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مع��اون ام��ور بازرگان��ی س��ازمان صنع��ت، معدن 
 و تج��ارت اس��تان اصفه��ان از تش��کیل ب��ازار

 بین المللی سنگ ایران در اصفهان ...

اگرچه به عقی��ده كارشناس��ان، افزای��ش جمعیت 
 س��المندان را نمي ت��وان با كاه��ش ن��رخ زاد و ولد 

توجیه كرد، با این حال جمعیت سالمندان كشور ...

 امام جمعه خمینی ش��هر گفت: با لع��ن و اهانت به
 شخصیت های مذاهب دیگر هیچ مشکلی حل نمی 

شود، مذهب شیعه مذهب منطق و استدالل ...

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوان 
٢٢ ساله ای که با اغفال زنان میانسال در سایت های 

صیغه و همسریابی اقدام به اخاذی از آنان ...

بازار بین المللی سنگ ایران 
در اصفهان ایجاد شد

ای�ران در س�ال ۱۴۱۵
پیر مي شود!

شیعه، مذهب 
لعن و نفرین نیست

سوء استفاده جوان 22 ساله
 از زنان میانسال 

12

روحانی در مراسم استقبال از پیکر حجاج:

از خ�ون عزیزان مان نمی گذریم
۱0۴ حاجی جانباخته وارد کشور شدند

در اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح مجه�زترین 
مرکز تخصصی ام اس 

مجهزترین و كامل ترین مركز آموزش��ی، پژوهشی 
و درمانی بیماری ام اس در خیاب��ان باهنر، چهار راه 
آیت اهلل خادمی اول خیابان هدایت اصفهان با حضور 
مسووالن استانی و شهری و جمعی از خیران افتتاح 
شد.سید حمید بحرینیان عضو هیات مدیره انجمن ام 
اس اصفهان در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت 
عید س��عید غدیر خم اظهار داش��ت: خدا را شاكریم 
 كه در این روز عزیز و عید ش��یعیان جهان این مركز 
 افتت��اح ش��د و خیلی خ��دا را ش��اكرم ك��ه توفیق 
خدمت گذاری را به م��ا ارزانی داش��ت و این توفیق 
نصیب هر كسی نخواهد شد و ما باید با تالش و همت 

بسیار در خدمت بیماران ام اسی باشیم.
وی ادام��ه داد: در اح��داث ای��ن مرك��ز خی��ران 
زیادی م��ا را همراه��ی كردند كه در اینج��ا جا دارد 
 از آن ها تش��کر كنم . همچنین آی��ت اهلل مظاهری 
ریی��س ح��وزه علمی��ه اصفه��ان و پس��ر بزرگ��وار 
و مرحوم��ش س��هم عم��ده ای��ی در راه ان��دازی 
 ای��ن مركز دارن��د كه قاب��ل تقدیر اس��ت.بحرینیان 
بیان داش��ت: قبل از احداث این مکان تصمیم بر این 
 گرفته ش��د تا مركزی راه اندازی كنی��م كه بیماری

  ام اس را از نظ��ر علمی و پژوهش��ی مورد بررس��ی 
ق��رار گی��رد ك��ه خوش��بختانه زمی��ن ای��ن مکان 
توس��ط عم��وی مح��روم بن��ده محم��د بحرینیان 
خری��داری ش��د و س��ال گذش��ته روز عی��د نیمه 
ب��ه زمی��ن زده ش��د.عضو  ش��عبان كلنگ��ش 
 هی��ات مدی��ره انجم��ن ام اس اصفه��ان در پای��ان

 تاكید كرد: این مکان به یاری خداوند منان و همکاری 
بسیاری از خیران به بهره برداری رسیده است، اما این 

مکان نیاز به امکانات و تجهیزات مناسبی ...



ــخ به اظهارات بنيامين نتانياهو،  ــنبه و در پاس روزپنج ش
ــع عمومى  ــتى در مجم ــم صهيونيس ــت وزير رژي نخس
ــورمان  ــناس نمايندگى كش ــازمان ملل متحد، كارش س
ــدن  ــن مجمع گفت كه با نهايى ش ــخنانى در اي طى س
برجام، نتانياهو پوششى را كه براى مخفى كردن جنايات 

ــطين الزم دارد از  ــتى عليه مردم فلس ــم  صهيونيس رژي
ــت. فروزنده وديعتى گفت: نتانياهو و هم  دست داده اس
ــاختگى ــش مايل بودند كماكان با اين موضوع س قطاران

ــورمان) همگان را مشغول كنند  ــته اى كش  (پرونده هس
ــطين و سركوب وحشيانه مقاومت  تا بتوانند اشغال فلس

آنها را ادامه دهند.
از  ــتى  صهيونيس ــم  رژي ــت  حماي ــه  ب ــن  همچني وى 
ــوريه و  ــوالن س ــغالى ج ــه اش ــش در ناحي ــر داع عناص
ــوى  ــى از س ــاره كرد و آن را تالش نواحى مجاور آن اش
ــش در منطقه ــش تن ــداوم و افزاي ــراى ت ــم ب ــن رژي اي

 دانست.
وى گفت: صهيونيست ها به دنبال افزايش تنش هستند؛ 

ــدى حياتى براى آنها  ــرا صلح و ثبات در منطقه تهدي زي
است. اگر منطقه آرام شود توجهات به اسرائيل معطوف مى 
شود و آنها بايد توضيح دهند كه چرا على رغم ظاهرسازى 
شان مبنى بر حمايت از گفتگوهاى به اصطالح صلح،كه 
ظرف 25 سال اخير بى نتيجه ادامه داشته است، كماكان 
ــرزمين فلسطين ــهرك ها در س ــعه غيرقانونى ش به توس

 ادامه مى دهند.
ــان  ــورمان در ادامه خاطرنش ــناس نمايندگى كش كارش
ــورها  ــيارى از كش ــش در بس ــم و اذناب ــن رژي ــرد: اي ك
ــا دولت ها را از  ــام دادند ت ــتند انج ــه در توان داش هرچ
ــختى  ــاز دارند، اما به س ــته اى ب ــت از توافق هس حماي

شكست خوردند. 

ــاله مى توان فهميد كه چرا نتانياهو  با توجه به اين مس
ــه نمايندگان  ــرمانه ب ــروز اينقدر عصبانى بود و بى ش ام
ــى و كل جامعه ــع عموم ــر در مجم ــاى حاض ــت ه مل

 بين المللى توهين كرد.
ــان كرد كه جمهورى اسالمى  وديعتى در پايان خاطرنش
ــت و  ــران متعهد به انجام وظايف خود تحت برجام اس اي
ــات را به منطقه  ــه بين المللى صلح و ثب ــا كمك جامع ب

بازخواهد گرداند.
ــدگان  نماين ــده  آين ــاى  ه ــال  س در  رو  ــن  اي از 
ــر عصبانى ت و  ــر  برافروخته ت ــواره  هم ــم  رژي ــن  اي

 خواهند بود. هر چه آنها عصبانى تر باشند، منطقه آرام تر 
خواهد بود.

ــون عزيزان  ــه از خ ــد بر اينك ــور با تاكي ــس جمه ريي
ــد نمى گذريم،  ــا از بين رفته ان ــه در فاجعه من مان ك
ــى ــرام و ديپلماس ــان ادب، احت ــون با زب ــت: تاكن گف
ــان اقتدار نيز ــد از زب ــخن گفته ايم و اگر الزم باش  س

 استفاده مى كنيم.
حجت االسالم حسن روحانى در مراسم استقبال رسمى 
ــران در حادثه منا گفت: اولين  ــاج جان باخته اي از حج
ــاد مطهر بود و اقدامات ديگرى  اقدام ما شناسايى اجس

بايد در قبال اين حادثه انجام شود.
ــرادى در  ــه چه اف ــود ك ــخص ش ــزود: بايد مش وى اف
ــود كه عده  ــوده اند و اگر ثابت ش ــن حادثه مقصر ب اي
ــون عزيزان  ــته اند ما از خ ــوران تقصير داش اى از مام
ــان اينكه تاكنون  ــت.روحانى با بي ــان نخواهيم گذش م
ــود گفت:  ــف و ادب ب ــرادرى، عواط ــان ب ــان ما، زب زب
ــد  ــتفاده ش ــى اس ــى كه الزم بود از ديپلماس در جاهاي
ــتفاده ــان اقتدار نيز اس ــران از زب ــد اي ــر الزم باش و اگ

 خواهد كرد. 
ــراى دولت و ملت  ــى بزرگ ب ــا را آزمون ــه من وى فاجع
ــزرگ نيز براى  ــه آزمونى ب ــت اين فاجع ــت و گف دانس
عربستان، سازمان هاى بين المللى و كشورهاى اسالمى 
ــكيل كميته  ــر ضرورت تش ــا تاكيد ب ــت. روحانى ب اس
ــورهاى اسالمى بايد بدانند  حقيقت ياب گفت: همه كش

ــت كه در سال هاى  كه در اين حادثه چه به وقوع پيوس
آينده نيز اين حادثه ها تكرار نشود.

ــت،  ــاى وزير بهداش ــالش ه ــى از ت ــن قدردان وى ضم
ــم رهبرى در  ــارت و بعثه مقام معظ ــازمان حج و زي س
ــور خارجه  ــوص از وزير ام ــت: به خص ــن حادثه گف اي
ــته اند  ــازمان ملل داش ــالش هاى پيگيرى در س كه ت
ــور و  ــكر مى كنم، همچنين از تالش هاى وزير كش تش
همچنين روساى سه قوه نيز سپاسگزارم.رييس جمهور

تاكيد كرد: به ويژه از تالش هاى رهبر معظم انقالب تشكر 
ــه خاطر درايت و بيانات مقتدرانه  و قدردانى مى كنم ب

ايشان.
ــتگى و  ــن حادثه، ما اتحاد، همبس ــه داد: در اي وى ادام
ــاهد بوديم. دولت همچنان  ــور ش ــتادگى را در كش ايس
ــود. ــن ش ــر حادثه خواهد بود تا حقيقت آن روش پيگي

گفتنى است مراسم استقبال رسمى از پيكر 104 نفر از 
ــالم  حجاج جانباخته در فاجعه منا با حضور حجت االس
ــى الريجان ــى  عل ــور،  رييس جمه ــى  روحان ــن  حس

ــت اهللا صادق  ــالمى، آي ــوراى اس ــس ش ــس مجل  ريي
ــالم  ــوه قضاييه، حجه االس ــى رييس ق ــى الريجان آمل
ــر مقام معظم رهبرى و  محمدى گلپايگانى رييس دفت
ــگرى در فرودگاه مهرآباد ــورى و لش ديگر مقامات كش

 انجام شد.

بيانيـه هيـات دولت دربـاره مراسـم يادبود 
جانباختگان منا

هيات دولت نيز دربيانيه اى ضمن اعالم تسليت مجدد 
ــم  ــه علت حادثه تلخ منا، زمان و مكان برگزارى مراس ب
ــه در تهران و همه  ــت اين عزيزان ك يادبود و بزرگداش
استان ها به طور همزمان برگزار خواهد شد، اعالم كرد.

متن اين بيانيه به شرح زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــال با نام مظلومانى قرين شد كه در حرم امن  حج امس
الهى جان به جان آفرين تسليم كرده و اندوهى جانكاه 
ــدند.  ــراى بازماندگان و عموم ملت ايران موجب ش را ب
ــن مصيبت بزرگ را  ــالمى اي هيات دولت جمهورى اس
ــريف،  به ولى عصر امام زمان عجل اهللا تعالى فرجه الش
ــلمان  مقام معظم رهبرى، بازماندگان و عموم ملت مس
ايران تسليت مى گويد و همگان را به شركت در مراسم 
ــه در تهران و همه  ــت اين عزيزان ك يادبود و بزرگداش
ــتان ها و به صورت همزمان برگزار مى شود، دعوت  اس
ــم در تهران در حسينيه امام خمينى  مى كند.اين مراس
ــس جمهور، هيات  ــم رهبرى، ريي ــا حضور مقام معظ ب
ــردم متدين  ــورى و م ــگرى و كش وزيران، مقامات لش
تهران در روز يكشنبه دوازدهم مهر و از ساعت 15/30 

تا 17/30 برگزار مى شود.
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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
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ــورمان در واكنش به ادعاى  معاون وزارت خارجه كش
ــتان مبنى بر سياسى شدن واقعه  وزير خارجه عربس
ــى كردن اين حادثه  ــا گفت: ايران به دنبال سياس من
ــفافيت  ــووليت پذيرى و ش ــت؛ بلكه مس نبوده و نيس

كامل در مورد اين حادثه را خواستار است.
ــكارى هاى  ــازمان هم ــران امور خارجه عضو س وزي
ــازمان ملل با  ــيه مجمع عمومى س اسالمى در حاش

يكديگرديدار كردند.
اين نشست با هدف اعتراض به اقدامات تحريك آميز 
رژيم صهيونيستى در حمله به مسجد القصى و تالش 
ــورت گرفت. در اين  ــالمى آن ص در تغيير هويت اس
نشست همچنين قطعنامه وزيران خارجه كشورهاى 
ــالمى در حمايت از  ــازمان همكارى هاى اس عضو س

فلسطين صادر شد.
ــور خارجه  ــن المللى وزارت ام ــاون حقوقى و بي مع
ــت هيات ايرانى در اين نشست  ــورمان كه رياس كش
ــت، در واكنش به سخنان وزير خارجه  را برعهده داش
ــه از سياسى شدن حادثه  ــتان كه در اين جلس عربس
ــليت به جهان  ــاد كرده بود، ضمن ابراز تس مكه انتق
ــتان گفت:  ــالم خطاب به وزير امور خارجه عربس اس
ــزاران نفر از حجاج ــف آور جان ه در اين حادثه تاس
ــا ايرانى ــه 464 نفر از آنه ــت ك ــت رفته اس  از دس

ــت  ــيدعباس عراقچى افزود: پس ازگذش  بوده اند. س
ــه 200 نفر از  ــه، نزديك ب ــن حادث ــت روز از اي هش
ــتند و اطالعاتى  ــى همچنان مفقود هس حجاج ايران
ــا در اختيار خانواده هاى آنها  ــت آنه در مورد سرنوش
ــال مى رود كه  ــفانه احتم ــت و متاس قرار نگرفته اس
ــند.معاون وزير امور خارجه ــته شده باش همگى كش

 تاكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران به دنبال سياسى 
ــووليت  ــت؛ بلكه مس ــردن اين حادثه نبوده و نيس ك
ــن حادثه را  ــل در مورد اي ــفافيت كام ــرى و ش پذي
ــتار است. وى افزود: ما مى خواهيم عربستان با  خواس
قبول مسئوليت خود و عمل به تبعات اين مسووليت، 
ــرار چنين  ــرى از تك ــراى جلوگي ــات الزم را ب اقدام

حوادثى در آينده اتخاذ كند.
ــتان نيز در پاسخ گفت: ما نيز  وزير امور خارجه عربس
ــى موضوع هستيم  ــفافيت و تحقيق و بررس درپى ش
ــه مجازات ــد، قطعا ب ــور كرده ان ــه قص ــانى ك و كس
ــد: ما ــعودى مدعى ش ــيد. اين مقام س  خواهند رس

 درس هاى خود را از اين حادثه گرفته ايم و همه ترتيبات 
الزم را براى جلوگيرى از تكرار چنين فجايعى در آينده

 به كار خواهيم گرفت.

مشاجره ديپلماتيك عراقچى 
با وزير خارجه سعودى

 

ــت وزير رژيم صهيونيستى كه طى سال هاى گذشته  نخس
ــازمان ملل  ــاى خود در مجمع عمومى س ــخنرانى ه در س
ــه نمايش در  ــاختگى اين رژيم را ب ــور س ــه و كاريكات نقش
ــى از رهبر معظم  ــه كتاب ــار در حاليك ــت، اين ب آورده اس
ــت داشت به  ــطين را در دس ــالمى در باره فلس انقالب اس
ــان در باره رژيم صهيونيستى اشاره داشت.  ــات ايش فرمايش
ــن نتانياهو در ــزان ، بنيامي ــزارى مي ــزارش خبرگ ــه گ ب
 مجمع عمومى سازمان ملل متحد سخنرانى و در اظهاراتى 
ــگ طلبانه به برجام حمله كرد. وى كه در كارنامه خود  جن
ــى زيادى دارد، اين باركتابى از مقام معظم  حركات نمايش
ــان داد و گفت كه رهبرى جمهورى اسالمى  رهبرى را نش
ــال ديگر وجود  ــراييل تا 25 س ــت كه اس ــران گفته اس اي
ــخنان رهبرى تهديدى  ــت.او ادعا كرد اين س نخواهد داش
عليه زندگى و امنيت شش ميليون يهودى ساكن اسراييل 
ــت و از نمايندگان كشورهاى حاضر در مجمع خواست  اس
تا در مقابل اين گونه مواضع ايران سكوت نكنند! او پس از 
بيان اين حرف براى رساندن منظور خود بيش از 40 ثانيه 

سكوت كرد!

ايرانى ها تا  ابد مجبورند تسليم 
پروتكل  الحاقى  باشند

ــران ــته اى اي ــق هس ــاره تواف ــكا درب ــه آمري ــر خارج وزي
ــى را كه ايران در معادن  ــت :كوچك ترين ذره اورانيوم  گف
خود توليد مى كند رهگيرى مى كنيم و اين وضع در سراسر 
ــوخت هسته اى ادامه خواهد داشت و ايرانى ها تا  چرخه س
ابد مجبورند تسليم چيزى به نام پروتكل الحاقى باشند كه 
ــتلزم انجام بازرسى هاست. جان كرى درباره سوريه نيز  مس
گفت : ما به روسيه اعالم كرده ايم هواپيماهاى جنگى آمريكا 
همچنان بر فرار سوريه پرواز خواهند كرد.وى با اين ادعا كه 
ــد مرتكب اشتباهى فاجعه بار شده  ــيه با حمايت از اس روس
ــيه با خطر روبه رو مى شود و اين  ــت ، اذعان كرد : روس اس
كشور هدف برخى تروريستها قرار خواهد گرفت . بنابراين ما 
اميدواريم كه آنها در روزهاى بعد راه درست را انتخاب كنند.

نتانياهو كدام كتاب را در
سازمان ملل نشان داد 

شنيده ها 

آزادى 29 ميليارد دالر از اموال 
ايران تا سه ماه ديگر

ــيه  غالم على كامياب، معاون ارزى بانك مركزى، در حاش
ــرگ گفته كه 29  ــرمايه گذارى به بلومب يك كنفرانس س
ميليارد دالر از پول هاى بلوكه شده ايران تا ماه ژانويه سال 
ــد.كامياب گفته  2016 (دى و بهمن 94) آزاد خواهند ش
ــده در كشورهاى مختلف، 29  كه جمع مبلغ نگه دارى ش
ميليارد دالر است كه 23 ميليارد دالر آن متعلق به بانك 

مركزى و شش ميليارد دالر متعلق به دولت است.

ــكن مجرى ايرانى به توهين استراتژيست  ــخ دندان ش پاس
ــرب به ايران، وى را ميخكوب كرد. به گزارش خبرگزارى  ع
ــبكه العالم در يك برنامه  ــگر مجرى ش ميزان، محمد پيش
ــت كويتى  ــليمى، استراتژيس ــده تلويزيونى از فهد الش زن
ــتان، فيلم اصلى  ــيد: چرا عربس ــعودى ها، پرس طرفدار س
ــه منا ضبط  ــارت كه از فاجع ــاى كنترل و نظ ــن ه دوربي
ــر نمى كند.الشليمى به جاى پاسخ به  ــده است را منتش ش
ــوال مجرى شبكه العالم، سعى كرد با فرافكنى، از پاسخ  س
ــانه خالى كند. وى گفت: در اين زمينه  به سوال مجرى ش
ــط مردم) گرفته شده و بر روى واتس آپ  فيلم هايى (توس
منتشر شده است، البته در صورتى كه شما در ايران واتس 
ــيد!مجرى شبكه العالم با فراستى ــته باش آپ و تويتتر داش
ــه تكنولوژى  ــا واتس آپ، بلك ــت: نه تنه ــال زدنى گف  مث
ــت عرب،كه در مقابل اين  هسته اى هم داريم. استراتژيس
ــده بود، به ناچار و به تكرار  ــخ دندان شكن درمانده ش پاس

گفت: بله خوب هست...! خوب هست...

وهابى ها كاپيتان پرسپوليس
 را تكفير كردند

ــته بودكه خبر درگذشت  به گزارش اويس، دو روز گذش
ــپوليس  ناگهانى هادى نوروزى كاپيتان تيم فوتبال پرس
ــى و عالقه مندان فوتبال را شوكه كرد. اما  جامعه ورزش
وهابى ها اين خبر را به روش خود در رسانه هاى خويش 
ــعود  ــته به آل س ــانه هاى وابس نقل كرده اند.يكى از رس
ــوروزى بازيكنى كه  ــر خويش اعالم كرد هادى ن در خب
ــال النصر  ــدى بازيكن تيم فوتب ــد احمد الفري باعث ش
عربستان در ديدار پرسپوليس و النصر رباط صليبى پاره 
ــت سعودى ها كافى بود  كند از دنيا رفت. همين يادداش
تا گروهى از وهابى ها با منتشر كردن كامنت هايى عقده 
ــان دهند و اعالم كند  ــبت به شيعيان نش خويش را نس
ــين! وارد جهنم مى شود. ــتش امام حس او به دليل پرس
ناگفته نماند كه اين رسانه قبال نيز يكى از علماى بزرگ 
اهل سنت منطقه زين العابدين الجفرى را به دليل مدح 
خواهى براى امام حسين(ع) مشرك معرفى كرده بودند.

پاسخ داغ مجرى ايرانى
 به طرفدار سعودى

ادعاى ورود نيروهاى ايران
 به سوريه تكذيب شد

ــانه هاى غربى  ــاى يكى از رس ــى ادع يك مقام سياس
ــراى عمليات زمينى  ــورد ورود نيروهاى ايرانى ب در م
ــط  ــرق االوس ــوريه را تكذيب كرد. روزنامه الش ــه س ب
ادعا كرد صدها نيروى ايرانى براى عمليات زمينى وارد 
ــوريه شده اند.يك مقام سياسى در گفت و گو  خاك س

با خبرنگار ايرنا اين ادعا را كذب محض خواند.

ــك زنجانى ــده باب ــيدگى به پرون ــه دادگاه رس ــن جلس اولي
شروع شد ؛پرونده اى كه بيش از 42هزار صفحه دارد و هشت 

وكيل روى آن كار مى كنند.
 متهم رديف اول اين پرونده نيز كسى نيست جز بابك زنجانى؛ 
ــى كه اگرچه تحريم هاى ضدايرانى براى تحريم كنندگان  كس
ــد و  ــيارى همچون او نان ش ــد؛ اما براى او و افراد بس آب نش
توانستند از نمد تحريم براى خود كالهى ببافند كه البته دست 
كم براى بابك زنجانى، پوشيدن اين كاله چندان طوالنى نبود.
ــال قبل كه تحريم هاى غيرانسانى غرب  حدود پنج- شش س
عليه جمهورى اسالمى با سرعتى باال روندى رو به گسترش به 
ــر و كله دالالن تحريم نيز پيدا شد. زنجانى نيز  خود گرفت س
يكى از اين دالالن بود كه توانست با برخى روابط خاص، خود 
را به نهادهاى مرتبط نزديك كند و از اين مسير ثروتى نجومى 
براى خود تشكيل دهد؛ ثروتى كه حوزه كارى بابك زنجانى را 
تنها به اقتصاد محدود نكرد و وى را وارد مقوالت ديگرى مثل 
ــرد. زنجانى به گفته  ــت ك ورزش، فرهنگ، هنر و حتى سياس
خودش داراى بيش از 70 شركت در كشورهايى چون امارات، 
ــنل  ــت و با 17 هزار نفر پرس ــتان و مالزى اس تركيه، تاجيكس

مشغول تجارت و ارائه خدمات است.
مزه كردن پول نفت به دهان زنجانى

ــه ــرض توج ــيار در مع ــى بس ــه زنجان ــى ك ــى از مقاطع يك
ــال 91 باشگاه راه آهن  ــانه ها قرار گرفت وقتى بود كه س  رس
ــتان  ــورينت تغيير داد. تابس را خريد و نام آن را به راه آهن س
ــدارى 17 فروند هواپيما و ــا با خري ــز در اوج تحريم ه 92 ني

 وارد كردن شركت هواپيمايى فراز قشم در خطوط هوايى كشور 
ــم خود افزود.قرار گرفتن نام زنجانى در فهرست بر اسم و رس
ــهروند  ــتين ش ــه اروپا به عنوان نخس ــاى اتحادي ــم ه  تحري
ــد، از چشم  ــى ايران كه تحريم مى ش غيرنظامى و غيرسياس
ــى در واكنش به ــان زمان زنجان ــانه ها دور نماند. در هم رس
ــى چنين ــراد تحريم ــت اف ــش در فهرس ــن نام ــرار گرفت  ق
 توضيح داد: براى فروش بار 12 كشتى نفت ايران كمك كرديم 
و زمينه آن را فراهم آورديم و پولش را هم گرفتيم. منافع ما هم 
فقط همان هفت در هزار كارمزد انتقال پول نفت ايران به داخل 
ــت، يعنى چيزى حدود 150 ميليون دالر. اين  كشور بوده اس
در حالى است كه تمام بانك هاى چينى و كره اى براى انتقال 

پول بيش از 20 درصد كارمزد دريافت مى كنند، در صورتى كه 
من زير يك درصد كارمزد داشتم.اما رفته رفته اين ماجرا ابعاد 
ــخص شد ماجرا به همين  ــترده ترى به خود گرفت و مش گس
ــت. مرداد 92 و  ــادگى كه زنجانى توضيح مى داد، نبوده اس س
چند ماه پس از انتخابات رياست جمهورى يازدهم بود كه براى 
اولين بار، يكى از نمايندگان مجلس از يك تبانى 2/8 ميليارد 
دالرى در فروش چند محموله نفت و فرآورده هاى نفتى ايران 
خبر داد و اعالم كرد فردى به نام ب.ز در اين ماجرا دست داشته 
است. بعد از مدتى اين موضوع از سوى وزير نفت هم تاييد شد و 
البته او تنها به اين بسنده كرد كه ميزان اين تبانى باالى دو ميليارد

 دالر است.
زورآزمايى با نهادهاى قانونى

ــتان 92 باعث  ــرا تابس ــن ماج ــدن ابعاد اي ــرح ش ــه مط البت
ــه ادامه ــاورد و او با فرافكنى ب ــرو بي ــى خم به اب ــد زنجان نش
فعاليت هاى اقتصادى اش مشغول بود كه مهم ترين آنها پروژه 
ــن بود. اما ظاهرا  ــهرك غرب تهران به نام ايران زمي اى در ش
ــار نبود و در يازدهم  ــته با زنجانى ي ديگر بخت همچون گذش
ــت همان روزهايى كه ماجراى بدهى نفتى زنجانى  مهر، درس
ــراى پروژه ايران زمين و  ــاال گرفت، گودبردارى غير اصولى ب ب
ــيب به منازل  ــبب تخريب خيابان و آس تركيدگى لوله آب، س
برخى ساكنان منطقه شد.اولين جلسه دادگاه زنجانى در حالى 
برگزار مى شود كه وى در يكسال و نيم گذشته از همكارى با 

نهادهاى ذى ربط خوددارى كرده است
 مدتى بعد در حالى كه زنجانى همچنان با خوددارى از پذيرش 
ــا نهادهاى قانونى بود، ــغول زورآزمايى ب بدهى نفتى خود مش
ــه قوه خواستار  ــران س عده اى از نمايندگان در نامه اى به س
ــدند و در نهايت  ــاد مالى بابك زنجانى ش برخورد با پرونده فس
ــيه كه به ميلياردر نفتى معروف شد نهم دى  اين جوان پرحاش

92 توسط دادستانى كل كشور بازداشت شد.
تحريم هايى كه رفع شان تاثيرى نداشت

ــال 93 با اعالم دولت انگليس مبنى بر اين كه چند شركت  س
ــم ها خارج ــت تحري ــه بابك زنجانى از فهرس ــرد از جمل و ف
ــدند بتوان پول هاى بابك زنجانى  ــده اند برخى اميدوار ش ش
ــده بود برگرداند و از آن طريق  را كه به دليل تحريم بلوكه ش
ــت ــرد؛ اما اين موضوع نيز نتوانس ــويه ك بدهى هاى او را تس

گره گشاى اين پرونده پيچيده باشد.
ــخنگوى قوه قضاييه درباره  غالمحسين محسنــى اژه اى، س
ــوال زنجانى تاكيد كرد  ــر رفع تحريم ها بر بازگرداندن ام تاثي
ــتان  كه درباره موجودى و نقدينگى وى در بانك هاى تاجيكس
ــده چيزى  ــد به دليل تحريم بلوكه ش و مالزى كه گفته مى ش
اثبات نشده است. وى افزود: متهم ادعا مى كرد در بانك هاى 
ــاى اروپايى ارز دارد كه آن هم  ــور و برخى بانك ه اين دو كش
ــد مبلغى ناچيز است كه عددى  ــيد. اگر هم باش به اثبات نرس
ــه اژه اى در بعضى  ــى از زنجانى كه به گفت ــت. تنها اموال نيس
ــدند برخى اموال  ــايه و منطقه شناسايى ش ــورهاى همس كش
ــهام بودند كه رفع تحريم، تأثير چندانى  غيرمنقول همانند س

در آن نداشت.
خوددارى ميلياردر از همكارى

ــكارى نكردن ــن بارها از هم ــخنگوى قوه قضاييه همچني س
ــت؛  ــى در بازگرداندن پول ها صحبت كرده اس ــك زنجان  باب
ــال و نيم كه زنجانى  پول هايى كه هنوز بعد از بيش از يك س

ــت خبرى از آنها نيست و معلوم نيست كجا و در  در زندان اس
چه كشورى در حال گردش چرخ اقتصادى آن كشور هستند.

اما به هر حال اين پرونده به روزهاى حساس خود رسيده است 
ــنى اژه اى، امروز اولين جلسه دادگاه  و طبق اعالم قبلى محس
رسيدگى به اين پرونده برگزار مى شود. اين پرونده 209 جلد 
ــت. روى اين پرونده  ــه هر جلد حداقل 200 صفحه اس دارد ك
كه عالوه بر زنجانى، متهمان ديگرى هم دارد هشت وكيل كار 
مى كنند كه چهار نفر از وكال از طرف وزارت نفت، يك نفر از 
ــه نفر از طرف دو متهم ديگر هستند. طرف بابك زنجانى و س
ــاى قوه قضاييه كه  ــيدگى ه ــال بايد منتظر ماند و ديد رس ح
ــود را درخصوص مبارزه  ــته عزم جدى خ ــال هاى گذش در س
ــيدگى به پرونده  ــادى در مواردى ازجمله رس ــد اقتص با مفاس
ــه هزار ميلياردى نشان داده، در خصوص پرونده زنجانى به  س
ــتى در انتظار زنجانى است و آيا كجا مى انجامد و چه سرنوش
ــت المال باز  ــت به بي ــول هايى كه هنوز خبرى از آنها نيس پ

خواهد گشت يا نه.

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

هر چـه رژيم صهيونيسـتى 
عصبانى تر باشد 

منطقه آرام تر است

روحانى در مراسم استقبال

 از  پيكر حجاج:

از 
خـون عزيزان مان 

نمى گذريم
104 حاجى جانباخته وارد كشور شدند

متهـم
 9000 ميليارد تومانى

 پاى ميز محاكمـه
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 در آینده ب��ا اجرایی ش��دن یک قان��ون جدید، در ص��ورت انصراف 
خری��داران از خری��د خودرو، س��ودی مع��ادل حداکثر س��ه درصد 
 کمتر از نرخ س��ود س��پرده یک س��اله سیس��تم بانکی، به آنها تعلق 

خواهد گرفت.
در اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو پیش بینی ش��ده که در ص��ورت انصراف خری��داران از خرید 
خودرو، خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو ملزم به پرداخت سود 

)انصراف( به آنها خواهند بود.
 دلیل ای��ن موض��وع آن اس��ت ک��ه خودروس��ازان و واردکنندگان 
 خودرو در بیش��تر م��وارد حداقل یک م��اه قبل از تحوی��ل خودرو، 
وجه آن را از خری��داران دریافت و از این پول ب��رای تامین نقدینگی 
 کس��ب وکار خ��ود اس��تفاده می کنن��د بنابرای��ن باید س��ود چنین 
 تس��هیالتی را مطاب��ق ع��رف سیس��تم بانک��ی ب��ه مش��تریان 

پرداخت کنند.
در ماده 12 اصالحی��ه آیین نامه اجرای��ی قانون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان خ��ودرو در این زمینه آمده اس��ت: در صورت اعالم 
انصراف خریدار یک ماه پس از عقد قرارداد، بازپرداخت سود انصراف 

محاسبه و پرداخت می شود. 
 بازپرداخ��ت اصل مبل��غ پرداختی و س��ود انص��راف حداکثر ظرف

  20 روز ب��ه خریدار ص��ورت می گی��رد. انص��راف مش��تری قبل از 
 یک ماه پ��س از عق��د ق��رارداد پذیرفته می ش��ود، اما س��ود به آن 

تعلق نمی گیرد.
براساس ماده 8 این قانون نیز سود انصراف از خرید خودرو و جریمه 
تاخیر در تحویل خ��ودرو به صورت روزش��مار از زم��ان واریز وجه، 

محاسبه خواهد شد.
طبق این قانون حداقل میزان سود انصراف در فروش خودرو به روش 
تحویل فوری معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک 

ساله سیستم بانکی خواهد بود.
در روش پیش فروش قطعی و عادی نیز حداقل میزان س��ود انصراف 
معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم 

بانکی تعیین شده است.
حداقل میزان سود انصراف در روش های فروش مشارکت در تولید و 
سفارشی تیراژ محدود نیز معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود 

سپرده یک ساله سیستم بانکی خواهد بود.
 طب��ق ش��روط تعیی��ن ش��ده در ای��ن قان��ون، خودروس��ازان و 
 واردکنن��دگان خ��ودرو ظ��رف حداکث��ر 20 روز از زم��ان انصراف 
 خری����دار مل��زم ب��ه پرداخ����ت س����ود انص����راف ب��ه وی 

خواهند بود.
اصالحیه آیین نامه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابالغ 

و اجرایی خواهد شد.

سود انصراف از خرید خودرو 
چقدر است؟
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از حدود دو سال  گذشته تاکنون صادرات برخی فلزات معدنی ایران کاهش یافته 
و این در حالی است که با کاهش حدود دو درصدی رشد اقتصادی چین، قیمت 
جهانی این فلزات از جمله مس با کاهش زیادی روبه رو بوده، به طوری که قیمت 
مس در بازار جهانی به کمترین مقدار خود در شش سال اخیر رسیده و در ایران 

نیز میزان صادرات محصوالت مس 70 درصد افت کرده است.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس اعالم گم��رک ایران، صادرات س��نگ مس و 
کنسانتره های آن در پنج ماهه نخست امسال، بیش از هشت برابر شده و به نظر 

می رس��د با توجه به کاهش قیمت جهانی محصوالت مس و افزایش هزینه های 
تولید، مس ایران بار دیگر به سمت خام فروشی حرکت کرده است.

مس یکی از فلزاتی است که با شروع قرن بیست ویکم میالدی، چشم انداز مثبتی 
برای تولیدکنندگان خود ترس��یم می کرد و در طول چندین سال قیمت  جهانی 
این فلز به بیش از 10 هزار دالر در هر تن هم رس��ید، اما طولی نکشید که قیمت 

این فلز در بازار جهانی در سراشیبی سقوط قرار گرفت.
کاهش تولید مس و ص��ادرات آن تنها مربوط به کش��ور ایران نمی ش��ود، بلکه 
بسیاری از تولیدکنندگان مس در سراسر جهان طی این سال ها اقدام به کاهش 
تولید، تعدیل نیروها و حتی تعطیلی معادن خود کرده اند که به گفته بسیاری از 
کارشناسان، دلیل اصلی تمامی این موارد، کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان 

بزرگ ترین مصرف کننده مس دنیا، است.
کاهش قیمت مس در بازار جهانی سبب شده اس��ت فرآیند فرآوری این فلز در 
بسیاری از کشورها هزینه  بیشتری داشته باشد و تولید و صادرات آن برای آن ها 
صرفه اقتصادی مطلوبی نداشته باشد. البته با توجه به اینکه در ماه اخیر میالدی 
میزان نیاز به مس نسبت به عرضه آن در بازار جهانی افزایش یافته است، برخی 
منابع خبری معتقدند که ممکن است همین موضوع سبب افزایش قیمت مس 

در دنیا و به تبع آن، افزایش سطح تولید و صادرات شود.
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی در ای��ران نیز می گویند که 
نوس��انات قیمت های جهانی، باال بودن قیمت تمام ش��ده تولید م��واد معدنی و 
همچنین کاهش رشد اقتصادی چین در دو سال گذشته از دالیل افت صادرات 

محصوالت معدنی بوده است.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد معدنی گفت: 
به دلیل اینکه حمل ونقل در کشور به ش��کل زمینی است، سیستم های فرآوری 

قدیمی هستند و بهره پول باالست، قیمت تمام شده محصوالت باال می رود.

به گفته وی در گذش��ته این امکان وجود داش��ت که از س��وخت ارزان استفاده 
کنیم اما دیگر این گزینه هم وجود ندارد و تقریبا قیمت های س��وخت  در کشور 
به قیمت های جهانی رسیده اس��ت، در نتیجه وقتی قیمت  جهانی دچار نوسان 
می شود، قیمت محصوالت نیز دچار افت می شوند که تعطیلی واحد های فرآوری 

را به دنبال دارد.
کاهش 70 درصدی درآمد ایران از صادرات مس

بنابراین همه این موارد دست به دست هم داده تا تولید و صادرات محصوالت مس 
در کشور رو به نزول برود؛ به طوری که بر اس��اس آخرین آمار گمرک جمهوری 
اس��المی ایران در پنج ماهه نخست س��ال جاری روند کاهش در صادرات مس 
با ش��دت قبل ادامه یافت و صادرات ای��ن محصول معدنی در م��رداد ماه به مرز 
 توقف نزدیک ش��د. همچنین از مجموع درآمدهای حاصل از صادرات مس طی

 پنج ماه گذشته بیش از 124 میلیون دالر کاهش یافت و صادرات مس که طی 
سال گذشته به نصف 12 ماهه سال 1392، رس��یده بود امسال نیز روند کاهش 
را ادامه داد و طی پنج ماه نخست س��ال جاری به لحاظ وزنی و ارزشی حدود 70 

درصد کاهش پیدا کرد.
 آمار گمرک نش��ان می ده��د مجموع صادرات م��س ایران از ح��دود 24 تن در

 پنج ماهه نخست سال گذشته به کمتر از 7/8 تن طی همین مدت در سال جاری 
رسیده و درآمد های حاصل از آن نیز با افت 124 میلیون دالری، به کمتر از 47 

میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.
اما صادرات مس ایران در مرداد امس��ال با کاهش شدیدی روبه رو شد و افت 90 
درصدی را تجربه کرد، به طوری که در این ماه تنها یک تن مس به ارزش ش��ش 
میلیون دالر صادر ش��د. همچنین گمرک ایران حاکی از آن است صادرات کاتد 
و قطعات کاتدی مس در این مدت کاهش بیش از 80 درصدی داشته و از 17/3 

هزارتن در پنج ماهه سال گذشته به 3/1 هزار تن کاهش یافته است.

از سوی دیگر ارزش صادرات این محصول مسی نیز کاهشی 104 میلیون دالری 
را تجربه کرده اس��ت؛ به طوری که در این مدت ارزش ص��ادرات کاتد مس تنها 

19/4میلیون دالر بوده است.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس اعالم گم��رک ایران، صادرات س��نگ مس و 
کنس��انتره های آن در مدت پنج ماهه نخست س��ال جاری با افزایشی چشمگیر 
روبه رو بوده و به نظر می رسد که با توجه به کاهش قیمت جهانی محصوالت مس 
و افزایش هزینه های تولید، مس ایران بار دیگر به س��مت خام فروش��ی حرکت 

کرده است.
صادرات سنگ مس و کنس��انتره های آن که در پنج ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بیش از هشت برابر شده است؛ به طوری که صادرات آن 

از 6/8 هزار تن در سال گذشته به حدود 58 هزار تن رسیده است.
صادرات س��نگ مس در حالی افزایش حدود 8/5 برابری داشته که مابه التفاوت 
ارزش صادرات این سنگ معدنی در این مدت نسبت به سال جاری تنها کمتر از 9 

میلیون دالر برای ایران سود داشته است.
هرچند که قیمت جهانی س��نگ مس نس��بت به سال گذش��ته تغییر چندانی 
نکرده است اما مجموع درآمد ایران در پنج ماهه سال گذشته از صادرات سنگ 
مس و کنس��انتره های آن 1/2 میلیون دالر بوده و در سال جاری به حدود 10/1 
میلیون دالر رس��یده اس��ت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال گذشته 
همواره بر کاهش خام فروشی و افزایش صادرات محصوالت فرآوری شده تاکید 
کرده و برنامه های خود را در این جهت عنوان کرده اس��ت، از س��وی دیگر مقام 
 معظم رهبری نیز با انتقاد از خام فروش��ی ها فرموده بودند که باید ایران به جای

 خام فروش��ی، تولیدات فرآوری ش��ده یا محصول نهایی را صادر کند، اما به نظر 
می رسد که با توجه به شرایط بازار جهانی و مشکالت تولید در کشور، بازهم فروش 

مواد خام طرفدار بیشتری در کشور پیدا کرده است.

خبر

معاون اول رییس جمهور گفت: در جذب سرمایه گذاری خارجی دست دالالن 
را حذف می کنیم و ش��رکت های خارجی هم که روش های غیر متعارف برای 
سرمایه گذاری در ایران در پیش گیرند حتماً در لیست سیاه ما قرار می گیرند.

 اسحاق جهانگیری در همایش فرصت های سرمایه گذاری در راه و شهرسازی 
اظهارداش��ت: طبق س��ند چش��م انداز باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و 
فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا تا س��ال 14040 دست یابیم. وی ادامه 
داد: رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال با وجود درآمدهای سرشار نفتی 

در گذشته محقق نشد.
معاون اول رییس جمهور بیان کرد: مأموریت مهم اقتصادی ایران در 10 سال 
آینده ایجاد اش��تغال پایدار، افزایش رفاه مردم و افزایش قدرت اقتصادی به 
عنوان مؤلفه اصلی اقتدار ملی است. جهانگیری افزود: الزمه این کار دستیابی 
به رشد هشت درصدی ساالنه تا 10 سال آینده است که در سیاست های کلی 

برنامه ششم قید شده است.
معاون اول رییس جمهور اظهارداشت: دولت در دو سال گذشته با اتکا به نظر 
کارشناسان چندین مورد را در دستور کار خود قرار داده است؛ پرونده هسته ای 
 با هدف تثبیت حقوق هس��ته ای، صیانت از دس��تاوردهای هس��ته ای و لغو 
تحریم های ظالمانه اجرا ش��د و مذاکرات با شش قدرت بزرگ دنیا و اتحادیه 

اروپا داشتیم و به توافق رسیدیم.
وی با بیان اینکه برای رس��یدن به دوران پس��اتحریم برنامه ریزی می کنیم، 
اظهارداشت: بازگرداندن ثبات به اقتصاد کش��ور در کاهش نرخ تورم و ورود 
 به دوران رونق اقتصادی در حال نمایان ش��دن اس��ت، ش��رکت های بزرگ 

سرمایه گذاری عالقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند.
معاون اول رییس جمهور بیان کرد: شرایط مناسبی برای حضور شرکت های 
خارجی در ایران وجود دارد که در این باره می توان به انسجام داخلی با وجود 
تنوع قومی، برخورداری از ثبات و امنیت در خاورمیانه، پتانس��یل برای ارتقا 
نقش ثبات سازی، منابع طبیعی مناسب اعم از ذخایر نفتی و گازی، موقعیت 
ممتاز ایران از نظر جغرافیایی در مسیر ترانزیت دنیا و جمعیت جوان و بزرگ 

و تحصیلکرده ایران اشاره کرد.
معاون اول رییس جمهور بیان کرد: در اصالح کاستی های شبکه حمل و نقل 
باید کار زیادی انجام شود؛ راه های با کیفیت از طریق مشارکت بخش عمومی 
و خصوصی و جذب منابع خارجی ساخته ش��ود که البته کوریدورها در این 

باره تعریف شده اند.
 وی با بی��ان اینکه ش��بکه راه آهن ای��ران محدودی��ت های خاص��ی دارد، 
 اظهارداش��ت: باید خطوط ریلی به مناط��ق معدنی متصل ش��ود و این جزء 
اولویت ها است. وی با تاکید بر اینکه س��هم بخش ریلی در کل بار کشور باید 
افزایش یابد، گفت: تالش می کنیم س��هم راه آهن در حمل بار کشور در این 
دولت دو برابر شود.وی اظهارداشت: همچنین برنامه ریزی کرده ایم راه آهن 
تهران، قم، اصفهان و راه آهن تهران، مشهد را تا پایان دولت به پایان برسانیم.

وی افزود: در صنایع بندری نیز جذب مش��ارکت خارجی اولویت است، البته 
 در این عرصه نیازمند طراحی و برنامه ریزی صحیح هستیم که در حال انجام

 است.

