ (14/564/250) ريال در 
حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد 
اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد 
به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 
و همچنين مفاد قانون نحوه اجــراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 
1377 توجه نمائيد.م الف:18541  مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 28 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

كالسه پرونده: 119/94 شماره دادنامه: 322-94/5/12 مرجع رسيدگى: 
شعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه نيكزاد به نشانى 
اصفهان، خ پروين، كوچه 51 ساختمان نيكان واحد 5 وكيل سهيال بيرانوند 
به نشانى فريدن بلوار طالقانى دفتر وكالت خوانده: رضا طاهرى مجهول 

المكان خواســته: مطالبه مبلغ بيســت ميليون ريال بابت يك فقره چك به 
شماره 630622 -90/12/25 به انضمام كليه خسارات وارده قانونى اعم 
از هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه  مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد راى 
قاضى شــورا در خصوص دعوى فاطمه نيكزاد به طرفيت رضا طاهرى 
بخواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه چك به شماره 630622-

90/12/25 عهده بانك ملى به انضمام خســارات قانونى، با توجه به بقاى 
اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى 
بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در  جلسه 
رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه ارائه ننموده بر 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 519 
و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 296/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى و همچنين خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ 
وصول كه محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى بر 
عهده اجراى احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد. م الف 16152دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان  اصفهان 
ابالغ راى 

كالسه پرونده: 1207/93 ش33 شــماره دادنامه: 1574-93/9/27 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضى 
عليشــاهى به نشــانى اصفهان، دروازه دولت، ابتداى خ چهارباغ عباسى، 
كوچه كازرونى، ساختمان كازرونى خواندگان: 1- فرهاد كبيرى سامانى 
2- جعفر داوودى هر دو مجهول المكان خواسته: مبلغ 39/000/000 ريال 
بابت يكفقره چك به شــماره 571047-93/5/8 عهــده بانك صادرات  به 
انضمام  مطلق خسارات قانونى. گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه  مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد 
راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت آقاى مرتضى عليشاهى به 
طرفيت 1- فرهاد كبيرى سامانى 2- جعفر داوودى بخواسته مطالب مبلغ 
39/000/000 ريال وجــه يك فقره چك به شــماره 1393/5/8-571047 
عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه 
به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خواندگان 
با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلســه شــورا حاضر نشــده و در 
قبال دعوى و مستندات  ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و 
مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حكايت 
مى كند.  على هذا ضمن ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 
522 قانون آئين دادرسى مدنى و  مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حكم به محكوميت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
سى و نه ميليون ريال به عنوان  اصل خواسته و پرداخت يكصد و شصت 
هزار ريال هزينه نشــرآگهى طبق تعرفه و  به عنوان خسارت دادرسى به 
پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ (93/5/8) لغايت زمان وصول و 
ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه خواهد بود. م الف 16151دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان  اصفهان 



كانون بسيج رسانه شهرستان گلپايگان با حضور فرمانده 
ــپاه گلپايگان و مسوول كانون  ناحيه مقاومت بسيج س

بسيج رسانه استان اصفهان افتتاح شد.
رضا صفرى در آيين افتتاح كانون بسيج رسانه شهرستان 
ــاع مقدس و  ــت هفته دف ــگان، ضمن گراميداش گلپاي
ــهيدان واالمقام اين دوران اظهار داشت:  ياد و خاطره ش
در عصر و زمانى زندگى مى كنيم كه مولفه هاى قدرت 
كاركردهاى اصلى خود را در بخش فرايند نظامى از دست 
ــانه اى روى  ــه هاى قدرت رس ــوى مولف داده اند و به س
ــا در مكه معظمه كه  ــريح حادثه من آورده اند.وى با تش
ــووالن حكومت  ــوء مديريت و بى كفايتى مس بر اثر س
ــعودى صدها تن از حجاج بيت اهللا الحرام جان خود  س
ــوى ــرى اين واقعه از س ــه واقع نگ ــت دادند ب را از دس
ــاره كرد و افزود: با وجود ابعاد گسترده اين   رسانه ها اش
واقعه به دليل نفوذ حكومت آل سعود بر رسانه هاى وابسته 
ــازى و در نهايت  كه در مرحله اول با كتمان و كوچك س
انحراف مطلب فاجعه را براى روشن شدن افكار عمومى
ــيله خيانت آل  ــن وس ــا بدي ــى دارند ت ــى نگه م  مخف
ــيج رسانه  ــوول كانون بس ــخص نشود.مس سعود مش
ــال حاضر ــه در ح ــاره به اينك ــا اش ــتان اصفهان ب اس
 رسانه هاى كشور ما براى ظرفيت سازى گفتمان اسالمى 
در منطقه كمبودى ندارد، تصريح كرد: يكى از مشكالت 
ما در بخش بيان گفتمان اسالمى با وجود زيرساخت هاى 
رسانه اى، كمبود عناصر رسانه اى است كه بتواند پاى كار 

انقالب اسالمى وارد شوند.
ــانه اى در  ــتن عناصر رس صفرى به در اقليت قرار داش
ــاره كرد و بيان داشت: عده  گفتمان انقالب اسالمى اش
ــى دانند كه اين  ــانه را منحصر به خود م اى جريان رس
امر موجب در اقليت قرار گرفتن عناصر رسانه اى مومن 

ــتا با شكل گيرى كانون بسيج  شده است كه در اين راس
رسانه در كشور يكى از فراگيرترين بسيج رسانه را براى 
تشكيل جبهه گفتمان انقالب اسالمى وارد صحنه كرديم 
ــالمى را به دنيا صادر كند.وى  كه بتواند پيام انقالب اس
ــانه را در پويايى  راهكارهايى كه بتواند نقش بسيج رس
بيدارى اسالمى فراگير كند، تقويت رسانه ها و تشكيل 
ــكيل بسيج رسانه در  جبهه رسانه برشمرد و افزود: تش
ــتفاده از توان افراد حزب اللهى است كه در  راستاى اس
اين خصوص قدم هاى بسيار خوبى برداشته شده است.
مسوول كانون بسيج رسانه اصفهان با بيان اينكه تاكنون 
در استان حدود 270 نفر از حرفه هاى مختلف رسانه اى 
اعم از مديرمسوول، سردبير، خبرنگاران و صاحب نظران 
در بسيج رسانه فعال شده اند، افزود: با شكل گيرى بسيج 
ــانه اى در سطح استان به  رسانه، بزرگترين تشكل رس
منظور بسترسازى و تقويت جريان رسانه اى فعاليت خود 

را آغاز كرده است.
ــيج رسانه يادآور  صفرى با اشاره به برنامه هاى آتى بس
ــانه در ــت مديران رس ــكل به دنبال تربي ــد: اين تش ش
ــانه را در ــدود 389 رس ــت كه ح ــتان اصفهان اس  اس

ــردن آنها براى  ــتاى توانمند ك ــا در راس  برمى گيرد ت
پويايى هر چه بيشتر فعاليت رسانه اى قدم هاى مؤثرى 
ــود.وى در پايان تاكيد كرد: با افتتاح كانون  برداشته ش
ــانه در گلپايگان، 11 شهرستان استان داراى  بسيج رس
كانون بسيج رسانه شده اند.در ادامه سرهنگ حميدرضا 
ــتاى صحت  ياورى با بيان اينكه خبرنگاران بايد در راس
ــت: امروز سالح  ــته باشند، اظهار داش خبرها دقت داش
ــت كه مى توانند به  مبارزه در دست اصحاب رسانه اس
شكل هاى مختلف اين سالح را در جامعه به كار گيرند.

وى با اشاره به اينكه امروز دشمن با استفاده از جنگ نرم 
در تفكر نفوذ بين افراد جامعه اسالمى ايران است، افزود: 
ــتاى مواجهه با جنگ نرم دشمن نقش رسانه ها  در راس
كليدى و خبرنگاران به عنوان افسران جنگ نرم بايد با 
شناسايى دشمن ارزش هاى خود را در راستاى مقابله با 
مواضع دشمن به كار گيرند و آنگونه قدم بردارند كه رضاى 
خداوند در آن باشد.جانشين فرماندهى ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه گلپايگان با تاكيد بر اينكه رسانه ها نبايد ابزار 
كسى قرار گيرند، عنوان كرد: بهترين رويه در رسيدن به 
جامعه پويا، پيروى از خط خدا، قرآن و ائمه معصومين (ع) 
است و در انتهاى اين خط بايد به مقام عظماى واليت ختم 
شود كه با راهكارهاى مختلف هدايت كشور را به سوى سر 
منزل مقصود عهده دارند.سرهنگ ياورى با اشاره به اينكه 
امروز در منطقه غرب آسيا شاهد برخى ناامنى ها هستيم، 
ــهدا و پيروى از امر واليت شاهد  افزود: به پاس خون ش
هستيم با وجود مشكالت داخلى، امن ترين موقعيت را 

در اين منطقه، كشور ايران داراست.
وى در پايان با بيان اينكه امروز دست اسراييل از آستين 
حكومت عربستان بيرون آمده و جنايات بى شمارى از 
سوى اين حكومت وهابى در كشورهاى مسلمان از جمله 
يمن، عراق، سوريه و ... به وجود آمده است، تصريح كرد: 
ــتاى معارفى كه به بركت خون شهدا  اميدواريم در راس
ــتاى ارزش ها قدم برداريم.كانون  به وجود آمده در راس
ــتان گلپايگان با حضور سرهنگ  ــانه شهرس بسيج رس
محمداسماعيل عليشاهى فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه گلپايگان، مسوول كانون بسيج رسانه استان اصفهان 
و تنى چند از اصحاب رسانه شهرستان افتتاح و فعاليت 

خود را در راستاى اهداف اين كانون آغاز كرد.
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رييس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى آران و بيدگل از نهال كارى 
200 هكتار از اراضى بيابانى اين شهرستان خبر داد.

ــفيعى افزود: اين 200 هكتار نهال كارى در راستاى كنترل  رضا ش
كانون فرسايش بادى شهرستان آران و بيدگل انجام مى شود.

ــايش بادى در  ــاى فعال فرس ــه به كانون ه ــار كرد: با توج وى اظه
شهرستان امسال برنامه ويژه اى براى مقابله با پديده  بيابان زايى در 
منطقه كانون فرسايش بادى شمال نصرآباد (سفيدشهر) در بخش 
مركزى اين شهرستان داريم.شفيعى خاطر نشان كرد: اين عمليات 
ــمال نصرآباد در ــال كارى منطقه كانون بحران ش در ادامه طرح نه
ــود و در اجراى اين طرح تاكنون سه هزار و  ــال 85 انجام مى ش  س
ــت تاغ در منطقه نصرآباد ايجاد شده  200هكتار جنگل دست كاش

است.
وى با بيان اينكه براى نهالكارى هر هكتار از اراضى بيابانى هزينه اى 
بالغ بر 20 ميليون ريال نياز است، ادامه داد: نهال هاى تاغ كشت شده 
در عرصه هاى بيابانى به مدت دو سال آبيارى و مراقبت مى شود و بعد 

از دو سال به صورت طبيعى به رشد خود ادامه مى دهند.
ــاره به  ــع طبيعى و آبخيزدارى آران و بيدگل با اش رييس اداره مناب
ــتان آران و بيدگل 384 هزار  ــعت اراضى بيابانى شهرس اينكه وس
هكتار است، افزود: حاصل عمليات بيابانزدايى و نهال كارى از سال 
ــت بيابانى  ــت كاش 49 تاكنون، ايجاد 120هزار هكتار جنگل دس
ــعت 605 هزار هكتار،  در اين شهرستان است. آران و بيدگل با وس
داراى 103هزار هكتار كانون بحران يكى از مناطق در معرض خطر 

فرسايش بادى و طوفان هاى ماسه اى كشور است.

به مناسبت 7 مهر و گراميداشت روز آتش نشانى ، مانور امداد و نجات 
و اطفاى حريق در شاهين شهر برگزار شد.

در تقويم رسمى كشور هفتم مهرماه با يادآورى حماسه آفرينى ها 
و از خود گذشتگى هاى آتش نشانان ميهن اسالمى در دفاع مقدس 
و يا هدف ترويج ايمنى و پيشگيرى از حوادث در سطح كشور به نام 

روز آتش نشانى و خدمات ايمنى نامگذارى شده است.
در روز 7 مهر 1359 وقتى كه دشمن بعثى به پااليشگاه آبادان حمله 
هوايى كرد، آتش نشانان منطقه و شهر هاى اطراف براى مهار آتش 
به پااليشگاه رفتند كه در حين عمليات خاموش كردن آتش، مجدداً 
هواپيماهاى دشمن اقدام به بمباران پااليشگاه مى كنند كه منجر به 

شهادت تعداد زيادى از آتش نشانان مى شود.
ــهردارى شاهين شهر به  ــانى و خدمات ايمنى ش سازمان آتش نش
مناسبت 7 مهر ضمن تجديد ميثاق با آرمان هاى امام(ره) و شهدا و 
رژه خودروهاى امدادى و عملياتى، مانور ايمنى و آتش نشانى و امداد 
و نجات را با حضور شهردار شاهين شهر، مدير عامل سازمان رفاهى 
تفريحى، مسوول حراست شهردارى و حضور گسترده شهروندان در 

ايستگاه شماره 2 شاهين شهر برگزار كرد.

نهال كارى 200 هكتار از كانون هاى بحران 
فرسايش بادى آران و بيدگل

با هدف ترويج خدمات ايمنى آتش نشانى؛
مانور اطفاء حريق و امداد و نجات 

در شاهين شهر برگزار شد

مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان:
خطبه غدير در 150 امامزاده استان اصفهان قرائت مى شود

مديركل محيط زيست استان اصفهان خبر داد:
بهره بردارى از منطقه اكوتوريسمى موته در آينده نزديك

ــتان اصفهان گفت:  ــور خيريه اس ــاف و ام مديركل اوق
ــاخص  ــزاده ش ــر در 150 امام ــى غدي خطبه خوان
ــت ــزرگ والي ــد ب ــا عي ــان ب ــان همزم ــتان اصفه اس

 برگزار مى شود.
حجت االسالم رضا صادقى با اشاره به برنامه هاى در نظر 
ــده براى عيد بزرگ غدير اظهار داشت: در اين  گرفته ش
ــتان به صورت همزمان ويژه  راستا در 153 امامزاده اس
برنامه «واليت علوى، اكمال دين نبوى» برگزار مى شود.

ــازى  ــه برنامه ويژه بازس ــزارى س ــاره به برگ وى با اش
ــتان ابراز  ــاخص اس ــزاده ش ــه امام ــه غدير در س واقع
ــالل ابن محمد ــه در امامزاده ه ــت: اين ويژه برنام داش

ــاد و  ــت آب ــى دول ــزاده نرم ــدگل، امام  آران و بي
ــزار  برگ ــهر  خمينى ش ــد  محم ــيد  س ــزاده  امام

خواهد شد.
ــتان اصفهان همچنين  مديركل اوقاف و امور خيريه اس
ــوان واليى در 36 بقعه  ــاره به برگزارى همايش بان با اش
ــهدا و جانبازان مادران و  ــران ش متبركه با حضور همس
ــن در جوار  ــيجى افزود: همچني خواهران جانباز و بس
ــا موضوع  ــگاه هايى ب ــزاده نمايش ــرم مطهر 43 امام ح

ــود.وى همچنين از خطبه خوانى غدير  غدير برپا مى ش
ــت: تعميق  ــر داد و گف ــتان خب ــزاده اس در 150 امام
ــبت  اعتقادات و ارتقاى جايگاه معرفتى عموم مردم نس
ــگ واليى در  ــت، ترويج فرهن ــوع امامت و والي به موض
ــتفاده از ظرفيت آستان  راستاى ايجاد وقف جديد و اس
ــراى هرچه بهتر  ــاع متبركه ب ــزادگان و بق مقدس امام
ــدن برنامه هاى مذهبى از اهداف برگزارى اين  برگزار ش

جشن هاست.

ــا توجه به  ــتان اصفهان گفت: ب ــت اس مديركل محيط زيس
ــه پس از ايجاد  ظرفيت هاى خوب منطقه حيات وحش موت
زيرساخت هاى الزم توسط محيط  زيست استان از ظرفيت هاى 

اكوتوريسمى اين منطقه بهره بردارى مى شود.
ــوب منطقه  ــه ظرفيت هاى خ ــاره ب ــى با اش حميد ظهراب
ــن منطقه  ــوان پرجمعيت تري ــه عن ــش موته ب حيات وح
ــت:  ــار داش ــور اظه ــش كش ــات وح ــده حي ــت ش حفاظ
ــاى  ــتفاده از ظرفيت ه ــتاى اس ــى در راس برنامه ريزى هاي
ــت  ــت محيط زيس ــت مديري ــق تح ــمى مناط اكوتوريس

در نظر داريم.
ــل پناهگاه حيات  ــاس براى تبدي وى با بيان اينكه بر اين اس
وحش موته به منطقه اكوتوريسمى مطالعات جامع و تسهيلى 
در نظر گرفته شده است، افزود: بخش هايى از منطقه قابليت 
ــترده و  ــاس برنامه هاى گس طبيعت گردى دارد و بر اين اس

متمركز گردشگرى براى آن در نظر گرفته شده است.
ــتان اصفهان تاكيد كرد: در اين  ــت اس مديركل محيط زيس
ــود دارد و هم  ــگاه موقت وج ــكان ايجاد اقامت منطقه هم ام
ــف آن مانند تفرج، پياده روى،  مى توان از ظرفيت هاى مختل
اسب سوارى، دامنه نوردى، تماشاى حيات وحش و پرندگان، 

پياده روى، صخره نوردى و كوهنوردى استفاده بهينه كرد.
ــع مطالعات اين طرح در مراحل  وى با بيان اينكه برنامه جام
نهايى تصويب قرار دارد، گفت: سازمان محيط زيست كشور 
نيز در حال تنظيم دستورالعمل هايى براى طبيعت گردى است 
و بر اين اساس پس از تدوين دستورالعمل كشورى و پس از 
شناسايى سرمايه گذارانى كه بتوانند در اين زمينه در منطقه 
موته فعاليت كنند از تاسيسات اكوتوريسمى اين منطقه زير 

نظر محيط  زيست بهره بردارى مى شود.

از گوشه كنار استان

ــايعاتى مبنى بر صدور مجوز رسمى  در پى پخش ش
ــان براى بازى بيليارد در محيط  توسط دانشگاه كاش
ــوولين مربوطه، جزئيات ماجرا را براى  ــگاه، مس دانش

«كاشان اول» تشريح كردند.
ــگاه  ــن زمزمه هايى از تصميم دانش ــاال گرفت پس از ب
ــارد و حتى اقدام  ــان براى دادن مجوز بازى بيلي كاش
تربيت بدنى براى راه اندازى محيط و ادوات اين بازى، 
طى يك گفتگوى تلفنى، جزييات را از مدير فرهنگى 
ــد) و مسوول دفتر  دانشگاه(كه روز گذشته توديع ش

معاون دانشجويى جويا شديم.
ــگاه كاشان كه امروز  دكتر ذوقى، مدير فرهنگى دانش
ــش مى گذرد در  ــاعتى از اتمام دوره مديريت چند س
ــان اول گفت: حدود 3 يا 4 ماه  پاسخ به خبرنگار كاش
ــاهد و ايثارگر، تقاضايى  پيش، يكى از دانشجويان ش
ــن بازى در  ــارد و راه اندازى اي ــز بيلي براى آوردن مي
ــنهاد در  ــان را مطرح كرد كه اين پيش ــگاه كاش دانش
ــد ولى درباره اش  شوراى فرهنگى دانشگاه مطرح ش
ــاس روال آيين  تصميمى نگرفتيم.ذوقى افزود: بر اس
ــتش را از طريق معاونت  ــجو، درخواس نامه، اين دانش
دانشجويى دنبال كرده بود كه مديريت تربيت بدنى نيز 

زيرمجموعه همين معاونت است.
ــجويى  در ادامه چند نوبت با تلفن همراه معاون دانش

ــد كه امكان گفتگو فراهم  ــگاه تماس حاصل ش دانش
نشد. ولى در تماسى كه با مسوول دفتر معاون به عمل 
آورديم، پاسخ كاملى دريافت كرديم.حميدرضا رضايى، 
مسوول دفتر معاون دانشجويى دانشگاه كاشان در اين 
ــه مدعى بود  ــجويان ك باره تصريح كرد: يكى از دانش
ــايل و امكانات الزم را براى اين بازى فراهم  تمامى وس
ــد دريافت مجوز  ــا پيگيرى هاى مكرر ، قص مى كند، ب
ــت.رضايى گفت: در نهايت  بيليارد در دانشگاه را داش
بر خالف اين كه هيچ بخشى از دانشگاه، جواب منفى 
قطعى در اين باره به اين دانشجو نداد، او پس از مقدارى 

پيگيرى ادارى، از ادامه درخواست خود منصرف شد.
ــت كه  ــت «بيليارد» يكى از بازى هايى اس گفتنى اس
ــودن» در مورد آن هنوز بحث «آلت مخصوص قمار ب

ــيه ها از مدت ها پيش در سطح   ادامه دارد و اين حاش
مراجع تقليد هم مطرح شده است و عده اى از مراجع، 
حرمت يا احتياط واجب را در منع اين بازى كه در بعضى 
مناطق، آلت قمار محسوب مى شود، بيان كرده اند.در 
پايان بايد گفت پس از لزوم رعايت مالحظات شرعى در 
اين باره، مسوولين دانشگاه كاشان در چنين مواردى 
ــتان  ــائل مربوط به فرهنگ مذهبى شهرس بايد مس
ــهر را مورد توجه  كاشان و اعتقادات و فضاى دينى ش

قرار دهند.

شايعه اى كه مسوولين دانشگاه كاشان تكذيب كردند؛

مـجوز بيليـارد نـداده ايم

خبر 

ــى(ع) و  ــرت عل ــى ازدواج حض ــالروز تاريخ ــن س ــم جش مراس
حضرت زهرا (س) با حضور تعدادى از خيرين و مسووالن خمينى شهر 
ــان و خانواده هاى آن ها در كميته امداد شهرستان  و هم چنين نوعروس
ــط عمومى و اطالع  ــده رود و به نقل از رواب ــد.به گزارش زاين برگزار ش
رسانى كميته امداد خمينى شهر، امام جمعه شهرستان با اشاره به ساده 
زيستى امام على (ع) و حضرت فاطمه (س) اظهار كرد: اميرالمومنين و
ــتند و اين امر مهم  ــاده و بى آاليشى داش  حضرت زهرا (س) زندگى س
بايد سرمشق و سرلوحه زندگى همه زوج هاى جوان قرار گيرد.آيت اله 
رحيمى افزود: شما نوعروسان مى توانيدبا دعا و نيايش و قرائت قرآن و 
محبت دوطرفه به همسر، زندگى خود را پربركت قرار دهيد و اين همان 
كارى است كه اولياى خدا انجام مى دادند.وى با اشاره به ساده زيستى 
ــكار از همسر دوستى  امام راحل (ره) گفت: در دوران ما نمونه بارز و آش
ــما با مطالعه كتبى كه در اين مورد چاپ  زندگى حضرت امام است و ش
ــويد كه محبت  امام (ره) و همسرش به يكديگر اين  شده متوجه مى ش
زندگى را رنگ و بوى خدايى داد و اينكه از دامن زن مرد به معراج مى رود. 
پس سهم شما در اين زندگى بيشتر و وظيفه شما سنگين تر است .هزينه 
برگزارى اين مراسم با كمك و استقبال خيرين و سازمان رفاهى تفريحى 
شهردارى و كمك دو ميليون ريالى اين سازمان به نوعروسان تامين شد. 
در پايان مراسم به هر كدام از نوعروسان توسط خيريه ازدواج آسان حواله 
پوشاك شامل يك قواره چادر، مانتو و لباس مجلسى به ارزش 2ميليون 

ريال اهداء شد. 

جشن ويژه ازدواج در كميته امداد 
خمينى شهر برگزار شد

خبر 

ــاره به نقش سازنده زنان در  رييس شوراى اسالمى شهرستان شهرضا با اش
ــعه پايدار به عنوان يكى از بسترهاى رشد  استقرار توسعه پايدار گفت: توس
ــد كه نقش و تأثير تمامى  و تعالى انسان، زمانى مى تواند موفقيت آميز باش

گروه هاى اجتماعى را در نظر بگيرد.
منصوره السادات صفوى در جلسه شوراى اسالمى شهرستان، با بيان اينكه 
ــكيل مى دهند، اظهار كرد: زنان  ــور را تش زنان نيمى از جمعيت فعال كش
ــتمر با كودكان و نوجوانان و هم چنين ميزان  به دليل ارتباط نزديك و مس
تاثيرگذارى بر روى نيم ديگرى از جمعيت جامعه، يعنى مردان، از مهم ترين 

و موثرترين گروه هاى جامعه به شمار مى روند.
ــرايط فعلى كه زنان به دليل شرايط ويژه اقتصادى از جمله  وى افزود: در ش
تورم، در برخى موارد ناچار به اشتغال در خارج از منزل هستند، الزم است تا 
حمايت هاى الزم از آن ها انجام شود.رييس شوراى اسالمى شهرستان شهرضا 
با اشاره به مواد 230 و 227 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: على رغم 
آنكه اين دو ماده قانونى و ديگر قوانين مشابه، مواردى هم چون عدم امنيت 
شغلى زنان و لزوم ايجاد بسترهاى الزم براى اشتغال پايدار آن ها را مورد تاكيد 
قرار داده، اما واقعيات موجود عدم تحقق اين قوانين را نشان مى دهد.صفوى 
با اشاره به آمارهايى از اشتغال زنان در عرصه هاى مختلف كشور گفت: سهم 
زنان از اشتغال در بخش هاى كشاورزى، خدمات و صنعت به ترتيب 25/7 ، 
ــت كه اين آمارها براى مردان به  52/5  و 24 درصد است و اين در حالى اس
ترتيب 17/5 ، 47/5 و 34 درصد است.وى تصريح كرد: ارائه آمارهاى مختلف 
از مشاركت زنان در عرصه هاى مختلف اشتغال كشور در حالى است كه سهم 
بيمه زنان به مردان 19 درصد در مقابل 81 درصد است و يكى از مهم ترين 

علل اين مساله اشتغال زنان در بخش هاى غير رسمى است.
رييس شوراى اسالمى شهرستان شهرضا يكى از مهم ترين مطالبات جامعه 
زنان را امنيت شغلى اين گروه اعالم كرد و گفت: تامين اشتغال زنان يكى از 
مهم ترين اركان اقتصادى جامعه است و از اين جهت الزم است دولت مردان 

در اين حوزه با جديت اقدام كنند.