شرکت های خارجی که با واسطه 
بیایند وارد لیست سیاه می شوند

نمایندگان کارگری عنوان می کنند تنها بخشنامه و 
ابالغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای 
ش��رکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید 
راه های فرار کارفرمایان متخلف شناس��ایی و بس��ته 

شود.
میلیون ها ش��اغل در ب��ازار کار ای��ران فعالیت دارند 
و از این بازار کس��ب درآم��د می کنند اما ش��رایط، 
مسوولیت ها، حق و حقوق و جایگاه آنها با هم تفاوت 
دارد. اینکه افراد براس��اس وظایف و مسوولیت های 
خود حقوق و مزایا دریافت کنند، امری اس��ت که در 

تمام دنیا پذیرفته شده و اجرا می شود.
 اینک��ه ف��ردی مدی��ر مجموع��ه ای باش��د قطع��ا 
مسوولیت های باالتری دارد و در صورت بروز هرگونه 
مشکلی باید پاسخگو باشد، گاهی مدیران پاسخگوی 
اش��تباهات و کوتاهی های نیروهای خود نیز شده و 

مقصر شناخته می شوند.
بنابراین اینکه افراد بر مبنای ش��رایط و رتبه ش��غلی 
خود حقوق دریافت کنند، به طور کامل پذیرفته شده 
است. البته ممکن است مطرح شود برخی با استفاده 
از رانت و به ناحق در جایگاهی قرار گرفته و یا بعضی 
 افراد پله های ترقی را یک ش��به و بدون زحمت طی

 م��ی کنند که این مس��اله نیز درس��ت و متاس��فانه 
اجتناب ناپذیر است.

 ب��ازار کار ای��ران طی ده��ه ه��ای اخیر به وی��ژه در 
بخش های دولتی و شبه دولتی به شدت با این مساله 
مواجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. با این 
وجود، هدف این گزارش مطرح ک��رده تبعیض بازار 
کار از این نوع نیست، بلکه مساله این است که برخی 
افراد دارای مشاغل یکسان، مسوولیت های هموزن 
و شاغل در یک مجموعه؛ از حقوق و مزایای متفاوتی 

برخوردار می شوند.
اختالف دستمزدها تا هفت برابر

مش��کل اینجاس��ت که چگونه در بازار کار ش��رایط 
تبعیض حقوقی به این آس��انی فراهم می شود که دو 
نفر با مسوولیت ها و مش��اغل یکسان، دریافتی های 
متفاوتی داشته باشند. کارشناسان بازار کار می گویند 
پیچیده تری��ن و در عین حال بدتری��ن نوع تبعیض 
حقوقی این است که شاغالن در یک مجموعه تابع دو 
کارفرما باشند و با وجود کار و مسوولیت یکسان، اما 

دریافتی متفاوتی داشته باشند.
حتی در مواردی افرادی که مزایای کمتری دریافت 

می کنند مدعی مس��وولیت کاری بیشتر از سایرین 
که جایگاه ش��غلی بهت��ری دارند نیز هس��تند. این 
موضوع امروز در قالب اش��تغال افراد در شرکت های 
پیمانکاری، نیروهای قراردادی و شرکتی وجود دارد 
که حتی باعث ب��روز اختالفاتی نیز بی��ن کارگران و 

کارفرمایان شده است.
 طب��ق مصوب��ه ش��ورای عال��ی کار حداق��ل م��زد

  امس��ال ش��ورای عال��ی کار 712 هزارتوم��ان 
تعیین شده که اختالف تا هفت برابر آن برای پرداخت 
به ش��اغالن از نظر قانون مجاز اس��ت. ب��ا این وجود 
در پرداختی ها به افرادی که مبال��غ به مراتب کمتر 
 از هف��ت برابر حداق��ل م��زد دارند، تبعی��ض تا حد 
نیروهای ش��اغل در یک بخ��ش و یا ی��ک مجموعه 

وجود دارد. 
 ط��ی س��ال ه��ای گذش��ته بیش��ترین ش��کایت و

پیگیری ها در اینباره از س��وی نیروهای ش��رکتی و 
پیمانکاری مطرح و دنبال شده است.

غالمرضا عباس��ی درباره بخش��نامه اخیر وزارت کار 
درباره ل��زوم رفع تبعی��ض حقوقی بین ش��اغالن به 
ویژه نیروهای پیمانکاری و شرکتی گفت: اصل کار و 
مساله مطرح شده درست و خوب است اما سوال این 

است که چگونه و کجا قرار است اینگونه بخشنامه ها 
اجرایی شوند؟

چگونگی اجرای ابالغیه منع تبعیض در حقوق
دبیرکل کان��ون عالی انجمن های صنف��ی کارگران 
ایران اظهارداش��ت: آیا پس از این ابالغیه، از س��وی 
مدیران کار در استان ها برای شناسایی و رفع تبعیض 
 حقوق��ی ش��اغالن، اقدامی ص��ورت گرفته اس��ت؟

 اساسا با چه س��از و کاری می توان در این بخش وارد 
شد.

 عباسی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه در حال حاضر
 بین نیروهای پیمانکاری، ش��رکتی و ق��راردادی با 
 نیروهای اس��تخدامی، ق��رارداد دائم و ش��اغالن در 
بخش های دولتی تبعیض وج��ود دارد؛ بنابراین باید 

راه های فرار متخلفان شناسایی و بسته شود.
وی ادام��ه داد: برخ��ی کارفرمایان از اج��رای قانون 
فرار می کنند و این بخش��نامه ها و ابالغی��ه ها باید 
س��از و کاری را فراهم کنند تا راه های فرار متخلفان 
کارفرمایی بسته شود؛ بنابراین حل اینگونه مشکالت 
قدیمی و کهنه بازار کار با توصیه درس��ت نمی شود 
و باید تخلف��ات احتمالی در این بخ��ش جرم تلقی و 

اعالم شود.

زمزمه حذف شکاف حقوقی شاغالن؛

چقدر اختالف دریافتی  مجاز است؟

بازگشت مس ایران 
به خام فروشی!

در حالی قرار است در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی 
قرار گیرد که شواهد از کاهش دو درصدی نرخ سود اعم سپرده و تسهیالت خبر می دهند.

طیب نیا وزیر اقتصاد  اعالم کرده است که در جلسه هفته جاری ش��ورای پول و اعتبار در مورد 
کاهش نرخ س��ود بانکی تصمیم گیری خواهد ش��د؛ اعالمی که با توجه به نظرات قبلی مدیران 
 بانک مرکزی و مدی��ران عامل بانک ها مبنی ب��ر فراهم نبودن زمینه الزم ب��رای کاهش مجدد 

سود بانکی در سال جاری، دور از انتظار بود.
با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی 
نرخ سود اعم از تسهیالت و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیالت به 22 و نرخ سپرده به 

18 درصد کاهش خواهد یافت.
تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله 
یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته )اردیبهش��ت 1393(، نرخ سود سپرده یکساله از 22 
 به 20 درصد کاهش یافت و نرخ ه��ای کوتاه مدت نیز به بانک ها واگذارش��د. در عین حال نرخ 

سود تسهیالت نیز از حدود 28 به 24 درصد کاهش یافت.
تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ س��ود بانکی در حالی رخ می دهد که شواهد نشان 
می دهند هنوز بانک ها نتوانسته اند خود را با سودهای اعالمی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند 

و شرایط الزم برای کاهش مجدد محیا نیست.

مدیر ناحیه آهن س��ازي با اعالم این خبر و با تأکید بر این مطلب که در ش��رایط کنوني حاکم بر 
 اقتصاد دنیا و فوالدسازي هاي جهان، کاهش هزینه ها یکي از رویکردهاي مهم فوالد مبارکه است

تصریح کرد: ناحیه آهن س��ازي به منظور کاهش هرچه بیش��تر هزینه هاي تولید ، کنترل سقف 
موجودي ها و در نهایت براي رقابتي کردن قیمت تمام شده محصول ، در شش ماه اول سال جاري 
با اقدامات مؤثري که در این زمینه تدوین و اجرایي نمود، توانست به این میزان کاهش هزینه دست 
 یابد. رحیم عبدي افزود: از آنجایي که بیشترین مورد هزینه بر و تأثیر گذار در قیمت تمام شده فوالد، 
مواد اولیه و عمدتاً کنسانتره آهن مي باشد؛ بنابراین در این ناحیه با کنترل مصرف و استفاده بیشتر 

از مواد بازیافتي گام مؤثري در این زمینه برداشته شد.
وي افزود: در این راستا ناحیه آهن سازي با کاهش سطح موجودي هاي کنسانتره و افزایش تولید 
واحد گندله س��ازي که منجر به کاهش میزان خرید کنسانتره وگندله ش��ده است و همچنین با 
 مصرف مواد باز یافتي، کاهش مکانیزم هاي حمل ونقل و فروش ریزدانه هاي آهک موفق به کاهش 

هزینه ها تا مقدار  دو میلیارد و 330 ریال شد.
مدیر ناحیه آهن س��ازي اظهار امیدواري کرد: با تداوم این رویه تا پایان س��ال 94 دس��تیابي به 
بیشترین کاهش هزینه ها میس��ر  ش��ود.رحیم عبدي در این رابطه از همکاري و پشتیباني کلیه 
 واحدهاي تولیدي و ستادي که در دستیابي به این مهم، ناحیه آهن سازي را یاري دادند، صمیمانه

 تشکر و قدرداني کرد.

تعمیرات اساسي ماشین برش کناره ورق )ساید تریمر( خط اصالح شماره دو خطوط نهایي نورد 
سرد که وظیفه کناره بري ورق را به عهده دارد و عملکرد آن یکي از پارامترهاي مهم در کیفیت 

محصوالت به حساب مي آید با موفقیت انجام شد.
رضا پورسلیماني شیفت فورمن تعمیرات واحد خطوط نهایي ناحیه نورد سرد با اعالم این خبر 
افزود: با توجه به اینکه نصب و راه اندازي خط اصالح ورق ش��ماره دو در س��ال 1385 توس��ط 
کارشناسان خارجي انجام شده بود، پس از گذش��ت چندین سال، به طور مکرر مشکالتي براي 
بیرینگ ها و تیغه هاي برش اتفاق مي افتاد و این امر سبب توقف خط تولید و به تبع آن کاهش 

تولید محصول را به همراه داشت.
وي افزود: گروه تعمیرات مکانیک براي رفع این مش��کل با بررس��ي نقش��ه هاي تجهیز، انجام 
تعمیرات اساسي بر روي این تجهیز را در دستور کار خود قرار داد و درتعمیرات ساالنه با دمونتاژ 
برجکها، نسبت به تعویض و اصالح قطعات مورد نظر اقدام نمود که پس از انجام تعمیرات، تجهیز 
دوباره مورد بهره برداري قرار گرفت و باعث کاهش س��اعت توقفات خط تولید از 57 ساعت به 

14 ساعت در سال شد.
شیفت فورمن تعمیرات واحد خطوط نهایي در پایان از همکاري و تالش کلیه پرسنل تعمیرات، 
رییس واحد خطوط نهایي، دفتر فني تعمیرات ، کارگاه غلتک نورد س��رد و کلیه افراد درگیر در 

این پروژه تقدیر و تشکر کرد.

احتمال کاهش دو درصدی 
سود بانکی

کاهش هزینه دو هزار و 330 میلیارد ریالی 
در ناحیه آهن سازی

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی 
ماشین برش کناره ورق
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                دريچه

ــتان با بيان اينكه آتش سوزى  مديركل محيط زيست گلس
ــدى  ــكارچيان و عم ــط ش ــتان توس ــى گلس ــارك مل درپ
ــت خواستاراشد مجازات براى  بوده است،گفت: محيط زيس
عامالن اين آتش سوزى است وآتش سوزى تافردا (يكشنبه)

بـه طـــوركامـل مهار مى شود.
ــنبه) حدود  ــال حاضر (ش ــت: در ح ــماعيل مهاجرگف اس
ــده  ــتان مهار ش ــوزى پارك ملى گلس 80 درصد از آتش س
ــنبه) به طور كامل  ــده آن تا فردا (يكش و 20 درصد باقيمان

مهار مى شود.
ــت، منابع طبيعى،  به گفته وى، گروه هاى فعال محيط زيس
ــل  ــه در مح ــه و كالل ــدار مراغ ــاورزى و فرمان ــاد كش جه
ــتفاده  ــتند و به صورت آماده باش كامل با اس ــتقر هس مس
ــادى مهار  ــوزى را تا حد زي ــول آتش س ــزات معم از تجهي

كرده اند.
مدير كل محيط زيست گلستان تصريح كرد: گروه هاى فعال 
ــاى مهار حريق،  ــتفاده از كوله هاى آبپاش، تراكتوره با اس
ــا، بيل و  ــن كش ها، آتش كوب ه ــش، ش ــين هاى آبك ماش
ــار كرده اند  ــتان را مه ــوزى در پارك ملى گلس تبر، آتش س
ــوزى در  ــده اى از آتش س ــش عم ــه بخ ــل اينك ــه دلي و ب
ــه هليكوپتر  ــود، نيازى ب ــده ب ــاعات اوليه مهار ش همان س

نبود.
ــترش  ــديد موجب گس ــان اينكه وزش باد ش ــا بي مهاجر ب

ــود، اظهار  ــده ب ــتان ش ــارك ملى گلس ــوزى در پ آتش س
ــل  ــه دلي ــر ب ــتفاده از هليكوپت ــود اس ــن ب ــت: ممك داش
ــتر آتش سوزى  ــترش بيش ــدت باد موجب گس افزايش ش
ــر نبود،  ــتفاده از هليكوپت ــه اس ــازى ب ــن ني ــود؛ بنابراي ش
ــرعت  ــردن نيروها با س ــا هلى بورد ك ــتيم ب البته مى توانس
ــه به اينكه  ــوزى را مهار كنيم، اما با توج ــترى آتش س بيش
بخش عمده اى از آن مهار شده بود، نيازى به اين همه هزينه 

نبود.
ــار از  ــدود 50 هكت ــال حاضر ح ــه در ح ــان اينك وى با بي
ــن آتش  ــتان در اي ــى گلس ــارك مل ــع پ ــا و مرات جنگل ه
ــدادى از كنده ها و  ــوز تع ــت: هن ــار داش ــوخته اند، اظه س
ــده اند  ــه به طور كامل اطفا ء نش بوته هاى موجود در منطق
ــب شعله ور  ــديد در اوايل ش و احتمال اينكه با وزش باد ش
ــت و  ــن نيروهاى محيط زيس ــود دارد، بنابراي ــوند وج ش
ــه  ــنبه) در منطق ــردا (يكش ــا ف ــا ت ــتگاه ه ــر دس ديگ

به صورت آماده باش حضور دارند.
ــه اينكه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت گلس ــركل محيط زيس مدي
ــح كرد:  ــت، تصري ــى اس ــل گاو بانگ ــر فص ــال حاض در ح
ــدى  عم ــوزى هاى  آتش س ــاد  ايج ــا  ب ــكارچيان  ش
ــى  ــارك مل ــاى پ ــكار گوزن ه ــراى ش ــه ب در منطق
ــتى مى زنند  ــات ناشايس ــت به چنين اقدام ــتان دس گلس
كه خوشبختانه از سه تن شكارچى كه عامل اين آتش سوزى 

عمدى هستند دو نفر آنها دستگير شده و به مراجع قضايى 
معرفى شده اند.

ــتان و  ــاراتى كه به پارك ملى گلس ــاره به خس مهاجر با اش
ــتگاهها  ــراى نيروهاى همه دس ــه اى كه ب زحمات و هزين
ــت و  ــده اس ــل ش ــت تحمي ــط زيس ــان محي و محيط بان
ــتان،  ــى گلس ــارك مل ــه ارزش پ ــه ب ــا توج ــن ب همچني
ــوزى  ــالن اين آتش س ــد مجازات براى عام ــتار اش خواس

شد.
ــه حفاظت  ــتان منطق ــتان يا جنگل گلس پارك ملى گلس
ــتان خراسان  ــتان گلستان و غرب اس شده اى در شرق اس
ــارك ملى ثبت  ــت. اين منطقه قديمى ترين پ ــمالى اس ش
ــراى حيات  ــور ايران و پناهگاهى كم نظير ب ــده در كش ش
ــه  ــى و 302 گون ــه گياه ــه 1350 گون ــت ك ــش اس وح
ــتانداران ايران را  ــى از گونه هاى پس جانورى از جمله نيم
ــت و  ــعت خود جاى داده اس ــدود 92 هزار هكتار وس در ح
ــوان  ــه عن ــكو ب ــوى يونس ــل از س ــن دلي ــه همي ب
ــكو به ثبت  ــت كره در ميراث جهانى يونس ذخيره گاه زيس

رسيده است.
آتش سوزى هاى مكرر طى سال هاى اخير به سبب عواملى 
ــش گرما و  ــت، افزاي ــالى، كاهش رطوب ــون خشكس همچ
بى توجهى برخى افراد آسيب هاى زيادى به اين منطقه بكر 

وارد كرده است.

عكس روز 

 مديركل محيط زيست گلستان خواستارشد؛

اشدمجازات براى عامالن حريق 
درپارك ملى گستان

ٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجَناَحْيِه  َوَما ِمن َدآب زاينده رود
ــا فِي الِكَتاِب ِمن  ْطَن ا َفرَّ إِالَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكم مَّ

ِِّهْم يُْحَشُروَن ( سوره  انعام  -38). َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َرب
ــن، و هيچ پرنده اى كه  هيچ جنبنده اى در زمي

ــت  ــى كند، نيس ــرواز م ــال خود پ ــا دو ب ب
ــما  ــى همانند ش ــت هاي ــر اينكه ام مگ

ــتند. ما هيچ چيز را در اين كتاب،  هس
ــپس همگى  ــذار نكرديم س ــرو گ ف
ــان محشور  ــوى پروردگارش به س

مى گردند.
ــالدى مجمع  ــال 1931  مي درس
ــى در  ــان ايتالياي ــت شناس زيس
ــارم اكتبر  ــس روز چه ــهر فلوران ش

ــن  ــت با  روز جش ــه مصادف اس را ك
ــكو» قديس حامى  ــنت فرانسيس «س

ــت،   ــدگان و محيط زيس ــات و پرن حيوان
به نام روز جهانى حيوانات نامگذارى كردند. 

ــاط  نق ــتر  بيش در  ــر  اكتب ــارم  چه روز 
ــى  ــه راه پيماي ــيارى از جمل ــم بس ــان مراس جه

ــزار  ــات برگ ن ــت از حيوا ــا حماي ــه ب ــع  در رابط و تجم
ــد  ــات، مه ــاى حيوان ــگاه ه ــى در پناه ــم مختلف ــده و مراس ش

ــى و ميادين و  ــز درمان ــى مراك ــا و حت ــگاه ه ــتان و  دانش ــودك، دبس ك
پارك ها اجرا مى شود.  

برگزارى اين مراسم محدود به كشور يا قاره يا دين و نژاد خاصى نمى شود و 
تمام مردم حيوان دوست دنيا  آن را به شيوه هاى مختلف گرامى مى دارند.

ــورهاى خاور ميانه و مسلمان نشين نيز اين روز   چندين سال است كه كش
را گرامى داشته و در دفاع از حيوانات مراسمى برگزار مى كنند. براى مثال 
سال گذشته در كشورهاى زير مراسمى توسط گروه هاى مختلف اجرا شد: 
فيليپين،چين،تايوان، تايلند، سنگاپور، كردستان ،كويت ، لبنان ، پاكستان، 

تركيه، سريالنكا، سودان، بنگالدش و ....
اهداف برگزارى

ــادآورى نقش هاى متنوع  ــزارى روز جهانى حيوانات، ي يكى از اهداف برگ
ــت كمك هايى است كه حيوانات  جانوران در زندگى انسان ها و گراميداش
ــراى صحبت از  ــت ب ــد. همچنين اين روز فرصتى اس به زندگى ما كرده ان
ــان ها با حيوانات اهلى و چگونگى حفاظت از زيستگاه هاى  نحوه رفتار انس
ــورهاى مختلف بدون توجه به مليت،  جانوران وحشى. از اين رو مردم كش
ــال مردم  ــن مى گيرند.هر س ــى اين روز را جش ايدئولوژى و نگرش سياس
ــازمان ها، برنامه هايى براى  ــا و س ــا در قالب گروه ه دنيا به  صورت فردى ي
ــا موجب ايجاد  ــرا مى كنند. اين برنامه ه برگزارى روز جهانى حيوانات اج
جنبش هايى در حمايت و حفاظت از گونه هاى مختلف جانورى مى شود. با 
گسترش شبكه هاى اجتماعى و افزايش استفاده مردم از فضاهاى مجازى، 
سرعت اطالع رسانى درخصوص فعاليت هاى اجتماعى بسيار بيشتر شده و

ــه  در نتيج
اميد رسيدن به دستاوردهاى 

بزرگ تر و تغيير در رفتار با جانوران باالتر رفته است.
ــى اثربخش و  ــاده ول ــيار س ــاى بس ــام كاره ــد با انج ــما هم مى تواني ش
گرفتن تصميمات موثر در روز جهانى حيوانات، نقشى كوچك در حمايت از 
اين همسايگان طبيعى خود داشته باشيد؛ مثال به گربه ها و سگ هايى كه در 
خيابان هاى شهرتان زندگى مى كنند غذا بدهيد يا محصوالتى كه از اجزاى 
ــود، مانند چرم و خز را نخريد، به سازمان هايى  بدن حيوانات درست مى ش
كه در زمينه حقوق حيوانات يا حفاظت از آنها فعاليت مى كنند، بپيونديد، 
دانش آموزان يا كودكان خود را به سفرهاى طبيعت گردى ببريد تا از نزديك 
با حيوانات و زيستگاه آنها آشنا شوند، مراكزى كه در نزديكى شما از حيوانات 
آسيب ديده و بى سرپناه نگه دارى مى كنند بيابيد و به آنها كمك مالى كنيد 
ــه راحتى در اين روز  ــود از كارهايى كه مى توانيد ب و.... اين ها مثال هايى ب
ــت ندهيد.  ــات عالقه داريد، اين فرصت را از دس انجام دهيد. اگر به حيوان
ــراى احترام و  ــوان فرهنگى نو ب ــردم، مى ت ــش آگاهى و آموزش م با افزاي

نزديك شدن به حيوانات و همه موجودات ايجاد كرد.
چرا بايد تنوع زيستي و گونه هاي در معرض خطر را حفظ كرد؟ 

ــر،  ــه منفعت طلبي بش ــوال چهار توجي ــخ به اين س ــمندان در پاس دانش
ــد. خصوصيات  ــي را مطرح مي كنن ــناختي و اخالق ــناختي، بوم ش زيباش
ژنتيكي، استفاده شيميايي و پزشكي، بهره برداري جوامع محلي، محصوالت 

و توليدات جديد، مقابله و مهار 
آلودگي ها، طبيعت گردي، تحقيقات پزشكي، تاثير جهاني گونه ها بر يكديگر 
در زنجيره پيچيده حيات، تاثيرات زيبا شناختي و فرهنگي و افزايش كيفيت 
ــودات زنده صرفنظر از  ــالق به معني اينكه همه موج حيات و در نهايت اخ
ــان، حق حيات و زندگي دارند ، از مختصر داليل اين چهار توجيه  نياز انس

است. 
مناطق تحت حفاظت به عنوان يك مفهوم قانوني جديد در يك تعريف ساده 
ــفته نشده باشد. حفاظت  ــود كه به دست انسان آش به مناطقي گفته مي ش
ــتم ميالدي  ــازه اي بود كه در نيمه دوم قرن بيس از اين گونه مناطق فكر ت
مطرح شد. هرچه جمعيت انسان و آثار تمدن در سراسر جهان آشكارتر شود، 

اهميت اين گونه مناطق بيشتر خواهد شد.
ــتي، حفاظت و ممانعت از تخريب  در اين راستا و به منظور حفظ تنوع زيس
ــن مناطق  ــي، حفاظت از اي ــر و طبيع ــتم هاي بك ــتگاه ها و اكوسيس زيس
ــاي غيردولتي  ــازمان ه ــتور كار دولت ها و مجامع بين المللي و س در دس

قرار گرفت.
ــالمي نيز به منظور فراهم آوردن شرايط رشد حيات اجتماعي  در ايران اس
ــي به اصل مترقي پنجاهم قانون اساسي  ــل امروز و فردا و عينيت بخش نس
جمهوري اسالمي ايران، انتخاب و حفاظت از مناطق و عرصه هاي طبيعي 

ــت، بلكه ضرورتي  ــت بوم هاي منحصربه فرد، نه يك مصلح به عنوان زيس
اجتناب ناپذير است. 

ــي و معدني و  ــاي صنعت ــزون فعاليت ه ــم روزاف ــتان اصفهان حج در اس
ــه تخريب  ــي ك ــي طبيع ــاي اراض ــري ه ــترده كارب ــر گس تغيي
ــه آن را  ــته ب ــتي وابس ــا و تهديد تنوع زيس ــتگاه ه زيس
ــي مناطق  ــزوم معرف ــت، ل ــته اس ــال داش به دنب
ــاي كمي و كيفي  ــده جديد و ارتق حفاظت ش
ــت؛  مناطق موجود را دوچندان كرده اس
ــطح مناطق  ــه ميزان س ضمن آنك
ــت (حفاظت) يكي  تحت مديري
ــي در  ــاي اساس از متغيره
تعيين رتبه پايداري محيط 
ــورها است،  ــت كش زيس
ــتا توجه ويژه  در اين راس
دولتمردان و پيگيري ها 
و تالش مضاعف مجموعه 
ــت  ــت محيط زيس حفاظ
استان اصفهان و مسووالن 
ــط  مرتب ــاي  ه ــتگاه  دس
ــطح مناطق  منجر به افزايش س
تحت مديريت از 3/2 به حدود 10 
درصد سطح استان، طي برنامه چهارم 
ــايي صدها گونه گياهي  توسعه شد. شناس
ــد جمعيت  ــت 50 درص ــوري، محل زيس و جان
ــي  ــتاندارني چون آهو، كل و بز، قوچ و ميش وحش پس
ــي، هوبره،  ــون يوز ايران ــاي نادري چ ــتگاه گونه ه ايران و زيس
ــاهين و ... از ويژگي هاي منحصر به فرد  ــكاري مثل باالبان، ش پرندگان ش

مناطق تحت مديريت استان اصفهان است.
ــده  ــى حيوانات  حمايت ش ــه در معرف ــر ك ــن روز مطلب زي ــه اي به بهان
ــت، تقديم عالقه مندان به مباحث  ــتان اصفهان اس در زيست گاه هاى اس

محيط زيست مى شود: 
گونه هاي جانوري استان

گونه هاي در معرض خطر انقراض 
چهار گونه  شامل : يوزپلنگ، باالبان، اردك سرسفيد، كركس مصري .

گونه هاي آسيب پذير
ــر، دليجه كوچك،  ــش، زرده ب ــز، قوچ و مي ــامل: آهو، كل و ب 13 گونه ش
ــياه، اردك مرمري، هوبره، پليكان پاخاكستري،  ــاهي، كركس س عقاب ش

الك پشت مهميزدارغربي، آگاماي ايراني، كپور معمولي.
گونه هاى حمايت شده

ــوه اي، جبير،  ــامل: كاراكال، گربه جنگلي، خرس قه ــش از 43 گونه ش بي
ــتري،  ــي، حواصيل خاكس ــو، درناي معمول ــش، فالمينگ ــوچ و مي آهو، ق
ــرت كوچك،  ــبز، اگ ــب، حواصيل پاس ــي، حواصيل ش ــل ارغوان حواصي
ــك دري،  ــري، كب ــفيد، اردك مرم ــك س ــك ل ــزرگ، ل ــرت ب اگ
ــا،  ــوش ه ــا، ق ــا، بازه ــاب ه ــي، عق ــار صورت ــل، س ــتو، بلب ــا، پرس مين
ــي،  ــنقر تاالب ــا، س ــا، كوركوره ــوف، جغده ــا، ب ــس ه ــا، كرك ــي ه قرق

سارگپه ها.

ٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجَناَحْيِه  َوَما ِمن َدآب
ــا فِي الِكَتاِب ِمن  ْطَن ا َفرَّ إِالَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكم مَّ

ٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجَناَحْيِه  َوَما ِمن َدآب
ــا فِي الِكَتاِب ِمن  ْطَن ا َفرَّ إِالَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكم مَّ

ٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجَناَحْيِه  َوَما ِمن َدآب

ِِّهْم يُْحَشُروَن ( سوره  انعام  -38). َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َرب
ــا فِي الِكَتاِب ِمن  ْطَن ا َفرَّ إِالَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكم مَّ

ِِّهْم يُْحَشُروَن ( سوره  انعام  - َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َرب
ــا فِي الِكَتاِب ِمن  ْطَن ا َفرَّ إِالَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكم مَّ

ــن، و هيچ پرنده اى كه  هيچ جنبنده اى در زمي
ــت  ــى كند، نيس ــرواز م ــال خود پ ــا دو ب ب

ــما  ــى همانند ش ــت هاي ــر اينكه ام مگ
ــتند. ما هيچ چيز را در اين كتاب،  هس

ــكو» قديس حامى  ــنت فرانسيس «س
ــت،   ــدگان و محيط زيس ــات و پرن ــت،  حيوان ــدگان و محيط زيس ــات و پرن حيوان

به نام روز جهانى حيوانات نامگذارى كردند. 
ــاط  نق ــتر  بيش در  ــر  اكتب ــارم  چه روز 

ــى  ــه راه پيماي ــيارى از جمل ــم بس ــان مراس جه
ــزار  ــات برگ ن ــت از حيوا ــا حماي ــه ب ــع  در رابط و تجم

ــد  ــات، مه ــاى حيوان ــگاه ه ــى در پناه ــم مختلف ــده و مراس ش
ــى و ميادين و  ــز درمان ــى مراك ــا و حت ــگاه ه ــتان و  دانش ــودك، دبس ك

برگزارى اين مراسم محدود به كشور يا قاره يا دين و نژاد خاصى نمى شود و 
ــه  در نتيج

اميد رسيدن به دستاوردهاى 

ــت، بلكه ضرورتي  ــت بوم هاي منحصربه فرد، نه يك مصلح به عنوان زيس
اجتناب ناپذير است. 

ــي و معدني و  ــاي صنعت ــزون فعاليت ه ــم روزاف ــتان اصفهان حج در اس
ــه تخريب  ــي ك ــي طبيع ــاي اراض ــري ه ــترده كارب ــر گس تغيي
ــه آن را  ــته ب ــتي وابس ــا و تهديد تنوع زيس ــتگاه ه زيس
ــي مناطق  ــزوم معرف ــت، ل ــته اس ــال داش به دنب
ــاي كمي و كيفي  ــده جديد و ارتق حفاظت ش
ــت؛  مناطق موجود را دوچندان كرده اس
ــطح مناطق  ــه ميزان س ضمن آنك
ــت (حفاظت) يكي  تحت مديري
ــي در  ــاي اساس از متغيره

ــط  مرتب ــاي  ه ــتگاه  دس
ــطح مناطق  ــطح مناطق منجر به افزايش س منجر به افزايش س

تحت مديريت از 
درصد سطح استان، طي برنامه چهارم 
ــايي صدها گونه گياهي  توسعه شد. شناس

ــت  ــوري، محل زيس و جان
ــي  ــتاندارني چون آهو، كل و بز، قوچ و ميش وحش پس
ــي، هوبره،  ــون يوز ايران ــاي نادري چ ــتگاه گونه ه ايران و زيس
ــاهين و ... از ويژگي هاي منحصر به فرد  ــكاري مثل باالبان، ش پرندگان ش

مناطق تحت مديريت استان اصفهان است.

                  روز جهانى حيوانات



روی خط خبر
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اگرچه به عقيده كارشناسان، افزايش جمعيت سالمندان 
را نمي توان با كاهش نرخ زاد و ولد توجيه كرد، با اين حال 
جمعيت سالمندان كشور به روال س��ال هاي گذشته در 

سال هاي آتي نيز به طور مستمر افزايش مي يابد...
اگرچه به عقيده كارشناسان، افزايش جمعيت سالمندان 
را نمي توان با كاهش نرخ زاد و ولد توجيه كرد، با اين حال 
جمعيت سالمندان كشور به روال س��ال هاي گذشته در 
سال هاي آتي نيز به طور مس��تمر افزايش مي يابد و طي 
پيش بيني ه��اي صورت گرفت��ه نرخ جمعيت س��المند 
كشور در سال 1415 به بيش از 12 درصد خواهد رسيد 
و جمعيتي بيش از 12 ميليون نفر را ش��امل خواهد شد. 
اين در حالي اس��ت كه  زماني كه جمعيت باالي 65 سال 
كش��وري بيش از 12 درصد را شامل ش��ود، آن جمعيت 
»سالمند« نام خواهد گرفت و با اين حساب ايران 1415 

ايراني پير خواهد بود.
مديريت جامعه انس��اني نياز به اجراي مبتني بر برنامه و 
برنامه مبتني ب��ر اطالعات و مطالعات دارد و س��المندان 
بخشي از پيكره جامعه انساني هس��تند. به طور كلي در 
جامعه ما دو رويكرد در مورد سالمندي وجود دارد؛ اولي 
كه طرفداران بيشتري دارد اين اس��ت كه با جوانگرايي و 
بازتوليد جمعيت جوان، دايره سالمندي و مسائل پيرامون 
آن محدود شده و س��ازماني مانند بهزيستي مسوول رفع 
نيازهاي قشر خاصي از سالمندان يعني سالمندان نيازمند 

و معلول شود.
اما چنانچه به هر دليلي آهنگ رشد جمعيت با ايده آل هاي 
ما متناسب نباش��د در درازمدت نمي توان ظرفيت بخش 
قابل توجهي از جامعه كه در چارچوب تعاريف سالمندي 
قرار مي گيرند را ناديده گرفت. بنابراي��ن با مديريت اين 
ظرفيت ه��ا مي توان از بروز مش��كالت عدي��ده در حوزه 
س��المندي جلوگيري و دس��تيابي به اهداف ملي در اين 
حوزه با توجه به افزايش جمعيت س��المندان در كش��ور 
را ممكن ك��رد. بنابراين رويكرد ديگ��ر، پذيرفتن آهنگ 
تحميلي پيري بر هرم جمعيت��ي و ضعف مديريت پديده 
سالمندي به عنوان يك پديده اجتناب ناپذير براي كشور 
است. كف اهداف در اين حوزه رفع و رجوع بهره كشي مالي 
از سالمندان، زنانه شدن و فقر در بين اين قشر، رهاشدن 
سالمندان، وضعيت مسكن، بيمه، س��ن اميد به زندگي، 
عوامل موثر در جمعيت سالمندي و كنترل بيماري هاي 

شايع بين اين گروه است.
بيم و اميدهاي افزايش »اميد به زندگي«

در چند سال گذشته ش��اخص جديدي از اميد به زندگي 
در دنيا با عنوان »اميد به زندگي سالم« مطرح شده است، 
يعني تعداد س��ال هايي كه فرد بدون نگران��ي، دغدغه و 

بيماري زندگي مي كند.
بر اين مبنا ميزان اميد به زندگي در كشور ما نيز به شدت 
افزايش يافته اس��ت. ب��ه عبارتي در حال حاض��ر اميد به 
زندگي در زنان 77 الي 78 س��ال بوده و در مردان نيز 73 

الي 74 است و اين مسئله عاملي براي افزايش سالمندي در 
جامعه است زيرا تعداد افراد بيشتري به اين سن رسيده و 
در زمره سالمندان قرار مي گيرند. همچنين بر اساس اعالم 
رسمي بهزيستي، در بررسي هايي كه از سال 1335 توسط 
مركز آمار ايران انجام شد، همواره ميزان جمعيت باالي 65 
سال در كش��ور رو به افزايش بوده، براي مثال در سال 35 
تنها 4 درصد جمعيت سالمند بودند، اما در سال 90 اين 
نرخ به 8/2 درصد يعني جمعيتي برابر بيش از 6 ميليون و 
100 هزار نفر رسيده است كه پيش بيني مي شود اين روند 
در سال هاي آتي نيز در كشور به طور مستمر افزايش يابد 
و طي پيش بيني هاي صورت گرفته نرخ جمعيت سالمند 
كشور در سال 1415 به بيش از 12 درصد خواهد رسيد 
و جمعيتي بيش از 12 ميليون نفر را ش��امل خواهد شد. 
اين در حالي اس��ت كه  زماني كه جمعيت باالي 65 سال 
كش��وري بيش از 12 درصد را شامل ش��ود، آن جمعيت 
»س��المند« نام خواهد گرفت. با اين حال هنوز كشور به 

طور سراسري به سن سالمندي نرسيده است.
بودجه ري�زي ب�راي س�المند معل�ول و بيمار 

آسان تر است
از سوي ديگر فريد براتي سده، رييس دبيرخانه شوراي ملي 

سالمندان سازمان بهزيستي كشور معتقد است با توجه به 
آنكه روند سالمندي در كش��ور رو به رشد است، اگر براي 
سالمندان سالمي كه در حال حاضر در كشور حضور دارند 
برنامه ريزي نكنيم، در اين راه دچار مش��كالت عديده اي 
خواهيم ش��د به طوري كه آنه��ا نيز به زمره س��المندان 
نيازمند خواهند پيوس��ت. وي روز گذش��ته و در آستانه 
روز جهاني سالمند به رسانه ها گفت: مشكالت سالمندي 
فقط به مسائلي همچون سالمت محدود نمي شود يا براي 
مثال نبايد در سازمان بهزيس��تي هدف را تنها رسيدگي 
به سالمندان معلول بدانيم و فقط بايد به سالمند معلول، 
بيمار يا نيازمند خدمات خود را ارائه دهيم زيرا اين روش 
نگاهي تقليل گراست كه متأس��فانه در برخي از نهادهاي 
برنامه ريزي و اقتصادي كشور نيز به شدت مورد استقبال 
اس��ت زيرا افرادي كه براي مثال در س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي قص��د تخصيص بودج��ه و برنامه ريزي براي 
اين قش��ر را دارند برايشان بس��يار راحت تر است به جاي 
برنامه ريزي و تخصيص بودجه ب��ه 6 ميليون و 100 هزار 
سالمند كشور تنها به قشر خاصي از آنها كه نيازمند، معلول 
يا بيمار هستند توجه كرده و در برنامه ريزي هاي شان تنها 
آنان را لحاظ كنند. براتي تصريح كرد: س��المندان آينده 

كشور برخالف سالمندان حال حاضر افراد تحصيلكرده اي 
هستند، بدين ترتيب در آينده داراي سالمندان متخصص، 
پزشك، اديب و... خواهيم بود پس نبايد به اين جمعيت به 
چشم يك تهديد نگاه كرد و اگر اين نگاه تقليل گرايانه را از 
سيستم مديريتي كشور حذف كنيم، مي توانيم به مساله 
تامين رفاه اين قشر نيز توجه كرده و در جهت حل و رفع 

آن نيز اقدامات الزم را به عمل آوريم.
بازگشت به بازار كار = بازگشت به زندگي

در كشور كنار گذاشته شدن از چرخه بازار كار و به تبع آن 
كاهش درآمد و خلل در گذران معيشت بزرگ ترين دغدغه 
دوران سالمندي به شمار مي رود. در حالي كه در تمام دنيا 
سالمندان پس از مدت كوتاهي از بازنشستگي، مجددا به 
چرخه بازار كار وارد مي شوند. آمار جهاني نشان دهنده آن 
است كه 55 درصد اين افراد حتما پس از يك دوره كوتاه 
مجدداً شاغل خواهند شد كه در ايران نيز آمار تقريبا مشابه 
آمار جهاني اس��ت. البته افرادي نظير براتي افزايش سن 
بازنشستگي تا حداقل 65 سال را چاره اين مساله مي دانند. 
گفتني است، شعار انتخابي سازمان بهزيستي كشور براي 
روز جهاني سالمند در سال جاري »سالمت و رفاه اجتماعي 

سالمندان نماد توسعه پايدار« است.

وزير آموزش و پرورش با 4 خانواده فرهنگی شهرستان نيشابور كه 
اعضای خانواده خود را در حادثه منا از دست داده اند، ديدار كرد.

علی اصغ��ر فانی وزي��ر آم��وزش و پرورش در حاش��يه س��فر يك 
روزه خود به شهرس��تان نيش��ابور با چه��ار خان��واده فرهنگی اين 
 شهرستان كه اعضای خانواده خود را در حادثه منا از دست داده اند،

 ديدار كرد.
فانی در ديدار با خانواده های ماروسی، حاجتمند، لطفی و شورابی، 
ضمن ابراز تأس��ف از وقوع اين حادثه دردناک كه تمامی ملت ايران 
را اندوهگين كرد، ب��رای خانواده بازماندگان اي��ن اتفاق دردناک از 

خداوند متعال طلب صبر كرد.
خانواده های داغدار اين حادثه هم در اين ديدار ضمن تقدير از حضور 
وزير آموزش و پرورش به جهت دلجويی از آنها، خواستار تالش دولت 
جمهوری اسالمی ايران  برای بازگرداندن هرچه سريع تر عزيزانشان 

به كشور شدند.

ديدار وزير آموزش و پرورش با چهار 
خانواده فرهنگی داغ ديده فاجعه منا

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران از 
مصدوم شدن سه آتش نشان در حادثه آتش سوزی مجتمع فرهنگی 

» تاالر« وزارت كشور خبر داد.
سيد جالل ملكی افزود: سه آتش نش��ان در جريان خاموش كردن 
آتش در تاالر وزارت كش��ور به دليل دود گرفتگی دچار مصدوميت 
شدند كه اين مصدومان تحويل عوامل اورژانس مستقر در محل شد.

وی گفت: در اين حادثه به هيچ يك از كاركنان وزارت كشور آسيبی 
نرس��يده و اما آتش نش��انان بدليل باال بودن حج��م عمليات دچار 

مصدوميت شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران با 
بيان اينكه دود زيادی تاالر وزارت كشور را فرا گرفته خاطرنشان كرد: 
آتش نش��انان با حضور به موقع خود در كمترين زمان ممكن آتش 
را مهار و خاموش كرده اما براثر اين آتش س��وزی دود زيادی محل 

حادثه را فرا گرفته است.
وی افزود: آتش نش��انان همچنان مش��غول تخليه دود هس��تند و 

مشخص نيست تا چه زمانی اين عمليات ادامه يابد.
حادث��ه آت��ش س��وزی در ت��االر وزارت كش��ور در س��اعت 
6:40 ام��روز به س��امانه 125 اع��الم و مام��وران چهار ايس��تگاه 
 آتش نش��انی ب��ه هم��راه خودروهای پش��تيبانی به مح��ل حادثه 

اعزام شدند.
به گفته ی ملكی علت وقوع اين آتش س��وزی پس از پايان عمليات 
ازسوی كارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری 

تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اس��اس اين گزارش در پی وق��وع اين حادثه ه��م اينك ترافيك 
س��نگينی از خودرو ها در خيابان ه��ای اطراف بوي��ژه فاطمی كه 
 وزارت كش��ور در آن ق��رار دارد بوجودآمده كه با ت��الش ماموران 

راهنمايی و رانندگی در حال رفع شدن می باشد.

انداختن فيلتر س��يگار روی زمين يكی از معضالت 
ش��هر پاريس اس��ت اما اي��ن كار از روز پنج ش��نبه 
با اج��رای مصوبه دولت فرانس��ه تخلف محس��وب 
 می ش��ود و متخلفان بايد بين 35 تا 68 يورو جريمه

 بپردازند.
دولت  فرانسه تاكنون نزديك به 30 هزار زيرسيگاری 
و سطل زباله جديد در سطح شهر پاريس نصب كرده 
است. شهرداری پاريس نيز از صاحبان اماكن عمومی 
از جمله رستوران ها و مغازه ها خواسته تا برای اجرای 

قانون به مقامات محلی كمك كنند.
معاون ش��هردار پاريس می گويد: هر سال 350 تُن 
فيلتر سيگار جمع می كنيم. در تمام اماكن عمومی 
فيلتر سيگار ريخته ش��ده و در پياده روها، راه آب ها، 
پارک ه��ا، روی چمن و حتی در زمي��ن بازی بچه ها 

فيلتر سيگار پيدا می شود.

به همي��ن دلي��ل از هم��ه كس��انی ك��ه پاريس را  
دوس��ت دارند می خواهيم ك��ه فيلتر سيگارش��ان 
را روی زمي��ن نيندازند.يكی از ش��هروندان پاريس 
در واكنش به اج��رای اين مصوب��ه می گويد: كاری 
ك��ه خواهم كرد اين اس��ت كه س��يگارم را خاموش 
می كنم و اگر س��طل زباله بود فيلتر را دور می اندازم 
 و اگر ن��ه آن را نگه می دارم تا يك س��طل زباله پيدا

 كنم.
فرد ديگری می گويد: من هميش��ه يك پاكت خالی 

همراه دارم و ته  سيگارم را داخل آن می اندازم.
ب��ه گ��زارش يوروني��وز، فرانس��ه از س��ال 2008 
اس��تعمال دخاني��ات در س��اختمان های عمومی، 
رس��توران ها و بارها را ممنوع كرده است. نزديك به 
 30 درصد از مردم اين كش��ور به طور مرتب سيگار

 می كشند.

مصدوميت سه آتش نشان درحادثه 
تاالر وزارت كشور
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 مسوول كميته اس��تخراج و پردازش آمار و اطالعات كاشان گفت: 
سه هزار گردشگر بلژيكی در نيمه نخست امسال از باغ تاريخی فين 
كاشان بازديد كرده اند كه اين آمار بيانگر بيشترين بازديد كنندگان 

در بين ساير كشورها از اين اثر تاريخی است.
عليرضا عب��داهلل زاده اظهار داش��ت: از ميان گردش��گران خارجی 
كه در اي��ن م��دت از 76 كش��ور جهان وارد شهرس��تان كاش��ان 
 ش��دند، بلژيك��ی ه��ا ب��ه عن��وان بيش��ترين بازديدكنن��دگان از 

باغ فين بوده اند.
وی افزود: در اين مدت 14 هزار و 314 گردشگر خارجی از مجموعه 
جهانی باغ تاريخی فين ديدن كردند كه بيش��ترين گردشگران بعد 
از بلژيك به ترتيب از كشورهای ايتاليا، آلمان، فرانسه، چين، هلند، 

اسپانيا، اتريش و سوييس بوده اند.
وی تاكيد كرد: در اين مدت 369 گردش��گر آمريكايی از مجموعه 

جهانی باغ تاريخی فين ديدن كرده اند.
كاشان دارای بيش از يكهزار و 700 اثر تاريخی شناسايی شده دارد 
كه از اين تعداد تاكنون 318 بنای تاريخی شامل 85 خانه، 37 بقعه 
متبركه،20 تپه و محوطه باستانی، 28 آب انبار، 17 كاروانسرا، قلعه 
و تيمچه، 7 حمام، 31 مسجد و 91 اثر از س��اير بناهای شهرستان 

كاشان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
باغ تاريخی فين كاشان در سال 1390 به همراه هشت باغ ديگر به 

عنوان باغ ايرانی در فهرست يونسكو به ثبت جهانی رسيد.
مساحت اين باغ 23 هزار هكتار می باشد و بنای اوليه آن به قبل از 
اسالم و تمدن سيلك پيوند خورده و بناهايی از دوران صفويه، زنديه 
و قاجاريه و سروهای سر به فلك كش��يده و كهنسال 100 تا 400 

ساله در اين باغ وجود دارد.
باغ فين مح��ل ش��هادت اميركبي��ر به دس��تور ناصرالدين ش��اه 
قاجار اس��ت كه با توجه با اس��تقبال فراوان گردش��گران داخلی و 
 خارجی از اي��ن بنا، ج��زو پربازديدتري��ن بناهای تاريخی كش��ور 

محسوب می شود.

گردشگران بلژيک در صدر 
بازديد كنندگان از باغ تاريخی فين كاشان

مدت هاست كه ديگر از شنيدن اخبار آلودگی مواد غذايی 
يا تقلبی و غيراستاندارد بودن آن تعجب نمی كنيم و اين 

فاجعه بزرگ، برايمان امری طبيعی شده است.«
وجود پالم در ماست و ش��ير برای چرب تر و جذاب تر به 
نظر رس��يدن آن ها، وجود مواد نگهدارنده غير مجاز در 
شير های پاكتی برای ماندگاری بيشتر، وجود خمير مرغ 
در سوسيس و كالباس، آب معدنی ايی كه مهر استاندارد 
دارد ولی آلوده است و بس��ياری از اين موارد كه همگی 
باعث از بين رفتن اعتماد عمومی به صنعت تغذيه ميشود، 
اخباری هستند كه هر از گاهی به گوش می رسند و مدتی 
بر سر زبان ها می افتند و دست آخر كسی نمی فهمد آيا 

مشكل شان حل شد يا فقط مشمول مرور زمان شد.
آبليموهای ش�گفتی س�از؛ 99  درصد آبليموهای 

موجود در بازار كشور تقلبی است!
بهمن ماه سال گذشته بود كه آبليمو هم خبر ساز شد و 
اخبار تقلبی بودن آن كام مردم را ترش كرد. البته ابليمو 
جزو شگفتی س��ازهای دنيای تغذيه ش��د و عنوان يكی 
از بزرگترين تقلبات ب��ازار مواد غذايی اي��ران را به خود 
اختصاص داد.بن��ا به ادعای »محم��د ميررضوی« دبير 
سنديكای صنايع كنسرو ايران و عضو كانون انجمن های 
صنفی مواد غذايی 99 درصد آبليموهای موجود در بازار 
كشور تقلبی هستند و متقلبان از اين بازار سود هنگفتی 
به جيب می زنند.او در گفت وگويی اعالم كرده كه برای 
تشخيص اين س��ود كالن كافی اس��ت كه بدانيد تنها با 
4 ليتر اسيد س��ولفور و گوگرد، می توان بدون استفاده 
از ليمو 10 تن آبليموی تقلبی تهيه كرد.از نكات بس��يار 

جالب اين آبليمو های صنعتی اين اس��ت ك��ه در تهيه 
اين ن��وع آبليمو اصال از ليمو اس��تفاده نميش��ود و يا در 
 صورت اس��تفاده به طرز چش��مگيری رقيق می شوند. 
در همين خصوص »مهدي پورهاش��م« مديركل سابق 
اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي تهران گفته اس��ت كه 
آبليموهای تقلبی دودسته هستند.يك دسته آبليمويی 
كه بدون استفاده از ميوه ليمو توليد می شود كه محتوای 
آن اسيد س��ولفور و گوگرد است و دس��ته دوم آبليموی 
بسيار رقيق طبيعی با مقادير باالی تركيبات شيميايی 

است.
وی ادامه می دهد: ميزان مجاز استفاده از متابی سولفيت 
سديم كه يك ماده شيميايی است در حد 250 پي پي ام 
است، زيرا اين ماده مانع از تغيير رنگ و فساد ميكروبي 
آبليمو مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه نتايج آزمايش 
آبليموهای موجود در بازار نشان می دهد كه در برخي از 
آنها تا 5 برابر يعني نزديك 1250 واحد متابی سولفيت 

موجود است.
چيزی را كه ميخورديم حتی برای خاک هم مضر 

است!
گذشته از س��وال اينكه چرا نبايد نظارت كافی و مستمر 
روی خط توليد شركت های صنعتی توليد مواد غذايی 

نباش��د و اصوال چرا بايد پروس��ه ی دادرسی رسيدگی 
به پرونده ی يك ش��ركت متخلف ماه ها طول بكش��د، 
الزم است به اين نكته توجه ش��ود، چگونه ممكن است 
ش��ركتی هايی با چندين عنوان تجاری، آرم استاندارد 
و حتی س��وابق فعاليت طوالنی به خود اج��ازه دهند تا 
چنين محصوالتی توليد كنند كه نه تنها س��ودی برای 
مصرف كننده آن ندارد، بلكه لطم��ات جبران ناپذيری 
بر پيكره س��المت جامعه ميزن��د را تولي��د و به مصرف 
عموم برس��اند.در همين خصوص »مرتض��ی خدايی« 
رييس شعبه ويژه رسيدگی به جرائم و تخلفات پزشكی 
و بهداشتی س��ازمان تعزيرات حكومتی تهران اظهارات 
تكان دهنده ای دارد. او دراين ب��اره می گويد: در برخی 
 موارد متقلبان اقدام به عرضه آبليمو با آرم استاندارد كرده

 بودند.آبليموهايی ك��ه به هيچ عن��وان قابليت مصرف 
انس��انی ندارد و حتی برای معدوم كردن آن با مش��كل 
مواجهيم. زيرا اين آبليموها آثار مخرب زيست محيطی 
داشته و حتی برای خاک مخرب است و به همين دليل 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت برای مع��دوم كردن 
آن محدوديت های قانون��ی اعمال كرده اس��ت اما اين 
محصوالت كه خاک تحمل آن را ندارد به راحتی توليد 
و به مصرف انس��انی می رس��د.آبليموی تقلبی را با مواد 

ش��يميايی مانند اسيدس��يتريك، رنگ و مواد ديگری 
توليد می كنند و با طعمی ش��بيه آبليموی طبيعی در 
اختيار مردم قرار م��ی دهند، در حاليكه م��ردم انتظار 
دارند، آبليموی طبيعی مصرف كنند و اين يك نوع تقلب 
و كالهبرداری است.آبليموی تقلبی را با مواد شيميايی 
مانند اسيدسيتريك، رنگ و مواد ديگری توليد می كنند 
 و با طعمی ش��بيه آبليموی طبيعی در اختيار مردم قرار

 می دهند، در حاليكه مردم انتظار دارند، آبليموی طبيعی 
مصرف كنند و اين يك نوع تقلب و كالهبرداری است.

چه كسی مسوول امنيت غذايی مردم است؟
شايد بسياری از مردم با مشاهده پروانه بهداشتی سازمان 
غذا و دارو و نش��ان ملی اس��تاندارد ايران ب��ر روی ليبل 
آبليموهای موجود در بازار خ��ود را برای خريد محصول 
قانع می كنند اما بايد در نظر داشت كه متاسفانه اين عالئم 
نمی تواند كمك چندانی به تشخيص طبيعی بودن آبليمو 
كند زيرا كارشناسان بر اين باورند استاندارد آبليمو دارای 
نقاط ضعف متعددی اس��ت به گونه ای كه با معيارهای 
موجود نمی توان آبليموی تقلبی را تشخيص داد در نتيجه 
اس��تاندارد موجود برای آبليمو قابليت اجرايی نداشته و 
نيازمند بازنگری يا حتی تجديد نظر است.حال اين سوال 
مطرح است چه سازمانی می تواند به مردم اطمينان دهد 
كه می توانند آبليموی طبيعی را در بازار تهيه نمايند؟ آيا 
سازمان غذا و دارو سازمان ملی استاندارد قادرند با اينگونه 
تقلب های رايج مقابله كنند يا اينكه كماكان بايد به نظاره 
نشست تا سودجويان سالمتی جامعه را دستمايه آمال 

خود قرار دهند؟!

اگر آبلیموی تقلبی، آِب لیمو نیست  پس  چیس�ت؟

در پاريس؛

انداختن ته سيگار  روی 
زمين چقدر جريمه دارد؟

اي�ران 
در سال ۱۴۱۵ پ�یر مي شود!
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امید مجد در توضیح ترجمه منظوم خود از ق��رآن کریم عنوان کرد 
که او تنها ترجمه فارس��ی از قرآن را منظوم ک��رده و کار وی را نباید 
ترجمه متن قرآن به شعر پنداشت. دکتر امید مجید در میان اساتید 
دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، حکایتی غریب دارد. 
او فارغ التحصیل کارشناسی از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در رشته 
پتروش��یمی اس��ت؛  اما عالقه اش به ادبیات و ش��عر او را در مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری به دانش��کده ادبیات دانشگاه تهران وارد 
کرد و پس از آن نیز مدرس این رشته در همان دانشگاه شد. مجد در 
حوزه شعر تاکنون ترجمه ای منظوم از قرآن کریم شامل ۱۸ هزار بیت 
را سروده و منتش��ر کرده و پس از آن نیز ترجمه هایی از نهج البالغه، 
صحیفه س��جادیه و برخی ادیعه دیگر را به زبان شعر درآورده است. 
وی به تازگی نیز ترجمه منظوم مقتل امام حس��ین)ع( را در دست 
کار دارد. مروری بر فعالیت های امید مجد در زمینه منظوم کردن این 
متون بهانه گفتگوی مهر با وی شد که در ادامه بخش دوم از آن از نگاه 

شما می گذرد:
 جناب مجد برای خیلی از مخاطبان هنوز جای این سوال 
هس�ت که چرا ترجمه قرآن به زبان شعر را برگزیده اید؟ چه 
لزومی دارد متن قرآن در قالب شعر ترجمه شود و به مخاطب 

ارائه شود؟
در ابتدا من یک اصالحی در مورد فرمایش شما انجام بدهم. این متن 
قرآن نیست که به شعر تبدیل شده است؛ بلکه ترجمه آن است که به 
صورت ش��عر درآمده. اینها با هم خیلی متفاوت هستند. هنر بسیار 

ارزش��مند اس��ت.همانگونه که از قرآن فیلم هایی ساخته می شود، 
انیمیشن ساخته می ش��ود، تذهیب رس��م می کنند، خوشنویسی 
می کنند، در همۀ این موارد با هنر آمیخته می شود. شعر هم یک هنر 
است. به طور مثال به جای آنکه بگوییم: ستایش خاص خداوند است 
بگوییم: س��تایش بود ویژۀ کردگار، یک وزنی هم به آن اضافه کنیم 
چه ایرادی پیدا می کند؟ شعر مرحلۀ تعالی زبان است.اگر بتوانیم آن 
ترجمۀ قرآن را به شرط حفظ صحت آن به این زبان متعالی منتقل 
کنیم چه ایرادی دارد؟ حتی برای چاپ قرآن هم می شود این سخن را 
گفت که اصل، خواندن قرآن است چرا دور آن را رنگی چاپ کرده اید؟ 
یک رنگی به آن اضافه شده و از نظر ظاهری آن را زیباتر کرده است و 

انسان از آن خوشش می آید.
 شما از این کار چه مقدار بازخورد گرفته اید؟

بسیار زیاد، اما به نظر من این پاسخ را بهتر است آمار به شما بدهد. از 
سال ۱۳۷۶ تا االن می شود ۱۸ سال البته ِمنهای آن ۵ الی ۶ سالی که 
در چاپ وقفه افتاد و اجازه داده نشد که کتاب را چاپ کنیم می شود 
۱۲ سال. در این مدت ۳۵۰ هزار نسخه از این کتاب چاپ شده است. 

این یعنی بازخورد.
 برای فارسی زبانان خارج از ایران هم این کتاب فرستاده 
شده است؟ بله و هنوز هم فرستاده می  شود و خبر آن را هم داریم. 

البته من نفرستاده ام، خود ملت این کار را انجام داده اند.
 از آنها هم بازخوردی داشته اید؟ مثال از تاجیکستان و یا 

افغانستان؟

بله مثال از تاجیکستان آمده بودند اینجا به قصد دیدن من و خواهش 
داشتند که ما اجازه دهیم به خط آنها یعنی سیریلیک برگردانده شود. 
خودشان جزء ۳۰ را چاپ و سی دی کرده بودند. امام جمعۀ دوشنبه 
شعر آن را خوانده بود. س��ی دی آن را هم به ما دادند. بعد من خود به 

تاجیکستان رفتم.
در حال حاضر خود آنها زحمت کش��یده اند تمام ترجمۀ مرا به خط 
خودش��ان برگردانده اند و فایل آن االن در دست ما است و داریم کار 

صفحه بندی را روی آن انجام می دهیم که برای چاپ آماده شود.
 اولین تأثیری که یک اثر منظوم می تواند داشته باشد این 
است که به راحتی در ذهن ها ثبت شود. موردی بوده است که 

شخصی همه منظومه را حفظ باشد؟
بله.  اتفاقاً من آخرین موردی را که از آن اطالع دارم به شما می گویم. 
در بخشی از نیشابور در یک مدرسه همه آن را حفظ کرده اند و برای 
آن جشن گرفته اند به نام جشن حفظ ۷۰۰ بیت از ترجمۀ قرآن مجد 
و عکسهای آن را برای من ارسال کرده اند. گاهی اوقات جواب بعضی 

از موارد را آمار می دهد و خود صاحب اثر نیاز به صحبت کردن ندارد.
مشخص است که وقتی ۳۵۰ هزار نسخه از کتابی چاپ می شود این 
یعنی بازخورد و باالخره در ۳۵۰ هزار نفر ۳۵ نفر هم پیدا می ش��وند 

که آن را حفظ کنند.
 من این س�وال را از این جهت پرسیدم که گاهی چیزی 
حالت ُمد پیدا می کن�د و تبلیغات جمعی ه�م آن را حمایت 
می کنند. خیلی از م�ردم آن را تهیه می کنند؛ اما در قفس�ۀ 
کتابخانه ها می ماند. مردم صرفا می خرند تا بگویند که ما از مد 
عقب نیستیم. اینکه این پرسش را کردم که آیا حفظ شده یا 
خیر، می خواهم بدانم که چه مقدار کار ش�ما مخاطب واقعی 

داشته است؟
باید بگویم این است که ما حتی نظرات برخی از مخاطبان را بر روی 
 س��ایت گذاش��ته ایم و یا در انتهای کتاب ذکر کرده ای��م. مثاًل وقتی

 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی در دو برگه A۴ برای من یادداشت 
ارس��ال می فرمایند در حالی که معم��وال مراجع تقلی��د در نهایت 
می نویسند: »جایز است«، »خوب است« و ... یا آیت اهلل نوری همدانی 
و... و. یا مثال مترجمان نام آشنایی مثل مرحوم طاهره صفارزاده نوشته 
 بودند که: »من همیش��ه گفتم که ترجمۀ منظوم باطل است؛ چون

 نمی تواند صحت سخن را برساند؛ اما به مجد که می رسم حرف خود را 
می شکنم.« معنایش این است که کار مخاطب دارد و مخاطب واقعی 

خودش را هم پیدا کرده است.
 این خبر درست است که قرار است آثار دیگری را هم به 

شکل منظوم ترجمه کنید؟
 بله. البته عرض کنم ک��ه بعد از قرآن، نهج البالغ��ه و بعد صحیفه را 
ترجمه کردم و بعد از صحیفه که در سال ۸۴ انجام شد، کارم متوقف 
شد تا س��ال ۸۷ یا ۸۸ که دوباره تصمیم گرفتم قرآن را یک بار دیگر 
ویرایش کنم. در زمانی که ویرایش را شروع کردم دوست داشتم خیلی 
چیزها را تغییر دهم و دیدم کار فراتر از ویرایش است به همین دلیل به 
طور کامل آن ترجمه را کنار گذاشتم و ترجمۀ دیگری سرودم که در 
سال ۸۹ تمام شد. در سال ۹۳ تصمیم گرفتم فقط جوشن کبیر را در 

قالب ترجیع بند ترجمه کنم و صد بند شد.
 در همان وزن متقارب یا وزن را عوض کرده بودید؟

خیر وزن آن حدیقۀ سنایی است:
صاحب فضل و نعمت و جودی/ نیکی و امر را تو افزودی

این کار از نظر فیزیک ظاهری طوالنی ترین ترجیع بند ادبیات فارسی 
است چون صد بند شده.

 و هر بند تقریباً چند بیت؟
متوس��ط ۶ بیت. یعنی ۶۰۰ بیت تقریباً. کال ۶۲۰ تا ۶۳۰ بیت شده 
است. بیت برگردان آن هم این است: پاکی و نیست غیر تو دادار/ وای 

من ز آتشم نگه می دار.
در اینجا ُسبحانََک یعنی پاکی؛ ال اِلََه ااِلّ اَنت یعنی نیست غیر تو دادار؛ 
اَلَغوث یعنی وای من؛ َخلِّصنا ِمَن الّنار یارب هم یعنی ز آتشم نگه می دار.

جوشن کبیر که به پایان رسید، تصمیم گرفتم دعاهای شناسنامه داری 
مثل ندبه، عرفه را ترجمه کنم و در آخر تصمیم گرفتم همۀ دعاهایی 
را که پرکاربرد اس��ت منظوم کنم و کم کم، زیارتنامه های معروف و 
دعاهای معروف هم اضافه شد و نهایتاً به ۵ الی ۶ هزار بیت تبدیل شد.

 یعنی یک مفاتیح الجنان منظوم؟
 بله، االن هم دارم مقتل امام حس��ین)ع( را از روی مقتل ابومخنف و 
لهوف تبدیل به شعر می کنم. در حال حاضر در میانه راه هستم و فکر 

می کنم تا یک ماه دیگر تمام شود.
 در ترجمۀ مقتل، از تکنیک های داستان پردازی امروزی 
هم استفاده کرده اید؟ شفاف بپرسم: جنس کار تعزیه می شود 

یا مختارنامه؟
خیر، این طور نیست. من در واقع سعی کرده ام که آن گزارش تاریخی 
و واقعی که بوده است آورده شود. شما در نظر بگیرید عبداهلل بن زبیر 
نسبت به امام حسین)ع( جایگاه پایین تری داشته است. با توجه به 
چیزی هم که در مقاتل نوشته شده مکالمه این دو نفر همواره با احترام 
بوده است. من کامال این را در شعر حفظ کرده ام. مثالً یزید که از معاویه 
صحبت می کند از پدرش به کرامت سخن می گوید؛ من همان الفاظ 
تکریم آمیز را نس��بت به پدرش آورده ام و البته در زیر آن نوشته ام به 
خاطر رعایت امانت این گونه نوشته ام؛ اینها صحبتهای من نیست؛ این 
همه ستایش معاویه و غیره به جهت رعایت امانت آورده شده است. 

اینگونه موارد توضیحاتش در پاورقی آورده شده است.
 دقیقا در علی نامه هم این کار انجام ش�ده منتهی او در 

شعرش این موارد را ذکر کرده است.
این موارد را من خیلی رعایت ک��رده ام. از صفاتی مانند لعین و غیره 
اس��تفاده نکرده ام. یکی دو مورد فقط در مورد یزی��د، لعین را به کار 
برده ام؛ آن هم چون الزم بوده است و باید گفته می شده. سعی کرده ام 
که به شعرم سمت و سوی خاصی ندهم. دو چیز را در این کار مدنظر 
داشته ام: اول این که گزارش تاریخی واقعه حفظ شود و دوم، احساس 

آن را عمیق تر کنم.
 در مقات�ل، هر چه به عص�ر حاضر نزدیک می ش�ویم، 
چیزهایی به داستان ها اضافه می شود که الزاماً هم، تحریف و 
 برافزوده نیس�ت. می ش�ود تص�ور کرد ک�ه از مناب�ع دیگر
 استفاده شده و یا در رویا و خواب به آنها رسیده باشد و غیره. 
 در واقع نمی ش�ود ک�ه اگ�ر در دورۀ قاجار چی�زی به مقاتل
 اضافه شده اس�ت، الزاما غلط بوده؛ ولی آنچه که هست، در 
نهایت به مرور زمان این موارد اضافه شده است. شما در کارتان 
برای انتخاب روایات مختلف بنا را بر متقدم بودن گذاشته اید 

یا عقالنی بودن؟
خوشبختانه یکی از منابعی که در مورد روایات مقتل به دستم رسید 
کار جالبی انجام داده اس��ت به این صورت ک��ه در کناره های کتاب 
افزودنی های مقاتل دیگر را هم نوشته و این کار پژوهش را ساده کرده 
است و من از اینها بسیار استفاده کردم. با استفاده از این کتاب خیلی 
چیزها را اضافه نمی کنم. به طور مثال، صحنه ای هست که یک نفر به 
امام حسین )ع( می گوید که تو به جهنم خواهی رفت و ما به بهشت 
و ایشان به او می فرمایند که نه خیر برعکس است من به بهشت رفته 
و شما به دوزخ می روید.به نظر بنده مکالمه اینجا باید تمام شود؛ اما 
در مقتلی مربوط به زمان قاجار گفته شده که در این زمان امام به مرد 
فرمودند به زمین نگاه کن و پای مبارک را بر زمین کوبیدند و زمین 
دهان باز کرد طوری که تا هفت طبقۀ آن آتش دیده  شد و تصویر مرد 
در میان آن آتشها بود و بعد فرمودند به آسمان نگاه کن و هفت طبقه 
از بهشت نیز پیدا بود و امام حسین در آسمان در کنار پیامبر نشسته 
بودند.من این گونه موارد را نیاورده ام و سعی کرده ام که محور عقالنیت 
حفظ شود. ضمن آنکه اصل خود ماجرا قسمتهایی را دارد که شاید 
هم همه اش برافزوده نباش��د؛ مثل برخی جزئیات شهادت حضرت 
اباالفضل)ع( که در مقاتل معروف وج��ود ندارد؛ البته من هنوز به آن 
قسمت ها نرس��یده ام؛  ولی اگر برسم همان که هس��ت را به نظم در 

خواهم آورد.
 راجع به شخص حضرت اباالفضل العباس )ع(، فیلم هایی 
هم که می سازند متفاوت با روایات مشهوری که در دسترس 
مردم هست؛ مثل مختار نامه یا رستاخیز. حتی در کتاب درسی 
سال اول دبیرس�تان در درس�ی به نام تعزیه برای این واقعه 
روایت مختلفی نقل شده اس�ت. مردم در همین موضوعات 
اس�ت که اعتراض می کنند. در حالی که داس�تانی موجود و 
مشهور خیلی دور از ذهن نیس�ت؛ خیلی باورپذیر و شدنی 
است و مشکلی ایجاد نمی کند؛ قراین جغرافیایی هم دارد و 
محل به زمین افتادن هر دست حضرت عباس )ع( مشخص 
است. حاال شما به عنوان فردی که می خواهد یک روایت هنری 
از این واقعه عرضه کند، چه خاصیتی در این مسأله می بینید 
که با باور عمومی مخالفتی شود؟ ما که نمی توانیم بگوییم اگر 
فردی اعتقاد نداشت دست حضرت در آن منطقه قطع شده 
است، پس اعتقادات او خراب است و از دایرۀ دین خارج است؛ 
اگر روایت مشهور و مقبول مردم را نقل کنیم هم هیچ اتفاق 
بدی نمی افت�د؛ روایت هم که کاماًل معقول اس�ت؛ چه علتی 

باعث می شود که به سراغ روایتی دیگری برویم؟
در اینگونه موارد، من خود دو خط توضیح ساده به نثر می نویسم که به 
طور مثال این واقعه در مقاتل قدیم نبوده؛ ولی در مقاتل جدید هست 
و باور عامۀ مردم این طور است. بعد این قسمت را منظوم خواهم کرد 

و بعد داستان را به شعر در می آورم.
یعنی هر دو روایت را می آورید؟

بله، همان طور که در مورد قرآن نوشتم که مثال به دو صورت ترجمه 
شده ولی من دومی را می پسندم. خصوصا هم که تعداد آنها کم است؛ 
یکی مربوط به همین وقایع حضرت عباس)ع( است و دیگری مطالب 
مربوط به حضرت رقیه)س( است. خوش��بختانه این راهکاِر پاورقی 

چیزی بسیار مناسب است.

واقعیت این است که همه راه ها به اکران فیلم در دنیا ختم می شود. برای داشتن 
نفوذ فرهنگی، ابتدا محصول فرهنگی شما باید دیده شود، هر قدر هم محصول 
خوب تولید کنیم؛ ولی نتوانیم آن را به مخاط��ب جهانی ارائه دهیم طبعا کاری 

صورت نگرفته است.
فیلم »محمدرسول اهلل)ص(« اثر خوش ساختی است که امسال پس از مدت ها 
مارا صاحب یک نماینده اس��تاندارد در اسکار کرده اس��ت. مجیدی فیلمش را 
باتوجه به معیارهای فنی و ساختاری، بر اس��اس معیارهای جهانی ساخته و در 
 بخش محتوا، تمام تالش خود را برای به ظهور رساندن بخشی از زندگی پیامبر

 به کار گرفته اس��ت. گرچه در میان فیلم های باال »محمدرس��ول اهلل)ص(« با 
اختالف زیادی از سایر رقبا درصدر قرار دارد اما بنظر می رسد بنای سیاستگزاران 
سینمای ایران در دولت تدبیر و امید نیز دیده ش��دن این فیلم در دنیا به عنوان 

محصولی آبرومند از سوی ایران است.
حضور در جشنواره های جهانی قطعا در دیده شدن بهتر فیلم ها کمک حال خواهد 
بود؛  اما به راستی همه راه ها برای دیده شدن یک فیلم از جشنواره ها می گذرد؟ 
آیا مسووالن سینما هیچ راه دیگری برای دیده شدن فیلم های ایرانی در خارج از 
کشور سراغ ندارند؟ اولویت سیاستگزاران فرهنگی چیست؟ دیده شدن فیلم های 

ایرانی توسط جامعه غربی یا حضور در جشنواره ها و نقد شدن توسط منتقدان؟
برایند فعالیت های چندین س��اله ما که معطوف به دوران یک مدیر سینمایی یا 
یک دولت نیز نبوده، نشان می دهد بعضا رفتن به جشنواره ها برای ما هدف و غایت 
به حس��اب آمده و گاهی با ذوق زدگی از حضور در جشنواره ای اروپایی و کسب 
عنوانی از میان ده ها عنوانی که هرساله این جشنواره  ها بذل محبت می کنند، مایه 

خوشحالی شده است.
 قطعا وظیفه س��ینمای ای��ران در ص��دور فرهنگی انق��الب تنها ب��ه حضور در

 جشنواره ها ختم نمی شود. ظهور و بروز سینمای ایران در خارج از کشور، تحت 
عنوان دیپلماس��ی فرهنگی نظام تعریف دیگری پیدا خواهد کرد، اگر برون داد 
سینمای ایران را بر اساس اسناد باالدس��تی نظام در حوزه سینما بررسی کنیم 
بسیاری از فیلم هایی که برای رفتن به کشورهای دیگر از طریق کانال های رسمی 
کاندید می شوند، دارای کم ترین نسبت با آرمانهای انقالب نیز نبوده اند. به طور 
مثال از میان ۱۰فیلم کاندید شده امسال برای اسکار چند فیلم حامل پیام انقالب 
برای مردم دنیا است؟توجه مضاعف و بیش از حد به حضور در جشنواره ها برای 

چیست؟
 به نظر می رسد جش��نواره های خارجی به خاطر س��هل الوصول بودن حضور و
  زرق و برق این فضاها و اتفاقا دیده شدن جش��نواره ها در کارنامه و بیالن کاری

 به شدت مورد عالقه مدیران هستند. کاش مدیران سینمایی در سه دهه گذشته 
به این سوال پاسخ می دادند که اگر رسالت سینما، رساندن پیام ایران به دنیاست 
 چه راه ه��ای دیگری وج��ود دارد؟یا بی��ان می کردند تا امروز چق��در در جهت

 کمپین س��ازی های بین المللی س��ینمایی اقدام کرده اند یا نفوذ س��ینمای ما 
درمیان مدیران فرهنگی کشورهای جهان اسالم چقدر و با چه کیفتی است و چه 
تالش هایی تا کنون صورت گرفته است. برنامه مدیران سینمایی در نشان دادن 

فرهنگ ایرانی از طریق سینما در میان کشورهای »هدف�« چه کرده اند؟
واقعیت این است که همه راه ها به اکران ختم می شود، برای داشتن نفوذ فرهنگی 
در دیگر کشورها محصول فرهنگی شما ابتدا باید دیده شود، هر چقدر هم محصول 
خوب تولید کنیم)اگر بنا را بر مناسب بودن تولیدات سینمایی در سال های اخیر 
بگذاریم( ولی نتوانیم آن را به مخاطب ارائه دهیم قطعا کار مهمی صورت نگرفته 

است. جشنواره های سینمایی در دنیا برای محصوالت ما همچون موزه هایی است 
که تنها گروه الیت سینمایی حق رفت و آمد به آن را دارند و جامعه حقیقی هدف 

و سینما رو در دنیا از آن بی بهره است.
با رجوع ب��ه پیام ه��ا، نامه ها و س��خنرانی های حض��رت امام خمین��ی)ره( در 
 صحیفه بخوب��ی می توان دریاف��ت که جامعه ه��دف انقالب ایران نه روس��ای 
حکومت ها بوده اند و نه نخبگان و عالمان جوامع غربی و شرقی، بلکه بنیان گزار 
 انقالب اسالمی همواره بر صدور فرهنگی انقالب در بین ملت ها تاکید داشته اند

 در حالیکه ما سال هاست آثارفرهنگی خود را برای بی اعتنا به اکران برای منتقدان 
و کمپانی های فیلم سازی و اصحاب رسانه در مدت زمان محدود اکران می کنیم.

تلخی ماجرا در این اس��ت که ما پس از س��ال ها کار و هزینه گوی��ی در بی راهه 
طی طریق کرده ایم و بدور از اصول حرفه ای منتظر معجزه از دل فس��تیوال ها 
و آکادمی ها هستیم. مقام معظم رهبری با نامه خود به جوانان اروپایی از طریق 
ارزان ترین،سریع ترین و مدرن ترین وسیله ارتباطی عصر حاضر که شبکه های 
مجازی است، بار دیگر مسیر درست بر قراری ارتباط با مردم دنیا را به مسووالن 

فرهنگی نظام، به ویژه مدیران سینمایی نشان داد.
 س��ال هاس��ت در جش��نواره ها عکس یادگاری می گیریم و برای موفقیت های

 پوشالی مان را در فستیوال های درجه دو و سه دنیا دست می زنیم و خوشحالیم 
که هنوز در میان کشورهای بدون سینمای خاورمیانه اول هستیم و با آمارسازی 

از سینمای جهانی ایران سخن سرایی می کنیم.
مقام معظم رهبری در جلسه ای که با کارگردانان س��ینما و تلویزیون در تاریخ 
۸۵/۳/۲۳ داشتند، با رصد دقیق و مدبرانه، می فرمایند:  »ارزش ملی یعنی احساس 
استقالل یک ملت؛ استقالل فرهنگی. در مقابل این القای دویست ساله ی فرهنگِی 
غرب، یک ملتی بیاید به فرهنگ خودش تکیه بکند، این خیلی ارزش دارد؛ این را 
تقویت کنید. حاال گاهی با رفتن به جشنواره، ممکن است این تقویت بشود، گاهی 
با نرفتن به جشنواره این تقویت میشود. آنجایی که الزم است نروید، نروید؛ آنجایی 
 که الزم است به جشنواره های بین المللی بروید، بروید«و در ادامه می فرمایند:

» ما خب��ر داریم ک��ه همین مجموعه ه��ای جهان��ی، از جمله َک��ن و بعضی از 
جش��نواره های دیگر، واقعاً دارند کار می کنند؛ اینها هدف دارند. اینها دوس��ت 
می دارند که از حضور هنرمند برجسته ی ایرانی در آنجا، در جهت سیاسی، یک 
استفاده ای ببرند. حاال من نمی دانم فیلم آقای مجیدی را چقدر اکران می کنند، 
چقدر در جلو چش��م مردم می گذارند. بله، در جشنواره احترام میکنند. من آن 
وقتی عالقه ی آنها را به هنرمند خودمان باور می کنم که این فیلم را ترویج کنند؛ 
جلو چشم مردم شان بگذارند و در تلویزیون شان نشان بدهند، در سینماهای شان 
نمایش بدهند؛ این کارها را یا نمی کنند و یا خیلی کم می کنند؛ بنابراین وقتی که 
تشویق و تقدیر فقط به سالن جشنواره و سکوی جایزه ی جشنواره منحصر است«.

تجربی��ات گذش��ته و مطالب��ات مق��ام معظ��م رهبری از س��ینما ب��ه خوبی 
مشخص اس��ت و تجربیات گذش��ته به خوبی نش��ان از مس��یر پیش رو دارد. 
 نقش��ه راه مشخص است. س��ینما رییس��ی متخصص و متعهد می خواهد که با

 اعتم��اد بنفس حرک��ت در این مس��یر را آغاز کند. می��ران س��ینمایی باید از 
کارش��ناس نماهایی که در جش��نواره های جهانی به جای افس��ران فرهنگی با 
عنوان توریست فرهنگی شرکت می کنند دوری  کرده و راه  های اکران فیلم های 
 ایرانی را یک به یک امتحان  کنن��د و فیلم ارزشمند»محمدرس��ول اهلل)ص(«
 م��ی توان��د ی��ک آغ��از خ��وب ب��رای حرک��ت در مس��یر اک��ران جهان��ی

 باشد.

فیلم »محمدرسول اهلل)ص(«؛ دیپلماسی فرهنگی و آغاز مسیر اکران جهانی

یک فعال فرهنگی حوزه کودکان با طرح این پرس��ش ک��ه در چند وزارتخانه 
مش��اور امور کودکان یا اداره ای برای رس��یدگی به این امر در نظر گرفته شده 
است؟ از جدی بودن خواست همتایان خود در توجه بیشتر به مسائل کودکان 

حکایت کرد.
سیدعلی کاش��فی خوانس��اری گفت: انتظار فعاالن فرهنگی حوزه کودکان از 
دولت فعلی توجه بیشتر به مسائل این گروه سنی است. جا دارد بپرسیم در چند 
وزارتخانه دولتی مشاور امور کودکان وجود دارد یا اداره ای برای این امر در نظر 
گرفته شده است؟ و یا چرا روز جهانی کودک از پیام های رییس جمهور تهی شده 
و برای مثال چرا در این مناسبت، به عنوان اقدامی نمادین در یکی از موسسه های 
خیریه نگهداری ایتام با بچه ها همگان نمی شود و برای شان قصه نمی گوید؟این 
منتقد ادبی تصریح کرد: متأسفانه در برنامه توسعه پنج ساله و همین طور در سند 
چشم انداز ۲۰ ساله به کودکان و امور فرهنگی و هنر آنان کوچک ترین توجهی 
نشده است و درخواست ما بازنگری جدی و فوری درباره جبران این قصور است. 
در مجلس شورای اسالمی شاید بیش از ۱۰۰ فراکسیون وجود داردکه بسیاری 
از آن ها حتی یک بار هم جلسه تشکیل نمی دهند. انتظار ما از مجلس با توجه 
به وجود فراکسیون کودک و نوجوان، داشتن فراکسیون جدی کارآمد و منتقد 
است که پیوسته اقدامات نهادهای مختلف را رصد کند و از آنان گزارش بخواهد.

این روزنامه نگار با اشاره به اینکه در سال های اخیر موضوع کودکان و نوجوانان 
به نسبت سال های گذشته بهتر شده است، گفت: یکی از نمودهای علمی این 
مس��اله، اعالم هفته کودک همزمان با روز جهانی کودک و تشکیل فراکسیون 
کودک و نوجوان در مجلس است. البته هر دو این حرکت ها به عنوان اقدام نمادین، 
ارزشمند هستند؛ ولی هنوز تا رسیدن به مرحله ای که بتوان شاهد تأثیرات عینی 
و اجرایی در این زمینه بود، فاصله معناداری وجود دارد. وی افزود: برای اولین بار 
در تاریخ مجلس شورای اسالمی چند سالی است که فراکسیون کودک و نوجوان 
تشکیل شده است. این فراکسیون بیش��تر به همت فردی شکل گرفته و دیگر 
نمایندگانی از استان خراسان و سایر اس��تان ها در آن حضور دارند. اما تاکنون 
 هیچ گزارشی از برگزاری جلسات این فراکس��یون و مصوبات آن برای ارائه در 

صحن علنی دیده نشده است. 
به گمانم اگر مطالبات اجتماعی مجلس در حوزه کودکان جدی تر ش��ود، این 
فراکسیون قدرت و عینیت بیشتری خواهد داشت.مدیر نشریه شهرزاد همچنین 
با اش��اره به هفته ملی کودک در ایران تأکید کرد: چند سالی است که به همت 
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان جمع��ی از نهادهای دولتی گردهم 
می آیند اما متأسفانه در شورای سیاست گذاری این جشن جای نهادهای مدنی، 
تشکل ها و نشریه های تخصصی حوزه کودکان به شدت خالی است. به همین 
خاطر عمال با برنامه های دولتی و نمایشی در این ایام روبه رو هستیم، در حالی 
 که اگر در این برنامه ها، نهادی مدنی، بخش خصوص��ی، اتحادیه های اصناف، 

 اتاق بازرگانی، تشکل ها و انجمن ها همکاری داشته باشند، شاهد رویکرد ملی و 
فراگیر در این زمینه خواهیم بود.

 فراکسیونی در مجلس
 که هیچ تاثیر عینی و اجرایی ندارد

مدیرعامل کانون پرورش فکری از راه اندازی س��تاد ویژه دارا و س��ارا 
خبر داد و گفت: قرار است شخصیت دارا و سارا به یک جریان فرهنگی 
تبدیل ش��وند و فیلم، پویانمایی و مجموعه تلویزیونی بر اساس شان 

شکل بگیرد.
علیرضا حاجیان زاده گفت: تبدیل شخصیت دارا و سارا به یک جریان 
فرهنگی از مطالب��ات مقام معظم رهبری اس��ت و بر این اس��اس ما 
کارگروه و ستادی تش��کیل داده ایم تا به بررسی همه جانبه این طرح 
بپردازد و عالوه بر عروس��ک، فیلم، پویانمایی، مجموعه تلویزیونی و 
بازی رایانه ای بسازد تا هم دو شخصیت دارا و سارا و هم سبک زندگی 

ایرانی- اسالمی معرفی شوند. 
پیش از این قرار بود در قالب بازی رایانه  ای »ایران شناسی«، دارا و سارا 
به نقاط مختلف ایران سفر کنند و با آداب و رسوم، موسیقی، غذا و طرز 

لباس پوشیدن مردم هر منطقه آشنا شوند. 
 در این ب��ازی، بچه ها هم با دارا و س��ارا س��فر می کردند و ش��هرها و 
استان های مختلف سرزمین خود را می شناختند. اما این بازی رایانه ای 

به گفته مدیرعامل کانون، هنوز تولید نشده است.
حاجیان زاده، پی��ش از این نیز ،  با اش��اره به این که ما عروسک س��از 
نیس��تیم و تنها کار تجاری انجام نمی دهیم گفته بود: عروسک سازی 

یک کار تجاری است ما باید در کنار  ساخت عروسک، یک کار فرهنگی 
انجام دهیم و با نوع پوشش عروسک ها، نوش��تن رمان ، قصه و حتی 
ساخت فیلم و پویانمایی براساس شخصیت های »دارا و سارا« سبک 

زندگی خود را ترویج کنیم. 
به گفته مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قرار است 
خانواده »دارا و سارا« شکل بگیرد و ما بچه های خود را در قالب بازی 
رایانه ای و قصه و فیلم که براساس این دو شخصیت عروسکی نوشته و 

ساخته شده اند با سبک زندگی ایرانی- اسالمی آشنا کنیم.
 امید که فیلم ، بازی و پویانمایی که براساس دارا و سارا ساخته می شود 

بتواند بچه ها را جذب کند.

حاجیان زاده خبرداد؛
تشکیل ستاد ویژه »دارا و سارا«

کار من منظوم کردن ترجمه قرآن 
است؛ نه متن آیات الهی



اخبار کوتاه خبر

معاون جدید فرهنگی تبلیغات اس��امی چهارمحال و بختیاری طی مراس��می 
منصوب ش��د. به گزارش زاینده رودو به نقل از روابط عمومی تبلیغات اس��امی 
چهارمحال و بختیاری، حجت االس��ام حس��ن بت شکن درنشس��ت مدیران و 
 کارکنان به  عنوان دومین معاون فرهنگی این اداره منصوب و معرفی  شد. مدیرکل 
تبلیغات اسامی استان چهارمحال و بختیاری در مراسم انتصاب معاون فرهنگی 
تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جابجایی مدیران از ابتدای 
س��ال مد نظر بوده و این کار پس از اعام س��اختار جدید صورت گرفت و احکام 
انتصاب مدیران از ابتدای مهر ماه به آنان اباغ ش��ده است.حجت االسام رحمت 
اهلل اروجی سرعت بخشیدن به فعالیت های ستادی و اباغی را یکی از اهداف این 
تغیرات مدیریتی برش��مرد و ادامه داد: با جابجایی مدیران شاهد تحول آفرینی 
در حوزه فرهنگ دینی خواهیم بود.حجت االسام حسن بت شکن معاون جدید 
فرهنگی تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری پیش از این به عنوان رییس اداره 
تبلیغات اسامی در شهرستان های اردل مشغول خدمت بوده است. حجت االسام 
سید محمد میربد از سال ۸۸ به مدت شش سال به عنوان نخستین معاون فرهنگی 
سازمان تبلیغات اسامی مشغول خدمت بوده که هم اکنون به عنوان رییس اداره 

تبلیغات اسامی فارسان منصوب و معرفی شده است.

سومین کنگره بین المللی »فارماکولوژی دامی کشور« در قالب مطالعه خواص 
و تأثیر داروها و ترکیبات دارویی طبی بر بدن، چهارم تا ششم خرداد ماه 95 به 

میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.
دکتر سعید حبیبیان، عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد با 
بیان این که رتبه نخست استان چهارمحال و بختیاری در تولید ماهیان سردابی 
در کش��ور طی چند سال گذشته و س��طح علمی باالی دانش��کده دامپزشکی 
دانشگاه شهرکرد، از علل انتخاب این استان به عنوان میزبان برگزاری سومین 
کنگره بین المللی فارماکولوژی کشور محسوب می ش��وند، اظهار کرد: در این 
کنگره 450 متخصص داخلی و 50 متخصص بین المللی حضور خواهند داشت.

حبیبیان با اشاره به این که این کنگره با همکاری سازمان نظام دامپزشکی کشور 
برگزار می شود، گفت: باقی مانده های دارویی، داروهای گیاهی دامی، واکسن ها و 
تولیدات بیولوژیک، مکمل ها، سمیت دارویی و مسمومیت ها، مقاومت دارویی، 
شیمی درمانی و داروهای ضد سرطان و فارماکولوژی بالینی در شاخه های دام 
س��بک، س��نگین، طیور، آبزیان و حیات وحش از جمله موضوعات این کنگره 

محسوب می شوند.
بر اساس این گزارش، نخستین کنگره بین المللی فارماکولوژی دامی کشور مهر 

۸7 و دومین کنگره آذر 90 در تهران برگزار شد.