بخشدار بخش مركزى شهرستان دهاقان مطرح كرد؛

افتتاح سالن ورزشى چند منظوره با اعتبار 
300 ميليون تومانى در روستاى قهه

ــتان دهاقان گفت: همزمان با هفته دفاع  ــدار بخش مركزى شهرس بخش
مقدس سالن ورزشى چند منظوره با اعتبار 300 ميليون تومانى در روستاى 
ــت و جايگاه هفته ــاره به اهمي ــد.محمدعلى دهقانى با اش قهه افتتاح ش
 دفاع مقدس اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس پروژه هاى بسيارى 

در سطح شهرستان دهاقان به بهره بردارى رسيد.
ــر داد و  ــتاى قهه خب ــى چند منظوره در روس ــالن ورزش وى از افتتاح س
ــتاى قهه با مساحت 420 متر مربعى و  افزود: افتتاح سالن ورزشى در روس
ــدار بخش مركزى  ــر 300 ميليون تومان افتتاح شد.بخش هزينه اى بالغ ب
ــالن ورزشى با همكارى بخشدارى،  شهرستان دهاقان تصريح كرد: اين س
سپاه، دهيارى و مردم روستا احداث شد.وى خاطرنشان كرد: اولين سالن 

ورزشى در اين روستا با جمعيت 950 نفرى افتتاح شد.

تامين امنيت شغلى زنان، از مهم ترين 
وظايف دولت است

مشكل مناطق صنعتى صباحى و هالل 
رفع مى شود

ــى از برنامه هاى دولت تدبير و  معاون فرماندار آران و بيدگل گفت: يك
اميد، تدبير اقتصادى و رسيدگى به معيشت مردم و رونق فعاليت هاى 

اقتصادى و توليدى كشور است .
ــرمايه گذارى  ــه كارگروه اشتغال و س ــفيان درجلس على محمد يوس
ــرمايه گذارى در جهت  ــتغال و س ــتان اظهار كرد: كارگروه اش شهرس
ــبت به ارزيابى و بررسى  ــتان ها نس ــهيل و رفع موانع توليد در اس تس
ــت هاى  ــت سياس ــع پرداخته و درصدد اس ــكالت صاحبان صناي مش
ــزود: فرماندارى ــود.وى اف ــى ش ــب و كار را اجراي ــاى كس بهبود فض
 آران و بيدگل نيز به تبعيت از سياست هاى دولت تدبير و اميد با برگزارى 
جلسات متعددى با صاحبان صنايع و با حضور فرماندار، نماينده مردم 
ــالمى، مديران كل استان و مسووالن  شهرستان در مجلس شوراى اس
ــتان در جهت رفع مشكالت صاحبان صنايع به خصوص  ادارات شهرس
ــتان  ــكالت ماليات بر ارزش افزوده، زمين مناطق صنعتى شهرس مش
ــكالت نقدينگى صاحبان صنايع تالش هاى فراوانى كرده است. و مش
يوسفيان تصريح كرد: با حضور استانداراصفهان، فرماندار آران و بيدگل، 
ــهر و هيئت امناء مناطق صنعتى و مديران  ــالمى ش رييس شوراى اس
ــه اى برگزار و مقرر شد مشكل سند  كل مرتبط در دفتر استاندار جلس
ــه راه اندازى واحد  ــده به صاحبان صنايعى كه اقدام ب اراضى واگذار ش
توليدى در مناطق صنعتى سليمان صباحى و هالل كردند مرتفع شود.

با حضور مسوول بسيج رسانه 
استان اصفهان؛

كانون
 بسيج رسانه 

شهرستان گلپايگان 
افتتاح شد
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بيشتر بدانيمدريچه

ــالمتى بزرگ ترين نعمت الهى است كه تا خدشه اى  س
به آن وارد نشود، قدرش را نخواهيم دانست. بيشتر مردم 
ــه داليل مختلف  ــت ب در برهه اى از زندگى ممكن اس
تحت جراحى و بيهوشى قرار بگيرند كه اين نيز عالوه بر 

بيمارى، استرس زا خواهد بود.
ــى و جراحى  ــى بيهوش ــه ط ــتن از اينك ــى داش آگاه
ــود و انتظار  ــى ش ــام م ــرد انج ــى براى ف ــه كارهاي چ
ــد، شايد مقدارى  چه مشكالتى را بعد از آن داشته باش

از اين استرس بكاهد.
ــيارى از  ــن باورند كه بس ــتر موارد، مردم بر اي در بيش
ــى  ــته بعد از جراحى مربوط به بيهوش عوارض ناخواس
ــالع دقيق از  ــه اط ــى ك ــت؛ در حال ــاى آن اس و داروه
ــه آنها كمك  ــى ب ــوط به بيهوش ــكالت واقعى مرب مش
خواهد كرد تا نسبت به درمان اين مشكالت اقدام كنند.

از جمله مشكالت بعد از جراحى كه مردم آن را مرتبط 
ــكالت  ــد، كاهش حافظه، مش ــى پندارن ــى م با بيهوش
پوستى، ريزش مو و ... هستند؛ اما در واقع اينها مشكالت 
ــر درباره آنها  ــند كه در زير مختص ــته مى باش غيروابس

توضيح مى دهيم.
ارتباط بيهوشى با حافظه

بيهوشى با گازهاى استنشاقى مى تواند به صورت گذرا 
ــود؛  ــى ش ــى باعث فراموش ــاعت بعد از بيهوش تا دو س
ــى دچار اختالالت  ولى گاهى برخى افراد بعد از جراح
ــده  ــوند كه طبق تحقيقات انجام ش ــناختى مى ش ش
ــيژن يا كاهش خون رسانى به مغز  به دليل كمبود اكس
نيست؛ بلكه علت آن شروع پاسخ التهابى بدن به استرس 

جراحى مى باشد.
POCD (اختالل شناختى بعد از عمل) به طور يكسان 
ــاق مى افتد  ــا ناحيه اى اتف ــى عمومى ي بعد از بيهوش
ــز بعد از  ــب و ني ــى قل ــد از جراح ــايع بع ــه طور ش و ب

جراحى هاى سنگين غيرقلبى رخ مى دهد.
ــى،  ــن باال، طول مدت زمان باالى جراحى و بيهوش س
ــى، بروز  ــوارض حين جراح ــزرگ و ع ــى هاى ب جراح
 POCD ــروز باالترى از عفونت بعد از عمل با ميزان ب
(اختالل شناختى بعد از عمل) همراه هستند. همچنين 
ــل ديابت و  ــده، مث ــاى كنترل نش ــارى ه افراد با بيم
ــت،  ــان منظم نيس ــه تحت درم ــار خون بااليى ك فش
ــكل دار ذهنى، سابقه قبلى  ــن با عملكرد مش افراد مس
ــتر  ــى پايين تر بيش ــطوح تحصيل ــزى و س ــكته مغ س
ــد از عمل)  ــناختى بع در معرض POCD (اختالل ش

هستند.
ــل از جراحى، كنترل  ــد التهاب قب مصرف داروهاى ض
ــى، كنترل مطلوب درد  درجه حرارت بدن حين جراح

ــگيرى از عفونت  ــى، كنترل و پيش حين و بعد از جراح
 POCD بعد از جراحى، راه هاى كنترل و پيشگيرى از

(اختالل شناختى بعد از عمل) هستند.
همچنين بروز اختالل خواب و عدم توانايى خواب راحت 
ــتان مى تواند باعث اختالل  در افراد بسترى در بيمارس

در يادگيرى و حافظه شود.
ارتباط بيهوشى با ريزش مو

ــى انجام مى  ــا بيهوش ــه ب ــاى بزرگ هميش جراحى ه
ــى  ــوى خود را به بيهوش ــردم ريزش م ــوند و اكثر م ش
ــى دال بر  ــه هيچ مدرك ــبت مى دهند؛ در حالى ك نس
ــود ندارد و  ــى با ريزش مو وج ــاط داروهاى بيهوش ارتب
ــت و بهبودى  ــترس جراحى و مراحل نقاه ــتر اس بيش

باعث آن مى شوند.
ــل عفونت  ــد به دالي ــى توان ــو در بيماران م ــزش م ري
ــديد، جراحى هاى بزرگ،  ــيب و تصادفات ش حاد، آس
بيمارى هاى مزمن همراه مانند سرطان، بيمارى كبدى 
ــى، بيمارى هاى  ــوى، تغييرات هورمونى (حاملگ و كلي
ــه دليل بيمارى يا بعد  تيروئيد)، تغييرات رژيم غذايى ب
ــد از جراحى  ــرف داروهاى مختلف بع از جراحى و مص

باشد.
ارتباط بيهوشى با آكنه پوست

ــوند؛  ــى نمى توانند باعث بروز آكنه ش داروهاى بيهوش
ــترس ديگر  ــترس جراحى مى تواند مانند هر اس اما اس
ــى بيوتيك ها  ــود. گاهى مصرف آنت باعث بروز آكنه ش
ــه ــاد آكن ــث ايج ــد باع ــى توان ــز م ــل ني ــد از عم بع

 شود.
ــترى بودن در بيمارستان نيز به دليل اينكه  ماندن و بس
ــما صورت خود را اصال يا به دفعات  ــوند ش باعث مى ش
ــروز آكنه  ــد از علل ب ــو دهيد مى توان كمترى شستش

بعد از جراحى باشد.
ــته  ــد از جراحى نيز وابس ــوارض بع ــرى از ع ــا يكس ام
به بيهوشى مى باشد كه به چند مورد از شايع ترين آنها 

اشاره مى كنيم:
تهوع و استفراغ

ــاعت  ــتفراغ بعد از جراحى معموال در 24 س تهوع و اس
ــك  اول در 30-20 درصد بيماران رخ مى دهد كه ريس

فاكتورهاى بروز آن عبارتند از:
1- جنسيت

 Motion Sickness ــا ــابقه بيمارى حركت ي 2- س
ــوار شدن به ماشين يا  (ايجاد تهوع و استفراغ هنگام س

هواپيما)
3- سابقه تهوع و استفراغ در جراحى قبلى

 N2O ــكن مخدرى يا گاز 4- استفاده از داروهاى مس

حين بيهوشى
ــد از عمل  ــتفراغ بع ــى جراحى ها با تهوع و اس 5- برخ
ــاى گوش،  ــتند مانند جراحى ه ــترى همراه هس بيش
ــكوپى،  ــه روش الپاروس ــى ب ــى روده، جراح جراح

جراحى انحراف چشم.
ــتن  ــگيرى يا كاس ــاى زير در پيش ــتفاده از روش ه اس

از شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل موثر است:
ــى  ــى ناحيه اى به جاى بيهوش ــتفاده از بيهوش 1) اس

عمومى در صورت امكان.
2) استفاده از مسكن هاى غيرمخدرى.

3) استفاده از داروهاى ضد استفراغ قبل و بعد از جراحى.
گلودرد

ــا اولين  ــاعات ت ــدا در اولين س ــونت ص گلودرد و خش
ــى در بيش از 40 درصد بيماران  روزهاى بعد از بيهوش

رخ مى دهد. 
ريسك فاكتورهاى بروز آن:

1- جنسيت
2- سن زير 50

3- جراحى و به طبع آن بيهوشى كه بيش از سه ساعت 
طول بكشد.

راه هاى پيشگيرى يا كاهش شدت گلودرد عبارتند از:
ــى  ــى ناحيه اى به جاى بيهوش ــتفاده از بيهوش 1ـ اس

عمومى در صورت امكان.
2ـ استفاده از لوله تراشه كوچك تر.

ــى  لتهاب ــكن ضدا ــاى مس ــتفاده از داروه 3ـ اس
ــد Strepsil يا  ــده حلق مانن با قرص هاى خنك كنن

دهان شويه با ديفن هيدرامين.
سردرد

ــى،  ــى مى تواند به داليل بيهوش ــردرد بعد از بيهوش س
ــد كه اغلب  ــم آب بودن بدن و اضطراب باش جراحى، ك
ظرف چند ساعت برطرف مى شود و به داروهاى مسكن 

جواب مى دهد.
ــى ناحيه اى كمر به پايين، سردرد  گاهى بعد از بيهوش
ــديدى رخ مى دهد كه عوامل زير در بروز آن بيشتر  ش

دخيل هستند:
1- استفاده از سوزن هاى بزرگ براى بى حسى نخاعى

2- جنسيت
3- حاملگى

4- سنين جوان تر
5- سابقه سردرد در بيهوشى ناحيه اى قبلى

ــى باورهاى غلط  ــت با خواندن اين مقاله برخ اميد اس
در ارتباط با بيهوشى اصالح شود و عوارض واقعى وابسته 

به بيهوشى نيز به درستى درمان شود.

ــچ جنينى  ــود كه هي ــى اى گفته مى ش ــوچ به حاملگ حاملگى پ
درون ساك حاملگى نباشد.

چرا بعضى خانم ها دچار باردارى پوچ مى شوند؟
ــر  ــه تاخي ــى ب ــد، قاعدگ ــى ده ــى رخ م ــه حاملگ ــم اولي عالي
ــونوگرافى  ــود. حتى س ــى مثبت مى ش ــت حاملگ مى افتد و تس
ــل جنين  ــه حام ــكيل كيس ــان از تش ــاى اوليه نش طى هفته ه
(ساك حاملگى) در ديواره رحم مى دهد، اما طى دو ماه اول باردارى، 
ختم حاملگى با دردهايشكمى، لكه بينى و خونريزى اتفاق مى افتد؛ 

چراكه حاملگى از نوع پوچ است.
توجه داشته باشيد براى تشكيل جنين بايد مراحل تقسيم سلولى 
ــاد يك مجموعه  ــامل ايج در زمان هاى خاصى انجام بگيرد كه ش
ــيمات متعدد مى شود كه در سلول اوليه  58 سلولى به دنبال تقس
تخم ايجاد شده و ساختار جفت و بخش هاى مختلف يك جنين را 

تشكيل مى دهد.
ــكيل  ــلول هاى تش ــوزوم هاى س ــى در كروم ــر اختالالت حال اگ
ــير طبيعى تقسيم  ــود، اين سلول ها از مس دهنده جنين ايجاد ش
ــود. تا جايى كه روند باردارى صرفا به تشكيل  سلولى خارج مى ش
ــونوگرافى اوليه  ــه در س ــود ك ــى ختم مى ش ــه اوليه جنين كيس
ــن در داخل آن  ــرى از جني ــت، در حالى كه اث ــاهده اس قابل مش

ديده نخواهد شد.
ــى گويد: ــى پوچ م ــوع حاملگ ــد وق ــاره رون ــر الهوتى، درب دكت
ــرد بتواند  ــپرم م ــد كه اس ــى رخ مى ده ــى زمان ــوال حاملگ «اص
ــك بتواند در  ــد و اين تخم ــود، آن را بارور كن ــك زن ش وارد تخم
ــونوگرافى  رحم النه گزينى كند. پس از اثبات حاملگى ابتدا بايد س
ــزى كه  ــى ترين چي ــوال ابتداي ــود. معم ــى انجام ش داخل رحم
ــود يك منطقه كوچك داخل  در سونوگرافى حاملگى ديده مى ش
رحم است كه به آن ساك حاملگى گفته مى شود. در مراحل بعدى 

درون اين ساك حاملگى جنين ديده مى شود و رشد مى كند». 
ــى اى اطالق  ــه حاملگ ــى پوچ ب ــن كه حاملگ ــاره به اي وى با اش
ــم النه گزينى  ــه درون رح ــه در آن تخمك لقاح يافت ــود ك مى ش
ــد نمى كند،  ــاك حاملگى رش ــد، اما هيچ جنينى درون س مى كن
ــه به صورت تخمك پوچ ظاهر  مى افزايد: در واقع حاملگى هايى ك

مى شوند، معموال دچار مشكالت كروموزومى و ژنتيكى هستند.
چرا جنين تشكيل نمى شود؟

موثرترين عامل شناخته شده در بروز حاملگى هاى پوچ، اختالالت 
ــلول تخم همراه با ناهنجارى هاى كروموزومى است كه ممكن  س

است بر اثر باال بودن سن مادر يا پدر به وجود آيد.
ــن حاملگى ها ارتباط  البته به گفته اين متخصص زنان، معموال اي
ــن مادر ممكن است  ــن مادر ندارد، اما باال بودن س ــتقيم با س مس
ــكالت كروموزومى يا مشكالت  به علت افزايش احتمال وقوع مش

تقسيم سلولى در سنين باال در وقوع حاملگى پوچ موثر باشد.
از سوى ديگر، اين وضعيت ممكن است ناشى از كيفيت پايين اسپرم 
يا تخمك باشد يا ممكن است پس از تشكيل سلول تخم، اختالالتى 

در تقسيم سلولى به وجود آيد كه باعث ايجاد اين نوع حاملگى شود.
اين حاملگى به سرانجام نمى رسد

ــت بدانيد بدن خانمى كه باردارى پوچ را تجربه مى كند،  جالب اس
ــخيص  ــاردارى را به طور خودكار تش ــى ب ــالل در روند طبيع اخت

مى دهد و حاملگى را متوقف مى كند.
ــم اوليه حاملگى  ــدا همان عالئ ــوع حاملگى پوچ ابت در صورت وق
رخ مى دهد، يعنى قاعدگى به تاخير مى افتد و تست حاملگى مثبت 
ــود. ولى معموال در ادامه، دردهاى شكمى و لكه بينى ايجاد  مى ش

شده و حاملگى با وقوع خونريزى متوقف مى شود.
ــقط نمى شود  ــه حاملگى پوچ به طور خود به خود س البته هميش
ــكى، مانند تجويز دارو يا عمل كورتاژ براى  و گاهى به مداخله پزش

خروج محصوالت حاملگى نياز است.
چرا بعضى خانم ها به طور مكرر به ايـن نوع حاملگى دچار 

مى شوند؟
ــرر هم مى تواند  ــقط مك گرچه اين نوع حاملگى در طبقه بندى س
ــى هاى سقط مكرر را  قرار بگيرد، اما تاييد اين مساله، انجام بررس

طلب مى كنند.
ــترى براى وجود علت ژنتيكى در تكرار وقوع  به عالوه احتمال بيش
ــت. توجه داشته باشيد كه اين نوع  حاملگى بدون جنين مطرح اس
حاملگى معموال در همان مراحل اوليه دفع مى شود، اما در صورت 
ــخيص ديرهنگام اين نوع باردارى، يا تمايل نداشتن مادر براى  تش
دريافت دارو يا انجام كورتاژ، ممكن است مدت بيشترى طول بكشد.
ــود و  ــه ديگر تكرار نمى ش ــت ك ــاردارى پوچ اتفاقى اس معموال ب
ــه باردارى  ــس از وقوع يك مرتب ــى خاصى پ به همين دليل بررس
ــى  ــدى طبيع ــى بع ــوال حاملگ ــون معم ــت، چ ــوچ الزم نيس پ

خواهد بود.
ولى در كسانى كه باردارى پوچ به طور مكرر اتفاق مى افتد، احتمال 
وجود مشكل زمينه اى مطرح است و به همين دليل بايد بررسى هاى 

سقط مكرر و مشاوره ژنتيك نيز براى زوجين انجام شود.
تشخيص باردارى بدون جنين

ــخيص اين نوع  ــق تر، تش ــونوگرافى هاى دقي ــا وجود س امروزه ب
ــه بايد توجه  ــت. البت ــده اس ــى در مراحل زودتر ممكن ش حاملگ
ــونوگرافى اوليه  ــت در حاملگى طبيعى هم ممكن است در س داش
ــد) اثرى از جنين ديده  (به خصوص اگر خيلى زود انجام شده باش
ــد. گرچه در چنين وضعيتى،  ــاك حاملگى خالى باش ــود و س نش
تكرار سونوگرافى حدود هفت تا 10 روز بعد، وجود جنين را اثبات 

خواهد كرد.
ــدارد و حاملگى بدون  ــده اى وجود ن ــوچ انتظار فاي در حاملگى پ
ــد. با وجود اين،  ــونوگرافى بعدى نيز تكرار خواهد ش جنين، در س
ــاوى جنين،  ــاردارى طبيعى و ح ــم يك ب ــگيرى از خت براى پيش
ــود، هميشه پس از  ــونوگرافى اوليه ممكن است ديده نش كه در س
ــونوگرافى به فاصله هفت تا 10 روز  تشخيص حاملگى پوچ بايد س

ديگر تكرار شود.
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ــه امراضى نظير  ــا چاقى و ابتال ب ــى برخالف آنچه فكر مى كنيم منش چربى هاى غذاي
ــت؛ بلكه در حقيقت قندها مسببان  ناراحتى هاى قلبى عروقى و بيمارى هاى حاد نيس

اصلى هستند.
ــى رود و  ــمار م ــه ش ــيدنى ب ــن نوش ــان پرطرفدارتري ــن ايراني ــابه در بي  نوش
ــد، ــر مى رس ــه نظ ــن ب ــى غيرممك ــاى غذاي ــده ه ــا از وع ــتن آنه ــار گذاش كن
مطمئنا شما هم در اينكه مصرف انو اع نوشابه ها عوارض سوئى بر بدن دارد، شكى نداريد؛ 

ولى اغلب، اين طعم نوشابه است كه بر ترس از بروز عوارض آن غلبه مى كند.
آمار نشان مى دهد كه سرانه مصرف  قند و شكر در كشور ما نسبت به وضعيت جهانى، 
بسيار باالست، به طورى كه برآورد مى شود هر ايرانى به طور متوسط ساالنه مقدار 29 
ــكر مصرف مى  كند كه از ميانگين جهانى كه حدود 19 تا 20  تا 30 كيلوگرم قند و ش

كيلوگرم است، به مراتب بيشتر مى باشد. 
دكتر پيام فرحبخش متخصص تغذيه  با بيان اينكه ساالنه ميليون ها نفر در دنيا بر اثر 
بيمارى هاى قلبى و عروقى  جان خود را از دست مى دهند، گفت: 9 ميليون نفر از اين 
افراد به علت فشار خون مى ميرند كه علت اصلى فشار خون نيز مصرف نمك و شكر است.

چقدر در روز قند بخوريم؟
ــيرين باشد و هنوز عادت نكرده ايم كه تلخى چاى  ما ايرانى  ها دوست داريم كام مان ش
ــروع به نوشيدن چاى تلخ، به مراتب  را تحمل كنيم.  اما واقعيت اين است كه تلخى ش
كمتر از ادامه دادن آن است و اگر چند روز اول را تحمل كنيم، روزهاى بعد، نوشيدن آن 

به مراتب راحت  تر خواهد شد.
حذف كردن قند و شكر از كنار چاى و ساير نوشيدنى ها، پس از سال ها عادت، كار نسبتا 
مشكلى است، اما با وجود اين همه تاثيرات سوء استفاده از قند و شكر، ضرورى است كه 
ــيرين خورى؛ به جاى  ذائقه خود را با كمى صبر تغيير داده و ضمن كاهش عادت به ش
ــيرينى هاى مصنوعى از قندهاى طبيعى مثل خرما، انواع قند طعم دار خرما، توت،  ش
ــاير شيرينى هاى طبيعى  ــل خرما، قند مايع خرما، شكر سرخ و س عسل طبيعى، عس

استفاده شود كه نه تنها مضر نبوده بلكه هر يك داراى فوائد خاص خود نيز هستند.
يك حبه قند يا يك قاشق شكر

ــيميايى ميان اين دو فرق زيادى وجود ندارد. هردوى آنها حاوى ساكاروز  از لحاظ ش
ــكر به صورت پودر شده است؛ ــرده درآمده و ش هستند. قند در صنعت به صورت فش
ــكر كه هيچ تفاوتى با هم ندارند. اما درباره انواع قند از نظر  درست مانند خاك قند و ش
ــده كارخانه اى بهتر از كله قند هاى خردشده  ــت مواد غذايى: قند هاى خردش بهداش

غيركارخانه اى هستند. 
ــود در منزل آن را خرد كند.  ــد را از كارخانه خريدارى كرده و خ مگر اينكه فرد كله قن
در غيراين صورت ممكن است فردى كه اين كله قندها را خرد مى كند، ابزار يا دستانش 
ــد و اين آلودگى را به قند ها انتقال دهد. پس اگر امكان خردكردن كله قند  آلوده باش

در منزل براى تان وجود ندارد، بهتر است از قند هاى آماده كارخانه اى استفاده كنيد.
سمى مهلك و اعتيادآور به نام نوشابه

ــى رود و  ــمار م ــيدنى به ش ــابه در بين ايرانيان پرطرفدارترين نوش ــفانه نوش متاس
كنار گذاشتن آنها از وعده هاى غذايى غيرممكن به نظر مى رسد؛ اين در حالى است كه 
ــابه هاى رژيمى و بدون قند، معدود افرادى هم كه از ترس  با ورود و عرضه ى انواع نوش
ــته بودند، دوباره به سمت اين نوشيدنى مخرب  جان شان از خير مصرف نوشابه گذش

جذب شده اند. 
ــين قند  ــوان جانش ــه عن ــابه هاى رژيمى ب ــدا در نوش ــه جدي ــيميايى ك ــاده ش م
به كار مى رود، بيش از 90 عارضه جانبى دارد؛ كه از جمله مى توان به اعتياد، تومور مغزى، 

معلوليت جنين، ديابت، عدم تعادل حسى و بروز حمله هاى صرع اشاره كرد.
از قند بپرهيزيد؛ نسل هاى آينده در خطرند!

ــد. امروزه  ــكيل مى ده ــودا تش ــيدنى ها را انواع س ــاليانه نوش يك چهارم مصرف س
ــت.  ــيار باال اس ــودا) بس ــابه هاى غيرالكلى و گازدار (س ــط مصرف نوش مقدار متوس

ــت.  ــرى و رنگ هاى مصنوعى اس ــكر، كال ــار از ش ــابه گازدار سرش ــى نوش هر قوط
ــه هيچ ارزش غذايى  ــكر، كالرى و مواد افزودنى مضر در يك محصول ك اين حجم ش
ندارد، بسيار نگران كننده است. زنگ خطر اصلى زمانى به صدا در مى آيد كه نوجوانان و 

كودكان، از مصرف كننده هاى اصلى اين نوشيدنى ها هستند.
چاى ليمو، آنقدرها كه فكر مى كنيد مفيد نيست

ــر مى دهد. ليموترش يكى از  اضافه كردن آب ليموترش به چاى تنها طمع آن را تغيي
بهترين منابع ويتامين C يا اسيد اسكوربيك است. اين ماده از لحاظ شيميايى خاصيت 
اسيدى ضعيفى دارد و از طرف ديگر چاى يك ماده قليايى ضعيف است؛ زمانى كه آب 
ليموترش را در چاى مى ريزيم، باز ضعيف چاى با اسيد ضعيف ليموترش واكنش نشان 
مى دهد و اثر ويتامين C از بين مى رود. تنها اسيدسيتريكى كه از طريق ليمو به چاى 
اضافه مى شود، باعث ترش شدن طعم چاى خواهد شد. اگر آب ليموترش به چاى اضافه 
كرديد، بايد بدانيد كه ويتامين C در محيط قليايى به سرعت از بين مى رود و در نتيجه 

چاى شما داراى ويتامين C نيست.
تكنيك هاى فرار از مصرف قند و شكر

1ـ غذا خوردن خود را تنظيم كنيد
ــت، همواره سطح  ــده اس ــغله كارى افراد مانع از نظم غذايى آنها ش  از آنجايى كه مش
قند خون آنها افت پيدا كرده كه به تبع آن تمايل به مصرف مواد قندى پيدا مى كنند. 
بنابراين توصيه مى شود كه سه وعده غذايى به همراه دو ميان وعده و يا پنج وعده غذايى 
ــيد تا به اين طريق بتوانيد به حفظ قند خون خود  ــته باش كوچك را در طول روز داش

كمك كرده باشيد.
ــيار  ــگيرى از مصرف مواد قندى بس ــب و كامل براى پيش خوردن يك صبحانه مناس
ــالم را جايگزين  ــى س ــوه و چرب ــبزى، مي ــعى كنيد پروتئين، س ــت؛ س ضرورى اس

كربوهيدرات ها و غذاهاى شيرين وعده صبحانه خود كنيد.
2ـ غذا خوردن احساسى

ــراب باعث مصرف  ــترس و اضط ــواره وجود دارد كه خلق و خوى بد، اس اين تفكر هم
ــت كه با خودتان  ــيرين و مواد قندى مى شود؛ پس الزم اس هر چه بيشتر غذاهاى ش
رو راست بوده و در مورد مساله عاطفى اطراف تان كه باعث اعتياد شما به قند مى شود، 

آگاه باشيد.
3ـ كمبود مواد معدنى

ــا توليد گلوكز و  ــم، منيزيم و روى كه ب ــواد معدنى نظير كروم، وانادي كمبود برخى م
سوخت و ساز بدن سر و كار دارند، مى توانند تمايل شما را به خوردن مواد قندى افزايش 

دهند.
از جمله مواد طبيعى كه حاوى كروم مى باشد، مى توان به گوشت بدون چربى، مارچوبه، 
پنير و غالت سبوس دار اشاره كرد. منيزيم ماده معدنى ضرورى كه كمبود آن وسوسه 
ــفناج، لوبيا، بادام ، فندق،  مصرف قند را در افراد باال مى برد، به وفور در موادى مثل اس

برنج قهوه اى و سبوس جو دو سر، يافت مى شود.
4ـ سمت غذاهاى فرآورى شده نرويد

ــايد برخى از اين غذاهاى  ــدت باالست. ش مقدار قند موجود در اين گونه غذاها به ش
ــت بدانيد كه ميزان مواد قندى  ــده به ظاهر حاوى قند نباشند، اما الزم اس فرآورى ش
ــى و خواندن برچسب  ــت كه پيش از مصرف، بررس ــيار زياد است. الزم اس در آنها بس

روى اين مواد خوراكى را براى خود به يك عادت تبديل كنيد.
5ـ خواب كافى داشته باشيد

ــرف مواد  ــته و از مص ــالم داش ــى س ــد دارند وزن ــه قص ــرادى ك ــته از اف ــه آن دس ب
ــند.  ــته باش ــواب كافى داش ــواره خ ــود كه هم ــه مى ش ــد، توصي ــرار  كنن قندى ف
ــرادى  ــده و اف ــنگى در افراد ش ــاد گرس ــث ايج ــتگى باع ــه خس ــت ك ــى اس گفتن
ــدى تمايل  ــواد قن ــرف م ــتر به مص ــرى بيش ــد 100 كال ــى ندارن ــواب كاف ــه خ ك

پيدا مى كنند.

6ـ  تا مى توانيد آب بنوشيد
يك راه ساده و موثر اين است كه نوشيدن آب را جايگزين ديگر نوشيدنى هاى مضر چون 
چاى، قهوه و نوشابه هاى گاز دار كنيد. بايد گفت كه نوشيدن آب كمك مى كند تا همواره 
بدنى سالم داشته و به وزن مورد دلخواه خود برسيد. ميزان توصيه شده براى بزرگساالن 
ــاز بدن خود كمك به سزايى  ــد كه به اين طريق به سوخت و س دوليتر در روز مى باش

خواهند كرد.
7ـ  مراقب ميوه هاى خشك باشيد

ــند، اما  ــالت باش ــاى تنق ــبى به ج ــه  مناس ــه نظر گزين ــوع ميوه ها ب ــن ن ــايد اي ش
ــن  ــتند؛ بنابراي ــكر هس ــرى و ش ــادى كال ــدار زي ــك داراى مق ــاى خش ميوه ه
ــر هوس  ــاط كنند، اگ ــى  احتي ــن خوراك ــراد در مصرف اي ــه اف ــود ك توصيه مى ش
ــن ــازه را جايگزي ــوه ت ــه مي ــك قطع ــرتان زد، ي ــه س ــك ب ــوه خش ــوردن مي خ

 آن كنيد. 

رعايت اعتدال، مهم ترين اصل
ــروتونين مغز را باال مى برد  ــيرين، سطح هورمون س از آنجا كه مصرف مواد قندى و ش
و باعث مى شود كه افراد به آرامش برسند، بنابراين آنها به هنگام استرس، تنش روحى 
و عصبى بودن به خوردن اين مواد روى مى آورند؛ كه متاسفانه اين وضعيت وزن آنها را 
ــت  ــى و دياب ــىـ  عروق ــاى قلب ــرض بيمارى ه ــا را در مع ــرده و آنه ــاال ب ب

قرار مى دهد.
ــترس دچار مى شوند  ــت: در صورتى كه افراد به اس يك متخصص تغذيه، توصيه داش
ــترس و يا مراجعه به مشاوره هاى  بهتر است مشكل خود را با مصرف داروهاى ضد اس
روانشناسى و روانپزشكى مهار كنند.  همچنين بهتر است به جاى مصرف مواد قندى 
ــار،  ــج، خي ــم، هوي ــو، كل ــر كاه ــته اى نظي ــر نشاس ــبزيجات غي ــراغ س ــه س ب
ــوردن،  ــبـزى خـ ــس و س ــارچ، كرف ــى، قـ ــم بروكلــ ــه فرنگــى،كل گوجــ

روى آوريد .

داليل باردارى پوچداروى بيهوشى باعث ريزش مو مى شود؟

خوراكـِى بدتـر از هروئيـن
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داستان تاريخى

ــورد و  ــت خ ــگ ها شكس ــى از جن ــه در يك ــى ك ــور هنگام تيم
در صحراها سرگردان بود، به خرابه اى رفت تا قدرى استراحت كند؛
ــن  ــه ده ــدم ب ــه گن ن ــك دا ــه اى ي ــد مورچ ــه دي ب در خرا
ــون وزن  ــرد و چ ــوار باالبب ــد از دي ــى خواه ــه و م گرفت
ــش  دهن از  ــت  اوس ــود  خ از  ــتر  بيش ــدم  گن ى  ــه  ن دا

مى افتد.
ــه از دهان  ــرد؛ هربار كه دان ــر را به خود جلب ك مورچه، توجه امي
ــد،  دانه  ــه پايين مى آم ــاد، مورچه باز ب ــى افت مورچه به زمين م
ــى  رفت،   ــه باال م ــاز قدرى ك ــرد؛ ب ــت و باال مى ب ــى داش را بر م

دانه مى افتد.
ــزم و اراده ى  ــه از ع ــد و مورچ ــرار ش ــار تك ــل 67 ب ــن عم اي
ــه النه  ــه را ب ــم دان ــصت و هفت ــار ش ــا ب ــد ت ــرف نش خود منص

برد.
 امير تيمور مى گويد من از او درس عبرت گرفتم و به خود گفتم تو 
كمتر از مورچه نيستى؛ بدين جهت تا به مقصود نرسيدم از كوشش 

دست نكشيدم .
ــاك ماوراءالنهر  ــال تمام در خ ــش س  با همين عزم و اراده امير، ش
ــين  ــا رقيب خود امير حس ــود و آن قدر ب ــغول ب به زد وخورد مش
ــد و سى سال تمام  ــمكش كردتا به تصرف قطعى آنجا نائل ش كش
ــايى  ــه جهانگيرى وجهانگش ــتقرار او در ماوراءالنهر ب ــس از اس پ

پرداخت.
ــور گوركانى  ــر تيم ــه امي ــه ب ــك مورچ ــه ي ــى بود ك ــن درس اي

داد.

درس يك مورچه به امير تيمور
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دريچه

ــى  ــى ميرزا آقاس ــه حاج ــى معروف ب ــاس ايروان ــى مالعب حاج
ــال) آخرين  ــرداد 1228 ش. كرب ــا 1163 ش. ماكو - م (1162 ي

صدراعظم محمد شاه قاجار بود. 
ــاه كشته شد،  او پس از آن كه قائم مقام فراهانى به فرمان محمدش

به اين جايگاه رسيد. 
در زمان او ايران به سمت قهقهرا كشيده شد.

ــاس 300 خانوار  ــاه عب ــدان بياتى بود كه ش ــى از خان ميرزا آقاس
ــو  ــه دره ماك ــروزى ب ــتان ام ــروان در ارمنس ــان را از اي از آن
ــه  ــتانى ك ــم كوهس ــذرگاه مه ــن گ ــت اي ــا امني ــال داد ت انتق
ــود  ــو ب ــه ى ماك ــاكن در قلع ــان س ــت راهزن ــا در دس دهه ه

حفظ كنند. 
ــد از اتمام  ــراق رفته و بع ــى بعد از طى تحصيالت اوليه به ع آقاس
ــوان معلم نوادگان  ــپس به عن تحصيالتش به ماكو برمى گردد و س
فتحعلى شاه كه به صورت سنتى درخوى ساكن مى شدند، گمارده 

مى شود. 
داستان آشنايى وى با شاهزاده محمد (محمد شاه آينده) از همين 
ــاه  ــت او به عنوان مراد محمد ش ــود؛ و در نهاي كالس ها آغاز مى ش

درمى آيد.
وى سرانجام پس از مرگ محمد شاه، توسط اميركبير به كربال تبعيد 

و همانجا درگذشت.
ــتور مى داد؛ يكى ريختن توپ و ديگرى  مى گويند او بيشتر دو دس

كندن كاريز. 
ــاره ى او  ــون را درب ــا دو واكنش گونا گ ــر اين ه ــارى او ب اين پافش

برانگيخته است. 
ــا،  ــت از روس ه ــس از شكس ــه پ ــد ك ــش مى گوين هواخواهان
ــن  ــت. همچني ــاز بوده اس ــورد ني ــيار م ــوپ بس ــاخت ت س
ــران  ي ــى ا ن ــى در راه آبادا ــز كوشش ــز را ني ــاخت كاري س

مى دانند. 
ــى و  ــر كم فهم ــتورها را از س ــن دس ــمنانش اي ــى دش ول
ــت  ــن حكوم ــى، در ف ــرزا آقاس ــى مي ــى او مى دانند.حاج نادان
ــب  ــاه طل ــول زن و ج ــال بامب ــن ح ــته و در عي ناشايس

بود.
ــط بين الملل و  ــى، رواب ــى، داخل ــائل مدن ــه در مس ــد ك  گفته ان
ــاده لوحانه اى داشت؛  ــيار س به ويژه ارتباط با بيگانگان، برخورد بس
ــتان خود  ــال تعجب هر نامه اى را كه به زيردس به طورى كه در كم
ــتان هم  ــفارت هاى روس و انگلس ــخه را به س ــت، يك نس مى نوش

مى فرستاد.
ــان  ــى خ ــرزا محمدتق ــوع، مي ــن موض ــا اي ــه ب  در رابط
ــر مى داد؛  ــه او تذك ــود، بارها ب ــه وزيرش ب ــر بعدى) ك (اميركبي
ــود  ــيوه ى خ ــه ش ــا را ب ــود و كاره ــكار نب ــش بده ــا او گوش ام

اداره مى كرد. 
ــى را  ــه ى كار ديپلماس ــت كه حاجى اصال حوصل ــاله اين اس مس
ــى  ــس خودكم بين ــار ح ــگان دچ ــل بيگان ــت و در مقاب نداش

بود.

در احـواالت 
حاجى ميرزا آقاسى 

  در چنين روزى

ادامه پيشروي دشمن تا 15 كيلومتري 
اهواز و اشغال منطقه غرب كارون 

(1359ش)

قطع كامل روابط ديپلماتيك ايران و 
عراق در اوج جنگ تحميلي 

(1366 ش)

روز ملـي و روز وحدت 
دو آلمـــان 

(1990م)
ــران، ارتش  ــالمي اي ــمن بعث به جمهوري اس ــس از تجاوز دش چند روز پ
ــهرهاي دزفول،  ــد تصرف ش ــروي در جبهه هاي جنوب، قص ــا پيش عراق ب
ــهر، آبادان و اهواز راكرد، ولي مقاومت هاي شديد مردمي،  ــوش، خرمش ش

مانع اين امر شد. 
دشمن پس از چند روز پيشروي در جبهه هاي جنوب، از اشغال اين شهرها 
مايوس شده و ناجوانمردانه اين منطقه را زير آتش سنگين توپخانه و حمالت 

موشكي خود قرار داد.
ــوم و بي پناه  ــدن تعدادي از مردم مظل ــهيد و زخمي ش اين حمالت، به ش

جنوب منجر شد. 
ــراي  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــاوزات، تم ــن تج ــه اي ــراق در ادام ــم ع رژي
ــغال آن به خاطر  ــي از اش ــه كار گرفت، ول ــي دزفول ب ــگاه هواي تصرف پاي
ــمن  ــن ناكامى ها، دش ــد. در نتيجه ى همي ــي بازمان ــاي مردم مقاومت ه
ــك هاي دور برد خود  ــهر دزفول را زير ضربات سهمگين موش ــيانه ش وحش

قرار داد. 
شهر شوش هم گرچه هرگز به تصرف دشمن درنيامد، اماهمواره با توپخانه 
ــمن مورد حمله قرار گرفت، كه در اين حمالت به مقبره حضرت دانيال  دش

نبي(ع) خساراتي وارد شد.

ــرارداد 1353 ش  ــاي ق ــس از امض ــه پ ــران و عراق ك ــي اي ــط سياس رواب
(1975 م) الجزاير، رو به بهبودي مي رفت، با وقوع انقالب اسالمي به سردي 

گراييد.
ــدد و  ــوادث متع ــوع ح ــالب، وق ــروزي انق ــد از پي ــم بع ــال و ني ــك س ي
ــور  ــط دو كش ــش در رواب ــاد تن ــث ايج ــده، باع ــاي پراكن درگيري ه

شد. 
ــري ارتش بعث عراق، از نقاط حساس  شروع جنگ تحميلي و حمله سراس
روابط بين دو كشور به شمار مي آيد و از ديدگاه روابط بين الملل، منشاء اثر در 

ارتباطات ديپلماتيك محسوب مي  شود. 
ــهريور 1359، اگر چه  ــران در 31 ش ــالمي اي ــراق به جمهوري اس حمله ع
ــمي ديپلماتيك  ــا روابط رس ــاب مي آمد، ام ــه اوج اين تنش ها به حس نقط
ــال هاي جنگ،  ــور، در طول س ــرار بود و ديپلمات هاي دو كش همچنان برق
ــور در پايين ترين رده ها  ــفارت دو طرف باقي ماندند، هر چند اين حض در س

بود.
ــور، روابط سياسي و  ــت ساله، دو كش ــال از جنگ هش در پايان هفتمين س
ديپلماتيك خود را قطع كردند و ديپلمات هاي ايران و عراق، عازم كشورهاي 

خود شدند.

ــيم  ــرقي و غربي تقس جمهوري فدرال آلمان، بعد از جنگ جهاني دوم به دو بخش ش
ــدند. آلمان شرقي حكومت كمونيستي  شد و هر كدام به بلوك شرق و غرب ملحق ش
ــد؛ اما مهم ترين تحول  ــي، داراي حكومت جمهوري فدرال ش را پذيرفت و آلمان غرب
اروپا در سال 1990م، كه از دگرگوني هاي دنياي كمونيست سرچشمه گرفت، سقوط 
رژيم كمونيستي آلمان شرقي و وحدت آلمان شرقي و غربي بود كه تا اواخر دهه 1980م 
ــروزي حزب دموكرات  ــيد. مقدمات اين اتحاد با پي رويايى تحقق ناپذير به نظر مي رس
مسيحي در نخستين انتخابات آزاد آلمان شرقي فراهم آمد و نخستين مرحله وحدت 
ــرقي و غربي با وحدت اقتصادي و پولي دو بخش آلمان در اول ژوئيه 1990م  آلمان ش
تحقق يافت. دولت شوروي نيز در ازاء يك رشته تضمين هاي سياسي و امتيازات اقتصادي 
با وحدت آلمان شرقي و غربي موافقت كرد و حتي ادامه عضويت آلمان واحد در سازمان 

پيمان آتالنتيك شمالي، ناتو، را هم پذيرفت. 
ــون نفر  ــتاد ميلي ــا قريب هش ــال جدايى ب ــس از 45 س ــرانجام پ ــد س ــان واح آلم
ــتين  ــه وجود نهاد و در نخس ــال 1990م پا به عرص ــوم اكتبر س ــت، در روز س جمعي
ــد، هلموت كهل  ــال برگزار ش ــامبر آن س ــري آلمان كه روز دوم دس انتخابات سراس
ــد،  ــناخته مي ش ــور ش ــدت اين كش ــان وح ــه قهرم ــان غربي ك ــم آلم ــدر اعظ ص
با اكثريت عظيمي به پيروزي رسيد. از اين پس، آلمان به يكي از ناسيوناليست ترين دول 
اروپايي تبديل شد كه مي تواند در سرنوشت و آينده اروپا، ايفاگر نقش تعيين كننده باشد.

ــت در قلب  ــال اس ــش از دو هزار س ــه بي ــى بم ك ارگ تاريخ
ــت، بزرگ ترين مجموعه خشتى  ــته اس كوير ايران قد برافراش
ــف تاريخى  ــاى مختل ــى دوره ه ــه ط ــت ك و گلى جهان اس
ــن ارگ تاريخى  ــت. اي ــترش يافته اس ــده و گس ــاخته ش س
ــهر بم  ــال 1382 در ش ــتان س ــهمگين زمس پس از زلزله س
ــده ثبتى آن به  ــراى تهيه پرون ــان ايرانى ب و تالش كارشناس
ــالس  ــن اج ــت و هفتمي ــان بيس ــرارى، در جري ــور اضط ط
ــان در  ــور هم زم ــه ط ــكو ب ــى يونس ــراث جهان ــه مي كميت
ــى در خطر،  ــت ميراث جهان ــت ميراث جهانى و فهرس فهرس

ثبت شد.
ــهر بم  ــت ارگ و منظر فرهنگى ش ــم و ثب ــه ب ــه زلزل در فاصل
ــان جهانى  ــيج كارشناس ــى، بس ــراث جهان ــت مي در فهرس
ــد و افرادى  ــى آم ــان ايران ــارى كارشناس ــى به ي و بين الملل
ــراث جهانى، ــس كميته مي ــكو باندارين، ريي ــون فرانچس چ

ــه،  ــر فرهنگ فرانس ــكو، وزي ــور، رييس يونس كوچيرو ماتس
ــان و  ــر از كارشناس ــيارى ديگ ــت ايكوموس و بس ــس وق ريي
ــر تاريخى به بم  ــى اين اث ــات فرهنگى جهان براى بررس مقام

سفر كردند.
تاريخچه  ارگ بم

ــار  ــى سرش ــاى زيرزمين ــع و آب ه ــاى مرتف ــا كوه ه ــم ب ب
ــرقى كرمان واقع است. اين شهر  در 193 كيلومترى جنوب ش
به همين دليل دو نوع آب و هواى سرد كوهستانى و آب و هواى 

گرم و خشك دارد.
ــت.  ــينى ايران اس ــن ترين مراكز شهرنش ــهر بم يك از كه ش
ــمال و تل  ــدرون در 10 كيلومتـرى ش ــى بي ــاى تاريخ تپه ه
آتشى در دارستان در فاصله 30 كيلومترى شرق بم كه متعلق 

ــاى دوم تا چهارم  به هزاره ه
قبل از ميالد مسيح است، 

گواه اين قدمت تاريخى 

است.
زندگى در بم واطراف آن از شش هزار سال قبل شكل گرفته و 
در دورانى از تاريخ در مكانى كه ارگ ناميده مى شد، تمركزى 

به وجود آمد.
ــم ترين  ــى از مه ــير يك ــن در مس ــرار گرفت ــت ق ــه عل بم ب
ــتان راه ادويه نام گرفته بود ؛ شاهراه هاى بين المللى عهد باس

كه از شعب اصلى و مهم راه ابريشم محسوب مى شد. راه تجارت 
بين شرق و غرب، اهميت استراتژيك مهمى داشته است.

ــن و از طريق  ــوى از چي ــه احتمال ق ــم بافى ب صنعت ابريش
جاده ادويه (ازطريق هند) به بم رسيده بود.

شهرهاى بزرگى مانند نرماشير، ريگان، دارزين و سنا در منطقه 
ــم هجرى از آبادانى  ــهرها تا قرن شش وجود داشته كه اين ش
ــاى بعدى از بين رفته اند.  فراوان برخوردار بوده اند و در دوره ه
عالوه برارگ بم آثار باقيمانده از اين شهرها و قلعه هاى باستانى 
ــاه ( افضل آباد)،  ــد قلعه هاى پيرماه ش با عظمت ديگرى مانن
ــاد و آثارديگرى  ــه نعيم آب ــتان قلعه، قلع ــى، دارس قلعه جمال
ــدن كهن و  ــان از تم ــه نش ــود ك ــاهده مى ش در منطقه مش

آبادانى منطقه دارد.
ــت و گل ساخته  ارگ بم، برباال و دامنه صخره اى عظيم با خش
شده است. سابقه تاريخى ارگ بم به موجب نوشته هاى تاريخى، 

ــم» و  ــه «حدودالعال از جمل
ــرى»  ــخ وزي «تاري
ــال  ــه دو هزار س ب
ــد.  ــش مى رس پي

ارگ بم تاحدود 

ــده اى از اهالى بم  ــكونت ع ــل س ــال پيش هنوز مح 180 س
بود.

مجموعه ارگ بم، شامل شهر قديم و قلعه، قريب به 20 هكتار 
(طول ضلع غربى ارگ 520 و عرض آن 430 متر است) وسعت 
ــار بود.  ــش هكت ــب ش ــه، قري ــافت ارگ و قلع ــت و مس داش
ــه آن را  ــت ك ــه خندقى هاى عميق وجود داش دورتادور قلع
از يورش ها مصون مى داشت. 38 برج ديده بانى در فواصل معين 

روى باروهاى قلعه قرار داشتند.
ــره اى طبيعى  ــين برروى صخ درميان قلعه عمارت حاكم نش
ــده بود كه داراى پنج طبقه بود و همگى از خشت و گل.  بنا ش
ــتون ها و قوس ها باقى مانده در قلعه بم، مغازه هاى نانوايى،  س
ــتى در بازار قلعه، نشان از رونق  روغن گيرى و قفسه هاى خش

گذشته آن داشت.
ــجد جامع و  ــاى مس ــا نام ه ــجد ب ــالمى، دو مس در دوره اس
ــك صحن، يك  ــامل ي ــينيه ش ــجد حضرت محمد و حس مس
ــاق در ارگ تاريخى بم  ــد ات ــم و چن ــه قرينه ه ايوان دو طبق

ساخت شده بود، كه همه آن ها در جريان زلزله نابود شد.
ــگاه هاى سنتى  ــيوه ساير ورزش در ارگ بم يك زورخانه به ش
ــت كه آن ها نيز  ــك گنبد و گود نيز وجود داش از چهار ايوان، ي

ويران شد.
ــه طاق ورودى  ــت ك ارگ بم تنها يك ورودى داش
ــانى بود.  ــه با قوس هاى دوره ساس آن قابل مقايس
ــن قلعه  ــد در همي ــان زن لطفعلى خ
ــيله ــه وس       ب

 

ــد. آخرين  ــتگير ش محمدعلى خان زابلى، حاكم قلعه بم، دس
محاربه در اصطبل همين قلعه روى داده بود.

ــال 1254 هـجرى قمرى و غائله آقاخان محالتى  ارگ بم تا س
مسكونى بود.

ارگ بم پس از زلزله
پس از زلزله بم، تالش هاى وسيعى در سطح ملى و بين المللى 
ــن محوطه تاريخى  ــى از آثار به جا مانده از اي براى نجات بخش
ــات ايرانى  ــاى زلزله هي ــتين روزه ــد. از نخس باارزش آغاز ش
ــوار ارگ  ــاى دي ــان در پ ــى طالبي ــتى محمد عل ــه سرپرس ب
ــيب هاى وارده،  ــق آس ــى دقي ــس از بررس ــدند و پ حاضر ش
ــى، كار آواربردارى  ــان بين الملل ــاوره با كارشناس پس از مش
ــن بناى  ــده در اي ــا مان ــه ج ــازه هاى ب ــازى س و مستحكم س
ــت كميته كارى  ــه بم هش ــرد. پس از زلزل ــى را آغاز ك تاريخ
ــت،  ــى، امني ــاى بين الملل ــتند نگارى، فعاليت ه ــه مس وظيف
ــاى مردمى  ــى، اجرايى و كمك ه ــائل فن روابط عمومى، مس

را عهده دار شدند.
كار آواربردارى در ديوار خارجى و محيط اطراف آن، سربازخانه، 
ــتانى ها و ورودى قلعه  ــه سيس ــدان، خان ــجد جامع، يخ مس
ــالم  ــت هايى، نقاط س ــب داربس ــد. همچنين با نص ــام ش انج
ــى  ــتحكام بخش ــته اند، اس ــه احتمال ريزش داش مانده اى ك

شده اند.
ــزرگ ترين  ــه يكى از ب ــت بم ك ــيس كارگاه خش پس از تاس
ــت  ــت، خش ــت خاورميانه اس ــن كارگاه هاى خش و مجهزتري
ــادن محلى و  ــتفاده از مع ــاز براى مرمت ارگ بم با اس مورد ني
كمك كارشناسان ملى و بين المللى تامين شد و  كار احياى اين 

ارگ تاريخى صورت گرفت.