 مدیر مالی و پشتیبانی س��تاد انتخابات کش��ورگفت: صندوق های رای 
انتخابات شفاف می شود اما شفافیت این صندوق ها به گونه ای نیست که 

مطالب داخل رای ها خوانده شود.
جواد ناصریان در اختتامیه همایش منطقه ای انتخابات در فرهنگسرای 
شهرکرد اظهار داش��ت: ۸0 هزار صندوق اخذ رای جدید در کشور تامین 

شده است.
وی عنوان کرد: این صندوق ها شفاف تر است و به گونه ای است که رای های 

دیده اما شفافیت به گونه ای نیست مطالب داخل آرا خوانده شود.
مدیر مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: نمونه صندوق های 

رای جدید به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهمترین هدف مسووالن خدمتگزاری به مردم است

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
نیز در این همایش گفت: مهمترین هدف مسووالن خدمت گزاری به مردم 
اس��ت و تکیه بر منصب خدمت گزاری به مردم بر اساس توانایی و لیاقت 
باشد.حجت االسام محمد علی نکونام با اشاره به واقعه غدیر، اظهار داشت: 
 عید غدیر خم روز بزرگی اس��ت و یکی از اعیاد مهم مس��لمانان جهان به

 شمار می رود.
وی افزود: در این روز پیامبر اسام حضرت علی )ع( را به خافت منصوب 

کرد و این روز، روز بزرگی در تاریخ اسام است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز در سال جاری 
در کشور، گفت: باید مسووالن برگزاری زمینه برگزاری انتخاباتی پر شور و 
 سالم را فراهم آورند. نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و

 امام جمعه شهرکردیادآور ش��د: حضور پر ش��ور مردم در انتخابات برای 
سرنوشت کش��ور تاثیر گذار است و پش��توانه عظیم برای کشور به شمار 

می رود.
حجت االسام محمد علی نکونام ادامه داد: باید تاش شود که این انتخابات 
همانند انتخابات های دیگر تاریخ انقاب اسامی با حضور حداکثری مردم 

برگزار شود و حماسه ای دیگر در تاریخ کشور رقم بخورد.
 تمهیدات ویژه برای برگ�زاری انتخابات در مناطق کوهس�تانی

 برف گیر اندیشیده شود
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این همایش اظهار داشت: برگزاری 
انتخابات در مناطق کوهستانی دارای شرایط خاصی است که باید تمهیدات 
الزم برای این مناطق اندیشیده شود.قاسم سلیمانی عنوان کرد: در بعضی 
از مناطق استان چهارمحال و بختیاری مانند دهستان موگویی شش ماه از 

سال جاده بسته است و هیچ راه ارتباطی به برخی از روستاها وجود ندارد.
وی عنوان کرد: باید تمهیدات ویژه برای برگزاری انتخابات در این مناطق 

اندیشیده شود و امکانات جانبی برای دسترسی به این مناطق فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید همه امکانات برای برگزاری هر 
چه بهتر انتخابات در مناطق کوهستانی و برف گیر در زمان انتخابات مانند 

ماشین آالت برف روبی، امکانات پزشکی، بالگرد و... فراهم شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد

در کنگره بین المللی فارماکولوژی دامی کشور صورت 
می گیرد؛

بررسی خواص و تاثیر داروها و ترکیبات 
دارویی طبی بر بدن

مدیر مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات کشور؛

 صندوق های رای انتخابات 
شفاف می شود

اس��تاندار چهار محال و بختیاری از مردم این استان خواست تا با حضور گس��ترده در مراسم تشییع 
جان باختگان فاجعه منا ضمن همدردی با خانواده های قربانیان، رفتار و مدیریت آل سعود را در اداره 

مناسک حج محکوم کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه شورای اداری این استان اظهار کرد: شورای اداری این استان همیشه 
در روزهای شنبه و یا پنج شنبه برگزار می ش��ود که این موضوع به دلیل حضور نمایندگان استان در 
جلسات مجلس شورای اسامی در سایر روزهای هفته است ولی به دلیل اهمیت کنگره شهدای استان 

این جلسه برگزار شده است.
وی با تسلیت حادثه منا به بازماندگان این حادثه ادامه داد: 169 کشته، 46 مجروح و 29۸ مفقود، آمار 
کشور ما در این حادثه دلخراش است که از این آمار دو نفر کشته، سه نفر مجروح و 16 نفر مفقودی نیز 

آمار استان چهار محال و بختیاری است.
این مس��وول با اش��اره به نیم��ه تم��ام مان��دن برنامه های ریی��س جمهور در س��فر ب��ه نیویورک 
ادام��ه داد: به دلی��ل اهمیت این حادث��ه رییس جمه��ور بعد از س��خرانی در مجمع س��ازمان ملل 
 ب��رای تش��یع 131 کش��ته ش��ده در حادث��ه من��ا ک��ه هم��ان روز اول ف��وت کرده اند، به کش��ور

 باز می گردند.
سلیمانی با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم تشییع کشته شدگان حادثه منا، افزود: این 
حضور مردم به دو دلیل اهمیت دارد یکی اینکه مردم همدردی خودشان را با خانواده های داغدار این 

عزیزان نشان می دهند و دیگری اینکه این حضور نشانه اعتراض و محکومیت آل سعود خواهد بود.
وی به ایام و هفته دفاع مقدس اشاره و بیان داشت: این هفته بسیار اساسی و مقدس است و از بعضی از 
مدیران ادارات و سازمان های استان گله مندم که چرا در هفته دفاع مقدس و در آستانه برگزاری کنگره 

شهدا هنوز نهاد زیر دستشان رنگ و بوی دفاع و شهادت را به خود نگرفته است.
سلیمانی دشتکی ادامه داد: خسران از دست دادن شهدا هم برای خانواده های آنها، هم برای استان و 
هم برای کشور است ولی برکتی که خون این شهدا برای کش��ور داشته باعث به وجود آمدن حماسه 
عظیمی برای کشور شده که به هیچ کشور استعماری و مستبدی اجازه دست اندازی به این مرز و بوم 

را نخواهد داد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اهمیت کار شهدا را در چند بعد بررسی کرد و عنوان داشت: به برکت 
خون شهدا حماسه هشت سال دفاع مقدس در طول تاریخ باقی خواهد ماند، انسجام ملی و اسامی، 
اطاعت از رهبری و حفظ کیان اس��ام و ایران به برکت این خون است و خون شهدا انقاب و اسام را 
بیمه کرده و اصطاحا نوعی پدافند غیر عامل به وجود آورده است، قدرتمند کردن ایران در مراودات و 
گفت وگوهای جهانی و در نهایت اینکه مسووالن و مردم باید احساس بکنند که تا ابد مدیون خون شهدا 

و خدمتگزار خانواده هایشان هستند.
وی با اش��اره به اینکه کشور در آس��تانه انتخابات مجلس شورای اسامی اس��ت، تاکید کرد: مدیران 
دستگاه های مختلف باید تاش خود را در آماده کردن شرایط انتخابات انجام داده و بدانند که به نفع یا 

ضرر هیچ کاندیدایی نباید کاری انجام دهند.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: همه مدیران و مسووالن باید دست در دست هم داده و انتخابات پرشور، 

حماسی، مطابق قانون و رای مردم را برگزار کنند.
وی بر ضرورت پرهیز مدیران این اس��تان از ایج��اد رقابت منفی در انتخابات، اف��زود: مدیران از صفر 
 تا صد فرآین��د انتخابات بی طرفی ش��ان را حفظ ک��رده و حب و بغض شخصی ش��ان را نس��بت به

 کاندیداها کنار بگذارند. 
 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تحریم های ظالمانه علیه ایران اکنون شکس��ته ش��د

 اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم با بازارهای جهانی رقابت کنیم باید تولیدات خوبی داشته باشیم.
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مفادآرا
7/86 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 8571 هیأت : آقای مرتضی نعیمی بیدگلی فرزندعلیجان  شماره شناسنامه111 ، 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت2929.24 مترمربع شماره پالک398 فرعی از پالک 1 اصلی 

واقع در سرداریه  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
2- رأی شماره1119 هیأت : خانم منیره عس��گری محب  فرزندعبداله  شماره شناسنامه 276 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت153.15 مترمربع شماره پالک 2812 فرعی مجزا از شماره456 

فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
3- رأی شماره 3539 هیأت : آقای سید حسین ساجدین آرانی فرزندسید جواد  شماره شناسنامه 
23 و خانم فاطمه سادات شمسی بیدگلی  فرزند سید حسین  شماره شناسنامه 1339)بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150.25 مترمربع ش��ماره پالک2845 فرعی از پالک 3اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین مجیدی  وعیسی اربابی
4- رأی ش��ماره8509 هی��أت : آقای عل��ی محمد مجی��د پوربیدگلی فرزندحس��ین ش��ماره 
شناسنامه162 و خانم فاطمه قاضیان بیدگلی فرزندعلی ش��ماره شناسنامه21  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87 مترمربع شماره پالک 2846فرعی از پالک 3 اصلی واقع در 

معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
5- رأی شماره 8547 هیأت : آقای حسین علی آبادی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه2 و خانم 
جمیله منعمیان بیدگلی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه137  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مس��احت 234مترمربع ش��ماره پالک 2847فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
6- رأی شماره8567 هیأت : خانم زهره عبداله پور بیدگلی  فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 
1090 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت68.7 مترمربع شماره پالک2848 فرعی مجزا از شماره 
716فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

7- رأی شماره 8900 هیأت : آقای محمود صابری فرزند آقا محمد  شماره شناسنامه178 و خانم 
محبوبه حسن زاده بیدگلی  فرزندجواد  شماره شناسنامه134  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت93.8 مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 5و6و11وقسمتی از مشاعات از 

پالک 71اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی****
8- رأی شماره8938 هیأت : آقای رحمت اله تابان  فرزند عباس شماره 6922 ، ششدانگ  یکباب 
حصار وطویله به مساحت 49.16مترمربع ش��ماره پالک 16 فرعی از پالک108اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمد ایمانیان بیدگلی
9- رأی ش��ماره8937 هیأت : آقای مهدی خدمتی بیدگلی  فرزندرضا شماره شناسنامه 231 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت202.72 مترمربع شماره پالک10 فرعی مجزا از شماره8 فرعی 

از پالک115 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن یونسی
10- رأی شماره8897 هیأت : آقای ابوالفضل مس��کینی فرزندهاشم  شماره شناسنامه141 و 
خانم زهرا اسالمی زاد فرزندتقی شماره شناسنامه 8070 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت81.8 مترمربع شماره پالک 18 فرعی مجزا از شماره 3فرعی از پالک 272 اصلی واقع 

در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیدولی سیاری******
11- رأی شماره 8559 هیأت : آقای غالمعلی علی حاجی آرانی فرزند میرزا آقا  شماره شناسنامه 
7742 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت143.3 مترمربع شماره پالک 17فرعی مجزا از شماره4 
فرعی از پالک 1270اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غالمعلی 

علی حاجی آرانی
12- رأی شماره8852 هیأت : آقای اسماعیل مهلکی آرانی  فرزندآقا حسن  شماره شناسنامه184 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت144.5مترمربع شماره پالک 1فرعی از پالک 2261 اصلی واقع 

در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی*****
13- رأی شماره8934 هیأت : آقای اسماعیل مهلکی آرانی  فرزندآقا حسن  شماره شناسنامه184 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت159مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک 2261 اصلی واقع 

در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی*****
14- رأی شماره2366 هیأت : آقای علی  زه تاب  فرزند محمد  شماره شناسنامه9718، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت86.75مترمربع ش��ماره پالک12فرعی مجزا از شماره 1و2وقسمتی از 
مشاعات از پالک2311 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

15- رأی شماره2366 هیأت : آقای آقا محمد زه تاب آرانی  فرزند علی جان شماره شناسنامه321 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت117.5مترمربع ش��ماره پالک13 فرعی مجزا از ش��ماره 

3و4وقسمتی از مشاعات از پالک2311 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
مالکیت مشاعی ****

16- رأی شماره 8572هیأت : آقای غالمرضا صادقی مفرد  فرزند حسین شماره شناسنامه123 
، ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت 136.77مترمربع شماره پالک821 فرعی مجزا از 
شماره106  فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ورثه باشی مبینی  وصدیقه نوریان ****
17- رأی ش��ماره 8573 هی��أت : آقای حس��ن مندعل��ی زاده بیدگلی فرزندعلی اکبر  ش��ماره 
شناسنامه183 و خانم رقیه قندی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه8170  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت92.25 مترمربع شماره پالک 822 فرعی مجزا از شماره106 فرعی از پالک 

6 اصلی واقع در حسین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک مشاعی ****
18- رأی شماره 1184 هیأت : خانم افس��انه صادقی مفرد فرزندغالمرضا شماره شناسنامه 
7390، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 117.45مترمربع ش��ماره پالک 807 فرعی مجزا از 
شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

عادی***
19- رأی شماره 1120 هیأت : آقای علیرضا باللی بیدگلی  فرزندحسین شماره شناسنامه25 و 
خانم فاطمه سادات  مهدی بیدگلی  فرزند آقا سیدحسام شماره شناسنامه2306  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100.25 مترمربع شماره پالک 808فرعی مجزا از شماره 102 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی***
20- رأی ش��ماره1140 هیأت : آقای علیرضا دروی��ش زاده بیدگلی  فرزندعلی اکبر ش��ماره 
شناس��نامه1250061091 و خان��م محبوب��ه خراط��ی بیدگلی  فرزند غالمحس��ین ش��ماره 
شناسنامه6190051340  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 88مترمربع شماره 
پالک809 فرعی مجزا از شماره 106فرعی از پالک6 اصلی واقع در حسین  آباد  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی****
21- رأی ش��ماره 1138هیأت : آقای عباس محمد بیکیان  فرزندقاسم  شماره شناسنامه320و 
خانم ملیحه حس��ین زاده بیدگلی فرزندمحمد شماره شناس��نامه 1250067928  )بالمناصفه( 
، شش��دانگ  یکبابخانه ب��ه مس��احت 131.85مترمربع ش��ماره پ��الک810 فرع��ی مجزا از 
شماره106فرعی از پالک6 اصلی واقع درحس��ین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

عادی****
22- رأی شماره2047هیأت : آقای حجت اله فعله گری  فرزندعزیزاله شماره شناسنامه 880 و 
خانم زهرا کبوتری  فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 6628 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 135.2 مترمربع شماره پالک817 فرعی مجزا از شماره106فرعی از پالک6 اصلی 

واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی***
23- رأی شماره 2961هیأت : آقای مهدی دروبش زاده بیدگلی فرزندعلی اکبر شماره شناسنامه 
81 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164.98مترمربع شماره پالک819 فرعی مجزا از شماره 
102فرعی از پالک6 اصلی واقع در حسین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی***  
24- رأی ش��ماره 8523هیأت : آقایوحیدرضا عباس��ی بیدگلی فرزند غالمحس��ین ش��ماره 
شناس��نامه1250111471 و خانم فاطمه عمرانی بیدگلی  فرزند غالمرضا  ش��ماره شناسنامه 
6190078664  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116.5مترمربع شماره پالک823 
فرعی مجزا از ش��ماره106فرعی از پالک6 اصلی واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک عادی***
25-رأی شماره1163 هیأت : آقای حشمت اله قدیریان آرانی  فرزندصفرعلی  شماره شناسنامه 
1250194415 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع شماره پالک 1584 فرعی مجزا 
از شماره114 فرعی از پالک 2640اصلی واقع درآران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.   

ابتیاعی از صفرعلی قدیریان  ****
26- رأی شماره 1132 هیأت : آقای احمد علی بلندی آرانی  فرزند مانده علی شماره شناسنامه 
270و خانم فاطمه سالمی ستوده آرانی  فرزندعلی شماره شناسنامه36  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 230 مترمربع شماره پالک 1589 فرعی مجزا از شماره156 فرعی از پالک 

2640اصلی واقع درآران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی ***
27- رأی شماره 3322هیأت : آقای حسین سعادت منش  فرزند .غالمعلی شماره شناسنامه 691 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت115 مترمربع ش��ماره پالک 1633 فرعی مجزا از شماره433 
فرعی از پالک 2640اصلی واقع درآران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اقدس 

بیک آرانی***
28- رأی ش��ماره3295 هیأت : آقای امیر حس��ین ش��بان پور  آرانی فرزندعلی محمد  شماره 
شناس��نامه1250154383 و خانم آس��یه سادات  ش��ریفیان آرانی  فرزند س��ید خلیل شماره 
شناسنامه 1250147565 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت121.5 مترمربع شماره 
پالک1632 فرعی مجزا از ش��ماره114 فرعی از پالک 2640اصلی واقع درآران دشت بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از صفرعلی قدیریان**
29-رأی شماره 8932هیأت : خانمفاطمه رزاقیان آرانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 191 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت131.85 مترمربع ش��ماره پالک1651 فرعی مجزا از شماره 
235فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآران دش��ت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی 

از مالک عادی
30- رأی شماره 1963 هیأت : آقای حسین آسمانی آرانی فرزندصفرعلی  شماره شناسنامه650 
و خانم فاطمه محمودی آرانی  فرزندحس��ین شماره شناس��نامه 545  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 141.5مترمربع ش��ماره پالک 1056 فرعی مجزا از شماره343 فرعی از 
پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید عباس  حسین 

زاده آرانی ****
31- رأی شماره 1924 هیأت : آقای عباس نمدیان  آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 3275 
و خانم زکیه داروغه آرانی  فرزند صادق ش��ماره شناس��نامه2898  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 118.75مترمربع شماره پالک7968 فرعی مجزا از شماره1791 فرعی از 
پالک 2637اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی ****

32- رأی ش��ماره1153 هیأت : آق��ای حبیب ال��ه خس��روان زاده  فرزندرحمت اله  ش��ماره 
شناس��نامه248 و خانم زهرا اکرمی آرانی  فرزند مهدی شماره شناس��نامه 246)بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت136 مترمربع شماره پالک7943 فرعی مجزا از شماره340و341 
فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مس��عود آب��اد  بخش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی***
33- رأی ش��ماره 3300هیأت : آقای اس��ماعیل حاجی باقری آرانی فرزند حس��ینعلی شماره 
شناس��نامه227 و خانم زهریا دالوریان آرانی فرزندماش��االه  ش��ماره شناس��نامه11928  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 192.25مترمربع شماره پالک 8002فرعی مجزا 
از شماره 889 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی****
34- رأی شماره 3309هیأت : آقای علیرضا نیک روش   بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
9806 و خانم مریم السادات  سجادی بیدگلی  فرزندآقا مظفر  شماره شناسنامه780  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 215.5مترمربع ش��ماره پالک 8003 فرعی مجزا از شماره 
136فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی ****
35- رأی شماره3278 هیأت : آقای محمد عبدالمجیدی بیدگلی فرزند غظنفر شماره شناسنامه 
10512، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت93 مترمربع شماره پالک8004 فرعی مجزا از شماره 
98فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی ***
36- رأی ش��ماره 1956 هی��أت : آقای ماش��ا اله س��االری آرانی  فرزندس��یف اله  ش��ماره 
شناسنامه476 - ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 55مترمربع شماره پالک2581 فرعی مجزا 
از ش��ماره 36 فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سیف اله  ساالری 
37- رأی شماره 8935 هیأت : خانم زهریا ارباب  فرزندتقی شماره شناسنامه 146 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت237.27 مترمربع ش��ماره پالک 2633فرعی مجزا از شماره 14 فرعی از 

پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
38- رأی ش��ماره516 هیأت : خانم زهرا اس��المی  بیدگلی  فرزند عباس ش��ماره شناس��نامه 
293 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 112.5مترمربع ش��ماره پ��الک5183 فرعی مجزا از 
ش��ماره972فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل طامه بیدگلی
39- رأی ش��ماره 8569 هی��أت : آقای مس��عود اصیلی��ان  بیدگل��ی فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناس��نامه654 و خان��م نس��رین کریمش��اهی بیدگل��ی  فرزنداحمد  ش��ماره شناس��نامه 
1250108764)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120.7 مترمربع شماره پالک5299 
فرعی مجزا از ش��ماره 163 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از اسماعیل حق پرست 
40- رأی ش��ماره 8561 هی��أت : آقای مهدی س��کوت آرانیفرزند کمال ش��ماره شناس��نامه 
1250007917 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 211.75مترمربع شماره پالک 5285فرعی 
مجزا از ش��ماره 423 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد دادخواه
41- رأی ش��ماره 8568هیأت : خانم زهره حس��ین جعفری بیدگلی  فرزندعلی عباس ش��ماره 
شناسنامه 1250069521 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 92.75مترمربع شماره پالک5293   
فرعی مجزا از شماره 1078فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازرضوان حسینی بیدگلی 
42- رأی ش��ماره8531 هیأت : آقای محمدرضا مندعلی زاده  آرانی  فرزندعلی اکبر  ش��ماره 
شناسنامه7727 ، ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مساحت 24.42 مترمربع شماره پالک 5294 
فرعی مجزا از ش��ماره421 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  امراله ناظمی 
43- رأی ش��ماره8933 هیأت : آقای س��ید روح اله فدائی  بیدگلیفرزندس��ید ابوالقاسم شماره 
شناسنامه9805 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 822.1 مترمربع شماره پالک 5318فرعی 
مجزا از شماره 163فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
44- رأی شماره 8851هیأت : آقای جواد روحی نوش آبادی فرزندعلی شماره شناسنامه 748 
نسبت به 3.44سهم مش��اع و آقای مصطفی روحی نوش آبادی  فرزند علی شماره شناسنامه 
585 نسبت به 2.56سهم مشاع ازششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 2421.75مترمربع شماره 
پالک 5321 فرعی مجزا از شماره 153و154 فرعی از پالک 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
45- رأی ش��ماره 8901 هیأت : آقای احمد بیدگلی  فرزندماشااله  شماره شناسنامه 87 و خانم 
مولود منصوری راوندی فرزندآقاعظیم شماره شناسنامه70  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت192.45مترمربع شماره پالک5322 فرعی مجزا از شماره 575 فرعی از پالک2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
46- رأی شماره 8936 هیأت : آقای جواد زوار علی اکبر فرزند آقا عباس شماره شناسنامه 721 
، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت120 مترمربع شماره پالک5319 فرعی مجزا از شماره163 
فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

ازعلیجان بهمنی
47- رأی شماره 8966 هیأت : آقای سیف اله شکاری آرانی فرزند آقا جعفر شماره شناسنامه 
121، شش��دانگ  یکباب خانه به مساحت112.25مترمربع ش��ماره پالک   5334 فرعی مجزا از 
ش��ماره163 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از علی ناظمی
48- رأی شماره 8517 هیأت : آقای عباس برزگر نوش آبادی  فرزندحسین شماره شناسنامه 
48و خانم فاطمه تقوی  فرزند س��ید مهدی  شماره شناس��نامه4529  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت198.5 مترمربع ش��ماره پالک 3752 فرعی مجزا از شماره 1915فرعی 
و1916فرعی و قسمتی از مشاعات  ش��ماره 2536 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  

بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعباس برزگر نوش آبادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
  تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/7/12       

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/7/27
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ رای
7/163 کالسه پرونده: 543-94 ش6 ش��ماره دادنامه 898-94/5/27 مرجع رسیدگی: شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: پری اس��ماعیلی نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، خ آراسته، 
کوچه ش��هید مرتضی معینی پالک 16. خوانده: روح اله خالقی مجهول المکان خواسته: الزام به 
تحویل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان پری اسماعیلی به طرفیت 
خوانده روح اله خالقی به خواسته الزام خوانده به تحویل کامل میزهای شیشه ای مربوط به یک 
سری مبل نه نفره و یک عدد تش��ک مبل مقوم به 10/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی 
ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان وفق فاکتور مورخه 93/5/18 یک 
دست مبلمان استیل عروس را ازخوانده خریداری نموده وکل ثمن معامله را پرداخت نموده و به 
موجب اظهارات خواهان فروشنده )خوانده( از تحویل میزهای متعلق به مبلمان خریداری کننده 
خودداری نموده و حس��ب مدارک موجود در پرونده خواهان به اتحادیه صنف تولید کنندگان 
و فروش��ندگان صنایع مبل مراجعه و اتحادیه اعالم نموده که خوانده واحد صنفی خود را جمع 
آوری نموده است لذا ش��ورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده 198 ق. آ. 
د.م خوانده را به تحویل یک عدد میز شیش��ه ای وس��ط مبلمان و دو عدد گل میز متعلق به آن و 
16/000تومان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز قابل تجدیدخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 15975 قاضی شورای حل اختالف شعبه 6 اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول

6/269 اجرای احکام شعبه 10 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 940146 له آقای حسن غیاث و علیه خانمها عزت، عفت، عصمت همگی غیاث به 
خواسته دستور فروش و تقسیم مال مش��اع واقع در خیابان کهندژ به پالک ثبتی 25/274 واقع 
در بخش 14 اصفهان خ شهیدان اشرفی )کهندژ( کوچه شهید رهنما )29( انتهاب کوچه بن بست 
شاهین به مساحت تقریبی 230 متر مربع صادر نموده است و کل ملک توسط کارشناس به مبلغ 
یک میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال 1/610/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مصون 
از اعتراض طرفین می باشد، در تاریخ 94/7/30 راس ساعت 9 الی9/30 در دفتر این اجرا واحد 5 
طبقه سوم مجتمع اجرای احکام دادگستری اصفهان واقع در خیابان نیکبخت برگزار می نماید. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزای��ده از ملک واقع در آدرس فوق الذکر دیدن کرده و در 
صورت تمایل به شرکت در مزایده 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را فی المجلس واریز نماید. 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید. م الف 16795 دادورز اجرای احکام شعبه 10 حقوقی اصفهان 

 نماینده ول��ی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختی��اری و امام جمعه ش��هرکرد گفت: 
بی تدبیری و بی مدیریتی عربستان حادثه منا را رقم زد.

حجت االسام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره 
به اینکه بی تدبیری و بی مدیریتی حادثه منا را رقم زد، اظهار داشت: حادثه منا موجب 
کشته شدن مسلمانان بسیاری در جهان ش��د و هزار نفر از خانواده مسلمانان جهان را 
عزادار کرد. وی ادامه داد: این حادثه در تاریخ حج تمتع بی سابقه بوده است و امیدواریم 
که دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.  وی عنوان کرد: عربستان باید مسوولیت 
حادثه ایجاد شده را بپذیرد. حجت االسام محمد علی نکونام با تسلیت به خانواده های 
زائران فوت شده در حادثه منا، تاکید کرد: تعدادی از زائران چهارمحال و بختیاری نیز در 

این حادثه فوت شدند که به خانواده این زائران تسلیت می گوییم.نماینده ولی فقیه در 
استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با تبریک عید سعید غدیر 

خم، عنوان کرد: عید سعید غدیر خم عید بزرگ مسلمانان است.
وی اذعان داشت: پیامبر در این روز حضرت علی )ع( به عنوان جانشین خود معرفی کرد 

و نشان داد که خافت باید در دست صالحان باید باشد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: 
حضرت علی)ع( یکی از امامان بزرگ مسلمانان است که باید تاش کنیم که از سفارشات 

و توصیه ها این امام بزرگ در زندگی بهره بگیریم.
حجت االسام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به اینکه امسال دو انتخابات سرنوشت 
ساز را در کشور داریم، تاکید کرد: باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم 
شود. نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد افزود: 
حضور حداکثری مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان این نظام است که 

در پی تفرقه بین مردم و مسووالن نام هستند.

امام جمعه شهرکرد:
بی تدبیری عربستان موجب حادثه منا شد

استاندار چهارمحال و بختیاری دعوت کرد؛

حضور گسترده مر دم در 
مراسم تشییع جان باختگان 

فاجعه سرزمین منا
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 دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان گفت: ارائه معافیت های مالیاتی 
به شرکت های دانش بنیان سقف ندارد و این ش��رکت ها می توانند تا هر میزان 

فروشی که دارند از این تسهیالت بهره ببرند.
سیدمحمد صاحبکار خراسانی، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشستی با اصحاب رسانه گفت: تا 
تاریخ هفتم مهر ماه ۹۴ تعداد ۹ هزار و ۴۴۱ شرکت در سامانه ارزیابی شرکت های 

دانش بنیان نام کاربری خود را وارد و ثبت نام کردند.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد چهار هزار و ۹۸ شرکت به تکمیل اطالعات خود 

در این سامانه پرداخته اند که این شرکت ها نیز وارد فرآیند ارزیابی شده اند.
سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری افزود: از این تعداد، یک هزار و ۶۷۴ ش��رکت توس��ط کارگروه ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان تایید شده اند و در این راستا مشمول قانون حمایت از 

شرکت ها خواهند شد.
صاحبکار اضافه کرد: همچنین از تعداد چهار هزار و ۹۸ شرکت، یک هزار و ۶۰۰ 
شرکت تایید نشده اند و قاعدتا نمی توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت های 

دانش بنیان بهره ببرند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: در مهر ماه سال ۹۲، 
تعداد ۱۰ شرکت  و در مهر ماه ۹۳، ۵۰۰ شرکت تایید شده بودند. در حال حاضر 

یک هزار و ۶۷۴ شرکت دانش بنیان به تایید رسیده اند.
سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه این  ارزیابی ها هر دو س��ال یکبار بسته به نوع شرکت ها 
انجام می گیرد، گفت: شرکت هایی که تایید می شوند وارد مرحله حمایتی شده 
و مهم ترین حمایتی که برای آنها در نظر داریم، اس��تفاده از تسهیالت صندوق 

نوآوری و شکوفایی است.
دبیر کارگروه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان اظهار داش��ت: در سال ۱۳۹۲ 
شرکت هایی که مشمول حمایت توسط صندوق نوآوری و شکوفایی می شدند، 
۴۱ شرکت بود. این تعداد در انتهای س��ال ۹۳ به یک هزار و ۵۰۰ شرکت دانش 

بنیان رسید.
وی با بیان اینکه تعداد شرکت های مشمول معافیت های مالی نیز ۱۰ برابر شده 
است، اضافه کرد: اکنون بیش از ۴۰۰ شرکت دانش بنیان به مرحله فروش رسیده 

و در فروش خود مشمول مالیات و مزایای قانونی شده اند.
سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در خصوص معافیت های گمرک��ی توضیح داد: طبق هماهنگی هایی 
که با گمرک داشته ایم، ۲۰ شرکت به گمرک معرفی شده اند تا از این تسهیالت 

استفاده کنند.
تسهیالت نظام وظیفه ویژه فعاالن دانش بنیان

 دبیر کارگروه ارزیابی ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان در خصوص دیگ��ر مزایای 
شرکت های دانش بنیان اعالم کرد: افراد اصلی فعال در شرکت ها نیز می توانند از 
تسهیالت نظام وظیفه ویژه استفاده کنند که در این راستا با بنیاد نخبگان نیروهای 

مسلح همکاری هایی داشته ایم.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۵ نفر برای استفاده از این تسهیالت معرفی شده اند.

صاحبکار در خصوص نامه ای که معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به معاون 
اول رییس جمهوری در خصوص مشکل معافیت های مالی افراد ارائه داده است، 
گفت: این موضوع درباره حقوق کارکنان فعال در پارک های علمی و فناوری بوده 

و جزء مباحث کارشناسی به شمار می رود.
 سرپرس��ت امور ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری تصریح کرد: همچنین این موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات 
وزیران مطرح شده و امیدواریم به تصویب برسد.

دبیر کارگروه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان در خصوص استقرار شرکت ها 
 در شعاع ۲۰ کیلومتری ش��هر خاطرنشان کرد: طی جلس��ه ای در هیات دولت

 داشته ایم،  امیدواریم تا در هفته های آینده اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد.
وی اظهار کرد: ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان در محیط بین الملل��ی زائیده می 
 ش��وند و همیش��ه باید با نگاه صادرات به تولید محصول بپردازند. البته معاونت 
امور بین الملل معاونت علمی و فناوری در راستای صادرات محصوالت دانش بنیان 

شرکت ها حمایت هایی را در نظر دارد. 
رفع مشکل صادراتی محصوالت دانش بنیان

 صاحب��کار ادامه داد: ای��ن معاونت برای رفع  ۱۰ مش��کل ص��ادرات محصوالت 
دانش بنیان ۱۰ آئین نامه حمایتی در نظر گرفته اس��ت تا ش��رکت ها راحت تر 

بتوانند به صادرات محصوالت خود بپردازند.
سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در خصوص بازاریابی ش��رکت های دانش بنیان گفت: معاونت علمی 
مشاوره هایی را برای بازاریابی محصوالت شرکت های داشن بنیان اراده می دهد 

تا مشکالت دراین زمینه نیز برطرف شود.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان اضافه کرد: هر شرکتی تا هر سقفی 
می تواند از معافیت های مالیاتی کاالهای دانش بنیان به��ره ببرد و ما برای این 

موضوع سقف و کفی در نظر نداریم.
صاحبکار با بیان مثالی در زمینه معافیت های مالیاتی تصریح کرد: شرکت هایی 
با فروش بیش از ۲۰۰ میلیارد توم��ان هم از معافیت های مالیاتی معاونت علمی 

نیز بهره برده اند.

 ش��رکت های فناوری اطالعات کش��ورمان در قالب پاویون جمهوری 
اس��المی ایران، در س��ی و پنجمین نمایش��گاه بی��ن المللی جیتکس 
 امارات به عنوان بزرگ ترین رویداد فناوری اطالعات منطقه خاورمیانه

 شرکت می کنند.
سی و پنجمین دوره نمایش��گاه فناوری اطالعات و ارتباطات جیتکس 
۲۶ تا ۳۰ مهرماه جاری در شهر دوبی برگزار می شود؛ این نمایشگاه از 
سال ۱۹۸۱ میالدی هر ساله در کشور امارات متحده عربی برپا می شود.

براین اساس سازمان نظام صنفی رایانه با انعقاد تفاهم با کریدور خدمات 
صادرات محصوالت دانش بنیان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شرایط بهره مندی از تس��هیالت حضور در پاویون ایران در 
نمایشگاه جیتکس را تس��هیل کرد که ش��رکت های عالقه مندی که 
حایز شرایط مدنظر باش��ند، می توانند تا سقف ۷۰ درصد از هزینه های 
نمایشگاهی مانند غرفه س��ازی، حمل و نقل کاالهای نمایشگاهی را به 

صورت کمک هزینه دریافت کنند.
آش��نایی با فناوری و دستاوردهای جدید، شناس��ایی عرضه کنندگان 
جدید، دیدار با عرض��ه کنندگان دولتی، تحقیق در م��ورد گزینه های 
مختلف خرید، توس��عه کس��ب و کار و حض��ور در کنفران��س جهانی 

 ج��ی تک��س از جمله اه��داف حض��ور ای��ران در ای��ن روی��داد اعالم 
شده است.

نمایش��گاه جیتکس به عرضه محصوالت مختلف در زمینه های مراکز 
داده، وسایل هوایی بدون سرنشین، چاپ سه بعدی، ربات ها، تکنولوژی 
صوتی، لوازم جانبی،بازی های رایانه ای،سخت افزار و نرم افزار،خدمات 
اینترنت، خدمات فناوری و لپ تاپ خواهد پرداخت و سه بخش اصلی 
 اینترنت اش��یاء )IOT(، جلس��ات هوش��مند و نوآوری ها را پوش��ش 

می دهد.
 مدیران اجرایی، فن��اوری اطالعات، ت��دارکات، ف��روش و بازاریابی در

بخش های دولتی، نفت و گاز، حمل و نقل و لجستیک، توزیع کنندگان 
کاال، بانکداری و امور مالی، بهداش��ت و درمان، بیمارستان ها، آموزش، 

هتل داری و ساخت و ساز مخاطبان این رویداد را تشکیل می دهند.
این نمایش��گاه بر تکنولوژی آینده در س��ه بخش کلیدی تمرکز دارد، 
 علم رباتیک در اینترنت اش��یاء، تکنولوژی گوش��ی های هوش��مند و 
زیر ساخت آینده رباتیک این سه بخش را تشکیل می دهند؛ در همین 
ح��ال هواپیمای بدون سرنش��ین و صنعت چاپ س��ه بع��دی از دیگر 

موضوعات مورد تمرکز در این نمایشگاه عنوان شده است.

محققان می گویند ممکن است واکنش بدن بیماران مختلف که همگی دچار 
نوعی سرطان هستند نسبت به یک نوع درمان متفاوت باشد. در چنین وضعی 
پزشکان در تشخیص و دانستن این که کدام روش درمان بهترین واکنش بدن 
را به دنبال خواهد داشت با مشکل مواجه می شوند. اگر تشخیص آنها درست 

باشد روند درمان بیمار رو به بهبود خواهد گذاشت.
 در غیر این صورت ممکن است سالمت بیمار رو به وخامت بگذارد و حال او 
بدتر شود. اکنون شاید بتوان گفت محققان دانشگاه وسترن، پاسخ این سوال 
را یافته اند. آنها یک الگوریتم یادگیری ماشین )شاخه ای از هوش مصنوعی( 
طراحی کرده اند که اطالعات ژنتیک را به منظور تعیین پاسخ محتمل ترین 
واکنش بدن به درمان فش��رده س��ازی می کند و اجازه می دهد رژیم های 

درمانی بیش از پیش شخصی سازی شود.
پیتر روگان از مسوالن این تیم تحقیقاتی می گوید: هوش مصنوعی ابزاری 
قدرتمند برای پیش بینی نتایج درمانی است؛ زیرا در مجموع نگاهی به تعامل 
میان تمام ژن ها دارد. ما هر چقدر زودتر بتوانیم یک بیمار را با موثرترین دارو 
درمان کنیم، احتمال بیش��تری برای درمان موثر و حتی بهبود کامل بیمار 
وجود دارد. محقق��ان در این تحقی��ق مجموع ۴۰ ژنی را ک��ه در ۹۰ درصد 
مبتالیان به سرطان سینه یافت ش��ده برای تجزیه و تحلیل داده هایی که از 

طریق کشت سلولی یا نمونه های بافت تومور ۳۵۰ بیمار سرطانی به دست 
آمده مورد استفاده قرار دادند. تمام این بیماران یکی از دو داروی جمسیتابین 
یا پاسلیتاکسل را که در ش��یمی درمانی به کار می رود  استفاده کرده بودند. 
آنها سپس این داده ها را به رایانه دادند تا با متراکم سازی و پردازش اطالعات 
ارتباط بین دارو و ژن های بیمار را شناسایی کند. الگوریتم یادگیری ماشین 
آنها موفق شد مقاومت دارویی نسبت به جمسیتابین را با ۸۲ درصد دقت و 

واکنش به پاسلیتاکسل را با ۶۲ تا ۷۱ درصد دقت پیش بینی کند.
در حال حاضر، محققان قصد دارند الگوریتم خ��ود را اصالح کنند و با دادن 
اطالعات بیشتر به سیس��تم، دقت پیش بینی را افزایش دهند. این اولین بار 
نیس��ت که از یادگیری ماشین برای درمان سرطان اس��تفاده می شود. یک 
شرکت تازه تاسیس به نام دیپ ژنومیکس )Deep Genomics( ابتدای 
امس��ال با وارد کردن مجموعه ای از داده های بزرگ در رایانه به شناس��ایی 
دگرگونی ژن ها و جهش آنها در بیماری های مختلف ازجمله سرطان اقدام 
کرد که تاکنون چنین کاری انجام نش��ده بود. سال گذش��ته هم ناتان هان 
وون ۱۵ س��اله به خاطر طراحی ابزار یادگیری ماشین که به مطالعه جهش 
ژن های مخصوص مرتبط با سرطان س��ینه می پرداخت، موفق به دریافت 

جایزه اینتل شد.

نانو ازفناوری های نوینی است که به سرعت در جهان در حال توسعه و پیشرفت است و ایران 
نیز توانسته همگام با کشورهای برتر دنیا دراین حوزه حرکت کند؛به طوری که امروزه عالوه 
بر تجهیز مراکز علمی و مدارس داخل کشور ش��اهد نفوذ فناوری نانوی ایران به کشورهای 

مختلف از جمله چین هستیم.
 پیشرفت چشمگیر ایران در این عرصه به حدی اس��ت که توانسته از سال ۲۰۰۷ تاکنون در
  بی��ن کش��ورهای اس��المی و خاورمیانه مق��ام نخس��ت را در حوزه فن��اوری نان��و به خود

 اختصاص دهد و از رتبه ۳۵ تولید علم در حوزه فناوری نانو در س��ال ۲۰۰۵ به جایگاه هفتم 
درسال ۲۰۱۰ دست یابد که این روند تاکنون ادامه داشته است.

امروزه عالوه بر این موفقیت بزرگ در تولید دانش، شاهد فعالیت بیش از ۱۶۰شرکت در حوزه 
نانو فناوری در کشور هستیم که توانس��ته اند محصوالت خود را به بازارهای داخلی و برخی 

بازارهای بین المللی عرضه کنند.
 با توجه به عملکرد موفق س��تاد ویژه توس��عه فناوری نان��و در راه اندازی آزمایش��گاه های 
دانش آموزی نانودر مراکز علمی و پژوهشی در داخل کشور اکنون بسیاری از کشورها از جمله 
چین، اکوادور و فیلیپین خواستار همکاری ایران برای راه اندازی آزمایشگاه های فناوری نانو 

و تجهیز مراکز دانشگاهی و مدارس کشور خود هستند.
دبیرستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در رابطه با اقدامات 
 گسترده این س��تاد درحوزه راه اندازی آزمایش��گاه های نانو در مدارس افزود: برای آشنایی

 دانش آموزان با فناوری نانو به عنوان یک دانش میان رشته ای، تعدادی آزمایشگاه از سوی 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان متولی امر ترویج این علم در کشور با استفاده ازفناوری 

ساخت داخل تجهیز راه اندازی شده است.
 س��عید س��رکار افزود: تاکنون ۴۹ آزمایش��گاه نان��و در پژوهش س��راهای دان��ش آموزی

اس��تان های مختلف راه اندازی ش��ده که هریک از آنها به ۱۵ دبیرستان سرویس می دهند 
 و با استفاده از ظرفیت آنها ۴۹ هزاردانش آموز درس��ال می توانند آموزش های عملی نانو را 

فرا گیرند.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۴۶۰ هزاردانش آموز با فناوری نانو به صورت عملی با استفاده از 
این آزمایشگاه ها آشنا شده اند و امیدواریم آموزش هایی که به دانش آموزان در قالب دوره های 
عملی المپیاد نانو ارائه می شود در ارتقای توانمندی های نسل جوان با فناوری نانو موثر باشد.

وی بیان کرد: تمام تجهیزاتی که درآزمایشگاه نانو کشور نصب می شود ساخت ایران است که 
این امر مایه مباهات بوده و خودباوری دانش آموزان ما را باال می برد.

دبیرستاد ویژه توسعه فناوری نانو افزود: محصوالت نانوی بسیارخوبی از سوی شرکت های 
تولیدی در زمینه تجهیزات آزمایش��گاهی در این حوزه تولید وعرضه می شود به طوری که 
درخواست هایی از کشورهای چین، اکوادور و فیلیپین برای تجهیز مدارسشان با تجهیزات 

نانو ساخت ایران داشته ایم.
سرکار گفت: درماه گذش��ته بنا به درخواست مس��ووالن چین نصب و راه اندازی آزمایشگاه 
نانو تکنولوژی دریک دبیرستان بسیارپیشرفته درشهر س��وژو این کشور با تجهیزات ایرانی 

انجام شد.
وی ادامه داد: هنگام راه اندازی این آزمایشگاه ،کارگاه آموزشی نیز برای آشنایی فعاالن در این 

آزمایشگاه از سوی ستاد ویژه فناوری نانو ایران برگزار شد.
 س��رکار تصریح کرد: معاون آموزش و پرورش چین به همراه ۲۰ مدیر دبیرستان چین برای 
راه اندازی از این آزمایشگاه حضور داشتند و برای آنها جالب بود که ایران نانو تکنولوژی خود 

را به سطح دبیرستان ها برده است.
وی با اشاره به اینکه چین ۴۵۰ هزار دبیرستان دارد و این یک فرصت بسیار بزرگی است که در 
اختیار ایران قرارداده شده است، افزود: اگر یک هزارم بازار کشور چین را در این حوزه در اختیار 
بگیریم، ارز آوری بسیار خوبی برای کشور به همراه دارد زیرا تجهیز هریک از این آزمایشگاه ها 

بیش از ۱۵۰ هزار دالر ارزآوری برای کشور دارد.
س��رکار گفت: با توجه به نو بودن این فناوری، هر س��ال کاربردهای جدیدی از آن در صنایع 
 مختلف معرفی می ش��ود، بنابراین با فعالیت هایی که در این حوزه درکشورانجام می شود، 

آینده روشنی برای نانو فناوری عالوه بر داخل در حوزه بین الملل نیز وجود دارد.

از ۲۶ مهرماه؛

ایران در بزرگ ترین رویداد فناوری اطالعات خاورمیانه حضور می یابد
ژنتیک و رایانه به کمک درمان سرطان می آیند
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خبر خبر

رونمایی اولین 
»نانو اسکوپ اتمی پر سرعت« 

تولید نانوپارچه های پشمی رسانای 
 الکتریکی برای صنایع دفاعی 

در کشور
 س��ه دس��تاورد دانش بنیان که ب��رای اولین ب��ار در ایران س��اخته 
 ش��ده اند رونمایی ش��دند یکی از این محصوالت »نانو اسکوپ اتمی 
 پر س��رعت« اس��ت که قابلیت دی��دن مواد در ان��دازه نان��و را فراهم 

می کند.
»نانو اس��کوپ اتمی پرسرعت« یکی از دس��تگاه هایی است که برای 
اولین بار در ایران توسط شرکت دانش بنیان »آراپژوهش« رونمایی 

شد.
این دستگاه میکروسکوپی است که قابلیت دیدن مواد در اندازه نانو را 

برای محققان فراهم می کند.
همچنین می تواند ی��ک عکس در هر دو ثانیه بگی��رد و بدین ترتیب 
امکان مشاهده و دنبال کردن واکنش های در حال تغییر در مقیاس 

نانو را میسر می کند.
نانو اسکوپ اتمی پرسرعت که نس��خه جدید آن در معرض دید قرار 
گرفت در زمینه های پزش��کی، مهندسی، زیس��ت فناوری، ژنتیک، 
پاتولوژی و... کاربرد دارد و در فعالیت های تحقیقاتی از ضروری ترین 

ابزارها به شمار می رود.
یکی دیگر از دس��تگاه های حمایت ش��ده توس��ط صندوق نوآوری و 
شکوفایی که رونمایی شد »کارت پردازشگر سوناری ۶۰ کاناله« است.