مختصرى از تاريخ ماد
ــت؛  ــه تيره آريايى ( ماد، پارس و پارت ) فالت ايران اس دولت ماد يكى از س
ــيدى، مردم ايران دياكو را به پادشاهى  در سال 1332 پيش از تاريخ خورش

برگزيدند.
ــود برگزيد و در آن  ــاه دياكو، همدان ( هگمتانه  ) را به پايتختى خ شاهنش
بر روى تپه اى، هفت دژ تو در تو ساخت و هر يك را به رنگ ويژه اى در آورد.

ــت اتحادى تاريخى بين  ــال بر ايران فرمانروايى كرد، او توانس دياكو 53 س
تيره هاى مختلف نژاد آريايى ايجاد كند .

ــپس  ــاد را با هم متحد كند، وى س ــت هفت طايفه قوم م دياكو ابتدا توانس
ــاله در سال  ــد كه اين مس به عنوان رهبر و قاضى آن هفت طايفه انتخاب ش
ــيح اتفاق افتاد. پس از هفت سال رهبرى در بين اين  701 قبل از ميالد مس
ــاه ايران  هفت طايفه، وى از طرف مادها ، پارس ها و پارت ها به عنوان پادش

انتخاب شد و تا سال 656 قبل از ميالد مسيح حكومت كرد. 
ماجراهاى به قدرت رسيدن دياكو در كتاب تاريخ هرودوت آمده است. دياكو 

پسر كياكسار (كسى كه مى تواند خوب نشانه گيرى كند) بود .
ــال هاى 665 قبل از  ــاه ايران بود و بين س فرهاد پسر دياكو و دومين پادش
ميالد تا 633 قبل از ميالد حكومت كرد. مانند پدرش ، فرهاد هم جنگ عليه 
ــت خورد ، به دست آشور بنى پال  آشوريان را آغاز كرد؛ اما متاسفانه شكس

افتاد و به دست او كشته شد. 
جانشين فرهاد، كياكسار نام داشت، او ارتش ماد را تجديد سازمان و نوسازى 
ــازى اين اتحاد،  ــد. براى استوارس ــاه بابل متحد ش ــر» ش كرد و با «نَبوپلس
ــر يعنى  ــر نبوپلس ــرى پس ــس» به همس ــام «امتي ــار به ن ــر كياكس دخت
«بخت النصر دوم» درآمد. امتيس از زندگى در جلگه ميان رودان دلگير شد 

و براى كوه هاى بلند همدان و ايران دلتنگى بسيار كرد. از اين رو بُخت النصر 
ــاختن «باغ هاى معلق بابل»  ــرش دستور س دوم به عنوان هديه براى همس

را داد تا بلنداى ديوارهاى آن براى امتيس حكم كوهساران را داشته باشد.
ــت پدرش، فرهاد را در برابر آشورى ها ديده بود  كياكسار در جوانى، شكس
ــه در برابر  ــراى مقابل ــد كه ب ــود. او فهمي ــه ب ــى آموخت و از آن درس عبرت
ــكيل دهد؛ زيرا سربازانى  ــت نيروى نظامى مجهزى تش آشوريان، مى بايس
ــپاه  ــز از عهده ى س ــى كنند، هرگ ــع آورى م ــن دار جم ــاى زمي كه روس
ــور، ــپاهى رزمى، مانند آش ــد كه س ــر نمى آيند. از اين رو، بر آن ش منظم ب

ــواره نظام ماهر  ــير و س ــر و كمان و شمش ــرو، مجهز به تي ــد. اين ني  بنا كن
بود.

كياكسار با اين نيروى نظامى، به سوى نينوا حركت كرده، آن شهر را محاصره 
ــكاها، به ايران هجوم آورده اند.  كرد. اما پس از مدتى، به او خبر رسيد كه س

او دست از محاصره برداشت و به مقابله با آنان شتافت.
ــخت با آنان كرد و از آنان  ــمال درياچه ى اروميه، نبردى س  كياكسار، در ش
ــلط يافتند و كياكسار،  ــكاها، 28 سال بر سرزمين ماد تس شكست خورد. س
ــقز را بنا كردند و آن شهر را  ــهر س ــكاها، ش در اين مدت، مطيع آنان بود. س

پايتخت خود قرار دادند.

ــكاها گرفت.  ــدن س ــه بيرون ران ــار ، تصميم ب ــان ،كياكس ــت زم با گذش
ــردارانش را به يك ميهمانى دعوت كرد و همه ى  او، فرمانده ى سكاها و س
ــكاها را از سرزمين ايران  ــپس، لشكريان س ــموم كرد. س آنان را يك جا مس

بيرون راند.
ــراى بار دوم،  ــار ب ــد، كياكس ــودگى خاطر فراهم ش چون از اين جهت، آس
ــا هميارى،  ــتند ب ــر توانس ــوريان گرفت. او و نبوپلس تصميم به نابودى آش
ــوا را در  ــهر نين ــته و پايتخت آن يعنى ش ــور را درهم شكس امپراتورى آش

612  ق.م فتح كنند. 
ساراگوس، چون تاب مقاومت نياورد، خود و خانواده اش را در آتش، سوزاند. 
سپس، شهر نينوا، با خاك يكسان شد و دنيا از جنايات دولت ستمگر آشور، 

رهايى يافت.
ــتان و  ــان رودان ( بين النهرين) ، ارمنس ــروزى ، ايرانى ها مي پس از اين پي
ــرقى رود قزل ايرماق را نيز ضميمه  بخش هايى از آسياى صغير و بخش ش

امپراطورى خود كردند. 
در اين شرايط رود قزل ايرماق به عنوان مرز بين امپراطورى قدرتمند ايران 

و سرزمين ليديه شد. 
ــام جنگ قزل ايرماق معروف  جنگ معروف بين ايرانى ها و ليدى ها كه با ن
ــيح ، به دليل كسوف ناگهانى  ــت ، در 28 ماه مى 585 قبل از ميالد مس اس

پايان يافت. 
ــتياگ مرزهاى  ــيد. آس ــار، به حكومت رس ــرگ كياكس ــتياگ بعد از م آس
ــى  ــزرگ مادرى كوروش هخامنش ــترش داد؛ او پدرب ــا اروپا گس ايران را ت

بود.

سفر كردند.
تاريخچه  ارگ بم

ــار  ــى سرش ــاى زيرزمين ــع و آب ه ــاى مرتف ــا كوه ه ــم ب ب
ــرقى كرمان واقع است. اين شهر  193در 193در 193 كيلومترى جنوب ش
به همين دليل دو نوع آب و هواى سرد كوهستانى و آب و هواى 

گرم و خشك دارد.
ــت.  ــينى ايران اس ــن ترين مراكز شهرنش ــهر بم يك از كه ش
ــمال و تل  ــدرون در 10 كيلومتـرى ش ــى بي ــاى تاريخ تپه ه
آتشى در دارستان در فاصله 30 كيلومترى شرق بم كه متعلق 

ــاى دوم تا چهارم  به هزاره ه
قبل از ميالد مسيح است، 

گواه اين قدمت تاريخى 

آبادانى منطقه دارد.
ــت و گل ساخته  ارگ بم، برباال و دامنه صخره اى عظيم با خش
شده است. سابقه تاريخى ارگ بم به موجب نوشته هاى تاريخى، 

ــم» و  ــه «حدودالعال از جمل
ــرى»  ــخ وزي «تاري
ــال  ــه دو هزار س ب
ــد.  ــش مى رس پي

ارگ بم تاحدود 

ــگاه هاى سنتى  ــيوه ساير ورزش در ارگ بم يك زورخانه به ش
ــت كه آن ها نيز  ــك گنبد و گود نيز وجود داش از چهار ايوان، ي

ويران شد.
ــه طاق ورودى  ــت ك ارگ بم تنها يك ورودى داش
ــانى بود.  ــه با قوس هاى دوره ساس آن قابل مقايس
ــن قلعه  ــد در همي ــان زن لطفعلى خ
ــيله ــه وس       ب

ــتانى ها و ورودى قلعه  ــه سيس ــدان، خان ــجد جامع، يخ مس
ــالم  ــت هايى، نقاط س ــب داربس ــد. همچنين با نص ــام ش انج
ــى  ــتحكام بخش ــته اند، اس ــه احتمال ريزش داش مانده اى ك

شده اند.
ــزرگ ترين  ــه يكى از ب ــت بم ك ــيس كارگاه خش پس از تاس
ــت  ــت، خش ــت خاورميانه اس ــن كارگاه هاى خش و مجهزتري
ــادن محلى و  ــتفاده از مع ــاز براى مرمت ارگ بم با اس مورد ني
كمك كارشناسان ملى و بين المللى تامين شد و  كار احياى اين 

ارگ تاريخى صورت گرفت.

ارگ بــم



خبر  خبر 

ــاره به افزايش تعرفه واردات گوشت گفت: براى  وزير جهاد كشاورزى با اش
ــت ارز آزاد در نظر  گرفته ايم تا از توليدكننده داخلى حمايت  واردات گوش

شود.
 محمود حجتى در بازديد از يكى از واحدهاى دامدارى نمونه استان اصفهان 

اظهاركرد: بازديد خوبى بود و خوشحاليم كه چنين واحدهايى داريم.
ــر  چند   ــت ه ــير اس ــت ثبات قيمت ش ــت   دول ــان اينكه سياس ــا بي وى ب
محدوديت هايى نيز دارد افزود:  مصرف سرانه شير در كشور ما نصف سرانه 
ــت، پس بايد تالش كنيم توليد را افزايش داده و مصرف  مصرف جهانى اس

نيز افزايش يابد.
ــاره به افزايش تعرفه واردات گوشت تصريح كرد: براى واردات  حجتى با اش

گوشت ارز آزاد در نظر  گرفته ايم تا از توليدكننده داخلى حمايت شود.
ــكالت توليدكنندگان را به خوبى  وزير جهاد كشاورزى افزود: مسائل و مش
مى دانيم و پيگير مشكالت آنها در حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى 

هستيم.
ــتباهاتى در خريد ذرت شكل گرفت؛  اما  وى با بيان اينكه سال گذشته اش
ــت: ذرت بايد به  ــدگان ذرت را حمايت مى كنيم، گف در هر حال توليدكنن
قيمت تضمينى خريدارى شود و از توليدكنندگان اين محصول حمايت هاى 

الزم شكل گيرد.
حجتى با اشاره به مشكالت توليدكنندگان شير گفت: از توليدكنندگان شير 
مى خواهيم به سمت صنعت پيش بروند. با توسعه صنعت شير مخالفيم ولى 

اگر دامدارى بخواهد صنعت شير را ايجاد كند از او حمايت مى كنيم.
ــرادى توانايى  ــير به صورت انف ــم توليدكنندگان ش وى تاكيد كرد: اگر ه
ــه صنعت وارد  ــكيل تعاونى ب ــد با تش ــت را ندارند مى توانن ــه صنع ورود ب
ــكالت  ــاى الزم را انجام مى دهيم و اميدواريم مش ــوند، ما نيز حمايت ه ش
ــاورزى هرچه زودتر  ــف صنعت كش ــدگان در بخش هاى مختل توليدكنن

برطرف شود.  

افزايش تعرفه واردات گوشت با ارز آزاد
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ــكارى همه نهادهاى  ــر همكارى مردم، هم ــوى صحيح مصرف آب عالوه ب تبيين الگ
ــرف بهينه آب  ــا در جهت مص ــوع را مى طلبد ت ــن موض ــانه اى در اي ــى و رس فرهنگ
ــور يكى از مهم ترين  ــود.به گزارش فارس ، ميزان مصرف آب در كش فرهنگ سازى ش
مسائلى است كه در صورت عدم مديريت آن توسط مردم و مسئوالن روز به روز شهرها 
را به خشكسالى نزديك و نزديك تر مى كند.منابع آبى شهرهاى كشور ما بسيار متنوع 
ــمالى رودها و چشمه ها منابع آبى هستند و  است؛ براى مثال در برخى از شهرهاى ش
ــت كه افراط در برخى از  در برخى از شهرهاى ديگر چاه ها و قنات ها؛ اين در حالى اس
سدسازى ها نه تنها مشكل كم آبى را حل نكرده بلكه در بعضى از شهرها به خشكسالى 

كمك كرده است.
كم آبى يكى از مهم ترين چالش هاى موجود در اين منطقه

ــهر اصفهان هفتم تيرماه سال  ــوراى اسالمى ش ــردار كريم نصر اصفهانى؛ عضو ش  س
گذشته در جلسه شوراى اسالمى شهر اظهار كرد:كم آبى، خشكسالى و سوخته شدن 
ــود. ــكالت موجود در اصفهان تلقى مى ش ــده رود يكى از مهم ترين مش رودخانه زاين

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان تصريح كرد: در حال حاضر در منطقه غرب اصفهان و 
ناژوان با كم آبى مواجه هستيم و خشكسالى و كم آبى يكى از مهم ترين چالش هاى موجود 
در اين منطقه است. زاينده رود اصفهان هم طى سال هاى گذشته با گرم شدن سطح كره 
زمين و الگوهاى غلط مصرف آب به تدريج رو به خشكى رفته و در بيشتر موارد خشكى 

را به خود تجربه كرده است.
الگوى مصرف آب اصفهانى ها چقدر است؟

ــتان اصفهان در 26 بهمن ماه سال  هاشم امينى، مديرعامل شركت آب و فاضالب اس
گذشته در نشست بررسى همكارى هاى متقابل در اجراى سند جامع راهبردى آب شرب 
استان اصفهان گفت: الگوى مصرف آب 63 درصد از خانواده ها در هر ماه بين صفر تا 20 
متر مكعب بود كه با اقدامات انجام شده الگوى مصرف 82 درصد از خانوارهاى اصفهانى 
به اين ميزان رسيد.مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان مديران نهادهاى 
ــتان اصفهان برشمرد و گفت: امروزه   دولتى را در خط مقدم كاهش مصرف آب در اس
همه مردم بحران در حوزه آب را به وضوح حس مى كنند. بيشتر منابع آبى اصفهان اعم 
ــاليزارها و كشاورزى هاى استان  از چاه ها و رودخانه زاينده رود صرف آبيارى مزارع، ش
اصفهان مى شودكه انتخاب شيوه هاى غير صحيح آبيارى يكى از مهم ترين داليل مصرف 
بى رويه آب در استان اصفهان است.حميد رضا صادقى؛ معاون توسعه مديريت و منابع 
انسانى سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان در 26 خرداد ماه سال جارى ميانگين 
بارندگى در اصفهان را نصف ميانگين بارندگى در كشور دانست و تصريح كرد: بايد در 

مصرف آب به خوبى صرفه جويى شود؛ چرا كه خشكسالى خسارت فراوانى را در سطح 
استان اصفهان به وجود آورده و اين در حالى است كه 80 درصد از مصرف آب در استان 

به كشاورزى اختصاص دارد.
ذخيره سازى آب بعد از انقالب 4 برابر شده است

ــپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان 27 خرداد امسال با  ــليمانى؛ فرمانده س غالمرضا س
ــالمى 10 ميليون مترمكعب آب در پشت سدهاى ما  اشاره به اينكه قبل از انقالب اس
بودگفت: امروزه با توان خوب سدسازى كشور اين رقم به 40 ميليون متر مكعب رسيده 
ــاورزى كشور را توسعه بيشترى بدهيم.وى  كه ما با تكيه بر همين توان مى توانيم كش
ــتان اصفهان نيز يك هزار و 200 ميليون مترمكعب  تصريح كرد: پيش از انقالب در اس
آب پشت سد زاينده رود بوده و در حال حاضر نيز به غير از سال هاى كم آبى كه به 900 
ميليون متر مكعب مى رسد، مانند سابق است.فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان 
تاكيد كرد: ما معتقديم كه با مديريت جهادى مى توان مشكل آب را حل كرد، اگر ما وقت 
خود را صرف مسائل حاشيه اى نكنيم و با گذاشتن تمركز خود روى زاينده رود حدود 
200 يا 300 مترمكعب آب به اين حوضه اضافه كنيم، مشكالت منطقه مركزى كشور 
و اصفهان حل مى شود.قطعى و افت فشار آب اصفهان در چند سال گذشته موضوعى 
ــاورزان اين شهر بوده كه اين  است كه كم و بيش باعث اعتراض مردم و همچنين كش

نشان دهنده كمبود آب و خشكسالى در اين استان است.
تغيير الگوى مصرف و صرفه جويى راهكار حفظ منابع آبى

ــتان اصفهان 16 تيرماه امسال در  حسن غالمى، معاون بهره بردارى شركت آبفاى اس
نشستى گفت: روز گذشته بيش از 175 تماس براى قطعى و يا افت آب در شهر اصفهان 

با اين مركز گرفته شده كه نشان از بحران جدى آب در سطح استان دارد.
ــتاندارى اصفهان هم در 22 تيرماه  منصور شيشه فروش؛ مدير كل مديريت بحران اس
امسال در نشست خبرى همايش ملى مصرف بهينه آب در صنعت، اظهار كرد: چند سالى 
است كمبود منابع آبى در استان را شاهد هستيم و در همين راستا مديريت بحران وارد 
ميدان شد و توانست طرح جامع خطرپذيرى استان را با مشاركت دانشگاه هاى استان 
تهيه و در اختيار دستگاه هاى مختلف قرار دهد.وى ادامه داد: طرح جامع مصرف بهينه 
آب شرب در حال تهيه است، عالوه بر آن در جهت صرفه جويى نيز سيستم هاى كاهنده 

در نهادها و دستگاه هاى دولتى نصب شده اند.
به نظر مى رسد تبيين الگوى صحيح مصرف آب عالوه بر همكارى مردم، همكارى همه 
نهادهاى فرهنگى و رسانه اى در اين موضوع را مى طلبد تا در جهت مصرف بهينه آب 

فرهنگ سازى شود؛ چرا كه اين موضوع براى كشور ما شوخى بردار نيست.

رييس سازمان موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس 
ــرى اراده كنند از همين  گفت: اگر مقام معظم رهب
ــم در يك لحظه دو  ــهر اصفهان مى تواني نزديكى ش
هزار موشك به سمت صهيونيست و آل سعود پرتاب 

كنيم.
ــب خاطره در  ــردار مرتضى قربانى در مراسم ش س
ــاره به اهداى 23 هزار شهيد از  ميدان امام(ره) با اش
طرف مردم شهر اصفهان گفت: ما حكومت اسالمى 
ــهدا، هدايت ــما مردم، خون ش را به يمن وجود ش

 امام خمينى (ره) و به بركت امام زمان (عج) مستقر 
كرديم. وى افزود: روزى سرلشكر زهيرنژاد به محضر 
ــان گفت تعدادى  ــى (ره) رفت و به ايش امام خمين
ــتى  از احزاب و گروه هاى مختلف ادعاى وطن پرس
ــت داريم و از آن  مى كنند، ما نيز كشورمان را دوس
ــتيم؟ امام در  دفاع مى كنيم آيا ما هم جزء آنان هس
پاسخ وى فرمودند«حب الوطن من االيمان، وطنى 

ــت، وطنى است كه در  كه در آن اسالم حكم فرماس
رأس آن واليت فقيه حكومت دارد و افتخار من اين 
ــورى زندگى مى كنم كه كشورى  ــت كه در كش اس
اسالمى است و كشور امام زمان (عج) است، پس اين 

وطن دوست داشتنى است».
رييس سازمان موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس 
ــت ناهارش را در  خاطر نشان كرد: صدام مى خواس
ــام خود را در اهواز و يك هفته  خرمشهر بخورد و ش
ــبختانه اولين گروهى  بعد به تهران برسد؛  اما خوش
بوديم كه به همراه 17 روحانى وارد خرمشهر شديم 

و 367 روز در محاصره جنگيديم. وى اظهار داشت: 
ــى از جمله آب،  ــچ امكانات ــرايط بدون هي در آن ش
ــالح در مقابل دشمن ايستاديم چراكه  نان، غذا و س
ــته بود كه هيچ تجهيزاتى  بنى صدر رسماً نامه نوش
ــود كه اين نامه هنوز در موزه  به رزمندگان داده نش

انقالب اسالمى و دفاع مقدس موجود است.
ــه هيچ  ــن حالى ك ــرد: در عي ــح ك ــى تصري قربان
ــام(ره) فرمودند ــى وقتى ام ــتيم؛ ول امكاناتى نداش

ــود بالفاصله به جلو  ــته ش  حصر آبادان بايد شكس
ــهر  ــبختانه در بازپس گيرى خرمش ــم و خوش رفتي

ــير گرفتيم و 5 هزار عراقى را به هالكت  سه هزار اس
رسانديم و سه لشكر «14 امام حسين(ع)»، «8 نجف 

اشرف» و «25 كربال» را از محاصره خارج كرديم.
ــا در يمن،  ــنگرهاى م ــت: امروز س وى اذعان داش
ــت و گوش به فرمان مقام  سوريه، عراق و لبنان اس
ــكان دار  ــان س ــتيم چراكه ايش معظم رهبرى هس
ــور، انقالب، امام خمينى(ره) و نايب  اصلى اين كش
امام زمان(عج) هستند و همواره بايد از اوامر ايشان 
ــوزه انقالب  ــازمان م فرمانبردارى كنيم. رئيس س
اسالمى و دفاع مقدس در پايان تأكيد كرد: جوانان 
نسل جديد بايد بدانند كه از ابرقدرت ها نبايد ترسيد؛ 
از هياهوى دشمن نترسيد و ببينيد كه ما در روز اول 
جنگ يك نارنجك هم نداشتيم؛ اما در حال حاضر 
اگر مقام معظم رهبرى اراده كنند از همين نزديكى 
شهر اصفهان مى توانيم در يك لحظه دوهزار موشك 

به سمت صهيونيست و آل سعود پرتاب كنيم.

ــت: قرار  ــتان اصفهان گف ــراث فرهنگى اس ــتى اداره كل مي معاون صنايع دس
ــتى در اصفهان توسط بخش خصوص ــهر جهانى صنايع دس است دبيرخانه ش

 تاسيس شودكه البته نيازمند حمايت هاي دولتي است.
ــاره به ثبت جهاني اصفهان به عنوان شهر صنايع دستي ــين دهقانى با  اش حس
ــكل هاى مرتبط با  ــتى يكى از تش ــوراى جهانى ثبت صنايع دس  اظهار كرد: ش
سازمان ملل است و رويكرد اصلى اين شورا بيشتر حول محور تجارت و بازرگانى
 صنايع دستى است. وى با بيان اينكه ايران از سال هاى گذشته عضو اين شورا بوده 
است، افزود: البته در دولت تدبير و اميد يكى از اهدافى كه دنبال شده برندسازى 
و كسب اعتبار جهانى صنايع دستى است و خوشبختانه در سال 2015 دو شهر 
ــتند اين برندها را به خود اختصاص دهند البته برندسازى  اصفهان و تبريز توانس
ــور انجام شود.وى ادامه داد: تالش  در صنايع دستي بايد براى تمام شهرهاى كش
مي شود ساير شهرهاى استان اصفهان كه صنايع دستي شاخصي دارند، توسط 
شوراي جهانى صنايع دستى ثبت شوند تا بتوان برندسازي صنايع دستي در حوزه 

تجارت بهتر انجام شود. 
دهقانى گفت: قرار است دبيرخانه شهر جهانى صنايع دستى در اصفهان توسط 
ــود كه البته نيازمند حمايت هاي دولتي است.  وى ــيس ش بخش خصوص تاس
 با اشاره به تقدير از پنج فروشگاه برتر صنايع دستي و اهداي نشان اعتبار به آن ها 
خاطر نشان كرد: اين اقدام به منظور ايجاد انگيزه براى فروشندگان صنايع دستى 
انجام مي شود تا كيفيت اين آثار حفظ شود و در حال حاضر بيش از 40 فروشگاه 
ميدان نقش جهان متقاضى دريافت نشان اعتماد برتر هستند. معاون صنايع دستى 
ــتان اصفهان از برگزارى سومين دوره مراسم داورى  اداره كل ميراث فرهنگى اس

ــور به ميزبانى اصفهان از  ــان ملى آثار و صنايع دستى در منطقه مركزى كش نش
هجدهم تا بيست و دوم مهرماه خبر داد و اضافه كرد: قيمت گذارى صنايع دستى در 
اولويت ميراث فرهنگى است و نحوه بسته بندى محصوالت به صورت جدى توسط 
اداره كل پيگيرى مى شود. دهقانى با بيان اينكه برگزارى جشنواره ها و فستيوال هاى 
بين المللى نقش مهمى در شناسايى صنايع دستى اصفهان به ساير كشورها دارد، 
تصريح كرد: شهرداري اصفهان قول  داده  مكانى را كه به احتمال زياد طبقه سوم 
ارگ جهان نما است براي معرفي آثار و صنايع دستى به صورت دائمى در اختيار اداره 
كل ميراث فرهنگي استان قرار دهد.وى با اشاره به كارير ى هاي تجاري در طبقه 
دوم ميدان نقش جهان گفت: براي اين منظور بايد طبقه دوم اين ميدان استحكام 
بخشى شود كه با تخصيص اعتبار، مرمت و استحكام بخشى بدنه ميدان نقش جهان 
در دستور كار قرار خواهد گرفت.معاون صنايع دستى اداره ميراث فرهنگى استان 
اصفهان با اشاره به لزوم فرهنگ سازي براي استفاده از صنايع دستي تصريح كرد: 
براي جلوگيرى از ورود كاالى قاچاق به كشور الزم است مرزها بيشتر كنترل شود 
و عالوه بر اين فرهنگ سازى در جهت آگاهى مردم براي استفاده از صنايع دستي 

كه بخشي از هويت كشور است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
ــازمان ميراث فرهنگي يك هيات  گفت: با هماهنگي استانداري و س

آلماني استحكام بخشي ميدان نقش جهان را بر عهده مي گيرد.
فريدون الهيارى با اشاره به اينكه ميدان امام (ره) نگين جهان محسوب 
مي شود، اظهار كرد: برخالف حواشي و مشكالتي كه در خصوص ميدان 
امام (ره) وجود دارد، اتفاقات خوبي براي اين بناي ارزشمند در راه است.

وي با بيان اينكه مساله استحكام بخشي اين ميدان يك پروژه جهاني 
است افزود: مقرر شده با هماهنگي استانداري اصفهان و سازمان ميراث 
فرهنگي يك هيات آلماني استحكام بخشي اين بنا را بر عهده بگيرد و 

عقد قرار داد با اين هيات به زودي انجام خواهد شد.
الهياري با تسليت به خانواده هاي جانباختگان فاجعه منا اظهار كرد: 
ــور را متاثر كرد؛ فاجعه ناگوارى در منا رخ داد كه فضاي عمومي كش

با توجه به اين حادثه،  اداره كل ميراث فرهنگي تصميم گرفت رونمايي 
از اثر هنرى بدرالزمان با عنوان نيايش كه تصاويري از مكه و كعبه را به 

تصوير كشيده است در هفته گردشگري رونمايي كند.
مدير كل ميراث فرهنگى استان اصفهان ادامه داد: همچنين استادان 
قلم زنى اصفهان تصميم گرفتندكه يك اثر ارزشمند با موضوع كعبه 
و مكه با توجه به فاجعه منا قلم زنى كنند كه اين موضوع نيز در دست 
ــاره به ثبت جهاني اصفهان به عنوان شهر  بررسي است.الهيارى با اش
صنايع دستي گفت: اداره كل ميراث فرهنگي اصفهان از سال گذشته 

براي ثبت جهاني اين شهر تالش كرد و معرفي اصفهان به عنوان شهر 
صنايع دستي يك هويت و نماد جديد براي اين شهر است كه نيازمند 
ــت.وى با اشاره به ايجاد  ــتفاده از اين فرصت اس برنامه ريزي براي اس
نمايشگاه دائمي صنايع دستي در ارگ جهان نما خاطرنشان كرد: يكي 
از بوستان هاي اصفهان به نام صنايع دستي نام گذاري خواهد شد و عالوه 
بر اين جشن انتخاب شهر اصفهان به عنوان شهر جهانى صنايع دستى 
با حضور رييس آسيا و اقيانوسيه اتحاديه صنايع دستى، رييس سازمان 
ميراث فرهنگى كشور و سفراي كشورهاى مختلف براي اعطاى لوح و 
اعتبارنامه ثبت جهانى شهر اصفهان برگزار خواهد شد.مدير كل ميراث 
فرهنگى استان اصفهان با اشاره به اينكه اصفهان با داشتن بيش از 196 
ــوم صنايع دستى كشور و يك سوم صنايع  رشته صنايع دستى، دو س
دستى كل جهان را در اختيار دارد،  تصريح كرد: اصفهان نخستين شهر 
كشور است كه به عنوان شهر صنايع دستى به ثبت رسيده و در سال 
2015 شوراى جهانى ثبت صنايع دستى دو شهر اصفهان و تبريز را به 

ترتيب در زمينه صنايع دستى و بافت فرش به ثبت رساند.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اعتبار تخصيص يافته به سازمان 
ــت كه در صورت نياز ــه ميليارد تومان اس ــهردارى اصفهان س ورزش ش

ــت. ــد ياف ــش خواه ــه    افزاي ــالح   بودج  در اص
ــى  ــنواره فرهنگى ورزش ــت خبرى «جش عليرضا نصر اصفهانى در نشس
ــالم با ورزش» كه به همت سازمان فرهنگى ورزشى  شهر زيبا، شهروند س
ــد با اشاره به  ــار اصفهان برگزار ش ــگاه آبش ــهردارى اصفهان در ورزش ش
ــهردارى اصفهان را حذف  ــى ايجاد شده توسط ش اينكه اگر فضاى ورزش
ــود اظهار داشت: ما  ــى اصفهان نزديك به صفر مى ش كنيم سرانه ورزش
ــى موجود و توسعه آن به كار  تمام تالش خود را براى حفظ فضاى ورزش
ــازمان ورزش شهردارى  ــاره به تصويب اساسنامه س گرفته ايم. وى با اش
ــت: پيگيرى هاى الزم با هماهنگى  ــهر ابراز داش ــوراى ش اصفهان در ش
ــنامه در وزارت كشور را نيز  استاندار اصفهان در خصوص تاييد اين اساس
ــهر اصفهان افزود: به نظر مى رسد  انجام داده ايم. عضو شوراى اسالمى ش
ــازمان ورزش شهردارى  ــنامه س ــور نيز موافقت خود با اساس وزارت كش

ــت. اصفهان را اعالم كرده اس
وى همچنين به تخصيص بودجه سه ميليارد تومانى براى سازمان ورزش 
شهردارى اصفهان اشاره كرد و ابراز داشت: در صورت نياز در اصالح بودجه 

ــازمان تخصيص خواهيم داد. ــترى را به اين س اعتبار بيش
ــازمان ورزش  ــب س ــيار مناس ــر اصفهانى با تاكيد بر فعاليت هاى بس نص
ــت: اجازه نمى دهيم موتور ــته اظهار داش ــهردارى طى يك ماه گذش ش

ــتد. ــازمان به دليل كمبود اعتبار از حركت بايس  برنامه هاى اين س
ذاكرى، مدير جشنواره فرهنگى ورزشى شهر زيبا، شهروند سالم با ورزش 
ــنواره از 5 تا 10 مهر ماه برگزار مى شود، گفت:  با اشاره به اينكه اين جش
ــنامه سالمت براى  به صورت ميانگين روزانه بين 1200 تا 1300 شناس
ــاره به ايجاد 12 غرفه در اين  شهروندان اصفهان صادر مى شود. وى با اش
ــنين و بانوان غرفه مخصوص طراحى  نمايشگاه ابراز داشت: براى تمام س

ــت. ــده ا   س ش

مسوول بهداشت محيط مركز بهداشت استان اصفهان گفت: نظارت بهداشتى بر 
200 قنادى در اصفهان انجام گرفت كه طى آن 22 كارگاه شيرينى پزى پلمب و 34 
پرونده تخلف به دادگسترى ارجاع داده شد.مهدى رفيعى اظهار داشت: همزمان 
با ساير مراكز بهداشت شهرهاى استان اصفهان واحد بهداشت محيط،  با تشكيل 
ــان فنى و مجرب با استفاده از  اكيپ هاى ضربت بازرسى و حضور تمام كارشناس
همه امكانات بازرسى و نمونه بردارى و كنترل مواد غذايى، اقدام به بازرسى ويژه از 
شيرينى فروش ها و قنادى هاى سطح منطقه تحت پوشش كرد.وى بيان داشت: 
ــطح  ــيرينى جات و ارتقاء س ــدف بهبود وضعيت عرضه انواع ش اين اقدام كه با ه
سالمت مصرف كنندگان اجرا شد،كارشناسان بهداشت محيط عالوه بر كنترل ها 
و بازرسى هاى خاص در حيطه توليد انواع شيرينى جات، مواد اوليه مجاز و حذف 
مواد غيرمجاز و از سويى نمونه بردارى هاى ميكروبى و شيميايى از انواع شيرينى هاى 
موجود در سطح عرضه و فروش، شرايط بهداشت فردى كاركنان، شرايط بهداشت 
ساختمان ابزار و لوازم كار نظافت و پاكيزگى محل را كنترل كردند.مسوول بهداشت 
محيط مركز بهداشت استان اصفهان تصريح كرد: در اين اقدام بيش از 180 قنادى 
ــيرينى فروشى با دريافت اخطار  مورد بازرسى قرار گرفت و تعداد 22 كارگاه و ش
بحرانى پلمب شد و پرونده 34 نفر نيز به مراجع قضايى ارجاع داده شد.وى اضافه 
ــيميايى و  ــده و كنترل هاى ش كرد: با توجه به لزوم كنترل مواد غذايى عرضه ش
ــيرينى جات  ــته مواد غذايى تعداد 72 مورد نمونه نيز از انواع ش ميكروبى اين دس
ــات مربوطه برداشت و به آزمايشگاه مواد  و مواد اوليه موجود با تنظيم صورتجلس
غذايى ارسال و از سويى با مشاهده و كشف انواع شيرينى فاسد و غير قابل مصرف 
مقدار 263 كيلوگرم شيرينى نيز معدوم شد.رفيعى گفت: بازرسان بهداشت محيط 
طى اين طرح تعداد 4 كارگاه غيرمجاز نيز كشف و تعطيل كردند.وى افزود: با توجه 
به اهميت موضوع حفظ سالمت شهروندان، مقادير قابل توجهى رنگ و اسانس از 
مراكز متخلف نيز توقيف و جمع آورى شد كه با توجه به تخلف اين قبيل متصديان 

پرونده آنها به منظور رسيدگى و برخورد قانونى به مراجع قضايى ارجاع داده شد. 

ــازان دفاع مقدس در اصفهان از 121  در مراسم گراميداشت ياد و خاطره حماسه س
عنوان كتاب با موضوع دفاع مقدس رونمايى شد .

در اين مراسم كه با عنوان شب خاطره و با حضور اقشار مختلف مردم در ميدان نقش 
جهان برگزار شد از رزمندگان، سرداران، ايثارگران در حوزه دفاع مقدس تجليل شد.در 
اين مراسم سردارمرتضى قربانى از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس به بيان خاطرات 

خود از هشت سال جنگ تحميلى پرداخت.
ــردار از حماسه  ــهيد و 400شهيد س ــتان اصفهان با تقديم 23 هزار ش  وى گفت: اس
سازان دفاع مقدس بود و در پيروزى هاى جاودانه ملت ايران و شكست دشمن نقشى 
برجسته داشت. وى اظهار كرد: شهيدان با اخالص حركت كردند و براى دفاع از ملت 
ــالمى به رهبرى امام خمينى به بركت امام  و واليت عازم جنگ شدند و حكومت اس
ــد.وى رمز پايدارى و موفقيت كشور را در اطاعت  زمان در كشور مستقر و تحكيم ش
ــال دفاع مقدس ــت س ــرى و واليت فقيه عنوان كرد و به ذكر خاطراتى از هش از رهب

 پرداخت.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

سه ميليارد تومان به سازمان
 ورزش شهردارى اختصاص يافت

نظارت بهداشتى بر 200 قنادى

رونمايى از 121 عنوان كتاب دفاع مقدس
 در اصفهان

با اراده رهبرى در يك لحظه؛
 دو هزار موشك به سمت صهيونيست

 و آل سعود پرتاب مى كنيم

جهان نما
نمايشگاه  دائمي صنايع دستى مي شود

الهيارى:
استحكام بخشي ميدان نقش جهان 

به يك هيات آلماني سپرده شد

سهم اصفهانى ها در مصرف آب چقدر است؟
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وزیر ورزش از 
تیم ملی فوتسال بانوان

 تقدیر کرد

خوشحالی رونالدو 
از رکوردشکنی 

برای رئال

  محمود گ��ودرزی، وزی��ر ورزش و جوانان ط��ی مراس��می از اعضای 
تیم ملی فوتسال بانوان که برای نخس��تین بار موفق به کسب قهرمانی 

آسیا شدند، تقدیر کرد.
مراسم تقدیر از اعضای تیم ملی فوتس��ال بانوان در محل وزارت ورزش 
 و جوانان برگزار ش��د.در این مراس��م ک��ه با حضور محم��ود گودرزی،

وزیر ورزش و جوانان، نصراهلل سجادی معاون امور توسعه ورزش قهرمانی 
 و حرفه ای، مناف هاش��می معاون توس��عه امور مالی و منابع انس��انی، 
بهرام افشارزاده، مش��اور عالی وزیر، رباب ش��هریان، معاون امور بانوان 
همراه با علی کفاش��یان رییس فدراس��یون فوتبال، علیرضا اس��دی و 
عرب عامری دبی��ر کل و نایب ریی��س فوتبال برگزار ش��د، از هر یک از 

اعضای تیم ملی فوتسال بانوان با اهدای پنج سکه تقدیر شد.
 اعضای تیم ملی فوتس��ال بان��وان که در مس��ابقات قهرمانی آس��یا با 
شکست دادن ژاپن برای نخستین بار به عنوان قهرمانی دست یافتند، در 

این مراسم، پنج عدد سکه به عنوان پاداش دریافت کردند.

مهاجم پرتغالی رئال مادرید از رکوردشکنی در رئال ابراز خوشحالی کرد و آن را مایه 
افتخار برای خود دانست.

کریس��تیانو رونالدو با دو گل��ی که برابر مالمو به ثمر رس��اند ضم��ن تثبیت خود 
 در صدر ج��دول گلزنان لی��گ قهرمانان اروپا ب��ه رک��ورد 501 گل در طول بازی 
حرفه ای رس��ید و با رکورد گلزنی رائول در رئال براب��ری کرد.رونالدو پس از پایان 
این دی��دار گفت: خوش��حالم برابر تیمی دفاعی ب��ه پیروزی رس��یدیم. بازیکنان 
 حریف همیش��ه روی خط دروازه بودن��د و این کار ما را س��خت ک��رده بود. حاال
 ش��ش امتیاز داریم و در صدر جدول هس��تیم. این س��خت اس��ت که برابر تیمی

 بازی کنید که نمی خواهد ریس��ک کند و فش��رده بازی می کند. می توانس��تیم 
حتی گل های بیش��تری هم بزنیم ولی مهم این بود که با برد از سوئد خارج شویم 
و حاال هم پیروز شدیم و هم در صدر جدول گروه خود هس��تیم.او درباره رسیدن 
به 501 گل ادامه داد: من خیلی خوش��حالم و می خواه��م از تمام هم تیمی هایم 
 برای رس��یدن به این آمار و این که به م��ن کمک کردند تا در لب��اس بزرگ ترین
 تیم جهان رکوردشکنی کنم، تشکر کنم. رسیدن به این رکورد مایه خوشحالی است.

 کاپیتان تیم فوتبال پرس��پولیس که تنها ۳0 س��ال داش��ت بر اثر
 س��کته قلبی درگذش��ت تا اتفاق تلخ دیگری ب��رای فوتبال ایران 
رقم بخ��ورد. وی یکی از قدیمی ترین بازیکنان س��رخ پوش��ان در 

پانزدهمین دوره لیگ برتر بود.
 ه��ادی ن��وروزی، که س��ال هاس��ت در تی��م فوتبال پرس��پولیس 
حضور داش��ت و کاپیتان این تیم نیز بود، بامداد پنجش��نبه بر اثر 
سکته قلبی درگذشت. بنا بر اعالم مسووالن باشگاه پرسپولیس وی 
 س��اعت ۴ بامداد روز پنج ش��نبه در خواب دچار حمله قلبی شد و

 به بیمارس��تان منتقل شد؛ اما تالش پزشکان هم نتوانست مانع از 
مرگ این بازیکن جوان شود.

 ای��ن بازیک��ن ک��ه متولد س��ال 1۳۶۴ بود قب��ل از اینک��ه به تیم 
فوتب��ال پرس��پولیس بپیون��دد عضو تیم پرس��پولیس قائم ش��هر 
ب��ود و ی��ک س��ال نی��ز در تیم فوتب��ال نف��ت تهران ب��ازی کرد؛ 
 ام��ا مج��ددا ب��ه پرس��پولیس برگش��ت و بع��د از محم��د نوری،

 بازوبند کاپیتانی سرخ پوشان را بر بازو بست.

برزیلی ها همچنان دور از دسترس سپاهان
ش��واهد و قرائ��ن حاک��ی از آن اس��ت که ت��الش های س��پاهان 
 ب��رای گرفتن مجوز ب��ازی دو بازیکن برزیلی این تیم به شکس��ت

 منجر شده است.
 همان روزی که گفته ش��د س��پاهان در تالش ب��رای گرفتن مجوز

  دو بازیک��ن برزیل��ی خ��ود نتوانس��ته فیف��ا را به اس��تفاده از آنها 
مج��اب کن��د و به ناچار ب��ه CAS ش��کایت برده معل��وم بود که 
نمی توان نس��بت به پایان این پرونده خیلی خوش بین ماند چراکه 
قاب��ل تصور نبود در دعوای باش��گاه اصفهانی با تش��کیالت بزرگی 
 چون فدراسیون جهانی فوتبال یک نهاد بین المللی حق را به طرف

 ایرانی دهد. 
حتم��ا ی��ک ج��ای کار ب��ه لح��اظ قانون��ی ای��راد داش��ته ک��ه 
 فیف��ا ب��ه ای��ن دو بازیک��ن مج��وز ن��داده اس��ت وگرن��ه ک��ه

 ای��ن مجموعه بزرگ که با ده ها فدراس��یون و صدها باش��گاه در 
سراس��ر جهان سروکار دارد بعید اس��ت که خرده حساب شخصی 
 ب��ا ی��ک باش��گاه ایرانی داش��ته باش��د ی��ا از روی لجب��ازی برای
  لوس��یانو پریرا و لئون��اردو پادوانی مجوز ص��ادر نکند. حتی وقتی

  ادع��ا ش��د ک��ه CAS با تعیی��ن یک مهل��ت چند روزه ب��ه فیفا 
 فرص��ت داده تا تکلیف این پرونده را روش��ن کند باز هم نمی ش��د

  ب��اور ک��رد ک��ه ای��ن ماج��را س��رانجام خیل��ی خوش��ی ب��رای 
باشگاه اصفهانی داشته باشد.

اکنون نیمی از دور رفت لیگ گذشته و همه شواهد و قرائن حاکی 
از آن است که سپاهان باید نیم دیگر آن را هم بدون شیمبا و پادو 

سر کند. 
 ت��ازه ای��ن دو بازیک��ن برزیل��ی ک��ه م��اه ها از ش��رایط مس��ابقه 
دور بوده ان��د قاعدتا در بازگش��ت ب��ه چند هفته زم��ان نیاز دارند 
 ت��ا به روزهای خوب ش��ان نزدیک ش��وند و همه اینه��ا یعنی که 
حس��ین فرکی به هر نحوی که هس��ت باید با نداش��تن این دو نفر 

بسازد.

 ورزش در صنعت آب و برق باید 
با حساسیت ویژه ای دنبال شود

 مهن��دس هاش��م امینی، رییس هی��ات ورزش صنع��ت آب و برق
 استان اصفهان گفت : صنعت آب و برق به لحاظ خدمات ضروری 

که ارائه می دهد از جایگاه ویژه ای برخوردار است . 
 به همین نسبت باید ورزش در این صنعت هم با حساسیت ویژه ای 
 دنبال ش��ود ک��ه این امر مس��تلزم ایج��اد انگیزه می��ان کارکنان 

شرکت های تابع وزارت نیرو به انجام ورزش است .
 وی در میان اعضا هیات ورزش صنعت آب و برق استان اصفهان اعالم کرد :

 ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان به منظور ایجاد نش��اط 
س��ازمانی میان کارکنان اقدام به احداث س��الن فرهنگی ورزش��ی 
باران نمود که به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان این سالن ورزشی 
 ب��ه لح��اظ تجهیزات و امکان��ات یکی از مدرن تری��ن و مهم ترین 

ورزشگاه ها در استان و به نوعی درکشور است .
  این درحالی اس��ت که اجرای این پروژه در شرایطی در دستور کار 
 قرار گرفت که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ازنظر مالی در تنگنا

 قرار داشت .مهندس امینی، سالمت روح و جسم کارکنان را بسیار 
مؤثر در افزایش راندمان ش��رکت ها دانست و خاطرنشان ساخت : 
مسووالن امر باید زمینه پرداختن کارکنان به ورزش را مهیا سازند 
 چراکه ورزش س��المت روح و جس��م کارکنان را به نوعی تضمین

 می کند و مسلما کارکنانی که از نشاط بیشتری برخوردار هستند 
در عملکرد شرکت ها موثرتر واقع می شوند .
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 قهرمان��ی تی��م ملی فوتس��ال بان��وان در آس��یا در کنار 
کارت زرد دولت به وزیر ورزش، جدایی دردسرساز ریوالدو 
از اس��تقالل و البته ف��روش 50۸ میلیونی پیکان قدیمی 
 علی کریمی، اتفاقات وخبرهای مهم در هفته گذش��ته را 
رقم زد. اتفاق��ات و رویدادهای مهم این هفت روز ورزش 
خیلی زیاد نبودند؛ اما اندک اتفاقاتی هم که رخ داد، برای 
 ورزش ای��ران مهم و تاثیر گذار بودن��د مثل قهرمانی که

  تیم ملی فوتسال بانوان برای نخستین بار در سطح آسیا موفق به 
 کسب آن شدند و البته کارت زردی که محمود گودرزی، 
وزی��ر ورزش و جوان��ان پ��س از حض��ور در صحن علنی 
مجل��س و به خاطر قان��ع نکردن نماین��دگان مجلس از 

دولت گرفت.
مه�م تری�ن اتفاق�ات و رویدادهای ای�ن هفت روز 

ورزش به این شرح است:
تیم ملی فوتس�ال بانوان ایران قهرمان آس�یا 

شد
 دی��دار نهایی مس��ابقات فوتس��ال قهرمانی بانوان آس��یا 
شنبه گذشته میان دو تیم ایران و ژاپن در مالزی برگزار شد 
 که طی آن ملی پوشان فوتسال ایران با تک گل دقیقه 1۸

 فرش��ته کریم��ی به پی��روزی دس��ت یافت��ه و صاحب 
ج��ام قهرمان��ی ش��دند. تیم ملی فوتس��ال بان��وان ایران 
در مرحل��ه گروه��ی ای��ن رقابت ه��ا ب��ه ترتی��ب براب��ر 
هنک گن��گ ب��ا نتیج��ه ۶ بر صفر، ازبکس��تان ب��ا نتیجه 
 ۹ ب��ر ی��ک و مال��زی ب��ا نتیج��ه ۴ ب��ر ۲ به پی��روزی 
 دست یافت. در دیدار نیمه نهایی هم شاگردان سلیمانی با 
ی��ک گل از س��د تایلن��د عبور ک��رده و به دی��دار فینال 
رس��یدند. درپای��ان این رقابت ها، فرش��ته کریمی، عنوان 

ارزشمندترین بازیکن آسیا را به خود اختصاص داد. 
بازگشت محمد بنا به کشتی ایران

س��رمربی تی��م ملی کش��تی فرنگ��ی ای��ران در المپیک 
 لندن که موفق ش��د به همراه این تیم نتایج درخش��انی 
 کسب کند، پس از چندین ماه دوری و برگزاری نشست با 
 رییس فدراس��یون کش��تی، مج��ددا هدایت ای��ن تیم را 
 برعه��ده گرفت. این اتفاق یکش��نبه گذش��ته و به دنبال

 نتایج غیرقابل قبول کش��تی فرنگی ایران در جام جهانی 
 آمری��کا، پیگی��ری ه��ای وزارت ورزش و جوان��ان و قول 

رسول خادم برای ایجاد تغییرات کارساز انجام شد. 
جدایی دردساز ریوالدو از استقالل 

ریوالدو باربوسا دسوزا، بازیکن برزیلی تیم فوتبال استقالل 
 ک��ه چالش ه��ای زی��ادی با مس��ووالن این باش��گاه پیدا 
کرده بود، یکش��نبه گذشته بعد از جلس��ه با علی نظری 
جویب��اری قراردادش را با آبی پوش��ان فس��خ ک��رد. این 
 بازیکن از سوی پرویز مظلومی در اختیار باشگاه استقالل

 قرار گرفته بود. البته این جدایی برای اس��تقالل و حتی 
خود ریوالدو مشکل س��از هم ش��ده اس��ت چراکه قس��ط 

 اول ق��رارداد این بازیکن به مبل��غ ۸0 هزار دالر از طرف
 باشگاه استقالل به وی پرداخته شده در حالی که ریوالدو 
تنها ۴0 هزار دالر دریافت نکرده و اصال مش��خص نیست 
بر س��ر ۴0 هزار دالر دیگر چه آمده است. همین موضوع 
دستگاه های نظارتی و از جمله وزارت ورزش را وارد عمل 

کرده است. 
فروش ۵۰۸ میلیون تومانی پیکان علی کریمی

پی��کان  ف��روش  منظ��ور  ب��ه  ک��ه  مراس��می   در 
عل��ی کریمی، ب��ا حضور ای��ن س��تاره فوتب��ال و تعداد 
زی��ادی از هنرمن��دان س��ینما در مش��هد برگزار ش��د، 
خ��ودروی پی��کان و قرمز رنگ این بازیک��ن فوتبال برای 
 کم��ک به آسایش��گاه معلوالن ش��هید فی��اض بخش به

  مزای��ده گذاش��ته و ب��ه مبل��غ 50۸ میلی��ون توم��ان 
فروخته شد.

مدال آوران تیراندازان در آسیا
قهرمان��ی  تیران��دازی  مس��ابقات  جری��ان   در 
س��الح های بادی آسیا دوشنبه گذش��ته ، نجمه خدمتی 
و فاطم��ه ک��رم زاده در فین��ال رش��ته تفن��گ 10 متر 
جوان��ان ب��ه ترتی��ب به م��دال ط��ال و نقره دس��ت پیدا 
کردن��د. در بخ��ش تیم��ی ای��ن رش��ته در رده س��نی 
جوان��ان ایرانی ها ب��ه عنوان قهرمانی دس��ت پیدا کردند. 