این دس��تگاه در انواع سیس��تم های س��وناری یا رادار زیردریایی در 
زیردریایی ها به عنوان مین یاب، عمق سنج، مانع یاب و... کاربرد دارد.

کارت پردازشگر س��وناری ۶۰ کاناله در صنعت دریایی کشور کاالیی 
استراتژیک محسوب می شود و با بومی شدن دانش ساخت آن، امکان 

تغییر، بهینه سازی و پشتیبانی نیز فراهم می شود.
این دس��تگاه در ش��رکت دانش بنیان آرتاویژن طراحی و تولید شده 

است.
از دیگ��ر دس��تگاه هایی ک��ه در مراس��م رونمایی از دس��تاوردهای 
ش��رکت های دانش بنیان وجود داش��ت »فلو دیوای��در توربین گاز 

GEF۹« بود.
فلو دیوایدر قطعه ای اس��ت که در توربین های گازی ساخت شرکت 
جنرال الکتریک وجود دارد و وظیفه آن تقس��یم سوخت مایع در این 
توربین ها است. این توربین ها در صنعت و به خصوص در نیروگاه ها 

و پاالیشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
تنها کشورهای سازنده این قطعه در دنیا آمریکا، ژاپن و آلمان هستند. 
مزیت نمونه ساخت داخل نسبت به محصول تولیدی این کشورها این 

است که این قطعه با توجه به شرایط ایران بهینه سازی شده است.
فلو دیوایدر توربین گاز GEF۹ توسط ش��رکت دانش بنیان صافات 

انرژی یزد ساخته شده است.
این سه محصول دانش بنیان برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته 
شده است که توسط صندوق نوآوری و ش��کوفایی مورد حمایت قرار 

گرفته اند.

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار با اس��تفاده از نانولوله های کربنی 
موفق به اصالح سطح پارچه های پشمی ش��دند که این عمل منجر به ایجاد 
خاصیت رسانای الکتریکی در نمونه های مورد آزمایش شد. زهرا متقی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار و محقق طرح اظهار کرد: در 
بین مواد نساجی، پارچه های پشمی به دلیل خواص ویژه  خود از قبیل عایق 
بودن و انعطاف پذیری در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. اما رشد 
س��ریع فناوری های پیش��رفته و نیاز مصرف کنندگان در حوزه های مختلف 
سبب شده که صنعت نساجی توجه خود را به ساخت و توسعه  نسل جدیدی 
از پارچه ها معطوف کند. تولید پارچه هایی با قابلیت های جدید نظیر رسانایی 
الکتریکی از جمله  این تغییرات اس��ت. به گفته وی، در این طرح تالش شده 
تا با استفاده از نانولوله های کربنی ساده و اصالح شده، پارچه هایی با خواص 
جدید سنتز ش��ود. متقی تصریح کرد: طبق نتایج حاصل شده، بهره گیری از 
نانولوله ها و اصالح س��طح نمونه ها سبب ش��ده تا پارچه هایی رسانا با خواص 
الکتریکی متفاوت ایجاد شود. سنتز این پارچه ها دریچه  تازه ای به روی تولید 

کامپوزیت هایی با کاربردهای سنتی و نوآورانه باز خواهد کرد.
متقی در خصوص مزی��ت تولید چنین منس��وجاتی عنوان ک��رد: با افزودن 
نانولوله های کربنی به پارچه  پشمی که خود یک ماده  عایق است، این قابلیت 
ایجاد شده تا آن را به عنوان یک ماده  نسبتاً هادی مطرح کرد. بنابراین از این 
پارچه می توان در گس��تره  تولید لباس های معمول��ی و صنعتی تا لباس های 
محافظ در صنعت دفاعی استفاده کرد. تولید منسوجات پزشکی، پارچه های 
خودرو، پوشش های س��اختمانی و تجهیزات گرمایش��ی از دیگر کاربردهای 

پارچه ها و الیاف رسانای الکتریسیته است.
محقق طرح خاطرنشان کرد: برای س��اخت این نمونه ها، پارچه های پشمی 
توسط نانولوله های کربنی س��اده و کربوکسیله ش��ده و در یک حمام امواج 
فراصوت اصالح ش��ده اند. س��اختار س��طحی نمونه ه��ا به کمک دس��تگاه 
میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی رامان مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. همچنین مقاومت الکتریکی نمونه ها نیز اندازه گیری شده است. نتایج 
به دست آمده از آزمایشات نشان داده است که نانو لوله های کربنی کربوکسیله 
شده، هدایت الکتریکی بهتری را روی پارچه  پش��می نسبت به نوع ساده  آن 

ایجاد می کنند.

فناوری نانوی ایران ازتجهیز مراکز علمی کشور تا نفوذ به چین

سرپرست امور موسسات دانش بنیان :

ارائه معافیت مالیاتی به شرکت های 
دانش بنیان سقف ندارد



پروژه های ش��هرداری کهریزسنگ در 
عید غدیر و با اعتبار ۲ میلیارد تومان به زاینده رود

بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، کهریز س��نگ شهری در 
 بخش مرک��زی شهرس��تان نجف آباد اس��تان اصفهان و 
مرز میان شهرستان نجف آباد، خمینی شهر و فالورجان 
است.بر اساس آنچه از گذشتگان سینه به سینه نقل شده 
نامگذاری  این ش��هر با عنوان کهریزس��نگ به این دلیل 
است که نخس��تین انس��انهایی که وارد این شهر شدند 
برای به دس��ت آوردن آب اقدام به حف��ر کهریز )قنات( 
می کردن��د اما ه��ر آنچه می کندن��د به تکه ه��ای بزرگ 
سنگ برخورد می کردند.این شهر که دارای آثار تاریخی 
 و جاذبه ه��ا طبیعی مختلف اس��ت و م��ردم آن همچون 
جای جای ایران اس��المی آداب و رسوم خاصی دارند که 

شاید تنها ویژه مردم این شهر باشد.
در عی�د غدیر خ�م پ�روژه های ش�هرداری 
کهریزس�نگ با اعتب�ار ۲ میلیارد توم�ان به بهره 

برداری رسید.
محمد حججی در نشست خبری به مناسبت بهره برداری 
از پروژه های این شهرداری در عید غدیرخم با تبریک این 
عید بزرگ شیعیان به معرفی ساختار این شهر پرداخت و 
اظهار داشت: شهر کهریزسنگ دارای کوچه های عریض 
و مستقیم در آبادی و باغات و دارای نقشه کامال مهندسی 
و پیشرفته است به طوریکه در کمتر کوچه ای پیچ وخم 
مشاهده می شود.وی افزود: نقل شده است طرح و نقشه 
شهر و باغات این شهر توسط مرحوم شیخ بهایی ارائه شده 
است و می توان گفت کوچه و خیابانهای شهر با این قدمت 

در کشور بی نظیر است.

روستای کهریزسنگ از سال 8۲ به شهر تبدیل 
شد

شهردار کهریزسنگ گفت ادامه داد: کهریزسنگ تا سال 
138۲ به عنوان روستا و مرکز دهستان صفائیه شناخته 
می شد که با درخواست مردم و پیگیری شورای اسالمی 
دوره اول و دوم، به شهر تبدیل و از آن پس مدیریت شهر 
توسط شهرداری انجام می شود.وی اضافه کرد: با توجه به 
اینکه جنس خاک این شهر مانند اکثر مناطق شهرستان 
نجف آباد رس یا رسی شنی اس��ت، کیفیت خوبی  برای  
کشاورزی دارد و بر این اساس  شغل اکثر مردم کشاورزی 
بوده که در باغات و مزارع مشغول به کار هستند.شهردار 
کهریزسنگ ابراز داشت: بدین ترتیب با توجه به وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی مردم که بعضا به دو شغل کشاورزی 

و صنعتی مشغول هستند، صنوف نیز از رونق قابل توجهی 
برخوردار است  و در همین راستا حدود 800 واحد صنفی 
فعال  در این محل وج��ود دارد.وی اضاف��ه کرد: در طی 
س��الها ی گذش��ته تعداد زیادی باغ ویال در محدوده این 
شهر ایجاد شده است و آب و هوای مطبوع و باغ های زیبا 
افراد زیادی را ترغیب به ایجاد باغ ویال در محدوده ش��هر 

کرده است.
بی�ش از ۶ ه�زار ت�ن آس�فالت در ش�هر 

کهریزسنگ اجرا شده است
حججی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
پروژه های عمرانی در کهریزسنگ اظهار داشت: بیش از 
۶ هزار تن آسفالت در شهر کهریزسنگ اجرا شده است و 
در حال حاضر ۲ هزار تن از این آسفالت ریزی ها به بهره 

برداری رسیده است.
وی افزود: بر این اس��اس راه اندازی خیابان معلم شمالی 
و جنوبی و ایجاد کمربندی کهریزک برای ورود به ش��هر 
اصفه��ان از جمله طرح های اجرا ش��ده است.ش��هردار 
کهریزس��نگ با بیان اینکه بلوار معلم ب��ه طول یک هزار 
و 300 مت��ر و عرض 10 ت��ا 1۲ مت��ر راه اندازی ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: برای اجرای این پ��روژه ۴۵0 میلیون 
 تومان هزینه ش��ده اس��ت ک��ه فردا ب��ه بهره ب��رداری 

می رسد.
بهره برداری از س�الن چند منظوره شهرداری 

کهریزسنگ
وی بهره ب��رداری از س��الن چن��د منظوره ش��هرداری 
کهریزس��نگ را نی��ز از دیگ��ر برنام��ه های عی��د غدیر 
این ش��هرداری عنوان کرد و ابراز داش��ت: ای��ن پروژه با 
توجه به نیاز س��نجی انجام شده در ش��هر و با دارا بودن 
 دو زمین رو باز در کنار دیگر س��الن ها ب��ه بهره برداری 
می رسد.حججی اضافه کرد: مجموعه ورزشی شهرداری 

کهریزس��نگ با اعتب��ار 3۵0 میلی��ون تومان ب��ه بهره 
برداری رسیده اس��ت.وی با اش��اره به کلنگ زنی سوله 
 ورزشی اس��تاندارد شهرداری کهریزس��نگ به مناسبت 
عید بزرگ غدیر بیان داش��ت: این س��وله در کنار زمین 
چمن ش��هرداری با پیش بینی اعتبار اولیه یک میلیارد 

تومان با ظرفیت ۵00 نفر تماشاگر اجرایی خواهد شد.
بهره برداری نخس�تین درمان�گاه هالل احمر 

استان در کهریزسنگ
شهردار کهریزسنگ بهره برداری نخستین درمانگاه هالل 
احمر استان در کهریزس��نگ نیز گفت: همچنین کلنگ 
مرکز تخصصی هالل احمر اس��تان شامل داروخانه، سی 
تی اسکن، ام آر آی و. غیره در عید غدیر خم زده می شود.

وی با اش��اره به پیش��رفت ۶0 درصدی مجموعه بزرگ 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری کهریزسنگ نیز افزود: این 
مجموعه با اعتب��ار 1/۵ میلیارد توم��ان و در قالب چهار 
س��قف ابتدای س��ال ۹۵ به بهره برداری خواهد رس��ید. 
حججی جمعیت شهر کهریزس��نگ را 11 هزار نفر اعالم 
کرد و بیان داش��ت: س��عی داریم س��رانه ورزشی شهر را 

متناسب با نیاز جمعیت افزایش دهیم. 
وی س��رانه فضای س��بز ایجاد ش��ده توسط ش��هرداری 
کهریزسنگ را ۷ متر عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت 
که کهریزسنگ باغ شهر اس��ت و مردم فضای سبز کافی 
را ایجاد کرده اند.ش��هردار کهریزسنگ اعتبار شهرداری 
کهریزسنگ در س��ال ۹۴ را ۲ میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: تاکنون همه این بودجه محقق ش��ده است و پیش 
بینی بودجه ۴ میلیارد تومانی را برای امس��ال داریم.وی 
کمبود اعتبار را بزرگ ترین چالش شهرداری کهریزسنگ 
دانس��ت و گفت: برای بهبود و احیای بافت فرسوده شهر 
تخفیف ۵0 درصدی صدور پروانه س��اخت را در دستور 

کار داریم.
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صبح��گاه  در  اس��ماعیلی  محمدرض��ا  حجت االس��الم 
 مش��ترک نیروهای انتظام��ی شهرس��تان گلپایگان اظه��ار کرد:

 یکی از مسائلی که امروز دشمنان سیلی خورده نظام دنبال می کنند 
ایجاد سستی و ضعف در نیروهای انتظامی است که رهبری همواره 
در مالقات با نیروهای انتظامی و نظامی همواره بر تقویت نیروهای 

انتظامی و نظامی تاکید دارند.
وی افزود: نیروهای انتظامی و نظامی همواره باید برای رویارویی با 
دشمنان همواره بهبود و توس��عه امکانات، تجهیزات و راهبردهای 

خود را افزایش دهند.
امام جمعه گلپای��گان در ادام��ه تصریح کرد: انقالب اس��المی هر 
 روز درخش��نده تر و پ��ر صالب��ت از گذش��ته در حال ارس��ال پیام 
»پیروزی نزدیک اس��ت« ب��ه تمامی م��ردم مظلوم جهان اس��ت 
و ب��ه زودی ش��اهد اهت��زاز پرچ��م پی��روزی حق ب��ر ظال��م و به 
زبال��ه دان تاری��خ س��پرده ش��دن تمام��ی س��ردمداران ظل��م 
خواهی��م ب��ود. وی تاکی��د ک��رد: هم��واره بای��د آمادگ��ی نب��رد 
 با دش��من ت��ا ب��ه دن��دان مس��لح در تمام��ی ارکان نظ��ام وجود

 داشته باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: این ملت غیور هرگز نخواهد گذاشت نظامی 
که با رهنمودهای امام راحل و خون شهدا به ما ارزانی شده است، به 
راحتی نابود ش��ود و تالش خواهند کرد پرچم این نظام را به دست 

امام عصر برسانند.
همچنین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان در این آیین گفت: 
هفته نیروی انتظامی فرصت مناس��بی برای تشریح خدمات پلیس 

به مردم است.
حسین بساطی افزود: امسال هفته ناجا با شعار اقتدار پلیس، همدلی 
و همزبانی، امنیت و آرامش برگزار می شود.گفتنی است در این آیین 
 از کارمندان ساعی سال گذشته نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان

 تقدیر شد.

عملیات ساختمانی مهدیه شهرستان نجف آباد روز جمعه آغاز شد.
مهدیه نجف آباد در زمینی به وسعت هشت هزار مربع و با زیربنای 
1۵ هزار متر مربع در سه طبقه شامل سالن آمفی تئاتر ، کتابخانه، 
مهد کودک و س��الن اجرای برنامه های مذهبی و آیین های دینی 

احداث می شود.
برای ساخت این مکان 1۵ میلیارد ریال از محل کمک های مردمی 
و خیرین هزینه می شود.در مراسم آغاز ساختمان مهدیه نجف آباد 
امام جمعه ، نماینده مجلس ، سایر مسوولین این شهرستان و اهالی 

حضورداشتند.

 امام جمعه گلپایگان 
در صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی:

 دشمنان به دنبال ایجاد سستی 
در نیروهای انتظامی هستند

عملیات ساختمانی مهدیه نجف آباد 
آغاز شد

امام جمعه موقت فالورجان؛
اقتدار رهبری موجب شده تا کسی جرات نکند به کشور نگاه چپ کند

امام جمعه خمینی شهر؛
شیعه مذهب لعن و نفرین نیست

امام جمعه موقت فالورجان گفت: وقتی در راس کشور 
چنین رهبر مقتدری وجود دارد کسی جرات نمی کند به 

کشورمان نگاه چپ کند.
حجت االس��الم س��ید رضا موس��وی امام جمعه موقت 
فالورجان در خطبه های نماز جمعه این هفته با سفارش 
نمازگزاران به تقوای الهی که راه فالح و رستگاری است، 
گفت: تقوا سفارش موکد قرآن کریم و اهل بیت عصمت 
و طهارت است و اگر در مس��یر تقوا حرکت کنیم هم در 
دنیا سعادتمند و خوشبختیم و هم در آخرت مورد لطف 
خدا هستیم.وی با اشاره به اینکه یکی از شاخه های تقوا، 
عبادت و بندگی خدا اس��ت، افزود: فلس��فه وجودی ما 
انسان ها همان عبادت و بندگی اس��ت، البته این مقوله 
یک زیر مجموع��ه دارد به نام معرف��ت در عبادت، یکی 
از مهمتری��ن علت هایی ک��ه بعضی افراد ب��رای عبادت 
ارزش قایل نیستند، نداشتن معرفت به نسبت آفریدگار 
یکتاست.موسوی با اشاره به نکات خطبه غدیر بیان کرد: 
در حدیثی به نقل از حضرت زهرا )س( نقل ش��ده است 
که »خداوند پس از غدیر خم برای کسی حجت و عذری 
باقی نگذاش��ت« حال تعجب ما این اس��ت که با گذر از 
یک هزار و سیصد و اندی سال از واقعه غدیر چرا بعضی 

از جوامع اس��المی بیدار نمی شوند و به عظمت و بزرگی 
حضرت علی)ع( پ��ی نمی برند و والی��ت امیرمومنان را 
به عنوان وصی، اخی، حامی و امام بعد از پیامبر اس��الم 
نمی پذیرند.وی تأکید ک��رد: وقتی آن روز تمام حرف ها 
زده شده و دس��تور از جانب خداوند تبارک رسیده چرا 
به فکر نمی افتند در صورتی که عالمان خودشان تالش 
زیاد کرده اند و کتاب های بسیاری نوشته اند، همچنان بر 
افکار پوشالی خود پافشاری می کنند تا همین امر باعث 
ش��ده یک فرقه ضاله ای به نام وهابیت ک��ه چکیده آن 
داعش است به وجود بیاید.امام جمعه موقت فالورجان 
اذعان کرد: الزم می دانم اشاره کنم به خطبه پیامبر چرا 
که اینان می گویند منظ��ور از موال به معنای دوس��تی 
اس��ت و ربطی به رس��الت و والیت ندارد در صورتی که 
پیامبر دس��تور می دهد امر مهمی اس��ت که همه باید 
بش��نوند و اطاعت کنند، 1۲0 هزار حاجی ش��اهدند و 
 جبرییل س��ه بار بر پیامبر نازل می شود و تاکید می کند 
مهر تائید نبوت انبیا والیت علی بی ابیطالب اس��ت.وی 
تصریح کرد: وقتی در رأس کشور چنین رهبر مقتدری 
وجود دارد کسی جرات نمی کند به کشورمان نگاه چپ 

کند.

 ام��ام جمع��ه خمینی ش��هر گف��ت: ب��ا لع��ن و اهان��ت به
 ش��خصیت های مذاهب دیگر هیچ مش��کلی حل نمی شود، 
مذهب شیعه مذهب منطق و اس��تدالل است نه مذهب لعن 
و نفرین ، شیعیان نباید باعث تحریک دشمنان مذهب شوند.

حجت االسالم عباس رحیمی در خطبه های نماز جمعه امروز 
خمینی شهر افزود: وظیفه ماس��ت تالش کنیم در راه غدیر و 
والیت قدم برداریم و با استدالل ، روش و زبان منطقی شیعه و 

والیت حضرت علی را تبلیغ کنیم .
وی گفت: حضرت علی)ع( لعن مخالفین و دش��منان خود را 
هم قبول ندارند ، ائمه اطهار تحریک دش��منان را تائید نمی 
کنند.امام جمعه خمینی شهرگفت: جوانان و هیاتهای مذهبی 
نباید دش��منان والیت را تحریک کنند ، ائمه اطهار وبه ویژه 
حضرت علی)ع( به دفعات برای حفظ اسالم وجلوگیری از سوء 
 استفاده دشمنان، حاضربه تحریک دش��منان اسالم نبودند.

حجت االس��الم رحیمی با تاکید براینکه امروز بیش��تر سوء 
استفاده را دشمنان از تفرقه بین شیعه و اهل سنت می کنند 
،گفت: امروز یک عده شیعه افراطی و تند رو به قول مقام معظم 
رهبری شیعیان لندنی به شخصیتهای اهل سنت تهمت و افترا 
وارد می کنند ، اهانت و تهمت زدن به دیگران منطق اهلبیت 

نیست.وی تصریح کرد:ریشه تش��کیل گروه داعش درافراط 
وتند روی و تحریک دش��منان مذهب تشیع است و تندوری 
وعملکرد ش��یعیان افراطی عامل تحریک دشمنان و جنایت 
وشیعه کشی می ش��ود.وی تاکید کرد: هدف از واقعه غدیر و 
سفارش پیامبر اسالم به مسلمانان تبعیت واجرای روش و منش 
حضرت علی)ع( در همه بخشهای زندگی و آداب اجتماعی و 
اخالقی و مسائل شخصی زندگی بود .وی با بیان اینکه متمسک 
بودن به والیت حضرت علی یعنی قدم گذاشتن در راه والیت 
و پیروی از دس��تورات حضرت علی اس��ت گف��ت: واقعه غیر 
محدود و منحصر به شیعیان نیست،واقعه غدیر متعلق به همه 

مسلمانان جهان است .

از گوشه کنار استان

هفت��ه ناج��ا فرصت طالی��ی برای  زاینده رود
نمایش توانمندی و اقتدار پلیس و 
طلیعه ای برای پیشرفت های روزافزون پلیس است.این 
مطلب راس��رهنگ حمید امیرخان��ی فرمانده نیروی 
انتظامی شهرضا درجمع خبرنگان بیان داشت وگفت: 
تمرکز پلیس برنامه ریزی برای کاه��ش جرائم بویژه 

خشن و مهم است تا آرامش جامعه خدشه دار نشود،
فرماندهي نیروي انتظامی شهرضاش��عارهفته پلیس 
را» اقتدارپلی��س همدلي وهمزبان��ي امنیت وآرامش 
اعالم داشت «وافزود: مفاهیمی مانند اقتدار، همدلی، 
هم زبانی، کارآمدی، قانون گرایی، انضباط اجتماعی، 
هوشمندی، پاسخگویی، روز آمدی، مشارکت مردمی، 
تالش جه��ادی، کرامت انس��انی و اعتم��اد عمومی، 
محورهای کلیدی و ش��ریان های اصل��ی برنامه های 
هفته ناجا اس��ت. وی درادامه افزود: برنامه های هفته 
نیروی انتظامی در شهرستان با حضور مسووالن در روز 
شنبه 11 مهرماه با برگزاری مراسم صبحگاه مشترک 
در محل فرماندهی انتظامی با حضور کلیه مس��ووالن 

شهرستان آغاز می شود.
امیرخان��ي بااش��اره ب��ه آغ��از س��ال تحصیل��ی 
جدیداظهارداشت: تدابیر الزم برای ترددآسان وایمن 
دانش آموزان درس��ال تحصیلی جدیدانج��ام گرفته 

تاآنان س��ال تحصیل��ي آرام و بی خطري را س��پری 
کنندواطمینان داشته باشندکه نیروی انتظامی با همه 
توان و تجهیزات امنیت و آرامش دان��ش آموزان رابه 

بهترین نحوشایسته برقرارخواهدنمود.
فرمانده��ي نی��روي انتظام��ي شهرضابااش��اره ب��ه 
عملکردیکس��اله مجموعه هاي مختل��ف فرماندهي 
انتظامي شهرستان اشاره نمودوگفت: درشش ماهه اول 
سال جاري در مجموع سرقت ها ۶ درصد و در سرقت 
مس��لحانه 100 درصد در سطح شهرس��تان کاهش 
داش��ته ایم. وي درادامه افزود: در شش ماهه نخست 
امسال ۵۵ طرح شامل ارتقای امنیت، پاکسازی مناطق 
آلوده و جرم خیز و طرح کنترل مب��ادی  که منجر به 
کشف بیش از یک تن ونیم کیلوموادمخدروشناسایي 
ودستگیري تعدادي قاجاقچي حرفه اي گردیده است.

وي با با تاکید بر اینکه پلیس نسبت به برطرف کردن 
دغدغه های مردم اهتمام جدی دارد، گفت: حدود 10۵ 

میلیارد ریال کاالی قاچاق در شش ماهه نخست سال 
توسط پلیس شهرستان کشف شده و تعداد زیادی در 
این رابطه دستگیر شدندکه نسبت به مدت زمان مشابه 

سال گذشته 8۲ درصد افزایش داشته ایم.
امیرخان��ی ازتالش پلی��س راهور درجهت تس��هیل 
درعبوروم��رور ش��هروندان و روان س��ازی ترافی��ک 
خب��ردادو گفت: در ش��ش ماه��ه اول س��ال نزدیک 
 به 30 ه��زار اعمال قانون ک��ه منجر به ص��دور برگ 
جریمه شده ودراین راس��تاتوقیف خودرو 80 درصد ، 
توقیف موتورسیکلت متخلف۶۶ درصد ، اعزام رانندگان 
متخلف ب��ه دادگاه130 درصد و اع��زام خودروهایی 
ک��ه دارای نق��ص فن��ی بودند ب��ه تعمی��رگاه800 
 درصد نس��بت به مدت زمان مش��ابه س��ال گذشته

 افزایش داشته ایم.
وی س��رعت غیرمجاز وع��دم اس��تفاده ازکاله ایمني 
راازاصلی تری��ن ح��وادث منجرب��ه فوت در س��وانح 

رانندگ��ی باموتورس��یکلت عن��وان داش��ت و گفت: 
بیش��ترین افراد فوت  ش��ده درتصادفات شهرس��تان 
ازبین موتورسیکلت سواران فاقد کاله ایمنی و عابرین 
پیاده خصوصاکودکان وسالمندان بوده است که نقش 
سرعت غیرمجازدرتشدیدصدمات وارده به مصدومان 
درنهایت مرگ افرادرابه دنبال داشته است.فرماندهي 
نیروي انتظامی ش��هرضا دربخش دیگرسخنان خود 
ازکشف بیش از یک تن ونیم کیلوموادمخدردرگلوگاه 
 ش��هیدامامي رامشه وس��طح شهرس��تان وبااشاره به

 ناامن بودن ای��ن حوزه ب��راي مجرمین وب��زه کاران 
اظهارداشت: اعتیادیکي ازدغدغه هاي مهم مردم ماست 
وقرارگرفتن شهرس��تان شهرضادرشاهراه مواصالتي 
کشوردلیل اصلي کشفیات ۹0 درصدموادمخدردراین 

شهرستان است. 
 فرمانده��ي انتظام��ی ش��هرضا درپای��ان با اش��اره 
به جانباختن تعدادی از ش��هروندان ش��هرضایي در 
سرزمین مناکه به واسطه بي تدبیري دولت عربستان 
دربرگزاري مراسم حج منجرگردید به برگزاری مراسم 
 تشییع این افراد در روزهای آینده اشاره کرده وگفت:

 تمهی��دات ترافیکی الزم برای برگزاری  ش��کوهمند 
مراسم تشییع این عزیزان دراین شهرستان اندیشیده 

شده است.

نمایش توانمندی و اقتدار پلیس طلیعه ای برای 
پیشرفت های روزافزون پلیس است

اخبار کوتاه 

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: تغییر الگوی کشت در شهرستان 
آران و بیدگل بسیار موفق بوده است.

محمد علی طهماسبی در حاشیه بازدید از باغات پسته بخش کویرات آران 
و بیدگل در جمع باغداران نمونه شهرستان و مسووالن جهاد کشاورزی 
آران و بیدگل اظهار کرد: با توجه به ش��رایط خ��اص آب و هوایی منطقه 
و کمبود ش��دید آب و همچنین شوری آب، کاش��ت و برداشت پسته در 
اران و بیدگل به خوبی انجام ش��ده است.وی با اش��اره به عملکرد بسیار 
 موفق برداشت پس��ته در آران و بیدگل گفت: تالش کشاورزان و شرایط

 منطقه ای توانسته در کنار هم موجب این عملکرد عالی شود.طهماسبی 
خاطر نشان کرد: با توجه به شباهت مناطق کویری ایران با ایاالت خشک 
 مناطق کشورهای پیش��رفته دنیا، الگوبرداری نحوه کاش��ت و برداشت

 می تواند به عملکرد بهتر به ویژه در برداشت پسته کمک کند.وی باال بودن 
سطح آب در بند ریگ بخش کویرات آران و بیدگل را برای کاشت نخیالت 
مناسب ارزیابی کرد و گفت: مطالعات و بررسی ها بیشتر برای کاشت این 

محصوالت نیز در برنامه جهاد کشاورزی شهرستان و استان قرار گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون خبر داد
کاهش 40 درصدی تصادفات برون شهری در 

تیران و کرون
فرمانده انتظامی شهرس��تان تیران و کرون از کاهش ۴0 درصدی تصادفات 
فوتی در حوزه برون ش��هری در س��ال ج��اری در این شهرس��تان خبرداد.

محمدحسین باباکالنی اظهار کرد: میزان تصادفات فوتی در ۶ ماهه نخست 
امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل در حوزه برون شهری ۴0 درصد کاهش 
داشته است.وی افزود: همچنین میزان تصادفات خسارتی نیز در همین مدت 
در حوزه برون شهری 88 درصد کاهش اما تصادفات منجر به جرح پنج درصد 

رشد داشته است.
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان تی��ران و کرون ب��ه میزان تصادف��ات حوزه 
درون ش��هری نیز اش��اره و بیان کرد: تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در 
شش ماهه نخست امسال نسبت به س��ال گذشته به ترتیب بدون تغییر ، 11 

درصد و ۶۹ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: رفع نقاط حادثه خیز، کنترل پلیس و ارتقای فرهنگ ترافیک 
رانندگان و شهروندان در کاهش تصادفات نقش موثری داشته و همزمان با 
آغاز هفته ناجا طرح آموزش فرهنگ ترافیک و کاهش آسیب های اجتماعی 
در سطح شهرستان اجرا می شود.باباکالنی از افزایش بیش از 100 درصدی 
کشفیات مواد مخدر، رشد پنج درصدی کشفیات س��رقت و کاهش میزان 
سرقت در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: 
باندهای سارقین حرفه ای به دس��ت کارآگاهان آگاهی دستگیر شده اند که 

پرونده آن ها در حال بررسی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

تغییر الگوی کشت در آران و بیدگل موفق 
بوده است

بهره برداری 
از پروژه های 

شهری کهریزسنگ 
در عید غدیر خم
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زبان خوراكى ها

خبر

ــت.  ــم و غيرهم اس ــه دو نوع آهن ه ــود در موادغذايى ب ــن موج آه
ــت و فراورده هاى دامى يافت مى شود و منابع گياهى  آهن هم در گوش

(حبوبات و سبزيجات) داراى آهن غيرهم هستند.
ــخ به  ــه و رژيم درمانى در پاس ــش، متخصص تغذي دكتر پيام فرح بخ
ــود  ــوال كه آيا چاى باعث اختالل در جذب آهن غير هم مى ش اين س
ــا باعث اختالل  ــس از صرف غذا، صرف ــيدن چاى پ يا نه، گفت:  «نوش
ــود و جذب  ــع گياهى مى ش ــود در مناب ــن غيرهم موج در جذب آه

موادغذايى داراى آهن هم را دچار اختالل نمى كند».
ــذب موادغذايى داراى  ــوال درصد ج ــه توضيح داد: «معم وى در ادام
ــن  ــوع آه ــن ن ــت و اي ــد اس ــدود 15 درص ــدن، ح ــم در ب ــن ه آه
باكيفيت بوده و ارزش غذايى خوبى دارد، اما جذب آهن غيرهم موجود 
در سبزيجات بيش از 8-3 درصد نيست و كيفيت آهن هم پايين است. 
ــت،  ــاى بر جذب آهن غيرهم اس ــترين تاثير چ با توجه به اينكه بيش
ميزان جذب آن به قدرى نيست كه نگران كننده باشد و فرد را در معرض 

كم خونى فقر آهن قرار دهد».
اين متخصص تغذيه و رژيم درمانى در پاسخ به اين سوال كه جذب آهن 
در بدن تحت تاثير چه عواملى است، توضيح داد: «چاى حاوى پنى فنول 
و فيتات  است كه وجود اين تركيبات در آن، وقتى در مقادير و دوزهاى 
باال مصرف شود، با جذب عناصر دوظرفيتى مانند آهن، روى، كلسيم و 
منيزيم تداخل خواهد داشت و توصيه مى شود از نوشيدن چاى پررنگ 

پرهيز شود».
ــم مورد  ــن آهن ه ــه تامي ــد اينك ــا تاكي ــت ب ــش در نهاي ــرح بخ ف
ــى دارد، گفت:  ــت خاص ــد اهمي ــنين رش نياز بدن به خصوص در س
ــكالت والدين با كودكان شان در سنين  «با توجه به اينكه يكى از مش
پايين، عدم مصرف گوشت است، پيشنهاد مى شود والدين با راهكارهاى 
ــت  ــويق به مصرف انواع گوش ــب و تمهيدات الزم، كودك را تش مناس
ــيوع كم خونى در دختران  ــكال متفاوت كنند و از آنجا هم كه ش به اش
ــت تاكيد مى شود تناسب،  ــائل فيزيولوژيكى باالس و زنان به دليل مس
ــود و حتما درصورت  ــرف موادغذايى رعايت ش ــوع در مص تعادل و تن
ــاى درمانى الزم تحت نظر  ــاله جدى و اقدام ه تاييد كم خونى اين مس

پزشك متخصص صورت بگيرد».

طبق پژوهش جديد، مغز آن دسته از كودكانى كه به ورزش هاى هوازى 
ــرده تر و تنيده ترى نسبت  مى پرداختند، داراى بخش سفيدرنگ فش
ــتند و ورزش هوازى  ــمانى كمترى داش ــه آمادگى جس به كودكانى ك

انجام نمى دادند، بود.
ــناختى نظير حافظه  ــوول فعاليت هاى ش ــترى مغز، مس بخش خاكس
ــه آمادگى  ــه رابط ــت ك ــتين بار اس ــت. اما اين نخس ــرى اس و يادگي
ــورد ارزيابى  ــودكان م ــز ك ــفيد مغ ــش س ــوازى با بخ ــمانى ه جس

قرار گرفته است.
ــى  ــردارى DTI براى بررس ــيوه «تصويرب ــى از ش ــم پژوهش اين تي
بخش سفيدرنگ مغز اين كودكان استفاده كردند. در اين شيوه ميزان 
ــرار مى گيرد.  ــى ق ــدن آب در بافت هاى مختلف مورد بررس پخش ش
ــور داراى  ــد، بافت مذك ــر باش ــدن آب كمت ــزان پخش ش هر قدر مي
ــوب تر  ــه مطل ــه البت ــت ك ــر اس ــرده ت ــوده و فش ــترى ب ــر بيش فيب

شمرده مى شود.
ــر وضعيت  ــى نظي ــل مختلف ــه عوام ــى رابط ــه بررس ــگران ب پژوهش
ــى وجود  ــوغ و نيز بررس ــان بل ــواده، زم ــى خان ــادى و اجتماع اقتص
ــر سفيد مغز آنها  ناتوانايى هاى يادگيرى و يا بيش فعالى با وضعيت قش

پرداختند.
ــك پژوهش  ــال از ي ــال حاضر در دومين س ــى در ح اين تيم پژوهش
ــروع يك ورزش هوازى جديد  ــود كه ش ــاله است تا مشخص ش پنج س
ــط كودكان تا چه حدى مى تواند موجب تاثير مثبت بر روى قشر  توس

سفيد مغز آنها شود.
ــاى كوتاه مدت  ــه فعاليت ه ــان داده بود ك ــش از اين نش مطالعات پي
ــودكان تاثير  ــناختى ك ــالمت مغز و توانايى هاى ش و بلندمدت، بر س
ــى مبنى  ــواهد قبل ــر ش ــد در واقع ب ــه جدي ــن يافت ــذارد. اي ــى گ م
ــز  ــالمت مغ ــر س ــمى ب ــرك جس ــت ورزش و تح ــر مثب ــر تاثي ب

مى افزايد.

چاى باعث اختالل در جذب آهن 
غيرهم مى شود

تاثير ورزش هاى هـوازى 
بر افزايش يادگيرى كودكان

نكته ها

طب سنتى

ــن فصل  ــرما در اي ــروع س ــت و ش ــتان در پيش اس ــز و زمس فصل پايي
ــته  ــان تجديد نظر داش ــم غذايى م ــورد نوع رژي ــود در م موجب مى ش

باشيم.
باكاهش دماى هوا، بدن شروع به توليد گرما مى كند تا تعادل دماى بدن 

را حفظ كند. 
ــى ذخيره چربى و  ــدن دو راه را انتخاب مى كند كه يك ــدف ب براى اين ه
ــت.  ــوخت از طريق مصرف برخى مواد غذايى مقوى اس ديگرى تامين س
ــرما از اهميت بسيارى برخوردار  بنابراين توجه به رژيم غذايى در فصل س

است.
دكتر حسن اكبرى متخصص آسيب شناسى، محقق طب ايرانىـ  اسالمى 
درباره مزاج ها گفت: مزاج ها در هر فصل متغير است. مزاج فصل پاييز سرد 
ــت. در سن ميانسالى  ــتان سرد و تر اس و خشك است و مزاج فصل زمس
ــرد و خشك است و  ــالگى تا 60 سالگى) مزاج ها معموال س (از سن 40 س
ــن افرادى  ــت، بنابراي ــرد و تر اس ــال به باال) س ــن پيرى (از 60 س در س
ــتند، در فصل پاييز و افرادى كه در سن پيرى  ــالى هس كه در سن ميانس

هستند، در فصل زمستان بيشتر دچار مشكل مى شوند.
كنترل مزاج را در دست بگيريد

ــج در فصل پاييز  ــنتى در خصوص بيمارى هاى راي اين متخصص طب س
ــت، بنابراين  ــك اس ــرد و خش ــل پاييز معموال مزاج س مى گويد: در فص
بيمارى هاى پوستى مثل اگزما، ترك لب و اختالالت روانى مثل وسواس 

و افسردگى تشديد مى يابد.
ــود، بنابراين يكى از  ــت و اگزما در فصل پاييز بيشتر مى ش ــكى پوس خش
تمهيدات الزم براى افراد بين 40 تا 60 سال، چرب كردن پوست و استفاده 

از غذاهاى گرم و تر مثل آبگوشت و انواع آش و سوپ هاى سنتى است.
پوست، حساس ترين عضو پاييزى

ــد از روغن هاى طبع گرم  ــت حتما باي ــزود: براى چرب كردن پوس وى اف
ــاى حيوانى  ــن زنجبيل و روغن ه ــير، روغ مانند روغن زيتون، روغن س
مانند روغن كوهان شتر، روغن كرمانشاهى، روغن زرد و روغن گوسفندى 
ــلى، انجير،  ــت بره، تخم مرغ عس ــتفاده كنيد. همچنين مصرف گوش اس
ــير، پياز، زنجبيل و دارچين به بهبود اين بيمارى هاى فصلى  كشمش، س

كمك مى كند.
غذاهاى مناسب فصل برگ ريزان

اكبرى در خصوص رفع ترك لب عنوان كرد: افرادى كه در فصل زمستان 
كه مزاج اين فصل سرد و تر است دچار ترك لب مى شوند، توصيه مى شود 

ــاژ بدهند،  در هنگام خواب ناحيه اطراف ناف خود را با روغن حيوانى ماس
اين روش به تدريج موجب بهبود ترك لب مى شود و افراد باالى 60 سال 
به ويژه زنان بيشتر دچار ورم مفاصل و دست درد و پا درد مى شوند؛ بنابراين 
ــمى درد مفاصل و دردهاى  در چنين افرادى كه به بيمارى هاى روماتيس
آرتروزى دچار هستند، توصيه مى شود از موادغذايى گرم مثل آبگوشت، 
انواع سوپ و آش، هويج، انجير، كشمش، شيره انگور استفاده كنند و در هر 

دو فصل كمتر از آب سرد و بيشتر از آب گرم استفاده كنند.
يخ ساز يخچال را فراموش كنيد

ــربت ها  ــتفاده از ش ــت، اس ــد اس ــنتى معتق ــب س ــناس ط ــن كارش اي
ــران و دارچين براى  ــان، زعف ــد گل گاو زب ــنتى و گرم مانن و عرقيات س
ــت كه  ــيار موثر اس ــرد بس ــى در روزهاى س ــش بيمارى هاى فصل كاه
ــيره انگور و نبات  ــدن آنها از عسل، ش ــيرين ش ــود براى ش توصيه مى ش
ــيدن آب يخ  ــنگى از نوش ــود و حتى االمكان در صورت تش ــتفاده ش اس

خوددارى كنيد.
پاييز و زمستانى گرم با عرقيات گياهى

ــه عرقيات  ــد كرد: از جمل ــواص عرقيجات گرم تاكي ــوص خ وى در خص
ــراى تقويت بينايى  ــيار ب ــاره كرد كه بس گرم مى توان به عرق يونجه اش
ــاع، پونه و  ــار نارنج، نعن ــك، به ــت. همچنين عرق هاى بيدمش موثر اس
ــتند كه از ابتال به سرماخوردگى و  ــن از جمله عرق هاى گرمى هس آويش

بسيارى از بيمارى هاى ديگر جلوگيرى مى كنند.

كدو حلوايى يكى از منابع توليد ريزمغذى هاى حيات بخش در طبيعت است 
ــفابخش بسته بندى شده و در عين حال  كه با بيش از يكصد ماده مغذى و ش

براى حفظ زيبايى نيز بسيار مفيد است.
 اگر مثل اكثر زنان در سال خيلى به ندرت به ياد اين محصول جاليزى مى افتيد 
بايد بدانيد كه سرشار از خواص آنتى اكسيدانى است كه سالمت بدن را تقويت 

مى كند، در حفاظت از پوست موثر است و خاصيت بيمارى زدايى نيز دارد.
ــن زمينه  ــه اى تخصصى در اي ــار مقال ــى «وى دام» با انتش ــايت اينترنت س
ــدو حلوايى در زمينه  ــت تاكيد مى كنند كه ك گزارش داد: متخصصان پوس

مراقبت از پوست قدرتمند و بى نظير است.
ــى است كه  ــيد هاى قدرتمند آنتى هيدروكس اين گياه خوراكى حاوى اكس
ــلول هاى مرده پوست را برطرف كرده و  يك اسيد طبيعى در ميوه است و س
ــان مى كند. همچنين حاوى ويتامين A است كه به توليد  ــت را درخش پوس

سلول هاى پوستى جديد و نرم تر و جوان تر شدن اين بافت كمك مى كند.
كدو حوايى با داشتن غنى ترين ريزمغذى ها، مجهز به سالح هايى موثر براى 

مقابله با بيمارى ها است.
ــكا، در اين باره  ــرطان آمري ــتيتو ملى س ــر ويليام كلوور، متخصص انس دكت
ــتن مقادير باالى كاروتنوئيد30 درصد از  مى گويد: كدو حلوايى به دليل داش

بروز تمام انواع سرطان ها پيشگيرى مى كند.

ــاالى بتاكاروتن كه  ــودن مقادير ب ــى به دليل دارا ب عالوه بر اين كدو حلواي
ــه وفور  ــل هويج و كدو ب ــى رنگ مث ــبزى هاى نارنج ــا و س در ميوه ه

يافت مى شود، از پوست در برابر تشعشعات ماوراء بنفش محافظت 
مى كند و مصرف عصاره آن به طور روزانه حتى تاثير محافظتى 

كرم ضد آفتاب را افزايش مى دهد.
به عالوه عصاره كدو حلوايى اليه محافظى روى پوست در برابر 
ــتى ديگر مثل آلودگى هوا، استرس و  فاكتورهاى محيط زيس

دود سيگار ايجاد مى كند.
ــى  ــدو حلواي ــاى ك ــزارش، تخمه ه ــن گ ــاس اي ــر اس ب

ــر روى  ــار از عنص ــع سرش ــن كه مناب ــه دليل اي ب
ــتند،  ــگا 3 هس ــرب ام ــيدهاى چ و اس

ــاال برده و  ــز را ب ــارت و توان مغ مه
ــد بهتر  ــما كمك مى كنن به ش

ــد،  ــر كني ــريع تر فك و س
ذهن شما را تيزتر كرده و 
ــبب  ــال س ــن ح در عي
ــم  تــراكــ ــت  تقـويـ
ــتخوان هـــاى سالم  اس

مى شود.
ــيدهاى چرب موجود در  اس

اين محصول جاليزى همچنين 
در از بين بردن چين و چروك هاى پوست موثر است.

كدو حلوايى عالوه بر اين ها سرشار از ويتامين C است.
ــد:  ــان مى گوين ــن كارشناس                                    همچني

و                   ــت  پخ ــگام  هن ــه  ب ــر  اگ
ــن تخم  ــى از روغ پز اندك
ــتفاده كنيد،  كدو اس
در تقويت بهداشت 
ــدان  ــان و دن ده
شما و پيشگيرى 
ــيدگى  پوس از 
ــيار  دندان ها بس

موثر است.
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نقش ويتامين A  در سالمت بدن 

 آشنايى با خواص كدو حلوايى آشنايى با خواص كدو حلوايى

ــم و دمل  ــه، زرد زخ ــه بهبود آكن ــتعمال خارجى ب ــوارد اس ــن A در م ويتامي
ــاع (گشاد شدن) برخى از اعضاى  كمك مى كند، همچنين در معالجه نفخ و اتس
ــناس تغذيه گفت:  ــت. يك كارش ــت غده تيروئيد موثر اس بدن و افزايش فعالي
ــان بيمارى،  ــدن مدت زم ــن A در بدن موجب كوتاه ش ــى ويتامي دريافت كاف
ــد  ــود و براى رش ــا و اندام هاى بدن مى ش ــى بافت ه ــه خارج ــالم ماندن الي س

استخوان هاى محكم، پوست، مو، دندان ها و لثه هاى سالم ضرورى است.
 A ــازهاى ويتامين ــا قنبرى، اظهار كرد: در طبيعت موادى به نام پيش س پريس
ــت. بتاكاروتن تركيبى است كه در بدن  وجود دارد كه بتاكاروتن از آن جمله اس

شكسته شده و به ويتامين A تبديل مى شود.
ــت: ويتامين A يكى  ــاره به عملكرد ويتامين A گف ــناس تغذيه با اش اين كارش
ــيارى از فعاليت هاى  ــت كه نقش مهمى در بس ــيار مهم اس از ويتامين هاى بس
ــت بينايى، حفظ بافت هاى  ــد و نمو، كيفي حياتى بدن دارد. اين ويتامين در رش
ــى و همچنين  ــاى گوارش ــى اندام ه ــاى مخاط ــد اليه ه ــدن مانن ــى ب مخاط
در دستگاه ايمنى بدن و توليدمثل بسيار موثر است. ويتامين A در بدن به وسيله 

مواد حمل كننده پروتئينى، منتقل و به مكان هاى مورد نياز ارسال مى شود.
وى عنوان كرد: ويتامين A، ضد شب كورى و ضعف قوه بينايى است، در معالجه 
بسيارى از اختالالت چشمى موثر است و مقاومت بدن را در مقابل عفونت مجارى 

تنفسى افزايش مى دهد.
ــا در مواد غذايى  ــناس تغذيه افزود: ويتامين A به فرم اصلى خود تنه اين كارش
حيوانى موجود است و به مقدار زيادى در جگر و به ميزان محدودى در تخم مرغ 
ــازهاى  ــتند. پيش س ــات، منابع خوب ويتامين A هس ــير و لبني وجود دارد. ش
ــوند،  ــدن به ويتامين A تبديل مى ش ــى كاروتنوئيدها كه در ب ويتامين A يعن
ــبزى خوردن و اسفناج، در سبزى هاى  در سبزى هاى با رنگ سبز تيره مانند س
نارنجى رنگ مانند هويج و كدو حلوايى و ميوه هاى به رنگ نارنجى مانند پرتقال 

وجود دارد.
ــى از  ــت: يك ــدن گف ــن A در ب ــود ويتامي ــوارض كمب ــه ع ــاره ب ــا اش وى ب
ــود آن  ــت و كمب ــى اس ــالمت بيناي ــن A در س ــى ويتامي ــاى اساس نقش ه
ــد. ويتامين A در رشد نيز موثر  ــب كورى خواهد ش منجر به عارضه اى به نام ش
است و كمبود آن منجر به اختالل در رشد استخوان ها مى شود. همچنين كمبود 
ويتامين A در بدن موجب كاهش ايمنى در برابر عفونت و بروز كم خونى خواهد 
شد. همچنين به دليل تاثير آن در توليدمثل، كمبود آن منجر به عدم رشد مناسب 

جنين و سقط خود به خودى مى شود.
اين كارشناس تغذيه عنوان كرد: با توجه به تاثير ويتامين A بر حفظ بافت مخاطى، 
ــى،  ــتگاه گوارش در صورت كمبود اين ويتامين، بافت هاى مخاطى بدن كه دس
ــت مى كنند، تغيير  ــى، ادرارى و توليد مثل را از ورود ميكروب ها محافظ تنفس
ــرد. همچنين در اثر  ــرض عفونت قرار مى گي ــكل داده و در نتيجه بدن در مع ش
ــفاف خود را از دست داده و  ــم، حالت ش كمبود اين ويتامين، اليه مخاطى چش
ــديد،  ــوءتغذيه ش در صورت كمبود دريافت، به خصوص در كودكان مبتال به س
ــور ما كمبود آن تا اين حد مشاهده  كورى ايجاد مى شود كه خوشبختانه در كش

نمى شود.
قنبرى با اشاره به ميزان مصرف توصيه شده ويتامين A اظهار كرد: بهترين شيوه 
ــترده اى از ميوه ها،  ــن از منابع طبيعى و با خوردن طيف گس دريافت اين ويتامي
سبزى ها، حبوبات، دانه ها و غالت كامل است. ميزان توصيه شده مصرف ويتامين 
A براى كودكان بين 300 تا 600 ميكروگرم در روز، براى بزرگساالن بين 700 تا 
900 ميكروگرم، زنان باردار بين 750 تا 770 ميكروگرم و براى زنان شيرده 1200 

تا 1300 ميكروگرم در روز است.
ــن A در منابع حيوانى  ــن A گفت: ويتامي ــاره به منابع غذايى ويتامي وى با اش
مانند تخم مرغ، گوشت، شيرهاى غنى شده، پنير، خامه، جگر، قوه، ماهى كاد و 

روغن هاى ماهى هاليبوت موجود است. البته بايد توجه داشت كه همه اين منابع 
به جز شير كم چرب غنى شده با ويتامين A حاوى مقادير زيادى چربى اشباع و 

كلسترول است.
ــاى نارنجى و زرد  ــرد: ميوه ه ــع بتاكاروتن نيز عنوان ك ــاره به مناب قنبرى با اش
ــج، كدو تنبل،  ــبزيجاتى همچون هوي ــى، گريپ فروت و زردآلو و س مانند طالب
ــيرين و كدوى حلوايى از منابع بتاكاروتن هستند. ساير منابع  ــيب زمينى ش س
ــبزيجات تيره است.  ــتر انواع س ــفناج و بيش ــامل كلم بروكلى، اس بتاكاروتن ش
ــد ميزان بتاكاروتن  ــت كه هر چه ميوه و يا سبزى پررنگ تر باش بايد توجه داش
آن نيز بيشتر است. منابع گياهى حاوى بتاكاروتن بدون چربى و كلسترول هستند.
قنبرى گفت: مكمل هاى ويتامين A ممكن است با ساير داروها مانند داروهاى 
ــاى درمان  ــون (كومادين)، داروه ــاردارى، رقيق كننده هاى خ ــگيرى از ب پيش
ــاير داروها تداخل داشته باشد؛  ــرطان و س جوش (آكوتان)، داروهاى درمان س
ــورت  ــك مش ــا بايد با پزش ــن مكمل ه ــرف اي ــل از مص ــل قب ــن دلي به همي

شود.
ــرد: بهترين راه تامين  ــترين ميزان ويتامين A توصيه ك وى براى دريافت بيش
نيازهاى بدن به جاى استفاده از مكمل ها، مصرف مواد غذاى سالم و متنوع است. 
داشتن تغذيه سالم اصولى دارد كه چندان هم سخت نيست. بعضى اوقات براى 
ــرف آن را افزايش دهيد  ــت ميزان مص جذب و تامين يك ماده مغذى الزم نيس
بلكه كافى است مصرف مواد غذايى ديگرى كه موجب كاهش ميزان آن ويتامين 

مى شود را كاهش دهيد.
اين كارشناس تغذيه عنوان كرد: فرقى نمى كند كه گياهخوار يا گوشتخوار باشيد، 
سعى كنيد برنامه غذايى تان سرشار از سبزيجات سبز، زرد و ميوه هاى نارنجى رنگ 
باشد، به اين دليل كه اين ميوه ها و سبزيجات رنگى بيشترين ميزان بتاكاروتن و 

ديگر كاروتنوئيدها را به بدن مى رسانند.

ــاالى بتاكاروتن كه  ــودن مقادير ب ــى به دليل دارا ب عالوه بر اين كدو حلواي
ــه وفور  ــل هويج و كدو ب ــى رنگ مث ــبزى هاى نارنج ــا و س در ميوه ه

يافت مى شود، از پوست در برابر تشعشعات ماوراء بنفش محافظت 
مى كند و مصرف عصاره آن به طور روزانه حتى تاثير محافظتى 

كرم ضد آفتاب را افزايش مى دهد.
به عالوه عصاره كدو حلوايى اليه محافظى روى پوست در برابر 
ــتى ديگر مثل آلودگى هوا، استرس و  فاكتورهاى محيط زيس

دود سيگار ايجاد مى كند.
ــى  ــدو حلواي ــاى ك ــزارش، تخمه ه ــن گ ــاس اي ــر اس ب

ــر روى  ــار از عنص ــع سرش ــن كه مناب ــه دليل اي ب
ــتند،  ــگا 3 هس ــرب ام ــيدهاى چ و اس

ــاال برده و  ــز را ب ــارت و توان مغ مه
ــد بهتر  ــما كمك مى كنن به ش

ــد،  ــر كني ــريع تر فك و س
ذهن شما را تيزتر كرده و 
ــبب  ــال س ــن ح در عي
ــم  تــراكــ ــت  تقـويـ
ــتخوان هـــاى سالم  اس

مى شود.
ــيدهاى چرب موجود در  اس

اين محصول جاليزى همچنين 
در از بين بردن چين و چروك هاى پوست موثر است.

كدو حلوايى عالوه بر اين ها سرشار از ويتامين 
ــد:  ــان مى گوين ــن كارشناس                                    همچني

و                   ــت  پخ ــگام  هن ــه  ب ــر  اگ
ــن تخم  ــى از روغ پز اندك
ــتفاده كنيد،  كدو اس
در تقويت بهداشت 
ــدان  ــان و دن ده
شما و پيشگيرى 
ــيدگى  پوس از 
ــيار  دندان ها بس

موثر است.

عرقياتى كه در فصل سرما، 
ما را گرم مى كند
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دریچه

هنگامى که قرار بود امام)ره( تش��ریف بیاورند و ما در دانشگاه تهران تحصن 
 داش��تیم، جمعى از رفق��اى نزدیکى که با ه��م کار مى کردیم و همه ش��ان 
 در طول م��دت انقالب، نام و نش��ان هایى پی��دا کردند و بعض��ى از آنها هم 
 به ش��هادت رس��یدند،مثل شهید بهشتى، ش��هید مطهرى، ش��هید باهنر، 
آقاى هاشمى، مرحوم ربانى شیرازى، مرحوم ربانى املشى،با هم مى نشستیم 
و در مورد قضایاى گوناگون مش��ورت مى کردیم. گفتیم که امام، دو سه روز 
دیگر یا مثال ف��ردا وارد تهران مى ش��وند و ما آمادگ��ى الزم را نداریم. بیاییم 
 س��ازماندهى کنیم که وقتى ایش��ان آمدن��د و مراجعات زیاد ش��د و کارها 
از همه طرف به این ج��ا ارجاع گردی��د، معطل نمانیم. صحب��ت دولت هم 
در میان نبود. ما عضو ش��وراى انقالب بودیم و بعضى ه��م در آن وقت، این 
موضوع را نمى دانس��تند و حتى بعضى از رفقا ، مثل مرحوم ربانى شیرازى یا 
 مرحوم ربانى املشى، نمى دانس��تند که ما چند نفر، عضو شوراى انقالب هم 

هستیم. 
م��ا ب��ا ه��م کار مى کردی��م و صحب��ت دول��ت ه��م در می��ان نب��ود؛ 
 صحب��ت هم��ان بی��ت ام��ام ب��ود ک��ه وقت��ى ایش��ان وارد مى ش��وند، 
مس��وولیت هایى پیش خواه��د آمد. گفتیم بنش��ینیم براى ای��ن موضوع، 
یک س��ازماندهى بکنیم. س��اعتى را در عصر یک روز معین کردیم و رفتیم 
 در اطاق��ى نشس��تیم. صحبت از تقس��یم مس��وولیت ه��ا ش��د و در آن جا 

گفتم که مسوولیت من این باشد که چاى بدهم؛ همه تعجب کردند.
ای��ن، روحیه ى م��ن ب��وده اس��ت. البت��ه، آن حرفى ک��ه در آن ج��ا زدم، 
مى دانس��تم ک��ه کس��ى م��ن را ب��راى چ��اى ریخت��ن معی��ن نخواه��د 
ک��رد و نمى گذارن��د ک��ه م��ن در آن ج��ا بنش��ینم و چ��اى بری��زم؛ ام��ا 
 واقع��ا اگ��ر کار ب��ه این ج��ا مى رس��ید ک��ه بگویند درس��ت ک��ردن چاى 
 به عهده ى شماس��ت، مى رفتم عبایم را کنار مى گذاش��تم و آس��تین هایم 
را باال مى زدم و چاى درست مى کردم.این پیش��نهاد، تنها براى این نبود که 

چیزى گفته باشم؛ واقعا براى این کار آماده بودم.
  یعنى چه؟ چاى؟ گفتم: بله، من چاى درست کردن را خوب بلدم. 

با گفتن این پیشنهاد، جلس��ه حالى پیدا کرد. مى ش��ود آدم بگوید که مثال  
قس��مت دفتر مراجعات، به عهده ى من باش��د. تنافس و تعارض که نیست. 
 ما مى خواهیم ای��ن مجموعه را با همدیگ��ر اداره کنیم؛ ه��ر جایش هم که 

قرار گرفتیم، اگر توانستیم کار آن جا را انجام بدهیم، خوب است.

خاطره ی رهبر از
» مسوول درست کردن چای«
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گردشگری

طاق بستان مجموعه اى از س��نگ نگاره ها و سنگ نبشته هاى دوره  
 ساسانى اس��ت که در شمال غربى ش��هر کرمانش��اه در غرب ایران 

واقع شده است.
وجود کوه و چشمه در این مکان، آن را به گردشگاهى روح فزا تبدیل 

کرده که از زمان هاى دیرین تا به امروز مورد توجه بوده است.
طاق بستان در زبان بومى )کردى( طاق وسان گفته مى شود. 

سان به معنى سنگ است و به این ترتیب طاق بستان، طاق سنگى 
معنى مى دهد. 

این مجموعه در قرن سوم میالدى ساخته شده است. 
ش��اهان ساس��انى نخس��ت نواحى اطراف تخت جمش��ید را براى 
تراش��یدن تندیس هاى خود برگزیدن��د، اما از زمان اردش��یر دوم 
 و ش��اهان پس از او طاق بس��تان را انتخاب کردند ک��ه در بین راه 
 جاده  ابریش��م ق��رار داش��ت و داراى طبیعت��ى سرس��بز و پر آب 

بود.
طاق بستان شامل سنگ نگاره  تاج گذارى اردشیر دوم و دو طاق است 
 که طاق کوچک تر شاهپور دوم و سوم و طاق بزرگ تر خسرو پرویز 
را به تصویر کشیده است. در سمت راست طاق کوچک تر و در بیرون 
 از طاق، س��نگ نگاره اى تراشیده ش��ده که تاج گذارى اردشیر دوم 

را نشان مى دهد.
طاق بزرگ تر ب��ه پهناى 7/5 مت��ر، ارتفاع حدود 9 مت��ر و به عمق 
 6/5 متر؛ و طاق کوچک تر به پهناى 6 متر، به ارتفاع حدود 5 متر و 

به عمق 3/5 متر است.
شاهنشاهى ساسانى و یا ساس��انیان نام دودمانى ایرانى است که از 

سال ۲۲۴ تا 65۱ میالدى )۴۲7 سال( بر ایران فرمانروایى کردند.
 بنیان این شاهنشاهى یکپارچه را اردشیر بنا کرد. 

دودمان ساس��انى آخرین دودمان پیش از دوره اس��المى در ایران 
بودند. 

 شاهنش��اهان ساس��انى ک��ه ریشه ش��ان از اس��تان پ��ارس بود،
بر پهنه بزرگى از آسیاى باخترى چیرگى یافته، گستره فرمانروایى 
خود؛ کشور ایران )به پهلوى کتیبه اى a y r a n sh t r y ( را براى 
نخستین بار پس از هخامنشیان، یکپارچه ساخته و زیر فرمان تنها 

یک دولت شاهنشاهى آوردند.
پایتخت ایران در این دوره، شهر تیسفون در نزدیکى بغداد در عراق 

امروزى بود.

طاق بستان

  در چنین روزی

هجرت حضرت امام خميني)ره( از عراق 
 تحت فشار رژیم بعثي عراق 

)1357 ش(

 آغاز عمليات »ظفر 2« 
 در منطقه کرکوك عراق

)1366 ش(

 آغاز جنگ کریمه در اروپا 
 بين امپراتوري عثماني و روسيه 

)1853م(
پس از تبعید امام خمیني)ره( به نجف، ایش��ان باز هم فریادهاي حق طلبانه 
و ظلم ستیز خود را علیه رژیم، از طریق س��خنراني، ارسال پیام هاي کتبي و 
شفاهي به گوش ملت ایران مي رس��اندند و بدین وسیله ماهیت بیدادگري و 
فساد و وابستگي رژیم را افشا و آشکار مي ساختند. امام در حوزه علمیه نجف 
به تدریس فلسفه سیاسي حکومت اسالمي، تحت عنوان والیت فقیه، همراه 
با دروس فقه و اصول پرداختند و شاگرداني برجسته و هم فکر تربیت کردند. 
ثمره مجموعه این فعالیت ها، باعث آگاهي و رش��د سیاس��ي روزافزون همه 
اقشار، اعم از تحصیل کرده ها، روحانیان، بازاري ها، شهري ها، روستایي ها و... 
شد. از این رو، رژیم طاغوتي ایران، با اعزام هیاتي به بغداد و مذاکره با مقامات 
 عراقي، خواهان ایج��اد محدودیت براي ام��ام بود. تا آنجا که منزل ایش��ان 
در نج��ف، در دوم مهر ۱357 ش توس��ط نیروهاي امنیتي ع��راق محاصره 
 شد و رفت و آمدها، محدود و کنترل ش��د. پس از این که دولت بعثي عراق، 
رهبر کبیر انقالب اسالمي، حضرت امام خمیني را از فعالیت هاي سیاسي و 
مذهبي بر ضد رژیم شاه در کشور عراق منع کرد، ایشان نجف را به قصد اقامت 
در کشور کویت ترك کرد. اما دولت کویت براي حفظ روابط خود با رژیم شاه 
 از ورود امام به این کش��ور جلوگیري کرد. بنابراین امام پس از توقفي کوتاه 

در مرز بصره، به بغداد رفته و روز دیگر عازم پاریس شدند.

عملیات ظفر ۲، در تاریخ دوازدهم مهر ۱366ش، با رمز لبیک یا حسین)ع(،  
آغاز شد.

ای��ن عملی��ات در منطق��ه عملیات��ي ش��هر کف��ري در اس��تان کرک��وك 
ع��راق، ب��ه منظ��ور پاس��خگویي ب��ه ش��رارت هاي رژی��م بعث ع��راق در 
بمباران ش��یمیایي و ویران س��اختن روس��تاهاي کردنش��ین استان هاي 
 ش��مالي عراق و نی��ز با هدف انه��دام تاسیس��ات نظامي و اقتص��ادي عراق 

آغاز شد. 
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان، متش��کل از نیروي زمیني سپاه و لشکر 
9 بدر مجلس اعالي انقالب اس��المي عراق در نخستین س��اعات عملیات، 
ارتفاع��ات مهم منطقه را ب��ه تصرف خ��ود درآوردند و نیروهاي دش��من را 

متالشي کردند. 
9 ب��در ب��ا ی��ک مان��ور پرتح��رك، پ��س از  رزمن��دگان لش��کر 
قرارگاه ه��اي دش��من  س��نگین،  و خس��ارات  آوردن تلف��ات  وارد 
 راتص��رف ک��رده و جاده ه��اي مه��م منطق��ه را ب��ه کنت��رل خ��ود 

درآوردند. 
 همچنی��ن در ای��ن عملی��ات، ده ها دس��تگاه تان��ک و نفربر و س��الح هاي 

نیمه سنگین منهدم شد.

به دنبال ضعف امپراتوري عثماني و ترس از اعمال نفوذ روس��یه در آن کشور، در روز 
چهارم اکتبر ۱853م جنگ هاي کریمه میان قواي روسیه با نیروهاي دولت عثماني، 

فرانسه، بریتانیا و ساردني روي داد.
 علت اصلي ای��ن جنگ، اختالف روس��یه با فرانس��ه بر س��ر نواح��ي مقدس تحت 
 س��لطه عثماني در فلس��طین و نیز حف��ظ حقوق مس��یحیان امپرات��وري عثماني 

بود. 
پس از ورود قواي روس به ایاالت دور از مرکز دولت عثماني، سلطان عثماني در هشتم 

اکتبر ۱853 به روسیه اعالن جنگ داد.
شش ماه بعد انگلیس و فرانس��ه هم به کمک عثماني آمدند و قواي آن ها در سپتامبر 
۱85۴م به ش��به جزیره کریمه رسید. در این حال، جنگ س��ختي روي داد و تلفات 

بسیاري به دو طرف وارد آمد. 
س��رانجام این جنگ در س��ال ۱856م با شکس��ت روس��یه به پایان رس��ید و طبق 
 قرارداد صلح پاریس که در ۱856 منعقد ش��د، تمامیت ارض��ي دولت عثماني ظاهرا 

تامین شد. 
ه��ر چن��د از آن پ��س راه مداخ��الت بع��دي روس��یه، فرانس��ه و انگلس��تان را 
 در س��رزمین عثمان��ي ب��از ک��رد و اوض��اع، ب��ا روزي که جنگ ش��روع ش��ده بود 

فرقي نکرد.

 فاطم��ه )علیه��ا الس��الم( در ن��زد مس��لمانان برتری��ن و 
واالمقام تری��ن بانوى جهان در تم��ام قرون و اعصار مى باش��د. 
 ای��ن عقی��ده ب��ر گرفت��ه از مضامی��ن احادی��ث نبوى اس��ت. 
ای��ن طایفه از احادی��ث، اگر چ��ه از لحاظ لفظ��ى داراى تفاوت 
هس��تند، ام��ا داراى مضمون��ى واح��د مى باش��ند. در یک��ى 
از ای��ن گفتاره��ا )که البت��ه م��ورد اتف��اق مس��لمانان، اعم از 
ش��یعه و س��نى اس��ت(، رس��ول اکرم )صل��ى اهلل علی��ه و آله 
 و س��لم( مى فرمایند: »فاطمه س��رور زن��ان جهانیان اس��ت«. 
اگر چ��ه بنابر نص آیه ش��ریفه ق��رآن، حضرت مری��م برگزیده 
زن��ان جهانی��ان معرف��ى ش��ده و در ن��زد مس��لمانان داراى 
 مقام��ى بلن��د و عف��ت و پاکدامن��ى مثال زدن��ى مى باش��د 
و از زنان برتر جهان معرفى گش��ته اس��ت، اما او برگزیده ى زنان 
عصر خویش بوده است. ولى علو مقام حضرت زهرا )علیها السالم( 
تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نیست و در تمامى اعصار 

جریان دارد. 
 آیا م��ى دانس��تید ک��ه ن��ام حض��رت مری��م در ق��رآن آمده، 

ولى نام حضرت فاطمه سالم اهلل علیها در قرآن نیامده است.
 آنچ��ه از مجم��وع ای��ن روایات برداش��ت و تفس��یر مى ش��ود، 
آن اس��ت که در عالم قیامت، کس��انى که اهل بهش��ت هستند، 
 ب��ه دس��ت والی��ت، از آب آن ح��وض مطه��ر مى نوش��ند و 

مورد شفاعت واقع مى گردند و س��اقى آن حوض، امیرالمومنین 
علیه السالم است.

آنچ��ه در ذیل مى خوانید بخش��ى ازپرس��ش ها و پاس��خ هاى 
 آی��ت اهلل مظاه��رى در خص��وص حض��رت صدیق��ه طاه��ره 
 س��الم اهلل علیها اس��ت ک��ه درکت��اب »اندیش��ه ه��اى ناب« 

به چاپ رسیده است.
روای��ات متع��ددى در خصوص حوض کوثر ذکر ش��ده اس��ت. 
 ای��ن ح��وض بناب��ر آنچ��ه در روای��ت نب��ى مک��رم خط��اب 
به امیرالمومنین علیه الس��الم آمده اس��ت، تح��ت عرش الهى 
 ج��ارى اس��ت و توصیف��ات خاص��ه اى دارد که پیامب��ر مکرم 

صل اهلل علیه وآله بیان فرموده اند.
 س��اقى ح��وض کوث��ر، امیرالمومنی��ن علیه الس��الم اس��ت و 
حکم��ت ای��ن مس��اله آن اس��ت ک��ه اهل بهش��ت به وس��یله 
 والیت ک��ه هدایت تکوینى در دس��ت اوس��ت و واس��طه فیض 
بین خدا و مخلوق اس��ت، به بهش��ت مى روند و بدون ش��فاعت 
آن ب��زرگان و ب��دون راهنمای��ى و هدای��ت یافت��ن از مق��ام 
 والیت، ورود در بهش��ت ک��ه هم��ان مراتب قرب الهى اس��ت، 
ممک��ن نخواه��د ب��ود و چنانک��ه گفته ش��د، حقیق��ت کوثر، 
وجود مقدس حضرت زهرا س��الم اهلل علیها اس��ت ک��ه تطهیر 
 و تزکی��ه اه��ل بهش��ت، مره��ون آن وج��ود طاه��ره مطه��ره 

است.
 رابط��ه حضرت زه��را س��الم اهلل علیها با ش��ب قدر چیس��ت؟ 
 و اینک��ه م��ى فرماین��د: » کس��ى ک��ه فاطم��ه را درك ک��رد، 

شب قدر را درك مى کند« به چه معنا است؟
این گونه روای��ات  که در م��وارد دیگ��رى هم وارد ش��ده نظیر 
 آنک��ه فرم��وده ان��د: ش��ب نیم��ه ش��عبان، ش��ب قدر اس��ت، 
 به این معناس��ت که ش��ب قدر معهودکه در ماه مبارك رمضان 
واقع شده، موجب تقرب بندگان به خداى تعالى است و هرکس 
در آن شب، براى تقرب به خداوند سبحان تالش کند، به درجات 

قرب او دست خواهد یافت. 
همچنین متابع��ت از حضرت زهرا س��الم اهلل علیه��ا یا عبادت 
 در ش��ب نیم��ه ش��عبان، مث��ل ش��ب ق��در، موج��ب عنایت 

خاص الهى و مایه قرب او به خداوند تعالى است.
چرا نام حضرت مریم در قرآن آمده، ولى نام حضرت فاطمه سالم 

اهلل علیها در قرآن نیامده است؟
اوال صرف آمدن اس��م یک ش��خص در ق��رآن کری��م، فضیلتى 
نیس��ت؛ زی��را در قرآن اس��م ناصالح��ان و ناپ��اکان نی��ز آمده 
 اس��ت مثل ش��یطان، فرع��ون، ق��ارون، ابوله��ب و نظای��ر آن، 
و همچنین ن��ام همه انبی��اء و اولی��اء الهى هم در ق��رآن کریم 
 ذکر نش��ده و فق��ط ن��ام تع��دادى از انبی��اء در قرآن ش��ریف 

آمده است.
ثانیا از نظر ادبى، در برخى مواقع، نام کس��ى ی��ا مطلبى را ذکر 
کردن به شکل کنایه، رساتر و بهتر است، از این جهت نام مبارك 
امیرالمومنین على علیه السالم نیز در قرآن کریم تصریح نشده، 
ولى با کنایه به طور مکرر و متع��دد از آن حضرت و مقام والیت 
 و امام��ت آن بزرگ��وار و جانش��ینان و فرزندان ش��ان ذکر و یاد 

شده است. 
ن��ام مب��ارك حض��رت زه��را س��الم اهلل علیه��ا ه��م در قرآن 
 کری��م ب��ا عناوین��ى ذک��ر ش��ده اس��ت، از جمل��ه: »کوث��ر« 
ک��ه در عال��م ملک��وت، تجل��ى ح��ق تعال��ى اس��ت و در عالم 
 ناس��وت فاطمه زهرا س��الم اهلل علیها اس��ت و در عالم الهوت، 
آن ح��وض معهود اس��ت ک��ه بهش��تیان بای��د از آن بنوش��ند 
تا لیاقت بهش��ت را پی��دا کنن��د و ه��ر ک��س از آن، جرعه اى 
 بیاشامد، انسان کامل مى ش��ود؛ و از جمله » کلمه اهلل« در آیه: 
ِِّه َکلِماٍت ... ک��ه من�ظور، ان�وار عت�رت ط�اهره  َفَتلَّقى آَدُم ِمْن َرب
 است که بارزترین مصداق اَسماء الهى هس��تند و در میان آنان، 

نور حضرت زهرا از درخشندگى ویژه اى برخورداراست.
و ای��ن گون��ه ذکرک��ردن کنای��ى، ه��م از نظ��ر فصاح��ت و 
 بالغ��ت ادب��ى و حت��ى از جه��ات سیاس��ى و اجتماع��ى، 

بهتر است. 

مردم ایران چه نژادهایی دارند؟

 پیش از ورود و اس��تقرار آریای��ى ها،  نژاده��اى بومى اى در ای��ران زندگى 
مى کردند. از جمله این نژادها مى توان به نژادهاى مدیترانه اى،  استرالیایى،  
 نگرویى و حامى اشاره کرد. اقوام عیالمى،  کاسى،  لولویى،  کادوسى و تپورى 
از اق��وام مربوط به این نژاده��ا بودند. ورود اق��وام بیگانه مانن��د اقوام هند و 
 اروپایى،  سامى،  عبرى،  تورانى،  گرجى و چرکسى موجب افزایش تعداد نژادها 

در ایران شد.
  در حال حاضر ع��الوه بر اقوام��ى که به زبان فارس��ى صحبت م��ى کنند، 
گروه هاى نژادى دیگر از نظر زبانى که به آن تکلم مى کنند، به ش��ش دسته 

تقسیم مى شوند:
۱- ترکمنان: این مردمان بیش��تر در شمال استان خراس��ان و شرق استان 
مازندران زندگى مى کنند و از نظر ش��کل ظاهرى ش��بیه ب��ه مردم چین و 
 مغولس��تان هس��تند و در واقع از بقایاى مهاجمانى که پیش از این به ایران 
 حمله کرده اند،  هس��تند. ترکمنان ع��الوه بر اقامتگاه ه��اى دایمى، داراى 
خیمه هایى هستند که هنگام کوچ برپا مى کنند. طوایف مهم ترکمنان شامل 

کوکالن و یموت )شامل تیره هاى جعفرباى و اتاباى( مى شوند. 
 ۲- ت��رك زبانان: این مردمان در بیش��تر نق��اط ایران پراکنده اند و بیش��تر 
در منطقه آذربایجان زندگى مى کنند. ترك زبانان از شاخه هاى اصیل آریایى 
هستند که در طول تاریخ بر اثر آمیزش با ترکان عثمانى و تیره هاى گرجى و 

قفقازى تغییرات زیادى در زبان آنها ایجاد شده است.
تعداد زیادى ایالت ترك زبان وجود دارد که عبارتند از: قش��قایى،  ایل سون 
)شاهسون(،  ارسبارانى و خلخالى. برخى قشقایى ها را از طوایف مغول و برخى 
از طوایف قدیمى آس��یاى صغیر )خلج( مى دانند. اجداد قشقایى ها در ابتدا 

در قفقاز زندگى مى کرده اند.
 تیره هاى مهم قش��قایى عبارت از: کش��کولى،  دره ش��ولى و ش��ش بلوکى 

هستند. 
 قشقایى ها در فارس سکونت دارند. ایالت خمس��ه که در این ناحیه زندگى 
مى کنند اینانلو،  بهارلو و نفر هستند. ایالت ایل سون )شاهسون( و ارسبارانى 

و خلخالى ترك زبانان آذربایجان شرقى هستند.
 3-کردها : نژاد ک��رد که تعداد آنها حدود پنج میلی��ون نفر تخمین زده مى 
ش��ود در ایران،  عراق، ترکیه و قفقاز زندگى مى کنند. در ایران بزرگ ترین 
 مرکز تمرکز کردها اردالن است که شامل آذربایجان غربى و کردستان است. 
اکثر آنها پیرو مذهب تسنن هستند و زبان شان شاخه اى از زبان فارسى است 
که از تیره هند و اروپایى منشعب مى ش��ود. طوایف کرد عبارتند از: مکرى،  

گوران،  کلهر،  سنجابى،  قبادى، زعفرانلو و شادلو.
 ۴-لرها : لرها در غرب رش��ته کوه هاى زاگرس و جنوب کردس��تان زندگى 

مى کنند و بیش��تر پیرو مذهب تش��یع هس��تند. طوایف مهم لر عبارتند از: 
سگوند،  ممسنى،  لک، عشایر کهکیلویه و بویراحمد و بختیارى ها.

بختیارى ها ایالت کوچ کننده اى هستند که از نظر تعداد افراد کوچ کننده 
در ایران مقام اول را دارا هس��تند. بختیارى ها به دو ایل بزرگ هفت لنگ و 
چهارلنگ تقس��یم مى ش��وند. همچنین به چند تیره مانند دورکى، باباوى، 
راکى،  بختیارى وند، دنیاران، بانکى و ... تقسیم مى شوند. نژاد آنها مخلوطى 

از لرى و ترکى است.
  5-ع��رب زبانان: در خوزس��تان و س��واحل و جزایر خلیج فارس س��اکنند. 
اینان بر اث��ر مج��اورت با کش��ورهاى همس��ایه ع��رب زب��ان، پیوندهاى 
 ن��ژادى و زبان��ى با آن��ان دارن��د. از ایالت ع��رب مى ت��وان به بن��ى طرف، 
 بنى کعب، آل خمیس،  آل حمیر،  آل کثی��ر، صابیان،  بنى صالح و بنى تمیم 

اشاره کرد.
6- بلوچ ها: اگرچه بیش��تر بلوچ ها در بلوچستان ساکن هستند،  اما تعدادى 
از آنها نیز در سیستان، کرمان و کشور پاکس��تان زندگى مى کنند. بلوچ ها 
به ش��یوه هاى مختلف امرار معاش مى کنند. طوایف مه��م بلوچ عبارتند از: 
 یاراحمدزایى، میرعبدى، ناروی��ى، ریگى، مارانى و مرادان��ى. آنان از اعقاب 
بلوچ هاى باس��تانى براهویى هس��تند که بر اثر تهاجم آریایى ها، به جنوب 

شرقى ایران رانده شدند.

چرا نام
 حضرت فاطمه)س( 

در قرآن نیامده
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ــهر صنايع  ــزارى آيين ثبت جهانى اصفهان به عنوان ش  پس از برگ

دستى جهان با حضور مسووالن استانى و كشورى و مهمانان خارجى زاينده رود
نمايشگاه دايمى صنايع دستى اصفهان در طبقه چهارم ساختمان جهان نما افتتاح شد.

ــبت افتتاح نمايشگاه دايمى ــت خبرى با خبرنگاران به مناس ــيردل در نشس عباس ش
ــاختمان جهان نماى اصفهان اظهار داشت: نخستين   صنايع دستى در طبقه چهارم س
آثار كشف شده صنايع دستى در ايران به 800 تا يك ميليون سال پيش برمى گردد كه در 

حفارى هاى باستان شناسى در جوار رودخانه َكَشف رود در جنوب خراسان برمى گردد.
ــتى در جهان به ثبت رسيده است كه  ــته از صنايع دس وى با بيان اينكه تاكنون 366 رس
196 رسته آن در اصفهان وجود دارد  بيان داشت: اين امر به معناى آن است كه يك سوم

ــود و بر اين اساس به حق شايسته نام شهر   صنايع دستى جهان در اصفهان توليد مى ش
صنايع دستى جهان است.

انتخاب اصفهان از ميان شـش شـهر جهان به عنوان شهر صنايع دستى 
جهان

رييس اتحاديه صنايع دستى استان اصفهان با اشاره به اينكه در پاييز 92 در نشريه ويژه 
اين اتحاديه نام پايتخت صنايع دستى جهان را به كار برديم كه با مقاومت هايى نيز روبه رو 
شد ابراز داشت: در ادامه توانستيم اثبات كنيم كه اصفهان تنها گزينه براى اين عنوان است 
و بر اين اساس معاونت صنايع دستى پروپوزال مربوط به اين موضوع را به شوراى جهانى 
صنايع دستى ارائه داد و با اكثريت آراء اصفهان از ميان شش شهر كانديدا به نام شهر جهانى 

صنايع دستى برگزيده شد.
وى با بيان اينكه اين افتخار متعلق به همه هنرمندان ايران زمين است، ادامه داد: هنرمندان 
سراسر كشور بايد دست به دست هم دهند تا در سايه  رفافت و همدلى، كشور و هنر ايران 
زمين را به اوج برسانيم و اگر اين اتفاق رخ دهد ما مى توانيم متولى صنايع دستى باشيم و 

جشنواره هاى بين المللى را در اصفهان و يا هركجاى كشور برگزار كنيم.
هرتوريست به اندازه 11 بشكه نفت درآمد ارزى براى ايران دارد

شيردل با اشاره به اينكه همدلى هنرمندان صنايع دستى مى تواند صنعت توريسم كشور 
را متحول كند تصريح كرد: ما از نظر جاذبه هاى توريستى پنجمين كشور دنيا هستيم و 

به ازاى هر توريست كه وارد كشور شود  به اندازه  11 بشكه نفت درآمد خواهيم داشت.
ــران تاكيد كرد: ــور اي ــت هاى فرهنگى براى كش ــاره به ضرورت جذب توريس وى با اش

 بر اين اساس با برنامه ريز ى هاى اساسى مى توانيم چندين جشنواره بين المللى برگزار كنيم 
كه تعداد زيادى هنرمند و كلكسيونر از خارج از كشور را جذب كنند.

رييس اتحاديه صنايع دستى استان اصفهان با اشاره به اينكه تاكنون كمتر حراج مزايده اى 
در زمينه صنايع دستى در كشور برگزار شده است اظهار داشت: در حراج هاى دنيا بيشترين 

آثار مربوط به شرق و ايران است و اين امر نشانه ضرورت توجه بيشتر به اين امر است.
برگزارى حراج هاى صنايع دستى در اصفهان

وى اضافه كرد: بر اين اساس قرار است پس از افتتاح نمايشگاه دايمى صنايع دستى در طبقه 
چهارم ساختمان جهان نما حراج صنايع دستى به شكل تخصصى در اصفهان برگزار شود 

و برنامه هايى در اين ارتباط تدارك خواهد شد.
ــاره به اينكه در اصفهان بايد فراملى فكر كنيم گفت: نيازمند ساختارهاى  ــيردل با اش ش
جديدى هستيم كه پيكره صنايع دستى را حمايت و مشكالت سر راه را از ميان بردارد و 
بر اين اساس نيازمند قانون هاى جديدى هستيم كه دست ما را در عرصه بين المللى براى  
حمايت از حراج هاى بين المللى صنايع دستى و نمايشگاه هاى دايمى بين المللى اصفهان 

باز بگذارد.
منصور حافظ  پرست همچنين در ادامه اين نشست اظهار داشت: اهميت صنايع دستى 
زمانى بيشتر آشكار مى شودكه بدانيم اين صنعت هم متولى حاكميتى وهم متولى بخش 
ــكل توام دارد.وى با بيان اينكه بخش خصوصى متولى اتحاديه صنايع  خصوصى را به ش
دستى است افزود: هيات مديره اتحاديه در طول دو دوره گذشته تمام تالش خود را براى 
ساماندهى صنايع دستى هم در بخش اداره كردن و هم استانداردسازى اختيارى صنايع 

دستى همچون قلمزنى، خاتم و قلمكار و غيره به كار بست.
نائب رييس اتحاديه صنايع دستى استان اصفهان با اشاره به اينكه اتحاديه صنايع دستى با 
انجام اين كار به نحو احسن خود را به ساختار حكومتى و شهرى معرفى كرد ابراز داشت:

ــهر صنايع دستى جهان شهردار  ــاس فردا در مراسم ثبت اصفهان به عنوان ش  بر اين اس

اصفهان به عنوان نماينده مردم نصف جهان مفتخر به دريافت لوحى با اين عنوان مى  شود 
كه اين امر با تالش فعاالن عرصه صنايع دستى به دست آمده است.

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اينكه آموزش يكى از اركان اصلى خدمات 
ــت گفت: جوانهايى كه پس از آموزش موفق  به كسب تاييديه صنايع  ــتى اس صنايع دس
دستى شوند،گواهينامه مورد تاييد اين اتحاديه را دريافت و به مراكز فنى حرفه اى براى 

دريافت گواهى و بيمه معرفى مى شوند.
ــتى اصفهان كه براى بيمه  ــت با يادى از دكتر اديب معاون فقيد  صنايع دس حافظ  پرس
كردن هنرمندان تالش هاى زيادى به كار برد، ابراز داشت: اغلب  فعاالن اين عرصه از بيمه  
هنرمندان كه داراى خدمات بازنشستگى  است استفاده مى كنند و در زمينه بيمه تكميلى 
نيز قرارداد جديدى با شركت بيمه ايران براى خدمات درمانى و هزينه هاى جانبى بسته 

شده است.
ضرورت حذف ارزش افزوده از بيمه هنرمندان صنايع دستى

ــت كه تعرفه اين بيمه با احتساب9 درصد  وى اضافه كرد: مشكلى كه وجود دارد اين اس
ــع هيات مديره ــاس با نظر قاط ــد و بر اين اس ــزوده به 400 هزار تومان مى رس ارزش اف

 صنايع دستى بايد تالش شود تا ماليات اين بخش مشمول بخشودگى شود.
نائب رييس اتحاديه صنايع دستى استان اصفهان  در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان 
ــتى ايران به جهانيان الزم است ابتدا مردم خود  ــناخت صحيح صنايع دس اينكه براى ش
ايران به درستى اين صنايع را بشناسند ابراز داشت: صنايع دستى صنعتى پاك پر رونق و 
با كمترين سرمايه و با ارزش افزوده اى بسيار بيشتر از نفت است كه بايد مورد توجه بيشتر 

قرار گيرد.
وى با بيان اينكه كشورهاى دنيا به دنبال ساخت هويت فرهنگى حتى به شكل جعلى براى 
خود هستند تصريح كرد: كشور كره هويت فرهنگى ندارد اما اكسپوى راه ابريشم براى خود 
راه اندخته است درحاليكه همه مى دانند اين راه هيچ ارتباطى با كره ندارد؛ كشور قطر نيز 
ذات الحلق (ابزارى نجومى براى رصد) را در ورودى يكى از شهرهاى خود نصب كرده است 

در حاليكه در زمان ساخت اين وسيله قطر بيابانى بيش نبوده است.
ــيار بلند و  ــت كه ايران با قدمت تاريخى بس ــت گفت: همه اينها در حالى اس حافظ پرس
صنايع دستى چندهزارساله اى دارد كه از اين ارزش و هويت تاريخى غافل شده ايم و بايد 

بار ديگر به اصل خود برگرديم.
در بخش ديگرى از اين نشست اسداهللا شاه ميوه اظهار داشت: الزم است هنرمندان جوان 
ما در اين ارتباط بيانديشند كه چرا اصفهان به عنوان شهر جهانى صنايع دستى انتخاب 
شده است. وى  افزود: به يقين اين عنوان به دليل آثار ارزشمند گذشتگان و پيشكسوتان 
عرصه صنايع دستى است؛ اما آيا امروز نيز فعاليت  هنرمندان ما شايسته و مشابه ميراثى 

كه از گذشتگان به ما رسيده هست يا خير.
هنرمندان جوان هويت صنايع دستى را با توليد جنس  نامناسب خدشه دار 

نكنند
ــان درجه يك هنر خاتمكارى (معادل دكترى)  با  ــتى و داراى نش كارشناس صنايع دس
درخواست اينكه هنرمندان جوان بايد دقت كنند تا هويت صنايع دستى را با توليد جنس  
نامناسب خدشه دار نكنند تاكيد كرد: پيش از اين با توجه به كيفيت خوب صنايع دستى 
اين اجناس مانند سرويس چايخورى ميناكارى حتى در زندگى روزمره مورد استفاده نيز 
ــت كه به راحتى لبه  قرار مى گرفت؛ اما برخى ظروف ميناى امروزى به اندازه اى نازك اس

آن مى پرد.
وى با تاكيد بر اينكه هنرمندان خاتمكار اصفهانى نيز بايد براى موفقيت بيشتر اين هنر در 
دنيا تالش كنند از مواد بسيار با كيفيت ترى استفاده كنند، تصريح كرد: هم اكنون اجناس 
بسيار با كيفيتى در زمينه صنايع دستى توليد مى شود اما سخن من با افراد جوان تر اين 
ــه  ــت تا با بازبينى در كار خود صنايعى توليد كنند كه در دنيا همچون هميش عرصه اس
سرافراز باشيم. شاه ميوه ابراز داشت: تمامى تاكيدات و تالش ما براى اين است كه كيفيت 
خوب صنايع دستى اصفهان حفظ شود و در اين راستا آموزش هاى حرفه اى در اتحاديه

 صنايع دستى براى هنرجويان جوان انجام مى شود.

مجهزترين و كامل ترين مركز آموزشى،  ــى و درمانى بيمارى ام اس در زاينده رود پژوهش
خيابان باهنر، چهار راه آيت اهللا خادمى اول خيابان هدايت 

ــتانى و شهرى و جمعى از  اصفهان با حضور مسووالن اس
خيران در روز عيد سعيد غدير خم افتتاح شد.