 همچنین تی��م دختران ایران با ترکی��ب فاطمه صالحی، 
 مریم س��لیمی و رویا صبح خیز نشان نقره تیمی را از آن 
 خ��ود ک��رد. در فینال بخ��ش انف��رادی این رش��ته نیز 
رویا صبح خیز، مدال نقره گرفت و فاطمه صالحی نیز در 
 جایگاه ششم قرار گرفت. مریم سلیمی هم در رده یازدهم

  ق��رار گرفت.در ادامه این مس��ابقات و در بخش انفرادی 
رش��ته تفنگ 10 متر بانوان نیز س��ه نماینده کش��ورمان 
 توانس��تند به فینال این رش��ته راه یابند که در میان آنها

م��دال  کس��ب  ب��ه  موف��ق  احم��دی  اله��ه 
و  قلی ن��ژاد  ام��ام  نرج��س  ش��د.   نق��ره 
م��ه لقا جام بزرگ نیز به ترتیب در جایگاه چهارم و هفتم 

این رقابت ها قرار گرفتند.
در  م�ردان  صع�ود  و  بان�وان  س�قوط 

تنیس روی میز آسیا
تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران دوش��نبه گذشته با 
کس��ب عنوان دوازدهم و یک پله س��قوط نسبت به دوره 
پیش��ین به کار خود در بیس��ت و دومین دوره مسابقات 
قهرمانی آسیا درتایلند پایان داد. در جریان این مسابقات 
تی��م ملی ایران برابر تیم ه��ای بنگالدش، الئوس و ماکائو 
)مرحله مقدماتی( پیروز شد؛ اما در ادامه مقابل کره  شمالی 
 و ویتن��ام باخ��ت. این تی��م در آخرین دیدار خ��ود برابر 

تیم ویتنام تن به شکس��ت داد و دوازدهم شد. این نتیجه 
در حالی به دس��ت آمدکه تیم ملی تنیس روی میز ایران 
در بخش مردان موفق س��ه شنبه با یک پله صعود نسبت 
 به دوره پیش��ین مس��ابقات قهرمانی آس��یا در رده هفتم 

قرار بگیرد. 
ملی پوش��ان تنی��س روی ایران برای کس��ب این جایگاه 
به ترتیب عربس��تان، لبنان، اندون��زی )مرحله مقدماتی(، 
قزاقستان و کره ش��مالی )مرحله دوم(، هنگ کنگ )اولین 
دیدار تعیین رده  بندی تیم های پنجم تا هشتم(  و هند )دیدار 
تعیین کننده جایگاه هفتنم( را شکست دادند ضمن اینکه 
 تیم کش��ورمان در مرحله یک چهارم نهایی نیز برابر ژاپن 

شکست خورد. 
مدیرعامل پاس همدان استعفا داد

به دنبال کس��ب نتایج ضعیف تیم فوتب��ال پاس همدان 
 در لیگ دس��ته اول، بهرام یدی، مدیرعامل این باش��گاه

  سه شنبه از سمت خود کناره گیری کرد. این استعفا در حالی 
صورت گرفت که پاس همدان با کس��ب تنها ۴ امتیاز در 
رده انتهایی جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار داشت. 
کارت زرد وزی�ر ورزش از دولت و طرح اس�تیضاح 

وی در مجلس
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان صبح س��ه شنبه با 
حضور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به سواالت 
مطرح شده پاسخ داد؛ اما توضیحات او نتوانست شوهانی 
را قانع کند تا رای گیری از س��ایر نمایندگان انجام شود. 
 در پای��ان رای گی��ری نمایندگان مجل��س از توضیحات

 محم��ود گ��ودرزی قانع نش��دند ت��ا اولی��ن کارت زرد 
ب��ه وی داده ش��ود. در همی��ن راس��تا احمد ش��وهانی، 
از  ای��الم اع��الم ک��رد ک��ه 50 نف��ر  نماین��ده م��ردم 
 نماین��دگان ط��رح اس��تیضاح وزی��ر ورزش و جوان��ان

  امض��ا ک��رده ان��د و ب��ه هیات رییس��ه مجل��س تقدیم 
شده است.

قهرمان�ی تاسیس�ات دریای�ی در نی�م فص�ل
 لیگ فوتسال

دیداره��ای هفت��ه دوازدهم لیگ برتر فوتس��ال در حالی 
سه ش��نبه برگزار ش��د که طی آن تیم تاسیسات دریایی 
با برتری برابر ش��هروند س��اری در فاصله یک هفته مانده 
ب��ه پایان دیداره��ای نیم فصل این رقابت ه��ا، با مجموع 
 ۲۹ امتی��از از ۹ ب��رد قهرمانی خود در ای��ن نیم فصل را 

نهایی کرد. 
پرسپولیس صاحب اسپانسر شد

 پ��س از ک��س و قوس ه��ای ف��راوان باالخ��ره مدی��ران 
باشگاه پرسپولیس توانستند با یک شرکت برای اسپانسری 
این باش��گاه به توافق برسند. بر این اساس روز چهارشنبه 
 ش��رکت »هم��راه اول« از این به بعد به عنوان اسپانس��ر 

باشگاه پرسپولیس فعالیت خواهد کرد.

سیری در دنیای ورزش

 همان طور ک��ه در خبرها خواندی��د، فرهاد کاظمی به عنوان س��رمربی
 تیم سیاه جامگان مشهد انتخاب شد.

فرهاد کاظمی در نخستین واکنش به این انتخاب، در صفحه اجتماعی اش 
نوش��ت: »یا امام رضا مدد ... با توکل به خدا و م��دد از امام رضا و وحمایت 

هواداران مشکی، به امید سر بلندی.«

لنز دوربین

فرهاد کاظمی با پیراهن سیاه جامگان

کاظم��ی  ارس��الن  ک��ه  ب��ود  پی��ش  س��ال    
 اولی��ن ایران��ی تاری��خ لقب گرفت ک��ه در لیگ 

بسکتبال حرفه ای آمریکا درفت شد.
 او ک��ه ابتدا توس��ط واش��نگتن وی��زاردز درفت 
ش��ده ب��ود، در ادام��ه س��ر از فیالدلفیا س��ونی 
سیکس��رز در آورد. در حال��ی ک��ه هم��گان در 
انتظ��ار آن بودن��د ت��ا کاظم��ی بع��د از حام��د 
ح��دادی دومین ایران��ی NBA باش��د؛ اما این 
بسکتبالیست اصفهانی به شکلی غیرمنتظره سر 
 از بندر جنوبی ایران در آورد تا برای پتروش��یمی

 بندر امام بازی کند.
توجیه بازگش��ت ارس��الن به ایران پس از درفت 
ش��دن در NBA آن بود که این فوروارد قدرتی 
به زمان بیش��تری نیاز داش��ت و از هم��ان ابتدا 
ب��ه او در ترکی��ب فیالدلفی��ا بازی نمی رس��ید. 
 کاظمی به س��وپرلیگ ایران آمد تا بتواند بیشتر

 بازی کند چراکه طبق منطق بسکتبال مثل خیلی 
دیگر از رش��ته های ورزشی قرار داشتن مداوم در 
 ش��رایط مس��ابقه در وهله اول اهمیت اس��ت و

 بازی ک��ردن مرتب ب��ا پیراهن پتروش��یمی به 
مرات��ب بهت��ر از نیمکت نش��ینی در فیالدلفی��ا 
ب��ود؛ ام��ا حت��ی پایان حض��ور در پتروش��یمی 
ب��ه مثاب��ه بازگش��ت به آمری��کا و پیوس��تن به 
NBA نب��ود و ملی پ��وش بس��کتبال ایران پس 
 از پای��ان هم��کاری ب��ا تی��م جنوبی ب��از هم در

 آس��یا مان��د ت��ا در مقطع��ی ک��ه ت��ب حضور 
بسکتبالیس��ت های ملی پ��وش ایران��ی در چین 

حسابی داغ ش��ده بود او هم حضور در لیگ این 
کشور را تجربه کند.

تابستان امس��ال؛ اما دیگر وقت آن رسیده بود تا 
این بسکتبالیس��ت ۲5 س��اله ایرانی بار دیگر به 
آمریکا بازگش��ته و رویای حضور در NBA را با 

جدیت پیگیری کند. 
 او م��اه ه��ای اخی��ر را ب��ه هم��راه فیالدلفیا در

 لیگ تابس��تانی NBA س��پری ک��رد و انتظار 
می رفت تا به اردوی این تیم ملحق شود ؛ اما پس 
از آنکه فهرست نهایی سونی سیکسرز اعالم شد 
در آن اثری از نام ارسالن کاظمی نبود. فیالدلفیا 
 ای��ن بازیک��ن ایران��ی را آزاد کرد ت��ا او بتواند به

 آتالنتا هاوکس ملحق شود.
پس��ر اصفهان��ی از فیالدلفی��ا در ایالت ش��رقی 
پنس��یلوانیا به آتالنتا در ایال��ت جورجیا واقع در 
جنوب ش��رق ایاالت متحده رف��ت تا مثل وقتی 
که به پتروش��یمی پیوس��ت یک مرتب��ه دیگر و 

خاطر ای��ن بار کیلومترها دورتر به 
بس��کتبال، راه جنوب 

را در پیش گرفته 
با اضافه  باشد. 
ای��ن  ش��دن 
بازیکن لیست 
هم  هاوک��س 

ش��د  تکمی��ل 
ت��ا ترکی��ب ای��ن 

ب��رای  تی��م 

حض��ور در لی��گ حرف��ه ای بس��کتبال آمری��کا 
نهای��ی ش��ود. طب��ق قوانی��ن باش��گاه، مبل��غ 
 ق��رارداد ملی پ��وش ایران��ی و س��ایر مف��اد آن
  افش��ا نشده است.این بسکتبالیست اصفهانی که

 لقب پادشاه اس��لم دانک آسیا را یدک می کشد 
و چندین س��ال در لیگ دانشگاهی آمریکا برای 
رایس و سپس اورگن بازی کرده حاال در آستانه 
فصل بس��یار مه��م و هیجان انگی��زی از زندگی 

ورزشی خود قرار دارد. 
پس از س��ال ها ت��الش و انتظ��ار رویاهای این 
ورزش��کار اصفهانی که در نوجوانی ب��رای ادامه 
تحصیل و بسکتبال به تنهایی راه ینگه دنیا را در 

پیش گرفت کم کم در حال برآورده شدن است.
 او ام��روز بی��ش از ه��ر زم��ان دیگ��ری ب��ه 
نزدی��ک  دنی��ا  بس��کتبال  س��طح   باالتری��ن 

به نظر می رسد.

در حض��ور  آم��اده  درحال��ی  ای��ران  کارات��ه  امی��د   تی��م 
 رقابت های جهانی می ش��ود که حضور یک کاراته کا با ش��رایط سنی 
باالتر در اردو، فدراس��یون را با چالش��ی جدید مواجه س��اخته است. 
 معترضی��ن معتقدن��د وی، دو شناس��نامه دارد.دور جدی��د تمرینات 
تیم ملی کاراته امید برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دوشنبه 
هفته جاری آغاز شد و 5 کاراته کای انتخاب شده برای این مسابقات 
زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری کردند. در چنین شرایطی 
اعتراض به حضور یک کاراته کا با ش��رایط س��نی باالتر یا به اصطالح 
 صغرس��نی، اردوی این تیم را با حاش��یه های همراه س��اخته اس��ت. 
گفت��ه م��ی ش��ود از س��وی خان��واده یک��ی از کاراته کاه��ای حذف 
 ش��ده ادعای صغرس��نی این کاراته در فدراس��یون  مطرح و خواستار 
پیگیری ش��ده اند. بررسی های فدراسیون نشان داد که مدارک کاراته 
 کای فوق معتبر بوده است. این کاراته کا با رای قاضی دارای شناسنامه با 
 تاریخ تولد 1۳۷۳ می باشد. در حالی خانواده معترض مدعی هستند وی 
متولد 1۳۷0 اس��ت. این ادعا در حالی مطرح شده که شناسنامه مورد 
اش��اره معترضین از س��وی قاضی باطل شده اس��ت.نکته مهم در این 
ماجرا اینکه کاراته کای مورد ادعا با همین مدارک س��ال 1۳۸۸ عضو  
تی��م ملی نوجوانان بوده و در زمان مس��وولیت آهی در فدراس��یون و 
آرین خو در مدیریت فنی تیم های ملی به مس��ابقات جهانی مراکش 
اعزام شده است. شهرام هروی، سرمربی تیم ملی امید در این خصوص 
گفت: پس از آنکه این ادعا مطرح ش��د از فدراسیون خواستیم مدارک 
را ط��ی نامه ای ب��ه وزارت ورزش ارائه داده و اس��تعالم بگیرند که در 
ص��ورت تایید بتوانیم نفر جایگزی��ن را انتخاب کنیم. وی در خصوص 
 اط��الع از ای��ن جریان گف��ت: این کارات��ه کا در اردوه��ای تیم ملی 
حضور داشته و از زمانی که من مسوولیت گرفتم نیز به کار خود ادامه 
 داده و مدارکی که از وی در اختیار داریم مشکلی ندارد. مگر آنکه مراجع 
 تصمیم گیرنده این موضوع را تایید کنند. سرمربی تیم ملی امید ادامه داد: 
 کاراته کای مورد نظر اواخر سال گذشته هم در مسابقات امیدهای کشور 
 حض��ور داش��ته و از ابتدای س��ال هم در مس��ابقات انتخ��اب حضور

 داش��ته است. ضمن اینکه برای بنده به عنوان سرمربی فقط موفقیت 
تیم ملی مهم است. 

 به بهانه پیوستن
 ارسالن کاظمی به آتالنتا؛

رویای پسر اصفهانی 
نزدیک به وقوع

کاپیتان پرسپولیس درگذشت

13

جنجال کاراته کای صغرسنی در کاراته؛

افشاگری جامانده از تیم امید!
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وزیـر روی پـل رفـت
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به من بگو چرا!سبک زندگی

»نه« گفتن برای خیلی از والدین کار سختی است و گویا کودکان نیز از این موضوع 
آگاهی دارند. آنها گاهی کاری می کنند که شما از گفتن جواب »نه« دچار عذاب وجدان 
شوید. پسر شما در حال تماشای تلویزیون است و مدت زمانی که شما برای تماشای 
تلویزیون به او اختصاص داده اید به سر آمده است.  اما او با زیرکی تمام به شما می گوید: 
»مادر! قول می دهم تا 10 دقیقه دیگر تلویزیون را خاموش کنم.« اما این 10 دقیقه به 
10 دقیقه بعدی و 10 دقیقه بعدتر ختم می شود و او در نهایت 1 ساعت بیش از قوانین 
تعیین شده، تلویزیون تماشا کرده است.شما از اینکه به دست خودتان قوانین خانه را 
زیر پا گذاشته اید دچار سردرگمی می شوید، اما برای اینکه دوباره به قوانین گذشته 
وفادار بمانید دیر نیست. با این کار به فرزندتان یاد خواهید داد که در زمان بزرگسالی 

چگونه با جواب »نه« دیگران رویارو شود.
چرا وضع قوانین همیشه سخت است؟

والدین دنبال شادی فرزندشان هستند و اکثرا همزمان با شادی بچه ها از شادی شان 
خوشحال می شوند. برعکس این موضوع نیز صدق می کند. وقتی فرزندتان را ناراحتی 
ببینید ش��ما نیز همین حس را پیدا خواهید کرد، اما با وجود نه گفتن شما به هدف 
تربیتی بزرگی دست پیدا خواهید کرد. بنابراین به تصویر بزرگ تری فکر کنید که در 
ورای »نه« گفتن وجود دارد. بعضی از بچه ها با شنیدن جواب »نه« جیغ می کشند، 

گریه می کنند یا اسباب بازی شان را به گوشه ای پرت می کنند.
  عده ای دیگر درخواس��ت خود را آنقدر تک��رار می کنند تا والدین را خس��ته کنند. 
در این شرایط به جای اینکه به هدف کوچک تر یعنی آرام کردن فرزندتان فکر کنید 
به این موضوع بیندیش��ید که با جواب »نه« خود چه کمکی در بزرگسالی فرزندتان 
خواهید کرد. با خود بگویید در این شرایط فرزند شما با جواب »نه« چه چیزی را یاد 
خواهد گرفت. اگر با جواب »نه« فرزندتان همچنان مصر بود و دست به واکنش های 
تندی زد به او بگویید هیچ کدام از این واکنش ها باعث به دست آوردن جواب مثبت 

شما نخواهدشد.
نه گفتن در کودکان وفرزندان

اگر فرزندتان توانایی خواندن و نوش��تن دارد قوانین را در جایی بنویس��ید تا مقابل 
چشمان او باشد

ثابت بمانید
یادتان باشد نباید هیچ استثنایی در مورد قوانین شما وجود داشته باشد. اگر شما 99 
بار به فرزندتان »نه« گفتید و تنها یک بار به او شانس زیرپا گذاشتن مقررات را داده 
باشید همان یک بار باعث برهم خوردن قوانین وضع شده خانه خواهدشد، بنابراین بهتر 
 است همواره در واکنش هایتان ثبات داشته باشید. در این شرایط از افکار منفی مانند

 »من چه مادر یا پدر بدی هس��تم« یا »فرزندم را با این کار ناامید کرده ام« و... دوری 
کنید چون باعث می شود در مقابل خواسته نابجای فرزندتان کوتاه بیایید.

قوانین زیاد نگذارید
اگر مدام قوانین را در خانه تغییر دهید و چیزی به آن اضافه کنید خودتان نیز به تدریج 
فراموش می کنید چه باید و نبایدهایی را در مورد فرزندتان وضع کرده اید و درنتیجه 
امر و نهی تان اعتبار چندانی برای فرزندتان نخواهدداشت.اگر فرزندتان در سنی است 
که توانایی خواندن و نوشتن دارد قوانین را در جایی بنویسید تا مقابل چشمان او باشد. 
از قدم های کوچک شروع کنید و با وضع محدودیت های کوچک فرزندتان را نسبت 
به اطاعت از قوانین ملزم کنید. با فرزندتان در مورد قوانین موجود صحبت کنید و به 
او بیاموزید در مقابل تایید نشدن در خواستش چگونه باید احساسات و واکنش خود 

را کنترل کند.

طعم و عطر شیر تمام پس��تانداران تحت تاثیر تغذیه آنهاست. در پژوهشی که 
در سال ۲00۸ در دانشگاه کپنهاگ انجام شد، کپسول های حاوی مواد معطر 
مختلفی به مادران شیرده داده شد و مشخص شد ظرف تنها چند دقیقه این مواد 
معطر در شیر قابل ردیابی خواهند بود. به همین ترتیب دامدارها هم می دانند 
که علوفه مورد اس��تفاده برای تغذیه دام های ش��ان طعم و عطر شیر به دست 
آمده را تحت تاثیر قرار می دهد. مشهور است که پنیر فرانسوی گریه دوکونتی 
)Gruyère de Comté( و همین پنیر تبریز محبوب خود ما ایرانی ها، باید 
از شیر دام هایی تهیه شوند که رفته اند و در مرتع طبیعی چریده اند، چون شیر 

دام هایی که در طویله و با علوفه خشک تغذیه می شوند، خوشمزه نیست.
گرچه تغذی��ه گاوها با توت فرنگی ممکن اس��ت ول خرجی به نظر برس��د، اما 
کشاورزان همیشه مقداری محصول نامرغوب و نامناسب برای بسته بندی های 
ش��یک دارند که قیمت پایین تر ولی عطر و طعم خوبی دارد. در پژوهشی که 
در س��ال ۲00۷ در رابطه با زمینه های اقتصادی تغذی��ه دام از دورریز باغ های 
میوه انجام شد، مشخص ش��د که تغذیه دام با میوه های نامناسب برای فروش 
در بازار میوه، از نظر اقتصادی موجه است. متاس��فانه اقتصاد دان هایی که این 
 موضوع را بررسی کردند، موضوع طعم شیر گاوهای تغذیه شده با توت فرنگی را 
نادیده گرفتند. شاید دلیل این س��هل انگاری این حقیقت بوده باشد که عطر 
میوه ها تأثیری طوالنی مدت بر طعم شیر ندارد. در پژوهش سال ۲00۸ دانشگاه 
کپنهاگ مشخص شد که عطر میوه ها )به جز مرکبات( تنها برای چند ساعت 

طعم شیر را تحت تأثیر قرار می دهد.
با این وجود چنین امکانی به ش��یوه ای دیگر مورد بررس��ی قرار گرفته و البته 
دسته آخر مشخص شده که نتیجه چندان دلچسبی ندارد. آزمایشگاه تحقیقات 
لبنی استرالیا در سال 19۸9 به قصد افزایش میزان چربی شیر دست به آزمایشی 
زد که نتیجه ای غیرقابل انتظار داشت. آنها به گاوها دانه آفتابگردان و جو دو سر 
می دادند، به این امید که شیر پرچرب تهیه کنند، اما در عمل متوجه شدند به 
جای چربی، شیر )و نیز گوش��ت( گاوها طعم و عطر تمشک گرفته است، زیرا 
جو دو س��ر باعث تحریک باکتری ها در معده گاوها می شد و باکتری ها روغن 
آفتابگردان را به ماده ای با نام گاما-دودک-سیس-۶انوالکتون تبدیل می کردند 
که باعث می شد شیر و گوشت گاوها بوی نه چندان خوش آیند تمشک )شبیه 

بوی شربت سرماخوردگی کودکان( بگیرد.

هر چه قط��ر رگ، زیادتر باش��د خون س��ریع تر حرکت می کن��د. همچنین 
س��رعت حرکت خون در وس��ط رگ ها بیش از کناره های آن است. حرکت 
خون در آئورت که بزرگ ترین س��رخرگ بدن است، نسبت به رگ های دیگر 
سرعت بیشتری دارد و در انسان بین ۳0 تا ۴0 سانتی متر بر ثانیه است. قطر 
س��یاهرگ ها بیش��تر از سرخرگ هاس��ت و مقاومت دیواره آنها کمتر است. 

بنابراین سرعت خون در سیاهرگ ها بیشتر از سرخرگ هاست.

خیلی قاطع به فرزندتان بگویید: »نه«

داستان کوتاه

داستان های شیوانا )دره(

 )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 ) کالهبرداری(زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری سیزدهم(

Hair   »مو« 
Split hairs

Hang by hair

Tear one's hair

سپیده 
بارانی

عوامل زمینه ساز اصلی 
اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آنها.

فریب خوردن از ظاهر افراد .
اعتماد بی جا به تبلیغات مندرج در مطبوعات .

عدم مشاوره با کارشناسان و افراد مطلع.
احتیاط! از بروز اتفاق جلوگیری کنید.

اکثر کالهبرداری، معموال دارای ظاهری آراسته و شیک پوش، ولخرج 
و خوش برخورد می باشند، تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند؛ در انجام 

معامالت، سرمایه گذاری ها و غیره صرفا به ظاهر افراد اتکا نکنید. 
 در انجام فعالیت های اقتصادی و معامالتی که بدون زحمت و سریع، 
درآمدهای وسوسه انگیز و سود هنگفتی را، که از عرف جامعه فاصله زیادی 

دارد، نصیب شما می کنند، محتاط باشید. 
 پیشنهادهای تجاری گوناگون ارائه شده از سوی شرکت ها، موسسات 
و اشخاص را تا قبل از احراز هویت و اطمینان از قانونی بودن عملکردشان 

نپذیرید. 
 هنگام خرید سیم کارت تلفن همراه به صورت نقد یا اقساط، نسبت به 

انتقال سند مالکیت، از طریق دفتر خدمات تلفن همراه اقدام کنید. 
 معامالت خود را در بنگاه یا دفتر اسنادی انجام دهید که دارای مجوز 

فعالیت معتبر و رسمی به نام مدیر حاضر در آن مجموعه باشد. 
 از خرید وس��یله نقلیه یا ملک به صورت قولنامه ای اجتناب کنید و 
معامله را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانید؛ زیرا در این مراکز، درباره 
اصالت اسناد و مالکیت افراد از مراجع قانونی، مانند سازمان ثبت اسناد و 
امالک، شهردرای و غیره، استعالم می شود؛ بنابراین تا حد زیادی از بروز 
مخاطراتی که در نتیجه تنظیم قولنامه های عادی و دستی ایجاد می شوند، 

جلوگیری خواهد شد. 
 هنگام انجام معامله و تنظیم قولنامه، باید یک برگ از قولنامه در بنگاه 

به عنوان سابقه وجود داشته باشد. 
 سابقه طوالنی تاسیس و فعالیت یک شرکت، منطبق بودن فعالیت آن 
با اساسنامه، شفاف بودن سوابق کاری، شهرت و خوشنامی در بازار، اعتبار 
بانکی و خوش حسابی در پرداخت مالیات، عوارض دولتی و غیره می تواند 

به شما در اعتماد به عملکرد آن شرکت کمک کند. 

در یک دهکده کوچک نزدیک نورنبرگ خان��واده ای با 1۸ 
فرزند زندگی می کردند. برای امرار معاش این خانواده بزرگ، 
پدر می بایستی ساعتهای طوالنی در روز، به هر کار سختی 

که در آن حوالی پیدا می شد تن می داد.
در همان وضعیت اسفباک آلبرشت دورر و برادرش آلبرت 
)دو تا از 1۸ فرزند( رویایی را در سر می پروراندند. هر دوشان 
آرزو می کردند نقاش چیره دستی ش��وند، اما خیلی خوب 
می دانستند که پدرشان هرگز نمی تواند آن ها را برای ادامه 

تحصیل به نورنبرگ بفرستد.
یک شب پس از مدت زمان درازی بحث در رختخواب، دو برادر 
تصمیمی گرفتند. با سکه قرعه انداختند و بازنده می بایست 
برای کار در معدن به جنوب می رفت و برادر دیگرش را حمایت 

مالی می کرد تا در آکادمی به فراگیری هنر بپردازد، و پس از آن 
برادری که تحصیلش تمام شد باید در چهار سال بعد برادرش 
را از طریق فروختن نقاشی هایش حمایت مالی می کرد تا او 

هم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهد.
آن ها در صبح روز یک شنبه در یک کلیسا سکه انداختند. 
 آلبرش��ت دورر برنده ش��د و به نورنبرگ رف��ت و آلبرت به

 معدن های خطرناک جنوب رفت و برای چهار سال به طور 
 ش��بانه روزی کار کرد تا برادرش را که در آکادمی تحصیل 

می کرد و جزء بهترین هنرجویان بود حمایت کند.
نقاشی های آلبرشت حتی بهتر از اکثر اس��تادانش بود. در 
زمان فارغ التحصیلی او درآمد زیادی از نقاشی های حرفه ای 

خودش به دست آورده بود.

وقتی هنرمند جوان به دهکده اش برگش��ت، خانواده دورر 
برای موفقیت های آلبرشت و برگشت او به کانون خانواده پس 
از چهار سال یک ضیافت شام برپا کردند. بعد از صرف شام 
آلبرشت ایستاد و یک نوشیدنی به برادر دوست داشتنی اش 
برای قدردانی از سال هایی که او را حمایت مالی کرده بود تا 

آرزویش برآورده شود، تعارف کرد و چنین گفت:
آلبرت، برادر بزرگوارم!

حاال نوبت توس��ت، تو حاال می توانی به نورنب��رگ بروی و 
آرزویت را تحقق بخشی و من از تو حمایت می کنم. تمام سرها 
به انتهای میز که آلبرت نشسته بود برگشت. اشک از چشمان 

او سرازیر شد. سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت:
نه!از جا برخاست و در حالی که اشک هایش را پاک می کرد 
به انتهای میز و به چهره هایی که دوستشان داشت، خیره شد 

و به آرامی گفت:
نه برادر، من نمی توانم به نورنبرگ ب��روم، دیگر خیلی دیر 
شده،  ببین چهار سال کار در معدن چه بر سر دستانم آورده، 
استخوان انگشتانم چندین بار شکسته و در دست راستم درد 
شدیدی را حس می کنم، به طوری که حتی نمی توانم یک 

لیوان را در دستم نگه دارم.
من نمی توانم با مداد یا قلم مو کار کنم، ن��ه برادر، برای من 
دیگر خیلی دیر شده.  بیش از ۴50 سال از آن قضیه می گذرد. 
هم اکنون صدها نقاشی ماهرانه آلبرشت دورر قلمکاری ها و 
آبرنگ ها و کنده کاری های چوب��ی او در هر موزه بزرگی در 
سراسر جهان نگهداری می شود.  یک روز آلبرشت دورر برای 
قدردانی از همه سختی هایی که برادرش به خاطر او متحمل 
شده بود، دستان پینه بس��ته برادرش را که به هم چسبیده 
و انگشتان الغرش به سمت آس��مان بود، به تصویر کشید. 
او نقاشی استادانه اش را صرفا دس��ت ها نام گذاری کرد اما 
جهانیان احساساتش را متوجه این شاهکار کردند و کار بزرگ 

هنرمندانه او را »دستان دعا کننده« نامیدند.

روزی شیوانا متوجه شد که باغبان مدرسه خیلی غمگین 
اس��ت. نزد او رفت و علت ناراحتی اش را جویا شد. باغبان 
گفت :راستش بعد از ظهرها که کارم اینجا تمام می شود 
ساعتی نیز در آهنگری پای کوه کار می کنم.وقتی هنگام 
غروب می خواهم به منزل برگ��ردم هنگام عبور از باریکه 
ای مشرف به دره جوانی قلدر سرراهم سبز می شودو مرا 
تهدید می کند که یا پولم را به او بدهم و یا اینکه مرا از دره 

به پایین پرتاب می کند.
من هم که از بلندی می ترسم بالفاصله دسترنجم را به او 

می دهم و دست خالی به منزل می روم.
امروز هم می ترسم باز او سرراهم سبز شود و باز تهدیدم 

کند که مرا به پایین دره هل دهد!
شیوانا با تعجب گفت :

اما تو هم که هیکل و اندامت بد نیست و به اندازه کافی زور 
بازو برای دفاع از خودت داری!؟

 پس تنه��ا امتیاز آن جوان قل��در تهدید تو ب��ه هل دادن 
ته دره است!

امروز اگر سراغ ات آمد به او بچس��ب و رهایش نکن،به او 
بگو که حاضری ته دره بروی به شرطی که او را هم همراه 

خودت به ته دره ببری!
مطمئن باش همه چیز حل می شود.

روز بعد شیوانا باغبان را دید که خوشحال و شاد مشغول 
کار اس��ت ش��یوانا نتیجه را پرس��ید؛مرد باغبان با خنده 
گفت:آنچه گفتید را انجام دادم. به محض اینکه به جوان 
قلدر چسبیدم و به او گفتم که می خواهم او را همراه خودم 
به ته دره ببرم ، آنچنان به گریه و زاری افتاد که اصال باورم 

نمی شد؛آن لحظه بود که فهمیدم او خودش از دره افتادن 
بیشتر از من می ترسد!

به محض اینک��ه رهایش کردم مثل باد از من دور ش��د و 
حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد.

شیوانا با لبخند گفت :
همه آنهایی که انس��ان ها را تهدید می کنند از ابزارهای 
تهدیدی اس��تفاده می کنند که خودش��ان بیشتر از آن 
 ابزاره��ا وحش��ت دارند. هرکس ت��و را به چی��زی تهدید 
می کند به زبان بی زبانی می گوید که نقطه ضعف خودش 

همان است.
 پس از این به بعد هر گاه در معرض تهدیدی قرار گرفتی 

عین همان تهدید را علیه مهاجم به کار بگیر
می بینی همه چیز خود به خود حل  می شود!

کاریکاتور)بدون شرح(

مته به خشخاش گذاشتن

شیون کردن، بی تابی کردن

به مویی بند بودن

اگر به گاوها توت فرنگی بدهیم 
شیرتوت فرنگی تولید می کنند؟

سرعت حرکت خون در رگ های اصلی 
چقدر است؟

جواب جدول سودوکو  شماره 1693جدول سودوکو  شماره 1694

   6     3 
8     5 9   
4     7 8   

   4 3  5   
 5      9  
         
5  3 8     7 

  7 1     2 
1  4    6   
 

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

 

ستون پنجم دشمن
جواب معما 1693معما 1694  ضرب المثل��ی که به معن��ای کنایی به اف��رادی اطالق 

می شود که خواسته و ناخواس��ته کاری می کنند که به 
ضرر گروه خودی و نزدیکان شان تمام می شود. در مورد 

ریشه این ضرب المثل آورده اند که...
 در ضرب المثل »س��تون پنجم دشمن« که البته امروز 
یک اصطالح رایج در ادبیات سیاسی محسوب می شود، 

»ستون پنجم« به معنای  جاسوس است.
در جنگ های سه ساله اسپانیا )1936-1939( موال یکی 
از سرکردگان سپاه ژنرال فرانکو با ارتش خود به سمت 
مادرید در حرکت بود.او برای کمونیس��ت های حاکم بر 
شهر پیغامی فرستاد با این مضمون: »من با چهار ستون 
سرباز از شرق، غرب، جنوب به سوی مادرید پیش می آیم 
ولی شما روی ستون دیگری هم حساب باز کنید که آن 

»ستون پنجم« در جمع خود شماست.کسانی که با ما و 
عقاید ما هر چند مخالف هستند اما موافق عملکرد شما 
هم نیس��تند و نهایتا کاری می کنند که به نفع ما تمام 
می ش��ود. از این ستون بترس��ید که به تمامی امور شما 
واقف هستند و در ش��ما نفوذ دارند و با عملکردشان راه 
ورود چهار ستون مرا همواره می کنند.ژنرال فرانکو نهایتا 
با کمک همین ستون پنجم، توانست پایتخت اسپانیا را 
تصرف کند.از آن زمان بود که اصطالح »ستون پنجم« 
وارد ادبیات سیاسی شد و امروز نه تنها در سیاست که در 
زندگی عامه مردم هم گاهی به کار می رود و اطالق آن به 
کسانی است که در خفا و پنهانی اعمالی انجام می دهند 
که به ضرر خودی تمام می شود، در ظاهر در لباس دوست 

هستند و در باطن از دشمن، دشمن ترند.

سه مرد روستایی در یک بازار معامله حیوانات اهلی همدیگر 
را مالقات کردند. اولی به دومی گفت: ببین! اگر من شش تا 
از میش هایم را در ازای یکی از اسب هایت به تو بدهم، تو دو 
برابر حیواناتی که من دارم، حیوان خواهی داشت. سومی به 
اولی گفت: اگر تو اینطوری تجارت می کنی، پس من پانزده 
تا از گوس��فند هایم را به تو در ازای یک اسب می دهم و تو 
سه برابر حیوانات من حیوان خواهی داشت. دومی به سومی 
گفت: من بهتر از شما معامله می کنم و چهار گاو در ازای یک 
اسب به تو می دهم و تو شش برابر من حیوان خواهی داشت.

بی ش��ک این یک معامله بدیهی داد و ستد حیوانات است. 
اما سوال اینجاست که این سه مرد در مجموع چند حیوان 

دارند؟

کاشف می تواند مسافت شش روزه را به یاری دو همراه به 
پایان برساند . سه مرد در حالی که هر کدام ذخیره ی آب 
و غذای چهار روز را حمل می کنند ب��ه راه می افتند. در 
پایان نخستین روز یکی از همراهان جیره یک روز را به هر 
یک از دو مرد دیگر تحویل دهد و خود به نقطه ی شروع 
سفر برمی گردد . در پایان روز بعد همراه دوم جیره ی یک 
روز دیگر را به کاشف تحویل می دهد و خود نیز به نقطه 
ی آغاز بر می گردد . اکنون کاشف ، آب و غذای کافی در 
اختیار دارد و می تواند سفر چهار روزه ی باقیمانده را به 

تنهایی به پایان برساند.

معما ایستگاه ضرب المثل

14

آلبرشت نقاش 
در نورنبرگ
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مفاد آرا
6/290 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى"
برابر آراء صادره هيــأت موضوع تعييــن تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات 
مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان 
وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از 
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1)رأى شماره3276 هيأت : آقاى عباس فرهادى بيدگلى  فرزندمحمد  شماره 
شناسنامه 286و خانم ليال مجيدى بيدگلى  فرزندعباس شماره شناسنامه395  
(بالمناصفــه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت156 مترمربع شــماره 
پالك2842 فرعى مجزا از شماره1 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد  

بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عيسى اربابى
2)رأى شماره 3329هيأت : آقاى سعيد دادخواه بيدگلى فرزندجالل  شماره 
شناسنامه357 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت111,55مترمربع شماره 
پالك2843 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آبــاد  بخش 3حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. ابتياعى از حسينعلى نوريان 
3)رأى شــماره 3305 هيأت : آقاى ســيدحميدرضا حســين زاده بيدگلى  
فرزندسيدتقى  شماره شناسنامه9735 و خانم  زينب آقائى شعرى بيدگلى  
فرزند محمد شماره شناســنامه192  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت82,11 مترمربع شماره پالك2844 فرعى مجزا از شماره1 فرعى از 
پالك 3 اصلى واقع در معين آباد  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از عيسى اربابى
4)رأى شــماره2993 هيأت : آقاى مصطفى رمضانى بيدگلى  فرزندعباس  
شماره شناســنامه81 و خانم جميله ترابى  فرزندعباس  شماره شناسنامه 
941 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 73 مترمربع شماره پالك 
6فرعى مجزا از شماره3و4و5وقسمتى از مشاعات از پالك35 اصلى واقع 

در اماكن  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
5)رأى شماره 2937هيأت : آقاى محمد الماسى موخر بيدگلى  فرزند حسين 
شــماره شناســنامه25 و خانم طاهره توكلى بيدگلى فرزند محمود  شماره 
شناســنامه9752  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت98,67 
مترمربع شماره پالك 5 فرعى مجزا از قسمتى از مشاعات  از پالك 59 اصلى 

واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. فاطمه جمالى 
6)رأى شماره3287 هيأت : آقاى مرتضى ســمعيى نژاد فرزندعلى  شماره 
شناسنامه187 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت71,36 مترمربع شماره پالك 
191فرعى مجزا از شماره3 فرعى از پالك 112اصلى واقع در اماكن بخش3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد جالل مطلبى بيدگلى 
7)رأى شماره 3289 هيأت : خانم اعظم قربانعلى زاده فرزند حبيب اله  شماره 
شناسنامه 9422 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت120,65 مترمربع شماره 
پالك192 فرعى مجزا از شــماره6فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماكن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از اعظم  قربانعلى زاده 
8)رأى شماره 3290هيأت : آقاى على اكبر حسين اربابى بيدگلى  فرزند عباس  
شماره شناسنامه114، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 110,43 مترمربع 
شماره پالك 193 فرعى مجزا از شماره6 فرعى از پالك 112اصلى واقع در 

اماكنبخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از فاطمه سلمانى
9)رأى شــماره2991 هيأت : آقاى مهــدى كويرى بيدگلى فرزندماشــااله  
شماره شناسنامه 194و خانم فاطمه برزوئى بيدگلى فرزند ماشا اله شماره 
شناسنامه7971  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت155 مترمربع 
شماره پالك29 فرعى مجزا از شماره20و21و قسمتى از مشاعات  فرعى از 
پالك139 اصلى واقع در اماكن  بخش3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مهدى كويرى 

10)رأى شماره 3277 هيأت : آقاى عباس اسماعيليان بيدگلى  فرزندحسين  
شماره شناسنامه279 ، ششدانگ  يكباب حصار وطويله  به مساحت131,2 
مترمربع شماره پالك 82فرعى مجزا از شماره 3 فرعى از پالك 235 اصلى 

واقع دراماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
11)رأى شماره 2941 هيأت : آقاى    حسين مصلحى نوش آبادى  فرزند قاسم 
شماره شناســنامه3 و خانم معصومه خراطى بيدگلى  فرزندرضا  شماره 
شناسنامه 251(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 148,8مترمربع 
شماره پالك 81 فرعى مجزا از شــماره 3 فرعى از پالك235 اصلى واقع در 

اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك عادى
12)رأى شــماره 1456هيأت : آقــاى ســيدمصطفى زواره بيدگلى  فرزند 
سيدمحمد  شماره شناسنامه 9998 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت161,9 
مترمربع شماره پالك 35 فرعى مجزا از شماره10 فرعى از پالك293 اصلى 
واقع در اماكــن  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از محمد زواره 

بيدگلى 
13)رأى شــماره2848هيأت : آقاى ســعيد محمدى پور  فرزند حســينعلى  
شماره شناسنامه68 و خانم عفت مقنى موخر بيدگلى  فرزند ماشااله  شماره 
شناسنامه 9628 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 85مترمربع 
شــماره پالك 6فرعى از پالك 299 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.  ابتياعى از سعيد محمدى پور 
14)رأى شــماره3280 هيأت : آقاى مرتضى حقيقيــان بيدگلى  فرزندعلى 
شماره شناسنامه 256 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت216مترمربع شماره 
پالك 5فرعى از پالك405و405مكرر اصلى واقع در اماكن بخش3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. مالكيت مشاعى  
15)رأى شــماره2851 هيأت : آقاى مهدى نيكورفتار  فرزندماشااله شماره 
شناســنامه176 و خانم كبرى ســعد آبادى فرد  بيدگلى  فرزند على  شماره 
شناسنامه34  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت472,08 مترمربع 
شماره پالك9 فرعى مجزا از شماره1 الى 8 و مشاعات  از پالك840 اصلى 
واقع در اماكن  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ماشــا اله نيكو 

رفتار 
16)رأى شــماره 2695هيأت : آقاى محمــود زينلى بيدگلى  فرزند قاســم 
شماره شناسنامه 34 و خانم زهرا حسينى  فرزندحسين شماره شناسنامه 
70(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 422,05مترمربع پالك 
1081 اصلى واقع دراماكن  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
17)رأى شــماره3285 هيأت : آقاى مرتضى لقب دوســت آرانــى  فرزند 
رمضانعلى شــماره شناســنامه 212 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 
168مترمربع شــماره پالك20 فرعى مجزا از شماره1 فرعى از پالك1356 

اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
18)رأى شــماره3268 هيــأت : آقاى حســين بهمــدى  فرزندرمضانعلى  
شــماره شناســنامه 15 و خانم معصومه خرمايى آرانى  فرزند آقاشماره 
شناسنامه616  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت206,2 مترمربع 
شماره پالك 2 فرعى از پالك1358 اصلى واقع در اماكنبخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
19)رأى شماره2968 هيأت : آقاى حسين قاسمى بيدگلى  فرزندحسن  شماره 
شناسنامه 1250166756 و خانم  مريم مولودى آرانى فرزندمحمد  شماره 
شناسنامه236  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت159 مترمربع 
شماره پالك 18 فرعى مجزا از شماره 4و5و14 وقسمتى از مشاعات فرعى 
از پالك 1399 اصلى واقع دراماكن  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى 
20)رأى شماره 2956هيأت : آقاى عزيزاله اكرميان آرانى فرزندعلى شماره 
شناسنامه296 ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت44,95 مترمربع شماره 
پالك13 فرعى از پالك 1988اصلى واقع در اماكن  بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ماشااله ستارى آرانى
21)رأى شماره 3335 هيأت : آقاى مهدى محسنى نوش آبادى  فرزند محمد 
شماره شناسنامه306 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت305 مترمربع شماره 

پالك3749 فرعى مجزا از شــماره 2217و2221و2226فرعى وقسمتى از 
مشــاعات 2565 فرعى از پالك 40اصلى واقع در نوش آباد  بخش4 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مهدى محسنى نوش آبادى 
22)رأى شماره3260 هيأت : آقاى مهدى كاشفى  نوش آبادى  فرزند عباس  
شماره شناسنامه 190 (، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 165,6 مترمربع 
شماره پالك 3748فرعى مجزا از شــماره 2163و2171  فرعى وقسمتى از 
مشــاعات  از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از عباس تقديرى نوش آبادى 
23)رأى شــماره 3323 هيأت : آقــاى محمد عابدزاده نــوش آبادى فرزند 
على  شماره شناســنامه 111و خانم زهره آرانى لتحر فرزند امراله شماره 
شناسنامه 247 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت142 مترمربع 
شماره پالك 3746 فرعى مجزا از شماره 989فرعى از پالك40 اصلى واقع 
در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از على عابد زاده 

نوش آبادى
24)رأى شــماره 3304 هيأت : آقاى رضا عابد زاده نوش آبادى  فرزندعلى 
شماره شناسنامه70 و خانم زهرا عميائى نوش آبادى  فرزندنوراله  شماره 
شناســنامه 5713  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 138,75 
مترمربع شماره پالك 3750 فرعى مجزا از شــماره 989 فرعى از پالك 40 
اصلى واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على 

عابدزاده نوش آبادى
25)رأى شــماره 2985هيأت : آقاى عبــاس خادمى  فرزند احمد شــماره 
شناسنامه2098 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 138,88مترمربع شماره 
پالك 3870فرعى مجزا از شــماره 198 الى 200فرعى از پالك2715 اصلى 
واقع در ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از امراله اقبالى 
26)رأى شــماره 12523 هيأت : آقاى غالمرضا جهانى تبار  فرزندذبيح اله 
شماره شناســنامه 11، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت235,34 مترمربع 
شماره پالك 3845 فرعى مجزا از شماره1237الى 1239فرعى از پالك2715 
اصلى واقع در ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از اكبر 

آقا اعتمادى واحمد كاوسيان 
27) رأى شماره8537 هيأت : آقاى ابوالقاسم خسروى  فرزند امراله  شماره 
شناسنامه74 ، ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت 13,77 مترمربع شماره 
پالك 3875فرعى مجزا از شــماره 141 فرعى از پالك2715 اصلى واقع در 
ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى ازخانم آغا ســيدين 

ابوزيد آبادى 
28)رأى شماره 8544 هيأت : خانم  آسيه خسروى  فرزندابوالقاسم  شماره 
شناسنامه 2 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت147,7 مترمربع شماره پالك 
1345فرعى مجزا از شــماره 152فرعى از پالك2809اصلى واقع درمحمد 

آباد  ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى ازمالك عادى 
29)رأى شماره 8522 هيأت : آقاى محمود حسين زاده  فرزندحسين  شماره 
شناسنامه 2500، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت79,6 مترمربع شماره پالك 
1344فرعى مجزا از شــماره152 فرعى از پالك 2809 اصلى واقع در محمد 
آباد ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از  رضا رضوانى 
30)رأى شــماره 8560هيأت : آقاى حســين عبدلى  فرزند مرتضى  شماره 
شناســنامه 3210 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 221 مترمربع شماره 
پالك1342 فرعى مجزا از شــماره 152 فرعى از پالك 2809 اصلى واقع در 
محمد آباد ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك 

رسمى
31)رأى شماره 8557هيأت : آقاى محمود حسين زاده  فرزندحسين  شماره 
شناسنامه 2500نسبت به دو دانگ مشــاع  و خانم زهرا حسين  زاده فرزند 
غالمرضا  شــماره شناســنامه 27 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 206,04مترمربع شــماره پالك 1343فرعى مجزا از شماره 152 
فرعى از پالك 2809 اصلى واقع در محمد آبــاد ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابنياعى از رضا رضوانى 
32)رأى شماره 2561هيأت : آقاى على آقا جهانى تبار  فرزندذبيح اله  شماره 

شناسنامه 13 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت212,57 مترمربع شماره 
پالك 1341فرعى مجزا از شــماره 152فرعى از پالك 2809 اصلى واقع در 
محمد آباد ابوزيد آباد  بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از رضا 

سرافرازى 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :94/6/26
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/7/11

عباس عباس زادگان - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل 
مفادآرا

7/91 آگهى موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در ثبت ميمه تصرفات مالكانه متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح ذيل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميگردد در صورتى 
كه افراد نسبت به صدور ســند متقاضيان اعتراضى داشته باشند از تاريخ 
انتشار اولين نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضايى 

تسليم نمايند:
1 – راى شــماره 139460302020000374 آقــاى حميدرضــا احمد جو 
فرزند سليمان شناسنامه شــماره 14 ميمه و كد ملى شماره 6229880652 
در ششدانگ قطعه زمين مزروعى به مساحت 560 متر مربع شماره 3450 
فرعى از 30 اصلى واقع در قريه زياد اباد به استناد خريدارى غادى از مالك 

رسمى خانم ماندنى احمد جو فرزند محمد
2- راى شــماره 139460302020000373 آقاى محمدباقــر لطفى فرزند 
عباس شناسنامه شماره 5 مبمه و كد ملى 6229831090 در ششدانگ قطعه 
زمين مزروعى به مســاحت 673,58 متر مربع شــماره 3516 فرعى از 30 
اصلى واقع در قريه زياد آباد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى 

حسين گرامى فرزند امامقلى خان
3- راى شماره 139460302020000371 آقاى محمدرضا بيابان پيما فرزند 
محمدتقى شناسنامه شماره 479 ميمه و كد ملى 6229709538 در ششدانگ 
يكباب انبارى به مساحت 10,20 متر مربع شــماره 254 فرعى از 30 اصلى 
واقع در قريه زياد آباد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى امير 

گرمى فرزند اسماعيل 
4- راى شــماره 139460302020000372 آقــاى حســين اقدامى فرزند 
عباسعلى شناسنامه شماره 13 ميمه و كد ملى 6229841312 در ششدانگ 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 600 متر مربع شماره 544 فرعى از 35 

اصلى واقع در قريه ازان به استناد مالكيت مشاعى خريدارى شده
5- راى شماره 1394603020200000267 خانم كشور احقاقى فرزند حسن 
شناسنامه شماره 53 ميمه و كد ملى 6229835363 در شدانگ يكباب انبارى 
به مساحت 262,30 متر مربع شــماره 6495 فرعى از يازده اصلى واقع در 

وزوان به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى خلنم معصومه سراجيان
6- راى شماره 139460302020000266 آقاى حسن زال بيك فرزند حسين 
شناسنامه شماره 1769 ميمه و كد ملى 6229791889 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 342,06 متر مربع شماره 1816 فرعى از يازده اصلى واقع 
در وزوان به استناد خريدارى عادى از مالك رســمى آقاى حسن طبيبى و 

غيره 
7- راى شماره 139460302020000370  آقاى على زمانى فرزند مرتضى 
شناسنامه شماره 59 ميمه و كد ملى 6229979527 در ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 166,86 متر مربع شماره 11570 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه 

به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده 
تاريخ انتشار نوبت اول 1394/07/11
تاريخ انتشار نوبت دوم 1394/07/26

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه – حسين نوروز

خبر كوتاه

فرماندهي انتظامي شهرستان كاشان اصفهان از كشف حدود2000 
ليتر گالب تقلبي در بخش برزك اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدي پور غالمحسين فرمانده انتظامي شهرستان كاشان با 
اعالم اين خبر گفت: ماموران اين فرماندهي حين كنترل خودروهاي 
ــتگاه وانت نيسان  ــهر برزك به يك دس عبوري در يكي از ميادين ش

حاوي بار گالب مشكوك و آن را متوقف كردند.
ــا اداره  ــي و هماهنگي ب ــس از بررس ــي افزود:پ ــام انتظام ــن مق اي
ــط معاونت غذا و  ــات تخصصي توس ــت برزك و انجام آزمايش بهداش
دارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان ، مشخص شد كه بار گالب، تقلبي 
ــران مطابقت ــتاندارد ملي اي ــانس غير مجاز بوده و با اس و حاوي اس

 ندارد.
ــاره به اين مطلب كه حدود 2000 ليتر گالب تقلبي از اين  وي با اش
ــان كرد: اين محموله غيرمجاز به صورت  خودرو كشف شد، خاطر نش

كامل به نماينده اداره بهداشت و درمان كاشان تحويل داده شد.
سرهنگ پور غالمحسين گفت: متهم پس از تشكيل پرونده جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

كشف دو هزار ليتر گالب تقلبي در كاشان

رييس مركز اطالع رساني استان اصفهان از كشف 106 كيلو و400 گرم ترياك 
و دستگيري چهار سوداگر مرگ طي 24 ساعت گذشته خبر داد.

ــت: ماموران پليس  ــهرياري با بيان اين خبر اظهار داش سرهنگ غالمرضا ش
ــتان هاي نائين و فريدونشهر  ــتان اصفهان و شهرس مبارزه با مواد مخدر اس
ــتگاه خودرو حامل مواد مخدر را شناسايي  ــته ،سه دس طي 24 ساعت گذش

و متوقف كردند.
ــف و چهار نفر از  وي افزود : در اين رابطه ، 106 كيلو و 400 گرم ترياك كش

قاچاقچيان و سوداگران مرگ شناسايي و دستگير شدند.
اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد:متهمان پس از دستگيري و تشكيل پرونده 

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند.