ــره انجمن ام اس  ــيد حميد بحرينيان عضو هيات مدي س

اصفهان در اين مراسم ضمن تبريك به مناسبت عيد سعيد 
غدير خم اظهار داشت: خدا را شاكريم كه در اين روز عزيز 
و عيد شيعيان جهان اين مركز افتتاح شد و خيلى خدا را 
ــاكرم كه توفيق خدمت گذارى را به ما ارزانى داشت و  ش
اين توفيق نصيب هر كسى نخواهد شد و ما بايد با تالش و 

همت بسيار در خدمت بيماران ام اسى باشيم.
ــران زيادى ما را  ــداث اين مركز خي وى ادامه داد: در اح
ــكر كنم .  همراهى كردند كه در اينجا جا دارد از آن ها تش
همچنين آيت اهللا مظاهرى رييس حوزه علميه اصفهان و 
پسر بزرگوار و مرحومش سهم عمده ايى در راه اندازى اين 

مركز دارند كه قابل تقدير است.
ــت: قبل از احداث اين مكان تصميم  بحرينيان بيان داش
ــد تا مركزى راه اندازى كنيم كه بيمارى بر اين گرفته ش

 ام اس را از نظر علمى و پژوهشى مورد بررسى قرار گيرد 
كه خوشبختانه زمين اين مكان توسط عموى محروم بنده 
ــال گذشته روز عيد  محمد بحرينيان خريدارى شد و س

نيمه شعبان كلنگش به زمين زده شد.
ــان در پايان ــن ام اس اصفه ــره انجم ــات مدي عضو هي

ــد منان و همكارى   تاكيد كرد: اين مكان به يارى خداون
ــيده است، اما اين  ــيارى از خيران به بهره بردارى رس بس
ــد كه  ــبى مى باش مكان نياز به امكانات و تجهيزات مناس
خيران بايد در اين راه ما را يارى كنند. پس از صحبت هاى 
بحرينيان كليپى از مراحل ساخت مركز علمى و تخصصى 

ام اس به نمايش گذاشته شد.

ــه  ــن خيري ــل انجم ــر ، مديرعام ــادى ف ــعود اعتم مس
ــاب  ــز و اعص ــص مغ ــوق تخص ــه ف ــان ك ام اس اصفه
است  نيز پيرامون تاريخچه بيمارى ام اس توضيحاتى ارائه 
ــت: اين بيمارى به 400،500 سال پيش  داد و بيان داش
ــگ جهانى دوم  ــير صعودى پس از جن بر مى گردد كه س
ــورهاى اروپايى و آمريكايى رواج داشت  داشت كه در كش
ــورهاى ديگر ديده شد. وى ادامه داد:  و پس از آن در كش
ــال پيش در كشور ما  انجمن هاى بيمارى ام اس از 14 س
تشكيل شد و در اين زمينه انجمن ها و دانشگاه ها خوب 
ــن بانوان و دختر ــتر در بي عمل كردند، اين بيمارى بيش

 خانم هاى جوان يافت مى شود.
مسعود اعتمادى فر تصريح كرد: ما زمانيكه ديديم دختران 
شهرمان كه دخترهاى خودمان محسوب مى شوند به اين 
بيمارى دچار مى شوند خيلى ناراحت شديم، با آمدن در 
صحنه و تشكيل انجمن و با آموزش خوب، تشخيص اين 

بيمارى خيلى سريع و باالى 99 درصد شد.
مديرعامل انجمن خيريه ام اس اصفهان افزود: ايران تنها 
كشورى است كه تمام داروهاى بيمارى ام اس را داردكه 
ــارى خيلى براى ــاند كه مبارزه با اين بيم اين را مى رس

 حوزه بهداشت و سالمت اهميت دارد.
ــى ام اس  ــى و تخصص ــز علم ــت: مرك ــان گف وى در پاي
ــت و  ــان اس ــطح جه ــز در س ــن مرك ــان بهتري اصفه
ــگاه علوم  ــى و دانش ــاى داروي ــركت ه ــوكاران، ش نيك
ــات  ــى و خدم ــرويس ده ــراى س ــان ب ــكى اصفه پزش

ــار ما  ــد در كن ــى توانن ــى م ــه بيماران ام اس ــوب ب مطل
باشند.

ــخنران حميد صانعى قائم مقام دانشگاه علوم  آخرين س
ــانى كه در  ــكر از كس ــكى اصفهان بود كه ضمن تش پزش
افتتاح مركز علمى و تخصصى ام اس اصفهان سنگ تمام 
ــت: اصفهان يكى از شهرهاى كشور  ــتند بيان داش گذاش
ــترين آمار را در زمينه بيمارى ام اس دارد  ــت كه بيش اس
ــى اين بيمارى  اميدوارم با كمك خيران در بخش پژوهش

شناسايى شود.
ــاح مركز علمى و  ــحالى از افتت وى در پايان با ابراز خوش
ــگاه  ــت: بنده به عنوان نماينده دانش تخصصى ام اس گف
علوم پزشكى اصفهان در اينجا حمايت دانشگاه را از مركز 
علمى و تخصصى ام اس اعالم مى دارم. قبل از چيدن ربان 
افتتاحيه از خيرانى كه در احداث مركز علمى و تخصصى 

ام اس دخيل بودند تجليل به عمل آمد.
ــزار متر مربع  ــى ام اس اصفهان ه مركز علمى و تخصص
ــت،  ــده اس ــه در پنج طبقه احداث ش ــاحت دارد ك مس
ــت، در طبقه همكف ــالن اجتماعات  اس طبقه زيرين س

ــترى موقتى،  ــش هاى بس ــاى تخصصى، بخ  كلينك ه
ــتارى احداث شده است، طبقه  داروخانه تخصصى و پرس
ــى و مشاوره است، جلسات  اول مخصوص مركز توانبخش
ــاى مطبوعاتى در ــه ام اس و كنفرانس ه ــن خيري انجم

ــگاه و  ــوم پژوهش ــود.طبقه س ــه دوم برگزار مى ش  طبق
مركز آموزشى بيمارى ام اس است.

ــازمان صنعت، معدن  معاون امور بازرگانى س
ــكيل بازار ــان از تش ــتان اصفه ــارت اس و تج

ــان خبر  ــران در اصفه ــنگ اي  بين المللى س
ــاد ــد ايج ــادرات كاال نيازمن ــت: ص داد و گف

 زيرساخت خدمات است.
ــى آموزش كارگاه  در  ــرى   مجي ــد  محم

ــارت فرامرزى» در  ــادرات، واردات و تج  «ص
ــرد: معتقديم كه بايد  ــى، اظهار ك اتاق بازرگان
ــاخت خدمات صادرات در استان فراهم  زير س
شود، البته در اين راستا كميته سياست گذارى 
ــتاندارى تشكيل شده  و توسعه صادرات در اس
ــات خوبى در  ــت.وى بابيان اينكه تصميم اس
زمينه صادرات استان گرفته شده است، افزود: 
ــته بازار بين المللى سنگ ايران  در هفته گذش

در اصفهان با هدف عرضه بهتر سنگ فراورى به 
مشتريان خارجى تشكيل شد.

ــازمان صنعت، معدن و  معاون امور بازرگانى س
ــتان اصفهان با  تجارت استان تصريح كرد: اس
يك سوم واحدهاى سنگبرى كشور، قطب توليد 
ــود اما محصوالت  ــنگ فراورى تلقى مى ش س
توليدى آن در شهرك صنعتى محمود آباد كه 
ــتر محيطى كارگرى است عرضه مى شود  بيش
ــاخت خوبى براى تجارت و صادرات  كه زير س

ندارد.
مجيرى با  اشاره به اهميت كاهش هزينه هاى 
ــل و ... ادامه داد: البته  صادراتى مثل حمل و نق
ــتان نجف اباد  ايجاد پايانه صادراتى در شهرس
ــعه صادرات استان در حال  نيز در كميته توس

بررسى است.
ــق  ــس از تواف ــرد: پ ــان ك ــر نش وى خاط
ــركتهاى تجارى از اروپا  ــتر ش ــته اى بيش هس
ــدند و البته اكثر  ــياى ميانه وارد ايران ش و آس
ــب  ــتان اصفهان را براى تجارت مناس آنها اس
ــزى خوبى در اين زمينه ديدند و بايد برنامه ري

 انجام شود.

ــتان اصفهان گفت:  مديركل حج و زيارت اس
ــان  امروزاز  ــاج اصفه ــتين كاروان حج نخس
ــتى اصفهان وارد  طريق فرودگاه شهيد بهش
ــج جان باخته  ــود و هم چنين پيكر پن مى ش
ــان منتقل ــه اصفه ــه زودى ب ــا ب حادثه ِمن

 مى شود.
ــنيم ،  ــدى در گفت وگو با تس ــى زاه غالمعل
ــاج اعزامى از  ــون آخرين وضعيت حج پيرام
ــتان اصفهان به مكه مكرمه اظهار داشت:  اس
نخستين كاروان حجاج اصفهان صبح  امروزاز 
ــى حادثه منا  ــه اصفهان ــر پنج جان باخت پيك
ــى به زودى به  ــس از انجام مراحل قانون نيز پ

اصفهان منتقل و ويژه برنامه استقبال و تشييع 
و انتقال اين پيكرها به شهرستان هاى مربوط 
برگزار مى شود كه  چهارپيكر متعلق به حجاج 
شهرضا و يك پيكر متعلق به شهرستان بوئين 

ميان دشت است.
ــتان اصفهان ــارت اس ــج و زي ــركل ح مدي

 تصريح كرد: كاروان هاى مدينه اول اصفهان 
ــه دوم از 22 تا 25  ــر و مدين ــا 15 مه از 12 ت
ــه پيكر  ــوند ك ــان مى ش ــاه وارد اصفه مهرم
ــتان حجاج نيز پس از انتقال به تهران به اس

 منتقل مى شوند.
مديركل حج و زيارت استان اصفهان بيان كرد: 
همان طور كه سازمان حج و زيارت اعالم كرد 
براساس آخرين آمار از مجروحان حادثه منا 
همه مفقودين اين حادثه فوتى اعالم شدند كه 
بر اين اساس اصفهان 26 فوتى و يك مجروح

 دارد.
ــن فالحى تنها مجروح اين حادثه بوده  محس
ــهرضا، حبيب اهللا احمدى و  و احمد اميرى ش
ــيد ابراهيم مير حسينى مجروح و ترخيص  س

شده اند.

ــد از نظر  ــدان  ما باي ــت: هنرمن ــان زادهوش گف عدن
اقتصادي تامين شوند و وجود نمايشگاه ها و جشنواره ها 
ــود؛  باعث تامين مالي و عرضه فرهنگي براي همه ش
شوراي شهر اصفهان نيز هفته گذشته مصوبه اي را در 
اين رابطه داشته است و ان شاء اهللا بتوانيم با مصوبه هاي 

بهتر باعث ارتقاي صنايع دستى اصفهان شو   يم.
ــه توليدات هنري  ــوش با بيان اينك دكتر عدنان زاده
اصفهان نه تنها در سطح كشور بلكه در تمام دنيا قابل 
عرضه است، اظهار كرد: اصفهان به دليل برخوردارى از 
هنرمندان شاخص و چهره هاى جهانى در اين زمينه، 
اين ظرفيت را دارد كه هنر خود را نه تنها در ايران بلكه 

در تمام جهان عرضه كند.
ــتگي كه بين  ــاد و همبس ــا توجه به اتح وى افزود: ب
ارگان هاي مختلف در زمينه صنايع دستى وجود دارد، 

آينده درخشانى را در اين عرصه پيش رو داريم.
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به برنامه هاى 

هفته صنايع دستى گفت: مديريت شهرى اصفهان با 
ــيار خوبى كه با حوزه هنرى دارد، يكي از  همكارى بس
طبقات ساختمان جهان نما را به صورت تقريبا رايگان 
به صنايع دستي اختصاص داده تا آثار هنرى اصفهان 
ــطح  ــورمان و در س ــش به مردم عزيز كش بيش از پي
جهانى معرفى شود. زادهوش با بيان اينكه شهرداري 
ــت اما امتياز دهنده  كمك كننده و تسهيل كننده اس
ــگاه، به مدت يك سال  ــت، ادامه داد: اين نمايش نيس
ــهرى براى  ــوى مديريت ش بدون هيچ هزينه اى از س
بحث صنايع دستى اهدا شده و ان شاء اهللا بازهم تمديد 
ــا بايد از  ــرد: هنرمندان  م ــد.وى تصريح ك خواهد ش
ــوند و وجود اين نمايشگاه ها و  نظر اقتصادي تامين ش
ــنواره ها باعث تامين مالي و عرضه فرهنگي براي  جش
ــهر اصفهان نيز هفته گذشته  ــوراي ش همه شود؛ ش
ــت و ان شاء اهللا  ــته اس مصوبه اي را در اين رابطه داش
بتوانيم با مصوبه هاي بهتر باعث ارتقاي صنايع دستى 
اصفهان شويم.اين عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان 
ــان كرد: هرچه صنايع دستي بهتري عرضه  خاطرنش
ــت و هرچه  ــگري بهتري خواهيم داش كنيم، گردش
ــيم، خريد بيشتري  ــته باش ــگرى بهترى داش گردش
ــت كه با  ــي اس ــد پازل ــا مانن ــود و اينه ــام مي ش انج
ــادي را به دنبال ــوند و رونق اقتص ــل مي ش هم تكمي

 دارد.

ــهر ــان به عنوان ش ــه انتخاب اصفه ــت ك ــن اس ــاون رييس جمهور گفت: روش مع
 صنايع دستى و تبريز به عنوان شهر جهانى فرش اتفاق بزرگى است، زيرا تنها در دنيا 

تاكنون فقط 11 شهر را به عنوان شهر صنايع دستى انتخاب شده اند.
 مسعود سلطانى فر ظهر در آيين بزرگداشت «اصفهان؛ شهر جهانى صنايع دستى»، 
ــراى حضور در  ــردم خون گرم اصفهان ب ــت: از اصحاب فرهنگ و هنر و م اظهار داش
ــتى، تشكر مى كنم؛ همچنين اين  آئين بزرگداشت اصفهان، شهر جهانى صنايع دس
ــووالن ميراث فرهنگى و رييس شوراى جهانى اتفاق حاصل زحمات چندين ماه مس

 صنايع دستى در آسيا و اقيانوسيه است.
وى تصريح كرد: با تالش مسووالن در سازمان صنايع دستى موفق شديم كه دركنار 
ــراث فرهنگى و  ــر و اميد در حوزه مي ــتاوردها و موفقيت هاى بزرگ دولت تدبي دس

صنايع دستى به اين توفيق بزرگ دست پيدا كنيم.
ــهر  ــه انتخاب اصفهان به عنوان ش ــت ك ــن اس معاون رييس جمهور بيان كرد: روش
ــت ؛ زيرا تنها در  ــهر جهانى فرش اتفاق بزرگى اس صنايع دستى و تبريز به عنوان ش
ــتى انتخاب شده اند؛ اكنون اين  دنيا تاكنون فقط 11 شهر به عنوان شهر صنايع دس
ــبب كسب عنوان كلى  دوكانون بزرگ علم وفرهنگ و ادب در با خلق آثارى بديع س
صنايع دستى جهانى براى ايران شدند. وى با بيان اينكه اصفهان شايستگى اين عنوان 
را دارد، خاطرنشان كرد: تبديل شدن اصفهان به پايتخت صنايع دستى عالوه بر جنبه 
ــار توليد و ترويج هنر در ايران، پا  ملى ارزش هاى جهانى نيز دارد كه هنرمندان در كن
از مرزهاى كشور فراتر گذاشته و در ديگر كشورهاى جهان هنر اصفهان را به جهانيان 
ــود براى اينكه هنرمندان ديگر كشورها براى  ــرايطى فراهم ش بياموزند؛ البته بايد ش
ــلطانى فر تصريح كرد:  ــاهده اين آثار به اين شهر بيايند. س استفاده از تجربيات و مش
تورهاى گردشگرى شهر اصفهان ديگر تنها براى آثار تاريخى نيست، بلكه بايد تورهايى 
براى بازديد صنايع دستى گذاشته شود و از اساتيد اصفهان مى خواهيم به ديگر كشورها 
سفر كنند و ضمن انتقال تجربيات خود تجربيات جديدى نيز كسب كنند و زينت اين 
ــد. وى با بيان اينكه دولت تدبير و اميد موفق به ثبت  مرز و بوم در خارج از كشور باش
سه اثر بزرگ در دو سال اخير شده  است گفت: همانطور كه مى دانيد بر اساس قوانين 
يونسكو هر كشور در سال تنها يك مرتبه مى تواند شهرى را ثبت جهانى كند اما با توجه 
به سهميه سوخته اى كه ما داشتيم، توانستيم در سال 2014 شهر سوخته در كابل و در 

سال 2015 شهر تاريخى شوش و روستاى ميمركرمان را در يونسكو به ثبت برسانيم.
ــال آينده تعداد ثبت ها را به  ــت: در نظر داريم در س معاون رييس جمهور اظهار داش
ــال 2007 محدوديت هايى  ــيم؛ با توجه به اينكه از س ــته باش صورت زنجيره اى داش
ــب يك اثر ــور را در قال ــم 11 قنات بزرگ كش ــد، بايد بتواني ــته ش براى ثبت گذاش
 به ثبت برسانيم. سلطانى فر با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد 3 اثر محموله تاريخى به 
ايران بازگردانده شد، افزود: به طور قطع در آينده و در مناسبت هاى مختلف قدم هاى 
بزرگ ترين را بر مى داريم و تالش مى كنيم كارگاه هاى مختلف هنرى را حمايت كنيم تا 
توانسته باشيم در اين راه خانواده صنايع دستى را يارى كرده و شرايط را بهبود بخشيم. 
وى خاطرنشان كرد: از 460 رسته ثبت شده در آثار جهانى حدود 360 رسته متعلق 
ــت و اين افتخار را داريم كه در 2 سال گذشته حدود 2/5 برابر رشد  به كشور ايران اس
جهانى در بخش گردشگرى رشد داشته باشيم، بر اساس آمار رشد گردشگرى جهانى 

4/6 درصد در آسيا 5 درصد و اين آمار در ايران 12 درصد است.

معاون رييس جمهور در اصفهان:

نام اصفهان در كنار 11 شهر صنايع دستى 
جهان به ثبت رسيد 

در اصفهان صورت گرفت؛
افتتاح مجهزترين 

مركز تخصصى
 ام اس 

بازار بين المللى سنگ 
ايران در اصفهان

 ايجاد شد

مديركل حج و زيارت اصفهان:

 بازگشت پيكر پنج
 جان باخته اصفهانى 

حادثه منا

شوراى شهر اصفهان از 
صنايع دستى حمايت  

مى كند

به زودى؛

حراج بزرگ بين المللى  صنايع دستى در اصفهان
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 مرب��ی تیم ملی کش��تی فرنگی می گوی��د حضور مه��دی علیاری در
 س��نگین وزن اش��تباه ب��وده و در اردوه��ای جدی��د دوب��اره در وزن

 98 کیلوگرم دعوت شده است.
رسول جزینی درباره شرایط تیم ملی کشتی فرنگی در آستانه تشکیل 
اولی��ن اردو پس از روی کار آمدن محمد بنا اظهار کرد: این اردو صرفا 
جهت محک زدن نفرات تیم ملی و هماهنگی های هرچه بیش��تر میان 
کادر فن��ی و کش��تی گیران خواهد بود و در اردوی بع��د احتمال دارد 
 کس��انی ک��ه از قلم افتادند و ی��ا فعال در آمادگی مطل��وب قرار ندارند

 دعوت ش��وند. از آنجا که رقابت های کسب سهمیه المپیک پشت سر 
هم قرار دارد باید با یک برنامه ریزی مناسب به جلو حرکت کنیم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: خدا را شکر اوضاع خوب است؛ اما 
باید کار را ش��روع کنیم تا ببینیم آیا همان طور که می گویند ش��رایط 
هس��ت یا نه. البته نمی خواهم بگویم حرف تا عمل فاصله دارد ؛اما باید 

کار را شروع کنیم و ببینیم اوضاع چطور پیش می رود.
 وی درب��اره عل��ت عدم دعوت از محس��ن حاجی پ��ور، فرنگی کار وزن 
59 کیلوگ��رم تیم مل��ی و نفر انتخاب��ی این وزن گفت: من مس��وول 
 س��بک وزن ه��ای تیم ملی نیس��تم و خیلی نس��بت به ش��رایط آن ها 
 ش��ناخت ن��دارم. ترجی��ح می ده��م بیش��تر روی س��نگین وزن ه��ا 
 کار کن��م اما قطعا مواردی بوده و صحبت های��ی میان بنا و حاجی پور 
صورت گرفته است و فکر نمی کنم محرومیت وی به دلیل بی انضباطی 

در سفر به آمریکا و یا این گونه از مسایل باشد.
جزینی درباره بازگش��ت مهدی علیاری به وزن 98 کیلوگرم نیز گفت: 
او کش��تی گیر این وزن اس��ت و بردن او به س��نگین وزن مسابقه های 
جهان��ی یک اش��تباه بزرگ ب��ود. هرچقدر هم یک کش��تی گیر خوب 
 باش��د؛ اما باز هم ش��رایط فوق س��نگین بس��یار خاص اس��ت و فقط 
یک فوق سنگین می تواند در این وزن کشتی بگیرد. حتی یک فوق سنگین 
 درجه 5 نیز می تواند مقابل یک کش��تی گیر سنگین وزن درجه یک به 
 برتری برس��د. بردن علیاری به س��نگین وزن هم ب��رای او و هم برای

 تیم ملی در مس��ابقه های جهانی ضرر داش��ت و اگر نمی رفت بس��یار 
بهتر بود.

وی افزود: حتی نوری هم می توانس��ت در مس��ابقه های جهانی حداقل 
برای ایران س��همیه بگیرد. واقعا حق او بود که به آمریکا اعزام ش��ود. 
اگر حساب دو دو تا چهار تا می شد، مشخص بود که نوری می توانست 
حداقل برای ایران سهمیه المپیک را به دست بیاورد و در بدترین حالت 
به این موفقیت می رسید.مربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که پس 
با این ش��رایط وضعیت سنگین وزن های تیم ملی نیز در شرایط خوبی 
نیست و کادر فنی چه راه کاری برای این مشکل اندیشیده است گفت: 
اتفاقا بر خالف این نظر معتقدم بشیر باباجان زاده هنوز پتانسیل باالیی 
دارد و می تواند حتی به مدال المپیک هم دس��ت یابد. این ها کمی رها 
ش��ده بودند و این قابلیت و پتانسیل را دارند که می توانند به موفقیت 
 برسند. اگر در مسیری که برای آن ها تعریف کرده ایم حرکت کنند قطعا 

مدال المپیک دور از دسترس نخواهد بود.
 جزین��ی درب��اره حض��ور قاس��م رضای��ی و مه��دی علی��اری در وزن

 98 کیلوگ��رم و اینک��ه این موض��وع کار کادر فنی تی��م ملی را برای 
انتخاب نفر نهایی تیم ملی مقداری با مشکل مواجه می کند ،خاطرنشان 
 ک��رد: ما زمانی ه��م امیر علی اکبری و مرحوم باب��ک قربانی را به طور

 هم زمان در یک وزن داشتیم به طوری که اگر این دو در دنیا کشتی 
 می گرفتند یکی اول و دیگری دوم می شد؛ اما به هر حال این خاصیت 
 برخی اوزان اس��ت و نش��ان می دهد ک��ه هر کدام که انتخاب ش��وند 

مدال المپیک قطعی خواهد بود.
 مرب��ی تیم ملی کش��تی فرنگی درب��اره برگزاری رقابت ه��ای انتخابی 
تی��م ملی و اینکه گفته می ش��ود محم��د بنا به غیر از وزن س��وریان 
ب��ا برگ��زاری رقابت های انتخابی در س��ایر اوزان موافقت کرده اس��ت 
گف��ت: اینکه برخی می گویند بنا در طول چند س��الی که در س��مت 
س��رمربی گری تیم ملی بوده قانون انتخابی را رعایت نمی کرده اس��ت 
 صح��ت ندارد چ��را که او از همه نفراتی که فک��ر می کرد می توانند در 
تیم ملی حضور پیدا کنند و شایستگی این کار را دارند را در مسابقه ها 
و تورنمنت ه��ای مختل��ف مورد آزمایش قرار م��ی داد و هیچ وقت این 
نبوده که کشتی گیری بدون هیچ معیار و فیلتری وارد تیم ملی شود.

وی تاکی��د کرد: مطمئن باش��ید س��وریان ه��م هیچ تفاوتی با س��ایر 
کشتی گیران نخواهد داشت و شاید با نفراتی مثل حاجی پور و نوربخش 
به طور مس��تقیم کش��تی نگیرد؛ اما مطمئنا فیلترهایی خواهد بود که 
او باید از آن ها عبور کند. س��وریان هم مانند س��ایرین اس��ت و از این 
 قاعده مس��تثنی نیست. پیش از این هم در مسابقه های جهانی ترکیه،

محم��د بنا س��وریان را همراه تیم ملی به مس��ابقه ها نب��رد؛ چرا که او 
نتوانسته بود رضایت کادر فنی را جلب کند.
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سیری در دنیای ورزش

 هیچ کشتی گیری بدون معیار
 واردتیم ملی نمی شود

صمد نیکخواه بهرامی در صفحه اینس��تاگرام ش��خصی خود درگذشت 
هادی نوروزی را تس��لیت گفت. س��تاره بسکتبال کشورمان این چنین 
نوش��ت: خانواده نوروزی یک فرزند، یک پدر را از دس��ت داد ولی ملت 
ای��ران، ورزش ای��ران یک قهرمان با اخالق را از دس��ت داد، قهرمان از 

یادها فراموش نخواهی شد.

لنز دوربین

ورزش ایران یک قهرمان را از دست داد

هم��ان طور ک��ه چند س��ال پیش م��رگ دلخراش 
دروازه ب��ان وق��ت تی��م مل��ی آلم��ان و خودکش��ی 
تکان دهن��ده داور بوندس��لیگایی فوتبال این کش��ور 

را ب��ه فکر فرو برد، ش��اید بد نباش��د 
که درگذش��ت ناگهان��ی و ناباورانه 
کاپیتان س��ی  ساله پرطرفدارترین 
تی��م ایران هم اهالی فوتبال ما را 

به تاملی جدی وادارد.
در می��ان خیل ابراز تاس��ف ها و 

تاثرهای اهال��ی فوتبال در 
اولین س��اعات پس 

انتش��ار خبر  از 
باورنکردنی 

م��رگ هادی 
نوروزی 

یک 

نقل قول از منصور ابراهی��م زاده جلب توجه می کرد. 
ای��ن مرب��ی اصفهان��ی در پیام��ی به ای��ن بهانه تلخ 
یادآور ش��د که بیشتر مردم، تنها جنبه خوب زندگی 
فوتبالیست ها که همان درآمد باالست را می بینند 
و معموال به وجه ناخوش��ایندتر آن که تحمل 
مداوم فش��ارهای س��نگین روحی و جسمی 

است ،بی توجهند.
ابراهیم زاده ظاهرا اولین کس��ی اس��ت که 
م��رگ ناگهانی کاپیتان پرس��پولیس را به 
فشارهای ش��دید روحی نس��بت داده که 
احتماال هادی نوروزی در واپسین ماه های 
عمرش تجربه کرده است. شاید از بخت بد 
این بازیکن 30 س��اله بابُلی ب��ود که او پس 
از هف��ت فص��ل عضویت در پرس��پولیس 
درس��ت زمانی بازوبند کاپیتانی این 
تی��م پرطرفدار را صاحب ش��د 
که قرمزها بدترین ش��روع 

ش��ان  تاری��خ 

در لی��گ برتر را تجربه نمودند. قابل تصور اس��ت که 
در ای��ن ش��رایط نوروزی ب��ه عن��وان بازیکنی که در 
کس��وت کاپیتان جلوتر از سایرین وارد زمین می شد، 
 در هفته های اخیر مس��وولیت و به تبع آن فش��ار به 
 مرات��ب س��نگین تری را نس��بت به همبازی��ان خود 
تجربه کرده باشد.درگذشت ناگهانی هادی نوروزی یک 
مورد اس��تثنایی در فوتبال جهان نیست و نمونه های 
 مشابه آن پرشمارند. چهار سال پیش بود که خودکشی
  باب��ک رفعتی، فوتبال آلمان را در یک ش��وک بزرگ

 فرو برد. این داور ایرانی تبار که ظاهرا زندگی شخصی 
و کاری خوبی داشت دیگر تاب انتقادهای بی رحمانه ای 

س��وی  از  هواداران و رسانه های آلمانی ک��ه 
نح��وه  قضاوت��ش در بوندس��لیگا ب��ه 

می ش��د را نی��اورد و در 
 یک روز پاییزی در هتل 
دس��ت  اقامت��ش  مح��ل 
ب��ه خودکش��ی زد ک��ه اگ��ر 
همکارانش به موقع نرسیده بودند 

اتفاق به مراتب غم انگیزتری رقم می خورد.
دقیقا دو س��ال قب��ل از جنجال خودکش��ی نافرجام 
رفعت��ی در همان فوتبال آلمان ی��ک اتفاق به مراتب 
خیل��ی تکان دهنده ت��ر هم رخ داده بود ک��ه در زمان 
خ��ود بح��ث فش��ارهای روحی ب��ر اهال��ی فوتبال را 
 در ای��ن کش��ور حس��ابی داغ کرد و آن خودکش��ی 
تراژی��ک روبرت انکه ب��ود. دروازه ب��ان وقت تیم ملی 
 آلمان هرچند مش��خصا با غم جانکاه از دس��ت دادن

 دختر خردس��الش، الرا دس��ت و پنج��ه نرم می کرد 
اما آن زمان این فرضیه هم مطرح ش��د که فشارهای 
مرتبط ب��ا زندگی حرفه ای انکه احتم��اال در غیرقابل 

تحمل کردن زندگی برای او بی تاثیر نبوده است.
 فوتبالیس��ت ت��ازه درگذش��ته ایرانی هرچن��د در اثر 
 س��کته قلبی دار فانی را وداع گفته اس��ت؛ اما ش��کل 
مرگ ناگهانی این ورزش��کار 30 ساله هم کافی است 
تا پای عامل اس��ترس و فش��ار روحی به عنوان قاتل 
احتمالی او به وسط کشیده شود. هرچه نباشد آدم های 
مختلف به مش��کالت کم و بیش مشابه به یک شکل 
واکنش نش��ان نمی دهند. یکی مث��ل انکه اتومبیلش 
 را در مس��یر ریل قطار قرار می ده��د و دیگری مانند 
خ��ودش  در  را  فش��ارها  آنق��در  ن��وروزی  ه��ادی 
می ریزد ک��ه جمع همه آنها در میانه های یک ش��ب 
س��یاه به س��راغش آم��ده و راه نفس��ش را می گیرد.
 ش��اید مرگ ه��ادی ن��وروزی و یادآوری خودکش��ی

 باب��ک رفعتی مص��ادف با روزهایی ک��ه هجمه علیه 
داوران ب��ه بیش ترین میزان ممکن رس��یده تلنگری 
باشد به همه اهالی فوتبال ایران از هواداران و رسانه ها 
گرفت��ه تا خود آنها که وس��ط گودند تا ب��ه این بهانه 

غم انگیز هم که شده اندکی با هم مهربان تر باشند.

 کاپیت��ان تی��م فوتب��ال امی��د ای��ران، پی��روزی 
ت��الش  و  زحم��ات  نتیج��ه  را  بحری��ن   مقاب��ل 
مجموع��ه تی��م برش��مرد و گف��ت: تی��م امی��د با 
 ه��دف قهرمانی در مس��ابقات غرب آس��یا در قطر

 شرکت کرده است.روزبه چشمی در خصوص دیدار 
 مقابل بحرین و کسب پیروزی در این دیدار، ضمن بیان 
 مطل��ب ف��وق گفت: ابت��دا قب��ل از هرچی��ز باید 
درگذش��ت ناگهان��ی و ناباورانه هادی ن��وروزی را 
به خان��واده اش و جامع��ه ورزش تس��لیت بگویم. 
درگذش��ت ه��ادی ک��ه یک��ی از ب��ا اخالق تری��ن 
فوتبالیس��ت های ای��ران بود، واقعا غ��م بزرگی بود 
 و صب��ح روز بازی ب��ا بحرین همه اعض��ای تیم را 
ش��وکه کرد.وی افزود: خوش��بختانه تیم ما شروع 
خوب��ی در بازی های غرب آس��یا داش��ت و اینکه 
اولی��ن ب��ازی را با برد پش��ت سرگذاش��ت، اتفاق 
 بس��یار مهمی بود. قطعا تی��م ما بازی به بازی بهتر 
 خواهد شد و نمایش به مراتب بهتری در بازی های بعدی 
خواهد داش��ت.کاپیتان تیم فوتب��ال امید ایران در 
خصوص گلزنی اش مقابل بحرین و کس��ب عنوان 
بهترین بازیک��ن زمین تاکید کرد: خوش��حالم که 
اتفاق��ات خوبی ب��رای من در این دی��دار افتاد؛ اما 
قطعا این پیروزی نتیجه زحمات و تالش مجموعه 
تیم بود و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشد.

وی با اش��اره به ش��رایط نامس��اعد آب و هوایی و 
ساعت بازی ها تاکید کرد: متاسفانه تیم های عربی 
همیش��ه به ضرر تیم ایران برنامه ریزی می کنند. 
ب��ازی کردن در این س��اعت و گرم��ا و رطوبت باال 
واقعا کار سخت و دش��واری است؛ اما با لطف خدا 
و ت��الش نفرات تیم ب��ازی را بردیم. با وجود اینکه 
ب��رای نتیجه نگرفت��ن ما قطعا دس��ت به هرکاری 
 می زنن��د اما ما روی کار خودمان تمرکز می کنیم و 

موفق خواهیم شد.
چشمی در خصوص بازی با عربستان و اینکه بازی 
آخر گروه بین عربس��تان و بحرین برگزار می شود، 
تصریح کرد: بازی با عربس��تان همیشه حساسیت 
خاصی داش��ته اس��ت. ما فروردین ماه گذشته و  در 
رقاب��ت های انتخابی المپیک به عربس��تان باختیم 
ام��ا آن باخت اتفاقی بود.وی اضاف��ه کرد: با توجه 
ب��ه انگی��زه باالیی ک��ه بازیکن��ان دارن��د قطعا در 
 بازی روز یکش��نبه جبران می کنیم و عربس��تان را 
شکس��ت می دهی��م ت��ا صعودمان قطعی ش��ود و 
 کار ب��ه ب��ازی آخ��ر گروه کش��یده نش��ود. تجربه 
نش��ان داده که بحرینی ها همیشه برای عربستان 
بازی کرده اند و جنگیده اند و ممکن اس��ت در بازی 
آخ��ر گروه هر اتف��اق غیر ممکن��ی بیفتد.کاپیتان 
تیم فوتب��ال امید ایران در مورد ش��انس قهرمانی 

تیم امید در مس��ابقات غرب آسیا خاطرنشان کرد: 
 اگرچ��ه اولویت اصلی م��ا مرحله نهای��ی انتخابی

 المپیک اس��ت اما تیم ما با هدف قهرمانی به قطر 
آمده اس��ت. وی در ادامه یادآور ش��د: قهرمانی در 
این مسابقات قطعا به لحاظ روحی روانی به تیم ما 
کمک خواهد کرد. ضمن اینکه خط و نشان خوبی 
برای حریفان مرحله نهایی انتخابی المپیک خواهد 
 بود.چشمی در پایان به تمجید از امکانات و شرایط

خوش��بختانه  اف��زود:  و  پرداخ��ت  امی��د  تی��م    
جو آرام و بی حاش��یه ای بر تیم امید حاکم اس��ت 

و ب��ا هم��کاری مدیری��ت تیم و فدراس��یون 
فوتبال امکانات بی سابقه ای از لحاظ 

خارجی  اردوهای  تمرین��ات، 
و بازی ه��ای تدارکاتی در 

اختیار تیم قرار گرفته  
و امی��دوارم ک��ه ب��ا 

صعود ب��ه المپیک 
زحمات  این  مزد 
را  و ت��الش ها 

روزبه چشمی:بگیریم.

می خواهیم  قهرمان غرب آسیا  شویم

                                                       
                                                            از روبرت ِانکه تا هادی نوروزی

     فوتبـالیست ها مـی میرند

 تیم بس��کتبال ایران با نتیجه 57 - 70 مغلوب چین ش��د و فرصت صعود به المپیک از 
راه مسابقات آسیایی را از دست داد .

 ایران با اش��تباهات بی ش��مار در حمله مغلوب چین میزبان ش��د که با 
س��ازوبرگ کامل برای برد در این بازی به میدان آمده بود و شایس��تگی 
این پیروزی را نیز داش��ت .تیم ایران ب��ا تعویض های پیاپی هرگز ریتم 
 ثابت��ی مقابل میزبان نداش��ت و دومین شکس��ت خود را در ش��رایطی 
 دش��ت کرد که ب��ا پیروزی می توانس��ت از عن��وان قهرمان��ی خود در

 جام ملت های بس��کتبال آس��یا دفاع کند ؛ اما با برتری چین ش��انس 
 حض��ور در فین��ال، دف��اع از عن��وان قهرمان��ی و حض��ور مس��تقیم در 
المپیک 2016 ریو را از دس��ت داد. چین امروز در بازی فینال به مصاف 
برنده بازی فیلیپین و ژاپن می رود و تیم ایران در بازی رده بندی با بازنده 
این بازی پیکار می کند. تیم قهرمان آسیا به صورت مستقیم به المپیک 

صعود می کند و سه تیم بعدی باید در مسابقات انتخابی شرکت کنند.

س��تاره کلمبیایی تیم فوتبال رئال مادرید به خاطر تش��دید آسیب دیدگی توان حضور 
 در درب��ی مادرید را ندارد.جیم��ز رودریگس، بازیکن کلی��دی تیم فوتبال 
رئال مادرید به صورت قطعی شانس حضور در دربی مادرید را از دست داد.

جیم��ز در جریان بازی در لباس تیم ملی کش��ورش به تاریخ 8 س��پتامبر 
آسیب دید و در این مدت نیز نتوانست به شرایط آرمانی خود باز گردد. 

وی در ای��ن مدت با رئال مادرید تمرین کرد و طی چند روز گذش��ته نیز 
موفق ش��د در تمرینات فش��رده تیمش حضور داشته باش��د؛ اما پزشکان 
مادری��دی معتقدند که وی ت��وان حضور در دربی مادری��د را ندارد و باید 

استراحت کند.
کال��درون  وینس��ته  در  اتلتیکومادری��د  براب��ر  امش��ب  مادری��د   رئ��ال 
ص��ف آرایی خواهد کرد. این بازی برای مردان بنیتس اهمیت زیادی دارد 
و ج��دا از هیجان دربی مادرید، رس��یدن به صدر ج��دول و تداوم رقابت با 

بارسلونا کم ترین سود حاصل از پیروزی در این دیدار است.

شانس صعود مستقیم به المپیک از دست رفت غیبت ستاره رئال در دربی مادرید قطعی شد

 لی��گ برتر تنیس در صورت وجود هش��ت تیم در ای��ن رقابت ها، در
  دهه س��وم آبان ماه آغاز می ش��ود و پرداخت چک ضمانتی توس��ط 

تیم ها جزو آیین نامه لیگ شد.
عل��ی اصغر غمناک درباره به تاخیر افت��ادن برگزاری لیگ برتر تنیس 
بیان کرد: اگر مش��کلی پیش نیاید در دهه سوم آبان ماه، مسابقه ها را 
آغاز خواهیم کرد. مش��کل ما تیم ها هس��تند؛ زیرا می خواهیم عالوه بر 
کمیت، کیفیت مس��ابقه ها را باال ببریم. در ح��ال حاضر حضور 6 تیم 
)گاز ته��ران، البرز گاز کیش، بانک حکمت ایرانی��ان، فوالد آلیاژ یزد، 
نماینده اصفهان و نماینده البرز( 100 درصد ش��ده است، 2 تیم دیگر 

اضافه شود مسابقه ها را با هشت تیم برگزار خواهیم کرد.
ریی��س س��ازمان لیگ درب��اره تدبیر فدراس��یون ب��رای جلوگیری از 
 انصراف تیم ها تصریح کرد: پرداخت چک ضمانتی توس��ط تیم ها جزو

 آیین نامه اس��ت که رقم باالیی اس��ت. البته با 6 تیم مش��کلی نداریم؛ 
 ام��ا ممکن اس��ت ب��ا دو تیمی ک��ه جدید اضافه می ش��وند مش��کل 
 پیش آید و اگر ش��رایط ما را بپذیرند ان ش��اءاهلل با هشت تیم استارت 
کار را می زنی��م. البت��ه تاکن��ون دو بار چنین اتفاقی افت��اده که تیمی 
انص��راف دهد که این موضوع هم در رش��ته های مختلف پیش می آید 
 و تیمی که قهرمان آس��یا ش��ده و چندین بار مق��ام قهرمانی ایران را 

کسب کرده، انصراف داده است.

ب��ه  نام��ه ای  ارس��ال  ب��ا  عربس��تان  اله��الل  باش��گاه   س��ران 
کنفدارس��یون فوتبال آس��یا خواس��تند که از انتخاب داور ایرانی برای 

دیدار این تیم برابر االهلی صرف نظر کند.
کنفدراسیون فوتبال آس��یا، علیرضا فغانی داور بین المللی ایرانی را به 
عنوان قاضی دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین دو تیم 

الهالل عربستان و االهلی امارات انتخاب کرده است.
  ب��ه نظر می رس��د که س��ران باش��گاه اله��الل از انتخاب ای��ن داور

 شایس��ته ایرانی ناراحت هستند. س��ران این باشگاه سعودی با ارسال 
نامه ای به کنفدراس��یون فوتبال آسیا خواسته اند که از داور ایرانی برای 

این دیدار حساس استفاده نکند.
 دیدار رفت دو تیم الهالل عربس��تان و االهلی امارات که در عربس��تان 
 برگزار ش��د با تس��اوی یک بر یک به پایان رس��ید. االهلی در مرحله 
ی��ک چه��ارم نهایی به مصاف نفت تهران رفت و موفق ش��د که در دو 

دیدار رفت و برگشت برابر این تیم به پیروزی برسد.
  اله��الل عربس��تان ه��م در مرحل��ه قبل ب��ا شکس��ت دادن لخویا به 

نیمه نهایی راه یافت.
 نکته جالب این که س��ران باش��گاه الهالل درحالی ب��ه انتخاب فغانی 
اعت��راض دارند ک��ه داور دیدار رف��ت برابر االهلی یک پنالتی بس��یار 
مشکوک برای آنها گرفت که بازتاب زیادی در رسانه های عربی داشت.

دو اسپانس��ر بزرگ فیفا با انتش��ار بیانیه ای خواس��تار اس��تعفای بالتر 
 از ریاس��ت این نهاد بین المللی فوتبالی ش��دند این درحالی اس��ت که 

مدیر برنامه های بالتر تاکید کرد که او قصد کناره گیری ندارد.
 فیف��ا روزه��ای بس��یار س��ختی را پش��ت س��رمی گذارد. س��ران این
  نه��اد بین الملل��ی ب��ه فس��اد و تبان��ی متهم ش��ده اند و ای��ن باعث

  ش��ده اس��ت تا بس��یاری اعتماد خود را به بزرگ ترین نهاد فوتبالی 
از دست بدهند.

س��پ بالتر که در ماه می قبل برای پنجمین بار به عنوان رییس فیفا 
انتخاب شد به فساد مالی متهم شده است و پلیس سوییس تحقیقاتی 

را در این زمینه آغاز کرده است. 
با این حال بالتر اعالم کرده اس��ت که تا اثبات نشدن اتهامات او قصد 

کناره گیری از ریاست فیفا را ندارد.
 رس��توران های زنجی��ره ای مک دونال��دز و ش��رکت کوکاک��وال ک��ه 
 دو اسپانسر رسمی فیفا هستند از بالتر خواسته اند که هرچه سریع تر از 
 ریاس��ت فیف��ا کناره گیری کند، چرا ک��ه چهره این نه��اد بین المللی 

لکه دار شده است.
فیف��ا در  ک��ه  اتفاقات��ی  ک��رد:  اع��الم  ای  بیانی��ه  در   مکدونال��دز 

  افتاده اس��ت ض��رر زیادی به دنبال داش��ته و چهره فیف��ا را لکه دار 
 کرده است و باعث شده تا مردم اعتماد خود را به این نهاد بین المللی

 از دست بدهند.

پرداخت چک ضمانتی برای حضور
 در لیگ برتر تنیس

 شیطنت جدید سعودی ها 
AFC درنامه نگاری با

دو اسپانسر بزرگ فیفا 
خواستار استعفای بالتر
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به من بگو چرا!سبک زندگی

اگر راه های کس��ب درآمد آس��ان بود همه مردم پولدار بودند اما موضوع این است 
 که شما مثل بقیه مردم نیس��تید و برای ش��ما که انگیزه دارید هر مانعی از سر راه

 برداشته می شود.
بعضی وقتها شانس آهسته در می زند، مواظب باشید

گاهی وقتها دوستی از روی صداقت به ما پیشنهاد همکاری می دهد و ما آن را یک 
شوخی فرض می کنیم یا اینکه به خاطر غرور حاضر به صحبت کردن با افراد موفق 
دور و برمان نیستیم. وقتی اطالعیه یک دانشگاه مبنی بر پذیرش دانشجو با شرایطی 
ویژه را نادیده می گیریم یا زمانی که اخبار تلویزیونی از اعطای تسهیالت ویژه بانکی 
به واجدین ش��رایط صحبت می کند و در خیلی موارد دیگر ممکن است در حال از 
دست دادن فرصتی خوب باشیم و باید نتیجه گیری کرد که آماده پذیرش کارآفرینی 

که نیاز عصر ماست نیستیم.
اگر انتظار معجزه دارید از شما کاری ساخته نیست

اگر بخواهید در عرض مدت کوتاهی به همه چیز برسید هیچ پیشرفتی نخواهید کرد 
و فقط زمانی به جلو می روید که معقول فکر کنید. 