106 كيلو ترياك در اصفهان 
كشف شد

ــر افغان از خانه فرار كرده  دختر جوان كه براى ازدواج با پس
ــت پدرش را به اين  ــتگيرى از قاضى خواس بود، پس از دس

ازدواج راضى كند.
ــر جوانى با مراجعه به كالنترى   20 ارديبهشت امسال پس
ــدن دختر مورد عالقه اش  جواديه تهرانپارس از ناپديد ش

خبر داد.
پسر 28 ساله در شكايتش مدعى شد؛ دو ماه قبل در پاساژى 
در ميدان هفت حوض با آيدا آشنا شدم و به خواستگارى اش 
رفتم كه آنها جواب مثبت دادند، اما چند هفته بعد متوجه 
تماس هاى مشكوك آيدا شدم. او در مورد تماس ها پاسخى 

نداد و از ديروز خانه را ترك كرده است.
ــر جوان، پدر دختر جوان نيز شكايتى  با اعالم شكايت پس
ــى با خود را مطرح و ادعا كرد مى داند دخترش را چه كس
ــر جوانى كه تبعه  ــال ادامه داد پس ــت. مرد ميانس برده اس
ــال قبل مزاحم دخترم بوده و  ــت از چند س افغانستان اس
چندبار آيدا را از خانه فرارى داده است. با ثبت شكايت مرد 
ميانسال در پايگاه چهارم پليس آگاهى ماموران موفق شدند 
دختر جوان را با پسر تبعه افغانستان در حوالى خاتون آباد 

شناسايى و پسر جوان را دستگير كنند.
همچنين با انتقال متهم به دادسراى امور جنايى، تحقيقات 
از او و دختر 26 ساله آغاز شد. آيدا در بازجويى ها با رد اتهام 
آدم ربايى گفت: من دانشجو هستم و با ميالد شش سال قبل 
در مترو آشنا شدم. او به من ابراز عالقه كرد و كم كم رابطه 
ما بيشتر شد تا اين كه به خواستگارى ام آمد، اما خانواده ام 
مخالفت كردند. با پيشنهاد ميالد چهار سال قبل از خانه فرار 
كردم تا خانواده ام راضى به ازدواج شوند، اما با شكايت پدرم 

پسر جوان دستگير و از كشور طرد شد. چند ماه بعد او دوباره 
به ايران بازگشت و دوستى مان را از سر گرفتيم. در اين مدت 
هر كارى كردم پدرم راضى به ازدواج نشد. حتى دو بار ديگر 
نيز از خانه فرار كردم، اما فايده اى نداشت. اواخر ارديبهشت 
ــوان را فهميد، ــر ج ــتگارى پس وقتى ميالد موضوع خواس
ــنهاد فرار را مطرح كرد. من هم با برداشتن دو   دوباره پيش

ميليون تومان پول از خانه فرار كردم.
وى ادامه داد: بعد از فرار به دفترخانه اى در قيامدشت رفتيم 
و به عقد موقت ميالد درآمدم. بعد هم با آن پول خانه اى در 
ــاى قاضى من ميالد  خاتون آباد اجاره و زندگى كرديم. آق
ــرط هاى  ــت دارم. پدرم براى ازدواج من با ميالد ش را دوس
سختى گذاشته است كه از عهده ميالد خارج است. در ادامه 
ميالد 28 ساله در جلسه بازپرسى گفت: ما 50 سال است در 
ايران زندگى مى كنيم، اما اهل هرات افغانستان هستيم و در 
ايران كفاشى مى كنم. من پاسپورت دارم و اقامتم در ايران 
قانونى است. من آيدا را دوست دارم و او قانونا همسر موقت 
ــه، پدر آيدا با بيان اين كه دخترش  من است. در ادامه جلس
ــت، مدعى شد:  ــر گذاشته اس ــرطان را پشت س درمان س
مراحل درمان دخترم بايد تكميل شود و اگر اين پسر قصد
 ازدواج دارد بايد اول تكليف اقامتش را مشخص كند و بتواند 
شرايط اوليه زندگى از جمله خانه اى خوب را فراهم كند. من 
هم مثل هر پدرى آرزو دارم دخترم طبق رسوم به خانه بخت 
ــن مدير روستا  برود. با اظهارات متهم و دختر جوان، محس
بازپرس شعبه ششم دادسراى امور جنايى، دستور تحقيق 
در مورد نحوه اقامت ميالد را صادر كرد تا اگر او غيرمجاز در 

كشور سكونت دارد، به كشورش بازگردانده شود.

ــكه و صرافان  رييس هيات مديره انجمن كارفرمايى س
ــتان تهران از كالهبردارى 18ميليارد تومانى در بازار  اس
ــه زواياى اين كالهبردارى  ارز خبر داد و گفت: از آنجا ك
ــه رقم آن  ــكان وجود دارد ك ــت اين ام در حال رصد اس

تغيير كند.
 عباس مسعودى با بيان اينكه اين كالهبردارى در راستاى 
انجام معامالت كاغذى كه در هفته هاى اخير در بازار شايع 
شده انجام شده است، افزود: هرچند افراد دخيل در اين 
كالهبردارى تاكنون دستگير شده اند اما فرد اصلى تحت 

پيگرد قانونى است.
وى با اشاره به توزيع نابسامان ارز در بازار، اظهار داشت: 

تغييرات 100 تومانى نرخ دالر سبب شده تا برخى از 
فعاالن اقتصادى متضرر شوند زيرا گاهى دالرى كه 

با نرخ 3500 تومان خريدارى شده به يكباره 
به 3450 تومان كاهش مى يابد و در نتيجه 

فعاالن متضرر مى شوند.
رييس هيات مديره انجمن كارفرمايى 
ــتان تهران، تصريح  سكه و صرافان اس
كرد: همين امر سبب شد تا معامالت 

ــاژ افشار راه اندازى  كاغذى در پاس
ــيار زيادى  شود و حجم بس

ــالت تنها بر روى  از معام
ــد و از  كاغذ انجام مى ش
ــن معامالت  آنجا كه اي

ــورس جايگاه  ــد ب همانن

ــكالت ايجاد شد.مسعودى در  ــت اين مش قانونى نداش
ــالت بر روى  ــذى گفت: اين معام توضيح معامالت كاغ
كاغذ انجام مى شد و برهمين اساس اجازه داده نمى شد 
كه نوسانات متوجه فعال اقتصادى شود اما در نهايت اين 
امر به اين كاله اون كاله تبديل شد و در نتيجه اين وضعيت 
به حدى رسيد كه ديگر فرد توان ادامه آن را نداشت و در 
ــاد.وى افزود: مالباختگان  نتيجه كالهبردارى اتفاق افت
ــكه و صرافان  براى پيگيرى امور به انجمن كارفرمايى س

استان تهران (اكصا) مراجعه كنند.

عشق دردسرساز دختر ايرانى به پسر افغان كالهبردارى 18ميليارد تومانى در بازار ارز

وى با اشاره به توزيع نابسامان ارز در بازار، اظهار داشت: 
 تومانى نرخ دالر سبب شده تا برخى از 

فعاالن اقتصادى متضرر شوند زيرا گاهى دالرى كه 
 تومان خريدارى شده به يكباره 
 تومان كاهش مى يابد و در نتيجه 

فعاالن متضرر مى شوند.
رييس هيات مديره انجمن كارفرمايى 
ــتان تهران، تصريح  سكه و صرافان اس
كرد: همين امر سبب شد تا معامالت 

ــاژ افشار راه اندازى  كاغذى در پاس
ــيار زيادى  شود و حجم بس

ــالت تنها بر روى  از معام
ــد و از  كاغذ انجام مى ش
ــن معامالت  آنجا كه اي

ــورس جايگاه  ــد ب همانن

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات شرق استان تهران در آستانه 
ــيب ها و تهديدات فضاي مجازي به عنوان يك  هفته ناجا گفت:امروزه آس
ــيب هاي اجتماعي دغدغه اي براي افراد و  پديده نوظهور در كنار ساير آس

خانواده هاست و زمينه هاي منفي آن افراد و خانواده ها را تهديد مي كند.
ــريح چند روش رايج در كالهبرداري اينترنتي به  سرهنگ محمدي با تش
عمومي شهروندان توصيه كرد در صورت مواجه با هر گونه مورد مشكوك آن 

را با پليس فتا درميان بگذارند.
1- برنده خيالي يا بازنده واقعي: در اين روش كالهبردار به وسيله ارسال 
ايميل يا تماس در شبكه هاي اجتماعي به طعمه هايش وعده برنده شدن در 
قرعه كشي را مي دهد، به اين ترتيب او از قربانيان خود مي خواهد مبلغي پول 
به حسابش بريزند تا او جايزه را برايشان پست كند، اما گرفتن پول همان و 

كالهبرداري همان.
2- كالهبرداري  با داماد آنالين: در اين روش از كالهبرداري اينترنتي 

كه مجرمان، طعمه هاي خود را در شبكه هاي اجتماعي و چت روم ها شكار 
ــخصي كاربران را به  مي كنند با دادن وعده هايي مانند ازدواج، اطالعات ش

دست آورده و با تهديد به انتشار آنها از طعمه هاي خود اخاذي مي كنند.
3- كالهي براي جويندگان كار: با توجه به آمار زياد بيكاران در جامعه، 
ــن به اطالعات  ــت يافت ــرداران دنياي مجازي براي دس گروهي از كالهب
طعمه هاي خود از اين شگرد استفاده مي كنند؛ آنها در پوشش بنگاه كاريابي 
ايميلي براي قرباني خود ارسال كرده و به او مي گويند شغل ايده آلي را برايش 

پيدا كرده اند.
4- فروش كاالي تقبلي:با همه گير شدن استفاده از اينترنت، كار خريد 
ــايت هاي زيادي را در  ــت. امروز س ــروش اينترنتي هم رونق گرفته اس و ف
ــام محصوالت موجود در بازار را  دنياي مجازي مي توان ديد كه انواع و اقس

مي فروشند؛ از كاالهاي لوكس گرفت تا خدماتي مانند تورهاي مسافرتي.
5- كالهبرداري به بهانه فروش وسايل دسـت دوم:مرد كالهبردار 

به اين شكل عمل مي كرد؛ او پس از طراحي سايت خوش آب و رنگي براي 
خود، از تعداد زيادي وسيله دست دوم عكاسي كرده و تصاوير را روي سايت 
خود قرار داده بود.در حالي كه همه اجناس به نظر تميز و سالم مي آمدند مرد 
جوان براي آنها قيمت هاي پاييني را در نظر گرفته بود تا از اين راه مشتريان 
را وسوسه كند.مرد جوان از خريداران خود مي خواست براي انجام معامله 
بهاي اجناس را برايش كارت به كارت كنند تا او از طريق پست كاالي مورد 
نظر مشتري هايش را برايشان ارسال كند.جالب اينجا بود كه او هزينه پست 
كردن وسايل را هم از مشتريان خود مي گرفت، اما بعد از واريز شدن پول به 

حسابش ديگر شخصي را به عنوان خريدار نمي شناخت.
6- كالهبرداري با ايميل جعلي: اين گروه از كالهبرداران دنياي مجازي 
ــتند. آنها بعد از  ــراغ تاجرهايي مي روند كه در دنياي مجازي فعال هس س
شناسايي طعمه هاي خود براي آنها ايميل هايي ارسال كرده و از اين طريق 

از قربانيان مي خواهند به حساب آنها پول واريز كنند.

شش روش مرسوم كالهبرداري اينترنتي در ايران
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 و شبهه محبت بدون عمل

دین و اندیشه

 حجت االس��ام علی اکب��ر مومنی، محق��ق و پژوهش��گر دینی در 
رابطه با امام محمد باقرعلیه الس��ام به نمون��ه ای از برخوردهای آن 
حضرت با خرافه ها و بدعت ه��ای عجیب و غریبی ک��ه هر از گاهی 
مانند علف های هرز خودرو، کاما پنهان و بی ص��دا  در میان عقاید 
و اعتقادات مردم نشر داده می ش��وند ،گفت: یکی از انحرافاتی که در 
آیین مسیحیت وجود دارد، تاکید بر ایمان و محبت و نادیده گرفتن 
 عمل است؛ مس��یحیان معتقدند س��عادت و نجات با ایمان تنها هم

 به دست می آید.
 وی افزود: مش��ابه این موضوع گاه درمیان برخی از مس��لمانان عوام 
 نیز دیده می ش��ود؛  از جمله عقی��ده به این که ام��وری مانند صرف 
محب��ت داش��تن نس��بت ب��ه امیرالمومنی��ن علی��ه الّس��ام، ی��ا 
 امیدواری به خدا، یا گریه و اش��ک ب��ر حضرت اباعبداهلل الحس��ین 
 علیه الّس��ام، بدون هیچ طاعت وعبادتی، موجب س��عادت ونجات

 است.در زمان امام باقرعلیه الّس��ام نیز بدعت گزارا ن و دین سازان 
 گمراه، این گونه عقاید و افکار باطل را  در میان مس��لمانان منتش��ر 
می کردند.اما حضرت با ی��ک جمله کوتاه، تمام رش��ته های اوهام و 
خرافات آنها را برباد داده  و ش��یعیان را بیدار وهوشیارمي کنند و شاه 
راه حقیقت را پیش پای آنها مي گذارند و مي فرمایند: »افکار و عقاید 
باطل، شما را منحرف نسازد، بدانید یگانه راه سعادت و نجات اطاعت 

خداست و بس«.
 حجت االسام مومنی با بیان این که محبت اهل بیت علیهم السام  
و امیدواری به خدا نش��انه دارد، یاد آور شد: نش��انه شخص امیدوار، 
 این است که از دس��تورات خدا اطاعت کند، ش��خصی از  امام صادق

 علیه الّس��ام س��وال کرد؛ گروهی از شیعیان ش��ما گناه می کنند و 
می گویند به خدا امیدواریم. امام در پاس��خ فرمودن��د : آنها دروغگو 
هستند و شیعه ما نیستند؛ زیرا هر کس به چیزی امیدوار باشد، برایش 
عمل می کند، و سوگند به خدا ش��یعیان ما کسانی هستند که از خدا 

می ترسند.
  این پژوهش��گر دینی در ادامه به روایتی از جابرب��ن عبداهلل انصاری

  اش��اره کرد و افزود : جابر در روایتی از امام باقر علیه الس��ام چنین 
بیان می کند که آن حضرت اطاعت خدا را مهم ترین نش��انه ش��یعه 
معرفی کرد؛ امام باقر علیه الّس��ام به من فرمود: ای جابر! آیا کس��ی 
که ادعای تش��یع م��ي کن��د، دم زدن از محب��ت ما برای��ش کافی 
 اس��ت؟ به خدا ش��یعه ما نیس��ت، جز آن که از خدا پروا کرده و او را

 اطاعت کند.

برنامه های ترکیب��ی در زمره پرمخاطب تری��ن برنامه های تلویزیونی 
 به ش��مار می روند. ای��ن موضوع ن��ه فق��ط مختص صدا و س��یمای

 جمه��وری اس��امی ک��ه ب��ه ج��رات می ت��وان گف��ت این گون��ه 
از برنامه س��ازی تلویزیون��ی در تلویزیون ه��ای مختل��ف دنی��ا 
هم��واره بی��ش تری��ن می��زان مخاط��ب را داش��ته اند. ش��اید 
 مهم تری��ن دلی��ل آن این باش��د ک��ه برنامه ه��ای ترکیب��ی ازجمله

برنامه هایی هس��تند که با مختص��ات و مولفه های مدی��وم تلویزیون 
 س��اخته می ش��ود. واقعیت این اس��ت که مکان اصلی تماشای فیلم، 
 س��الن س��ینما و مح��ل اصل��ی تماش��ای مس��ابقات ورزش��ی، 
 ورزش��گاه ها هس��تند؛اما برنامه ه��ای ترکیب��ی برنامه های��ی 

کاما تلویزیونی هستند.
 این برنامه ها معموال مجات مصوری هس��تند که وابس��ته به موتیف 
رسانه تلویزیون ازجمله دکور و صحنه آرایی، مونتاژ تلویزیونی، موسیقی 
متن و اجرا هستند. از دیگر خصوصیات برنامه های ترکیبی که تبدیل 
به یکی از اصول جذابیت این گونه از برنامه ها می ش��ود به پخش زنده 

و حضور چهره های سرشناس و ستاره ها در این گونه برنامه هاست.
ضمن این که برنامه ها همان طور که گفته ش��د مجات مصوری 

هس��تند که باوجود وحدت موضوع��ی دارای تنوع 
نیز هستند و همه اینها باعث شده اند تا 

برنامه های ترکیبی همواره 
مخاطبان زیادی 

پ��ای  را 

ی  نده ه��ا گیر
تلویزیونی بنشانند.

ی��ا  مل��ی  رس��انه   در 
سیمای جمهوری اسامی ایران در 
برهه ای از زمان همین عامل جذابیت و 

پرمخاطب بودن برنامه های ترکیبی موجب شد تا همزمان شاهد تولید 
و پخش برنامه های ترکیبی مختلف باشیم هرچند براساس یک قانون 
نانوشته همان قدر که کمیت باال می رود معموال کیفیت به دالیل بسیار 
 ازجمله سرعت در تولید و تکرار سوژه ها و ساختارها پایین می آید این

 اتفاق رخ داد. با این حال در یکی دوس��ال اخیر از تع��داد برنامه های 
ترکیبی تلویزیون کم شدند؛ اما از نظر کیفی برنامه هایی هنوز تولید و 
پخش می شوند که با توجه به ساختار و سبک و موضوعشان توانسته اند 

مخاطبان مورد نظرشان را پای گیرنده های تلویزیونی بنشانند.
پایش

برنامه پایش یک��ی از برنامه های ترکیبی پرطرف��دار تلویزیون و یکی 
از بهترین برنامه های ترکیبی ش��بکه یک به ش��مار می آید.این برنامه 
ساختاری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داش��ته و بیشتر با محوریت 
حمایت از کار و س��رمایه ایرانی تولید می ش��ود.پایش محصول گروه 

دانش و اقتصاد ش��بکه اس��ت و مانند بس��یاری دیگر از 
برنامه های ترکیبی موفق 

به صورت زنده 
روی آنت��ن م��ی رود. 
در  موج��ود  صراح��ت 
س��اختار برنام��ه و البت��ه بخش ه��ای 
مختل��ف و جذاب��ی ک��ه در ه��ر قس��مت در 
 کنداکت��ور ای��ن برنام��ه وج��ود دارد نیز ب��ر جذابیت

 آن می افزای��د ضم��ن این ک��ه برنام��ه هم��واره موضوعاتی را 
 دس��ت مایه قرار می دهد که مربوط به مس��ایل اصل��ی زندگی مردم 
به شمار می آید. پایش در زمان 120 دقیقه ای یک شنبه شب ها بعد از 
اخبار سراسری ساعت 21 روی آنتن می رود و از این نظر می توان گفت 

که در یکی از بهترین زمان های ممکن پخش می شود.
 پای��ش س��عی دارد ب��ا شفاف س��ازی اخب��ار اقتص��ادی و تحلی��ل

 آخری��ن تح��والت در اقتص��اد ای��ران و جه��ان و انع��کاس 
»ح��رف م��ردم« در موضوع��ات اقتص��ادی روز ب��ه راهکاره��ای 
ت��ازه ای در اقتص��اد ام��روز دس��ت یاب��د. در ای��ن برنام��ه 

 نظرس��نجی و س��وال های مردم��ی از جمل��ه بخش ه��ای اصل��ی
 به شمار می آیند و این از عوامل جذابیت این برنامه به شمار می آید.

زنده باد زندگى
یکی دیگ��ر از پرطرفدارتری��ن برنامه های تلویزیون��ی در حال حاضر 

برنامه ای ترکیبی به نام »زنده باد زندگی« است.
برنامه ای اجتماعی که موضوع��ات روز جامعه را هدف ق��رار داده و با 
حضور چهره های سرشناس اتکا به سوژه های جالب توانسته مخاطبان 
خاص خودش را جمع کند. این برنامه درصدد اس��ت ت��ا با نمایش و 
نقد به الگوسازی در سبک زندگی اس��امی بپردازد و از آن جایی که 
صراحت نیز از جمله خصیصه های این برنامه اس��ت موفق شده تا به 
هدفش نزدیک شود. حضور چهره های سرش��ناس و فضای متفاوتی 
که این برنامه ب��رای آنها تدارک می بیند نیز باعث ش��ده تا مخاطبان 
 زیادی نه تنها پخش زنده برنامه را تماش��ا کنند که ب��ه دنبال دانلود

 قسمت های مختلف آن در فضای مجازی باشند.
نود

 پرمخاطب تری��ن برنامه دو ده��ه اخیر تلویزی��ون بی تردید
 برنامه نود است. برنامه ای با مخاطبان میلیونی 
در سراس��ر جهان و حتی کشورهای 
فارس��ی  زبان همس��ایه که 
ب��ا نق��د بی محابا به 
دنبال ساختن 

فوتبالی 

پاک و ایده آل است. 
 برنام��ه ای که بیش از هفده س��ال س��ابقه

  پخش مداوم��ش از تلویزی��ون آن را به برنام��ه ای معتبر
 تبدیل کرده اس��ت.تاثیر برنامه نود نه فقط در فوتبال که در جامعه به 
حدی است که نمی توان دوشنبه ای را بدون این برنامه تصور کرد. نود 
برنامه ای است هرس��ال و هرفصل خودش را کامل و کامل تر می کند 
و همان طور که گفته شد اکنون در سراس��ر جهان مخاطب دارد. این 
مخاطبان امروز فقط مخاطبان ایرانی نیس��تند چرا که فارسی زبانان 
در کشورهای همسایه بخصوص افغانستان نیز از طرفداران پروپاقرص 
نود هس��تند.نود بی تردید تاثیرگذارترین برنامه ترکیبی تلویزیون در 
دو دهه اخیر اس��ت به طوری که تبدیل به ماخذ و منبع بس��یاری از 
حوادث و رویدادهای فوتبالی شده اس��ت. همان طور که فوتبال امروز 
ابعادی فراتر از ی��ک ورزش یافته نود نیز همپای ای��ن ورزش نه فقط 
رسالتی ورزشی که رسالتی اجتماعی را به دوش می کشد. نود با اتکا به 
مخاطبان میلیونی اش ترس و تردید را نسبت به هر موضوعی در فوتبال 
کنار گذاشته و تنها با هدف جلب نظر مخاطبان تهیه و پخش می شود.

مجله تئاتر
مجله تئاتر برنامه ای است که نیاز آن سال ها در شبکه های تلویزیونی 
احساس می شد و عاقبت شبکه چهار به رسالتش که همان تولید برنامه 
برای قشر فرهیخته است عمل کرده و این برنامه را ساخت.مجله تئاتر 

برنامه ای متین و آرام است که به خوبی فضای تئاتر را فارغ از حواشی به 
تصویر می کشد. در این برنامه که توانسته مخاطبان جدی هنر نمایش 
را جذب کن��د عاوه بر معرف��ی و نقد نمایش های گوناگ��ون به نوعی 

آموزش زبان و مولفه های این هنر ارزشمند نیز رخ می دهد.
از آن جایی که مجله تئاتر به هنر نمایش می پردازد از نظر طراحی دکور 
صحنه پردازی و اجرا می توان آن را از بهترین برنامه های تلویزیونی به 
حس��اب آورد هرچند مخاطبان تئاتر و هنر نمایش مخاطبان خاص و 

نسبت به پدیده ای مانند فوتبال اندک باشند.
به خانه برمى گردیم

وقتی برنامه ای س��ال ها ب��دون توقف پی��ش م��ی رود و مخاطبانش 
 روز به روز اضافه می شوند یعنی عملکرد مناسبی داشته است.در میان 

س��بک  ترکیب��ی   زندگ��ی برنامه برنامه ه��ای 
»ب��ه خان��ه برمی گردیم« که 

از ش��بکه ته��ران پخش 
ی  ا ر ا د ، د می ش��و

ویژگی هایی است 
که باعث شده 

ط��ب  مخا
ب��ه آن 

اعتماد 
و  ک��رده 
حرف های��ش 
. د ی��ر بپذ ا ر

س��عی  برنام��ه  ای��ن 
دارد ب��ا ایج��اد فضای��ی 
 مف��رح مس��ایل مه��م زندگ��ی را 

به نمایش گذاشته و به ارتقای سطح آن  اهتمام ورزد.
خندوانه

رامبد جوان با خندوانه توانس��ته گوی رقابت را از تم��ام رقیبانش در 
شبکه های داخلی و خارجی برباید. خندوانه، امروز بیش ترین مخاطب 
را در میان تمام برنامه های ترکیبی دارد آن هم در حالی که این برنامه 
 روی گیرنده ه��ای دیجیتال پخش می ش��ود با این ح��ال این برنامه 
ثابت کرد که مخاطبان، برنامه خوب را به هرشکلی که هست پیدا کرده 
و تماش��ا می کنند.خندوانه یک اتفاق تازه و مهم در حیات تلویزیون و 
روند برنامه سازی به حس��اب می آید و هرچه می گذرد با نوآوری هایی 
که صورت می گیرد برجذابیت و مخاطب آن افزوده می شود.رس��الت 
خندوانه شادی و خنده است و جالب است که مخاطبانش از هر قشر و 
طبقه فکری و فرهنگی هستند.خندوانه به همین دلیل که مخاطبان 
وس��یع و گوناگونی را پای تلویزیون می نش��اند به اثرگذارترین برنامه 

بدل شده است. 
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آگـهیمنـاقصهعمـومـی
شمارهمجوز:)1394،3523(

شرکت گاز استان اصفهان 
 )سهامی خاص( 

روابطعمومیشرکتگازاستاناصفهان

1- موضوع مناقصه: اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ایستگاه C.G.S نصیرآباد مبارکه 

2- ميزان تضمين شرکت در مناقصه: 230/000/000 ریال )دویست و سی میلیون ریال(                    

                                                                                                                                                                                                                  کد فراخوان: 1419788

3-نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان - خیابان چهارباغ باال - شرکت گاز استان اصفهان 

4- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 1394/07/22

 مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر به پایگاه اطاع رس��انی الکترونیکی شرکت گاز اس��تان اصفهان به آدرس

 www.nigc.isfahan.ir ،   www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز 

استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

نوبت  دوم

آگـهیمنـاقـصه

شرکتعمرانشهرجدیدمجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسى وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد اجرای پروژه عمرانى ذیل را به شرکتهای پيمانکاری تشخيص 
صالحيت شده به صورت 70%  تهاتر با زمين یا واحد ساخته شده واگذار نماید:

1- موضوع پروژه: اجرای عمليات خاکى و محوطه سازی پارک محله دانش شهر جدید مجلسى 
2- برآورد تقریبى و هزینه انجام کار: 15/756/000/000 ریال براساس فهرست بهای راه و باند سال 94

3- رشته و پایه پيمانکار: پيمانکاران باید دارای گواهينامه صالحيت حداقل پایه پنج در رشته راه و باند باشند
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط مى توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهى جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به امور 
قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهينامه صالحيت، رتبه بندی و معرفى نامه از شرکت مربوطه 

با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: پيمانکاران پس از تکميل اسناد حداکثر تا تاریخ 94/7/16 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاکتهای الک 

و مهر شده به دبيرخانه شرکت تحویل و رسيد تحویل دریافت نمایند.
6- نام و نشانى کارفرما: اصفهان - کيلومتر 20 جاده مبارکه - بروجن - شهر جدید مجلسى - بلوار ارم - شرکت عمران مجلسى 

تلفن: 52472733-031 دورنگار: 52472214-031 صندوق پستى: 86316-11178 
 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى

کليه هزینه های چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

نوبت دوم

م الف:18567


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