همیش��ه در ابتدا روند پولس��ازی آهس��ته اس��ت ولی وقتی روی غلط��ک بیفتید 
ای��ن روند تصاعدی می ش��ود. چاره ای نیس��ت می بایس��تی از همی��ن جایی که 
هس��تید ش��روع کنید. اگر در ابت��دای کار پ��ول زیادی به دس��ت نم��ی آید ولی 
 تجربه و مه��ارت های��ی که به دس��ت می آوری��د س��رمایه ای بزرگ برای ش��ما 

خواهد شد.
یاد بگیرید که بزرگ فکر کنید و همه چیز را از باال بنگرید

اصطالحی عامیانه می گوید:»هر کس به اندازه دلش ن��ان می خورد« و این همان 
بزرگ فکر کردن است. اگر به جای متمرکز شدن بر مسایل و مشکالت فراتر از آنها 
بیاندیشیم یا اینکه کارهای خود را در ابعاد بزرگتری به اجرا درآوریم سهم بیشتری 

از موفقیت خواهیم داشت.
ترس از عدم تایید دیگران را از خودتان دور کنید

اگر مطمئن هستید که حق با شماست روی حرف خود بایستید. این ایستادگی ثبات 
و شجاعت شما را می رساند و تمرینی برای موفقیت و نفوذ است.

افکار شما حتی اگر به زبان آورده نشوند روی دیگران تاثیر دارند
 الزم نیس��ت ب��رای اینکه ب��ه کس��ی بفهمانید ک��ه دوس��تش دارید خودت��ان را

 تکه تکه کنید ی��ا اینکه به کس��ی بگویید ک��ه از او متنفرید. اگر م��ی خواهید به 
کس��ی ابراز عالقه کنید او را در ذهن خود دوس��ت بدارید و حت��ی در غیاب او هم 
 برایش احترام قائل ش��وید. مطمئن باش��ید نیازی نیس��ت به طور خاصی اینها را 

ابراز کنید.
می دانید که وقتی فکر می کنید به آخر خط رسیده اید چه اتفاقی افتاده؟

در چنین مواقعی فکر می کنیم که دنیا به آخر رسیده؛ ولی در واقع دنیا همان دنیاست 
و ادامه دارد؛ ولی ذهن و روح ما آسیب دیده و تنها کاری که باید بکنیم این است که 

آنرا ترمیم  کنیم.
شخصیت هر کسی تحول پذیر است؛ اما تغییرپذیر نیست

مسلما شما نمی توانید کارکنان یا همکاران خود را تغییر دهید؛ ولی کافیست از آنها 
بخواهید رفتارهایی را که به شما و کارتان مربوط است فقط در صدد اصالح رفتار آنان 

باشید به تغییر شخصیت آنها.

۱۵فناوری رادار به خاطر نقش محوری اش در جنگ جهانی دوم شناخته 
ش��د. از آن زمان تاکنون، این فناوری در جنگی دائم با اقداماتی بوده که 

هدف شان، کاهش اثر ردیابی رادار است. 
بهترین و شناخته ش��ده ترین رقیب در این زمینه، فن��اوری پنهان کاری 
 یا اختفاس��ت. در این فناوری از مواد جاذب امواج اس��تفاده می ش��ود تا

 بازتاب امواج رادیویی رادار به سمت آشکارسازش به حداقل برسد. 
 گرچه فناوری پنه��ان کاری به دلیل اس��تفاده هواپیماه��ای آمریکایی 
 طی جنگ اول خلیج فارس به شهرت رسید، اما پیش��تر نوع ابتدایی ای

  از آن روی زیردریایی ه��ای U-Boat آلمان��ی ب��ه کار گرفت��ه ش��ده 
بود.

اگرچه روش های پنه��ان کاری امروزی تا حد زی��ادی قادرند اندازه موثر 
هواگردها را )که توس��ط رادار شناس��ایی می ش��ود( کاه��ش دهند، اما 
نمی توانند آنها را به طورکامل از دی��درس رادار مخفی کنند. به هر حال، 

سامانه های راداری نیز به تکامل و پیشرفت خود ادامه می دهند. 
برای مث��ال، آخرین نمونه س��امانه راداری Artisan ارتش انگلس��تان 
که توسط ش��رکت BAE Systems ساخته ش��ده، قادر است اجسام 
پنهان کاری را شناسایی کند که سطح مقطع موثرشان تنها به بزرگی یک 
توپ تنیس است، با سه برابر س��رعت صوت پرواز می کنند و بیش از ۲۵ 

کیلومتر از محل استقرار رادار فاصله دارند.

در حقیقت م��اه جو دارد، اما جو آن در مقایس��ه با زمین بس��یار نازک تر 
و چگال��ی آن صد هزار میلیارد ب��ار کمتر از جو زمین اس��ت. برای اینکه 
یک س��یاره یا قمر بتواند جو داشته باش��د، نیروی کشش جاذبه اش باید 
 بر حرک��ت طبیعی اتم ه��ا و مولکول ه��ای موجود در فض��ای مجاور آن 

غلبه کند.
 از آنجا  که گرانش ماه تنها یک ششم گرانش زمین است، قادر نیست بخش 
اعظم اتم ها و مولکول های الزم برای شکل گیری جو را دور و بر خود نگه 

دارد. در نتیجه بسیاری از آنها به راحتی به درون فضا فرار می کنند.

فلفل قرمز گیاه فلفل ماده ای شیمیایی به نام »کاپسایسین« تولید می کند 
تا پس��تانداران گیاهخوار را از خوردن میوه هایش ب��از دارد، اما باز برای 

پرنده ها و مارمولک ها شیرین است.
 دندان پستانداران دانه های فلفل را خرد و تخریب می کنند، اما پرندگان 
آنها را س��الم و دس��ت نخورده ق��ورت می دهند و به انتش��ار گیاه کمک 
می کنند. به همین دلیل، گیاه به گونه ای فرگشت یافته تا سامانه ای برای 
دفاع شیمیایی ایجاد کند که در عین حال  که برای پستانداران رنج آور و 

سوزاننده است، هیچ اثری روی پرندگان نداشته باشد.

موفقیت ،کسب کردنی است
وقتی انگیزه باشد ناممکن وجود ندارد

داستان کوتاه

داستان های شیوانا )آهنگر طماع(

 )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 از طریق فروش، اجاره و رهن امالک(زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری چهاردهم(

Mouth   »دهان« 
Have got a big mouth

From the horse's mouth 

I don't want any mouth from U !

سپیده 
بارانی

از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 
 از معتبر بودن بن��گاه معامالتی اطمینان پیدا کنی��د؛ برای این کار 
می توانید از کسبه محل در مورد سابقه کار بنگاه پرس و جو کنید، از وجود 
جواز کس��ب معتبر و اصیل به نام مدیر بنگاه مطمئن ش��وید. همچنین 
فهرست بنگاه های مجاز را می توانید از »سامانه اطالعات مدیریت معامالت 

امالک و مستغالت کشور« به دست آورید. 
 دقت کنید که در معامله ملک، بنگاه موظف است به شما کد رهگیری 
بدهد که معتبر بودن کد رهگیری خود می تواند دلیلی برای معتبر بودن 

بنگاه باشد. 
 اعتبار کدهای رهگیری را می توانید در »س��امانه اطالعات مدیریت 
معامالت امالک و مستغالت کشور« کنترل کنید. با وارد کردن کد ملی 
طرف قرار داد و کد رهگیری، متن قرار داد منعقد شده در اختیار شما قرار 
می گیرد. در صورتی که متن داده شده با متن قرار داد شما مطابقت دارد، 
کد معتبر اس��ت؛ در صورت عدم انطباق یا مش��اهده پیغام خطا از طرف 
سامانه، کد رهگیری مشکل دارد و باید برای پیگیری به بنگاهی که قرار داد 

را در آن منعقد کرده اید، مراجعه کنید. 
 قبل از اقدام به خرید، اجاره یا رهن یک ملک، ابتدا سند مالکیت آن را 

رویت کنید. 
 به محل مراجعه کنید و ملک مورد نظر را با سند مطابقت دهید. 

 در هنگام انجام معامالت، از هویت کامل و صحیح فرد مقابل اطمینان 
حاصل کنید. 

 در هنگام خرید و اجاره محل سکونت یا دفترکار، از مالک بودن طرف 
مقابل اطمینان حاصل کنید؛ به صرف وجود سند نیز اکتفا نکنید. برای این 

کار می تواند از همسایه ها پرس و جو کنید. 
 حتما قبل از پیش خرید یک ملک، قانون پیش فروش ساختمان را 

مطالعه کنید. 
 سازندگان بیش از ده واحد مس��کونی، باید برای انتشار آگهی پیش 
فروش، از سازمان های مسکن و شهرسازی استان مجوز داشته باشند؛ این 

مجوز را رویت کنید. 
حتما برای پیش خرید ملک، قرار داد را در بنگاه های معامالت ملکی 

دارای مجوز منعقد کنید و کد رهگیری معتبر دریافت کنید. 

مردي متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایي 
اش کم شده است...

 به نظرش رسید که همس��رش باید س��معک بگذارد ولي 
نمي دانست این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد.

به این خاطر، نزد دکتر خانوادگي ش��ان رفت و مشکل را با 
او درمیان گذاش��ت.  دکتر گفت: ب��راي اینکه بتواني دقیق 
تر به من بگویي که میزان ناش��نوایي همسرت چقدر است، 
آزمایش ساده اي وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را 
به من بگو... » ابتدا در فاصله چهار  متري او بایست و با صداي 
 معمولي، مطلبي را به او بگو. اگر نش��نید، همی��ن کار را در 

فاصله سه متري تکرار کن. 
بعد در دو متري و به همین ترتیب تا باالخره جواب بدهد.« آن 
شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود 
او در اتاق پذیرایي نشسته بود. مرد به خودش گفت: االن فاصله 

ما حدود چهار  متر است. بگذار امتحان کنم.
سپس با صداي معمولي از همسرش پرسید:

» عزیزم ، شام چي داریم؟ «
جوابي نشنید بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت 
آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسید و باز هم 
جوابي نشنید. بازهم جلوتر رفت و به درب آشپزخانه 

رسید. سوالش را تکرار کرد و بازهم جوابي 
نشنید. این بار جلوتر رفت و 

درست از پشت همسرش 
گفت: » عزیزم شام چي 

داریم؟ «
و همسرش گفت:» مگه 

کري؟! « براي چهارمین 
بار میگم: » خوراک مرغ« !!

روزی آهنگری جوان وارد دهکده شیوانا شد
او در کار خود بس��یار ماهر بود.و می توانست وسایل مختلف را 

با کیفیت خوب و قیمت مناسب بسازد و به مردم عرضه کند.
در ابتدا فروش خوبی هم داشت اما به تدریج میل و رغبت مردم 
به خرید از او کاهش یافت و چند هفته که گذشت دیگر هیچکس 
سراغ او نرفت. دلیل این عدم استقبال مردم از او، بدگویی آهنگر 
جوان از آهنگر پیر قبلی دهکده بود که با وجود سن زیاد به کسی 

ز کاری نداشت و اصال هم  ا

ورود آهنگر جوان به دهکده گله مند نبود.
اما برعکس او آهنگر جوان حتی یک لحظه ازبدگویی و تهمت و 
افترا علیه آهنگر پیر دریغ نمی کردسرانجام مدتی که از بیکاری 

آهنگر جوان گذشت او نزد شیوانا آمد
و به او گفت : استاد می بینید چه بالیی سرم افتاد.

این آهنگر پیر و مکار با مظلوم نمایی و سکوت خودش کاری کرد 
که مردم دهکده از من گریزان و به سمت او متمایل شوند.دیگر 
کاری از من ساخته نیست و به ناچار باید هر چه زحمت کشیده 
ام را زیر قیمت بفروشم و از این دهکده بروم بگذار مردم دهکده 
مجبور شوند از جنس های نامرغوب همین آهنگر پیر و قدیمی 
و ناوارد استفاده کنند تا قدر مرا بدانند شیوانا با لبخند گفت : تو 
خودت به تنهایی به قدر کافی مهارت و شایستگی داری که مورد 

تحسین اهالی قرار بگیری.
اگ��ر کاری ب��ه کس��ی نداش��تی و ب��ا هن��ر و مهارت��ی 
ک��ه داش��تی توانمن��دی و برت��ری خ��ود 
ه��ا س��ال  میک��ردی  اثب��ات   را 

 بین م��ردم خوش می درخش��یدی و 
کسی با تو دشمن نمی ش��د؛اما چون 
هم��ه چی��ز را ب��رای خ��ودت می 
خواس��تی و حرص چشمانت را کور 

کرده بود.
با وجودی که این همه امکان و استعداد 
برای جذب اهالی داشتی با حسادت 
بی مورد و دشنام و اهانت به کسی که 
س��کوت می کردو چیزی نمی گفت 
خ��ودت با دس��ت خودت ن��زد مردم 

حرمت خودت را از بین بردی.
ب��رای محبوب ش��دن نی��ازی به 
بدگویی و تهمت و دش��منی نبود 

تو همین طوری محبوب دل ها ب��ودی .خودت باعث تنهایی و 
کنار گذاشتن خودت شدی کافی است خرابکاری های گذشته 

را طوری ترمیم کنی.
و دس��ت از س��ر آهنگر قدیمی دهکده برداری و به کارخودت 
بپردازی خواهی دید که چند س��ال دیگر هنر و مهارتت دوباره 
تو را محبوب خواهد ساخت البته به شرطی که دست از حرص 

و حسادت برداری.
آهنگر ج��وان لبخند تلخ��ی زد و گفت :در ای��ن دهکده آنقدر 
خرابکاری کرده ام ک��ه گمان نکنم به س��ادگی از خاطر اهالی 
برود به دهی دیگر می روم و آنجا ای��ن گونه که گفتید زندگی 
میکنم روز بعد آهنگر جوان اسباب و وس��ایلش را جمع کرد و 
به دهکده مجاور رفت و آنجا برای خود از نو کارگاهی س��اخت 
و به کار مش��غول ش��د.اما این بار به هیچکس کاری نداشت و 
 سرش به کار خود مشغول بود یکسال بعد شیوانا از آن دهکده 
می گذش��ت،اهالی دهکده خود را دید که اطراف مغازه آهنگر 
جوان جمع شده اندو به او سفارش کار می دهند. شیوانا نزدیک 

او رفت و جویای حالش شد.
آهنگ��ر ج��وان ب��ا خن��ده گف��ت :م��ی بینی��د اس��تاد 
ای��ن دهک��ده جدی��د از کار م��ن  ن��ه تنه��ا اهال��ی 

  اس��تقبال کردند بلک��ه اهال��ی دهکده ش��ما ه��م از راه دور 
می آیند و به من س��فارش می دهند و حس��ابی س��رم شلوغ 
 اس��ت.همان آهنگر پیر دهکده ش��ما هم وقتی س��رش شلوغ 

می شودکارهای اضافی اش را به من ارجاع می دهد.
ان��گار ح��ق با ش��ما ب��ود ب��رای محب��وب ش��دن نی��ازی به 
دش��منی و حس��ادت و کین��ه ورزی و تهم��ت ب��ه دیگ��ران 
 نیس��ت هر انس��انی اگر با تکیه بر اس��تعداد و توانایی خودش
  خ��وش ب��ه درخش��دمورد تحس��ین و اس��تقبال بقی��ه قرار

 می گیرد و در حد لیاقت خود محبوب جمع می شود. فقط باید 
کاری به کار دیگران نداشت و خوش درخشید.

کاریکاتور)افزایش قیمت مرغ(

دهن لق بودن، دهن کسی چفت و بست نداشتن

در دهنتو ببند، حرف مفت نزن.

از منبع دست اول، از منبع موثق، از خود شخص

 آیا فناوری پنهان کاری باعث 
بی مصرف شدن رادارها می شود؟

چرا ماه جّو ندارد؟

چرا فلفل قرمز تند است؟  

جواب جدول سودوکو  شماره 1694جدول سودوکو  شماره 1695

آسیاب باش، درشت بگیر و نرم پس بده
جواب معما 1694معما 1695

وقت��ی در دعوایی بخواهیم کس��ی را وادار کنیم 
ک��ه در مقاب��ل حرف های درش��ت و تن��د و تیز 
 طرف مقابلش، خویش��تنداری کند، می گوییم: 

»آسیاب باش، درشت بگیر و نرم پس بده.«
 این مث��ل داس��تانی دارد؛ م��ی گوین��د روزی 
 ش��یخ ابوس��عید ابوالخی��ر ب��ا ی��اران خودش 

از کنار آسیایی می گذشت. 
ناگه��ان ایس��تاد و ب��دون اینک��ه حرف��ی ب��ه 
یاران��ش بزن��د، س��اعتی ب��ه ص��دای گ��ردش 
آن،  ک��ردن  کار  و  آس��یا   س��نگ های 

گوش کرد.
پ��س از آن، رو ب��ه اطرافیان��ش ک��رد و گف��ت: 
»می ش��نوید؟ می دانی��د ک��ه این آس��یاب چه 

می گوید؟«
 اطرافیان��ش که چی��زی جز ص��دای کار کردن 
آسیاب نمی شنیدند، با تعجب گفتند: »نه، ما چیز 

خاصی نمی شنویم.«
ابوس��عید گفت: »این آس��یاب می گوید که من 
از ش��ما بهترم، زیرا درشت می س��تانم و نرم باز 

می دهم.«

یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز 
هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به س��بد تخم مرغ زن خورد و 
بیشتر تخم مرغ ها شکست. اسب س��وار از زن روستایی پوزش خواست 
و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.  اس��ب سوار: مادر جان چند تا تخم 

مرغ داشتی؟
 زن روستایی: نمی دانم ! ، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی 
می ماند ، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی چهارتا 
چهارتا بر میداش��تم یکی باقی می ماند ، وقتی پنج تا پنج تا بر میداشتم 
یکی باقی می ماند ، وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، 
اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمی ماند.  اسب سوار 
حساب کرد و پول تخم مرغ های زن روستایی را داد. سوال: کمترین تعداد 

تخم مرغی که زن روستایی میتوانست در سبد داشته باشد چند تا بود؟

کافیس��ت این معما را به صورت دستگاه سه 
معادله س��ه مجهول یا به صورت ذهنی حل 

کنید و به پاسخ زیر برسید
مرد دومی باید 7 حیوان، مرد اولی ۱۱ حیوان 
و مردم س��وم ۲۱ حیوان برای فروش به بازار 
برده باش��ند. ک��ه در مجموع می ش��ود 39 

حیوان.

معما ایستگاه ضرب المثل

14
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
7/128 ش��ماره آگه��ی: 139403902137000002 ش��ماره پرون��ده: 
9000400213700001 به موجب پرونده اجرائي كالسه فوق قسمتی از شش 
دانگ يك قطعه زمین پالك ش��ماره 7707 فرعي از 11 اصلي واقع در بخش 
ثبتی میمه  به آدرس: وزوان  خیابان مولوی جنوبی ، بعد از 32 دس��تگاه  كه 
س��ند آن در صفحه 571 دفتر جلد 118 امالك ذيل شماره 17481 با شماره 
چاپي 178918 به نام سازمان مس��کن و شهرسازی استان اصفهان ثبت و 
صادر وجهت احداث ساختمان به شركت سپاهان سازه سديد به شماره ثبت 
28701 اداره ثبت ش��ركتهای اصفهان واگذار گرديده اس��ت س��پس طبق 
صورتجلسه تفکیکی شماره 5018-16/09/1382 اداره ثبت میمه پالكهای 
9032 الی 9041 كه تجمیع ش��ده و به پالكهای 11/10289 الی 11/10293 
تبديل ش��ده ، و پالكه��ای  9048 الی 9058 ك��ه در اثر تجمیع ب��ه پالكهای 
11/10294 الی 11/10298 تبديل شده ، از آن مفروز و مجزا گرديد . سپس 
پالك 11/10289 )كه حاصل تجمیع پالكهای 9032 و 9033 می باشد( با جمع 
كل اعیانی 353 مترمرب��ع نیز تفکیك وپالكه��ای آپارتمانی 11/10319 الی 
10322/11 از آن مجزا گرديده اس��ت . پ��الك 10290/11 )حاصل تجمیع 
پالكه��ای 9034 و 9035(با مت��راز اعیانی 340.47 متر تفکی��ك و پالكهای 
آپارتمانی 10323/11 و 10324/11 و 10325/11 و 10326/11 از آن مجزا 
گرديده است . پالك 10291/11 ) كه حاصل تجمیع پالكهای 9036و9037( با 
متراژ اعیانی 343.71 متر مربع تفکیك و پالكهای 10315/11 و 10316/11 
و 10317/11 و 10318/11 از آن مج��زا گرديده اس��ت . پالك 10292/11 ) 
حاصل تجمیع پالكهای 9038 و 9039( با مت��راژ اعیانی343.71 متر مربع ، 
تفکیك و پالكهای 10309/11 و 10310/11 و 10311/11 و 10312/11 از آن 
مجزا گرديده است  . پالك آپارتمانهای مذكور در دو قسمت جنوب و شمال 
واقع در خیابان آدينه بعد از میدان امام رضا در وزوان اجرا گرديده اس��ت 
قس��مت جنوبی 6 بلوك ش��مال 32 واحد آپارتمان می باش��د كه 10 واحد 
آپارتمان در قسمت پاركینگ اجرا شده و فاقد مجوزهای الزم و بدون حیاط 
س��ازی دارای نمای طبقات اول و دوم سنگ و س��یمان ، كف ساختمانها به 
صورت موزائیك و سیمان ،آشپزخانه تعدادی از واحدها كاشی و سرامیك 
كامل ، دارای سیم كشی برق و لوله كشی آب ، اطاقها و سالن گچ كاری و سفید 
كاری شده كه بعضا به دلیل آب دهی و يا روشن كردن آتش تخريب گرديده 
است. حمام و سرويس بهداشتی بعضا كاشی و سرامیك بدون پوشش سقف 
كاذب و آش��پزخانه و سرويس بهداش��تی برخی  واحدها نیمه كاره ، سازه 
ساختمان از بتن و آرماتور و بتون گذاری با سقف تیرچه بلوك می باشد.كه 
طبق نظر هیات كارشناسی با توجه به موقعیت امالك ، نوع كاربری ، مصالح 
بکاررفته،قدمت ساخت و بدون توجه به حذف پاركینگ های صورت گرفته 
كه تعیین تکلیف آن با كمیسیون ماده 100 شهرداری است ، در شرايط كنونی 
32 واحد بدين شرح ارزيابی می گردد ؛ پالك ثبتی  10293/11 )حاصل تجمیع 
پالكه��ای 9040 و 9041( با مت��راژ اعیان��ی 357.55 متر مرب��ع به ارزش 
1430200000 ريال كه شماال درس��ه قسمت كه قسمت دوم آن غربی است 
اول به طول 9 متر درب و ديواريست به شارع و دوم به طول 6 متر و سوم به 
طول 12.95 متر درب و ديواريست به شارع شرقا به طول 23.35 متر درب 
و ديواريست به شارع و جنوبا در دوقسمت اول به طول 78.98 متر و دوم به 
طول 18 متر ديوار به ديوار 9058 فرعی و 10298 فرعی غربا به طول 17 متر 
ديوار به ديوار 10292 فرعی  . پالك ثبتی 10294/11 )حاصل تجمیع پالكهای 
9048و 9049( با متراژ اعیان��ی 518.73 متر مربع به ارزش 1891101000 
ريال كه شماال به طول 18 متر ديوار به ديوار 10289 شرقا به طول 17 متر 
ديوار به ديوار 10295 فرعی و جنوبا در دو قسمت كه قسمت دوم آن غربی 
است به طول 16.50 متر به شارع دوم ديواريست به طول 1.75 به شارع غربا 
درب و ديوار به طول 15.50 متر به ش��ارع . پالك ثبتی10295/11)حاصل 
تجمیع پالكهای 9050و 9051( با متراژ اعیانی 518.73 متر مربع به ارزش 
1919301000 ريال كه شماال به طول 18 متر ديوار به ديوار 10290 فرعی 

شرقا به طول 17 متر ديوار به ديوار 10296 فرعی جنوبا به طول 18 متر درب 
و ديوار به شارع و غربا به طول 17 متر ديوار به ديوار 10294 فرعی . پالك 
ثبتی 10296/11 )حاصل تجمیع پالكه��ای 9052 و 9053( با متراژ اعیانی 
518.73 مترمربع به ارزش 1919301000 ريال كه ش��ماال به طول 18 متر 
ديوار به ديوار 10291 فرعی ش��رقا به طول 17 متر ديوار به ديوار 10297 
فرعی و جنوبا به طول 18 متر درب و ديواريست به شارع و غربا به طول 17 
متر ديوار به ديوار 10295 فرعی .  پالك ثبت��ی 10297/11 )حاصل تجمیع 
پالكه��ای 9054 و 9055( ب��ا متراژ اعیان��ی 518.73 متر مرب��ع  به ارزش 
1919301000 ريال كه شماال به طول 18 متر ديوار به ديوار شماره 10292 
فرعی شرقا به طول 17 متر ديوار به ديوار 10298 فرعی جنوبا به طول 18 
متر درب و ديواريست به شارع غربا به طول 17 متر ديوار به ديوار 10296 
فرعی . پالك ثبت��ی 10298/11 )حاصل تجمیع پالكه��ای 9056 و 9057( با 
متراژ اعیانی 518.73 متر مربع و به ارزش 1919301000 ريال كه شماال به 
طول 18 متر ديوار به ديوار 10293 فرعی ش��رقا به ط��ول 17متر ديوار به 
ديوار 9058 فرعی جنوبا به طول 18 متر درب و ديواريست به شارع و غربا 
به طول 17 متر ديوار به ديوار 10297 فرعی .  پالك ثبتی 9058/11 با متراژ 
اعیانی 288 متر مربع و به ارزش 1152000000 ريال كه شماال به طول 7.98 
مترمحل پی اس��ت به 9041 فرعی ش��رقا به طول 19.26 متر جاپی است به 
خیابان بیس��ت متری جنوبا ب ه طول 11.70 متر محل پی اس��ت به خیابان 
چهارده متری و غربا به طول 19 متر محل پی اس��ت به پالك 9057 فرعی  . 
پالك ثبتی 10309/11 با متراژ اعیانی 74.21 متر مربع واحد همکف غربی به 
ارزش 375000000 ريال كه شماال به طول 7.74 متر ديوار و پنجره است به 
حیاط مشاعی شرقا در سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 
4.46 متر و و 1.28 متر و 4.40 متر ديواريس��ت و درب و ديوار به راه پله و 
ديوار مشترك با آپارتمان قطعه 2 جنوبا به طول 9.02 درب و ديوار و پنجره 
اس��ت به حیاط خلوت غربا به طول 8.86 متر ديوار ب��ه ديوار پالك 10291 
فرعی به انضمام انباری قطع��ه 1 . پالك ثبت��ی 10310/11 واقع در همکف 
ش��رقی به متراژ اعیانی 73.99 متر مربع ب��ه ارزش 375000000 ريال كه 
شماال به طول 7.73 متر ديوار و پنجره به حیاط مشاعی شرقا به طول 8.86 
متر ديوار به ديوار پالك 10293 فرعی جنوبا به طول 8.98 متر درب و ديوار 
و پنجره به حیاط خلوت غربا در سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است 
به طول 4.40 متر و 1.25 متر و 4.46 متر ديوار مش��ترك و درب و ديوار و 
ديواريست به آپارتمان قطعه 1 و راه پله به انضمام انباری قطعه 2. پالك ثبتی 
10311/11 در طبقه اول غربی با متراژ اعیان��ی 77.75 متر مربع به ارزش 
395000000 ريال كه شماال به طول 7.71 متر ديوار و پنجره به فضای حیاط 
مشاعی شرقا در چهار قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4.46 
متر و 1.31 و 4.35 متر و 1.33 متر ديوار و درب و ديوار و ديوار مشترك به 
راه پله و آپارتمان قطعه 4 جنوبا در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربی است 
به طولهای 3.10 متر و 1.33 متر و 5.92 متر و نیم ديوار جلوی بالکن و ديوار 
و پنجره اس��ت به فضای حیاط خلوت غربا به طول 8.81 متر ديواريست به 
فضای ملك ش��ماره 10291 فرع��ی به انضم��ام انباری قطع��ه 3 و بدون 
دسترسی به حیاط خلوت . پالك ثبتی 10312/11 واقع در طبقه اول شرقی با 
متراژ اعینی 77.81 متر مربع به ارزش 395000000 ريال شماال به طول 7.70 
متر ديوارو پنجره اس��ت به فضای حیاط مشاعی ش��رقا به طول 8.81 متر 
ديواريست به فضای ملك 10293 فرعی جنوبا در سه قسمت كه قسمت دوم 
آن شرقی است به طولهای 5.67 متر و 1.33 متر و 3.31 متر ديوار و پنجره و 
نیم ديوار جلوی بالکن به فضای حیاط خلوت غربا در چهار قسمت كه قسمت 
سوم آن شمالی است به طولهای 1.33 متر و 4.35 متر و 1.28 متر و 4.46 متر 
ديوار مشترك و درب و ديوار و ديواريست به آپارتمان قطعه 3 و راه پله ملك 
مزبور بدون حق دسترسی به حیاط خلوت به انضمام انباری قطعه 4 . پالك 
ثبتی 10315/11 واقع در طبقه همکف غربی به مساحت اعیانی 72.6 مترمربع 
با ارزش 375000000 ريال كه ش��ماال به طول 7.48 متر ديوار و پنجره به 

حیاط مشاعی شرقا در سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 
4.40 متر و 1.27 متر و 4.40 متر اول ديواريست دوم درب و ديوار و سوم 
ديوار مشترك به راه پله و آپارتمان قطعه 2 جنوبا به طول 8.93 متر درب و 
ديوار و پنج��ره به حیاط خل��وت غربا به ط��ول 8.80متر دي��وار به ديوار 
10290فرعی به انضمام انباری قطعه ي��ك . پالك ثبتی 10316/11 به متراژ 
اعیانی 74.84 متر مربع به ارزش 375000000 ريال كه شماال به طول 7.94 
ديوار و پنجره است به حیاط مشاعی و شرقا به طول 8.80متر ديوار به ديوار 
10292 و جنوبا به طول 9.07 متر درب و ديوار و پنجره به حیاط خلوت غربا 
در سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالی اس��ت به طولهای 4.40 متر و 1.13 
متر و 4.40متر ديوار مشترك و درب و ديوار و ديواريست به آپارتمان قطعه 
1 و راه پله به انضمام انباری قطعه 2 . پ��الك ثبتی 10317/11 واقع در طبقه 
اول غربی بامتراژ اعیانی 77.47 مترمرب��ع به ارزش 395000000 ريال كه 
ش��ماال به طول 7.66 متر ديوار و پنجره به فضای حیاط مش��اعی شرقا در 
چهار قسمت كه قسمت دوم آن شمالی اس��ت 4.59 متر. و 1.23 متر و 4.30 
متر و 1.30 متر ديوار و درب و ديوار و ديوار مشترك راه پله و و آپارتمان 
قطعه 4 جنوبا در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربی است به طولهای 3.14 
متر و 1.30متر و و 5.75 متر اول و دوم نیم ديوار جلوی بالکن و سوم ديوار 
و پنجره به فضای حیاط خلوت و غربا به طول8.89 متر ديواريست به فضای 
ملك 10290 فرعی بدون حق دسترسی به حیاط خلوت و با حق استفاده از 
انباری قطعه 3.  پالك ثبتی 10318/11 در طبقه اول ش��رقی به متراژ اعیانی 
79.29 مترمربع به ارزش 395000000 ريال كه ش��ماال به طول 7.74 متر 
ديوار و پنجره اس��ت به فضای حیاط مش��اعی ش��رقا به ظ��ول 8.89 متر 
ديواريس��ت به فضای ملك ش��ماره 10292 فرعی جنوبا در سه قسمت كه 
قسمت دوم آن شرقی است به طولهای 5.85 متر و 1.30 متر و 3.26 متر اول 
ديوار و پنجره و دوم و سوم نیم ديوار جلوی بالکن به فضای حیاط خلوت 
غربا در چهار قسمت كه قسمت سوم آن شمالی است به طولهای 1.30 متر و 
4.30 متر و 1.21 متر و 4.59 متر ديواريس��ت مش��ترك و درب و ديوار و 
ديواريست به آپارتمان قطعه 3 و راه پله بدون دسترسی ملك مزبور به حیاط 
خلوت به انضمام انباری قطعه 4 . پالك ثبتی 10319/11 در طبقه همکف غربی 
با متراژ اعیانی 76.34 مترمربع به ارزش 315000000 ريال كه ش��ماال به 
طول 7.82 متر ديوار و پنجره به حیاط مشاعی شرقا در سه قسمت كه قسمت 
دوم آن شمالی اس��ت به طولهای 4.16 متر و 1.27 متر و 4.82 متر ديوار و 
درب و ديوار و ديوار مش��ترك به راه پله و آپارتم��ان قطعه 2 جنوبا در دو 
قسمت به طولهای 0.05 متر و 9.04 متر درب و ديوار و پنجره به حیاط خلوت 
غربا به طول 8.98 متر ديواريست به معبر به انضمام انباری قطعه 1. پالك 
ثبتی 10320/11 در طبقه همکف ش��رقی با متراژ اعیانی 75.10مترمربع به 
ارزش 315000000 ريال كه شماال به طول 7.73 متر ديوار و پنجره است به 
حیاط مشاعی ش��رقا به طول 8.98 متر ديوار به ديوار پالك 10290 فرعی 
جنوبا به طول 8.91 متر درب و ديوار و پنجره به حیاط خلوت غربا د رس��ه 
قسمت كه قسمت دوم آن شمالی اس��ت به طولهای 4.82 متر و 1.18 متر و 
4.16 متر ديوارمشترك و درب و ديوار و ديواريست به آپارتمان قطعه 1 و 
راه پله به انضمام انباری قطعه 2. پالك ثبتی 10321/11 در طبقه اول غربی 
بامتراژ اعیانی 79.68 مترمربع به ارزش 335000000 ريال كه شماال به طول 
7.84 متر ديوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی شرقا در چهار قسمت 
كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4.45 متر و 1.22 متر و 4.50 متر 
و 1.32 متر ديواريست و درب و ديوار و ديوار مشترك به راه پله و آپارتمان 
قطعه  4 جنوبا د رسه قسمت كه قسمت دوم آن غربی است به طولهای  3.05 
متر و 1.32 متر و 6.01 متر نیم ديوار جلوی بالکن و ديوار و پنجره به فضای 
حیاط خلوت غربا به طول 8.95 متر ديواريست به فضای معبر ملك مزبور 
بدون حق دسترسی به حیاط خلوت بوده و به انضمام انباری قطعه 3 . پالك 
ثبتی 10322/11 در طبقه اول ش��رقی با متراژ اعیان��ی 78.68 مترمربع به 
ارزش 335000000 ريال كه ش��ماال به طول 7.73 متر دي��وار و پنجره به 

فضای حیاط مشاعی ش��رقا به طول 8.95 متر ديواريس��ت به فضای ملك 
10290 فرعی جنوبا در سه قسمت كه قسمت دوم آن شرقی است به طولهای 
5.89 متر و 1.32 متر و 3.05 متر ديوار و پنجره و نیم ديوار جلوی بالکن است 
به فضای حیاط خلوت و غربا در چهار قسمت كه قسمت سوم آن شمال است 
به طولهای 1.32 متر و 4.50 متر و 1.20 متر و 4.45 متر ديوار مش��ترك و 
درب و ديوار و ديواريست به آپارتمان قطعه 3 و راه پله ملك مزبور بدون حق 
دسترس��ی به حیاط خلوت اس��ت و به انضمام انباری قطعه 4 . پالك ثبتی 
10323/11 در طبقه همکف غربی بامتراژ اعیانی 74.90مترمربع به ارزش 
305000000 ريال كه شماال به طول 7.83 متر ديوار و پنجره است به حیاط 
مشاعی شرقا در سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4.44 
متر و 1.21 متر و 4.44 متر ديواريست و درب و ديوار و ديوار مشترك به راه 
پله و آپارتمان قطعه 2 جنوبا به طول 9.04 متر درب و ديوار و پنجره ای است 
به حیاط خل��وت غربا به طول 8.88 مت��ر ديوار به دي��وار 10289 فرعی به 
انضمام انباری قطعه 1 . پالك ثبتی 10324/11 در طبقه همکف شرقی بامتراژ 
اعیانی 74.28 مترمربع به ارزش 305000000 ريال. شماال به طول 7.77 متر 
ديوار و پنجره به حیاط مشاعی و شرقا به طول 8.88 متر ديوار به ديوار است 
به ملك شماره 10291 فرعی جنوبه به طول 8.96 متر درب و ديوار و پنجره 
به به حیاط خلوت و غربا در سه قسمت كه دوم آن شمالی است به طولهای 
4.44 متر و 1.19 متر و 4.44 متر ديوار مشترك و درب و ديوار و ديواريست 
به آپارتمان قطع��ه 1 و راه پل��ه . به انضمام انب��اری قطع��ه 2. پالك ثبتی 
10325/11 در طبقه اول غرب��ی بامتراژاعیان��ی 79.33 مترمربع به ارزش 
335000000 ريال كه شماال به طول 7.83 متر ديوار و پنجره به فضای حیاط 
مشاعی و شرقا در چهار قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 
4.61 متر و 1.24 متر و 4.30 متر و 1.34 متر ديوار و درب و ديوار و ديوار 
مشترك به راه پله و آپارتمان قطعه 4 جنوبا در سه قسمت كه قسمت دوم آن 
غربی اس��ت به طولهای 3.16 متر و 1.34 متر و 5.91 متر نیم ديوار جلوی 
بالک��ن و ديوار و پنجره ب��ه فضای حیاط خل��وت غربا به ط��ول 8.91 متر 
ديواريست به فضای ملك 10289 فرعی بدون حق دسترسی به حیاط خلوت 
به انضمام انباری قطعه 3. پالك ثبتی 10326/11 در طبقه اول شرقی به متراژ 
اعیان��ی 78.37 مترمربع ب��ه ارزش 335000000 ريال كه ش��ماال به طول 
7.73متر ديوار و پنجره است به حیاط مشاعی شرقا به طول 8.98 متر ديوار 
به ديوار شماره 10290 فرعی جنوبا به طول 8.91 متر درب و ديوار و پنجره 
به حیاط خلوت غربادر سه قسمت كه قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 
4.82 متر و1.18 متر و 4.16 متر ديوار مشترك و درب و ديوار و ديواريست 
به آپارتمان قطعه 1 و راه پله به انضمام انباری قطعه 2.  كل پالكهای مزبور 
به موجب سند رهنی ش��ماره 1729-20/05/1387 دفترخانه 166 میمه در 
قبال مبلغ 8176420948  ريال در رهن بانك مسکن قرار گرفته و طبق نظر 
كارشناس رسمي جمعا به مبلغ 17810505000 ريال ارزيابي شده . پالكهای  
فوق از س��اعت  9صبح الي   12ظهر   روز يکشنبه  مورخ  1394/08/03    در 
اداره ثبت میمه  واقع در میمه خیابان طالقانی واحد اجرای اسناد رسمی میمه 
 از طري��ق مزاي��ده ب��ه ف��روش م��ي رس��د. مزاي��ده از مبل��غ ارزياب��ی

 يعنی 17810505000 ريال ش��روع و ب��ه باالترين قیمت پیش��نهادي نقداً 
فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
 گاز اع��م از ح��ق انش��عاب و ي��ا ح��ق اش��تراك و مص��رف در صورتي

 كه م��ورد مزايده داراي آنها باش��د و نی��ز بدهي هاي مالیات��ي و عوارض 
ش��هرداري و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
 ش��د و نیم عش��ر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمن��ًا چنانچه روز

 مزايده تعطیل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. م الف 19022 رئیس واحد اجرای اسناد 

رسمی میمه 

خبر کوتاه

ریس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: دو حادثه رانندگی در 
محور ساوه، سلفچگان هفت کشته برجا گذاشت.

سرهنگ مهدی حس��نی افزود: این دو حادثه به فاصله کمتر از یک ساعت در 
این محور بر اثر برخورد دو دستگاه پیکان سواری با دو دستگاه کامیون رخ داد. 

وی بیان کرد: حادثه اول بر اثر برخورد یکدستگاه پیکان سواری با یک دستگاه 
کامیون رخ داد که در این حادثه پنج سرنشین خودوری سورای پیکان به علت 

شدت جراحات وارده در دم فوت کردند. 
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: حادثه دوم نیز بر 
اثر برخورد یک دستگاه پیکان سواری دیگر با یک دستگاه کامیون در این محور 
به وقوع پیوست که بر اثر آن راننده و سرنشین خودوری سواری پیکان در صحنه 

حادثه جان خود را  از دست دادند. 
سرهنگ حس��نی بیان کرد: علت وقوع هر دو حادثه رانندگی انحراف به چپ 

خودروهای سواری پیکان نسبت به کامیون ها گزارش شده است. 
وی گفت: با توجه به اینکه بیشتر محورهای ارتباطی این استان شاهد بارش باران 
است رانندگان با حوصله ودقت بیشتری رانندگی کنند و به قوانین راهنمایی و 
رانندگی توجه ویژه داشته باشند.  از ابتدای امسال تاکنون 221 نفر بر اثر حوادث 

رانندگی درون و برون شهری در استان مرکزی جان خود را از دست داده اند.

هفت کشته در دو حادثه رانندگی 

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوان 22 ساله ای که با اغفال زنان 
 میانسال در س��ایت های صیغه و همس��ریابی اقدام به اخاذی از آنان کرده بود،

 خبر داد. س��رهنگ محمدمهدی کاکوان گفت: چندی پیش زنی با مراجعه به 
پلیس فتا اعالم کرد با جوانی در یکی از سایت های صیغه و ازدواج موقت آشنا 
شده و پس از گذشت چند ماه این فرد با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی وی، 
اقدام به اخاذی کرده اس��ت. کاکوان با بیان اینکه در پ��ی دریافت این گزارش، 
بالفاصله تیمی ویژه رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار داد، اظهار کرد: 
کارآگاهان پلیس فتا با ش��یوه های مختلف و مهندسی معکوس سرانجام ردی 
از این جوان 22 ساله پیدا و پس از اخذ مجوز قضائی در عملیاتی پلیسی وی را 

دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل کردند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: متهم با عضویت در س��ایت های ازدواج 
موقت و صیغه اقدام به شناسایی زنان باالی ٣٥ سال که وضع مالی مناسبی نیز 
داشتند، کرده و با آنان آشنا شده است. وی ادامه داد: این متهم عمدتا طعمه های 
خود را از میان زنان ثروتمند و کارمند انتخاب کرده بود تا پس از به دست آوردن 
تصاویر شخصی شان به بهانه به خطرانداختن موقعیت شغلی یا مواردی از این 
دست از آنان اخاذی کند.  وی گفت: این فرد پس از آشنایی با زنان خود را فردی 
معتقد و پایبند به اصول معرفی کرده و ظرف مدت سه تا چهار ماه از طریق تلفن 
همراه و شبکه های مجازی با طعمه های خود در ارتباط بوده و پس از این مدت 
درحالی که اعتماد آنان را به خود جلب کرده بود، با  این افراد قرار مالقات گذاشته 

و در جلسات بعدی عکس ها و تصاویر خصوصی آنان را جمع می کرد.

سوء استفاده جوان 22 ساله
روزهای پایانی مهر سال 89 ، ش��ب هنگام نوبت من بود که کشیک ویژه قتل  از زنان میانسال 

باشم. آن شب در حال بررس��ی چند پرونده بودم که روز بعد آنها را به دادسرا 
ببرم. عقربه ها، ساعت پایانی شب را نشان می داد که زنگ تلفن کشیک قتل 
به صدا درآمد. گوشی را که برداش��تم آن طرف خط یکی از کارآگاهان پلیس 

جنایی آگاهی شهریار بود.
 اعالم کرد زن جوانی به اداره پلیس آم��اده و اعالم کرده که چند روز پیش در 
خیابان منتظر تاکسی بوده که خودروی سواری مقابلش توقف کرده و پس از 
گفتن مقصدش به راننده، او و پسر 2/5ساله اش سوار شده اند تا به مقصدی که 
گفته بروند، اما راننده در میان راه تغییر مسیر داده و با انتقال وی به دامداری 
متروکه حومه ش��هر آنها را از خودرو پیاده کردند و فردی با ملحق ش��دن به 
راننده، دو نفری او را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. آنها ساعاتی فرزندش را از 
دامداری خارج کرده و با گفتن این که پس��رش ر ا کشته اند، وی را در اطراف 
شهر رها کرده اند. با شنیدن این اظهارات، دس��تورات الزم را دادم و خودم به 
پلیس آگاهی رفتم. همان شب ماموران با توجه به گفته های این زن همه جا 
 را جستجو کردند تا این که موفق به دس��تگیری مردی شدند که شاکی ادعا 

می کرد او را آزار داده و فرزندش را کشته است.
کارآگاهان جنایی زمانی که به تحقیق از ای��ن مرد پرداختند، وی گفت که با 
شاکی مدتی ارتباط پنهانی داش��ته اما او را مورد آزار و اذیت قرار نداده و پسر 
ش��اکی مانع این ارتباطشان بوده است. شب حادثه نیز پس��رک بیمار بوده و 
گریه های بی امانش اعصاب او را به هم ریخته بود؛ بنابراین وی را در حوضچه 
دامداری محکم به زمین کوبیده که س��رش زخمی ش��ده و سرانجام کودک 
فوت کرده است. جسد را هم در گورستان ش��هر دفن کرده، اما مکان آن را به 

خاطر ندارد. متهم آن قدر با خونسردی این گفته ها را برایمان تعریف می کرد 
 که انگار نه انگار با بی رحمی خود جان طفل بی گناهی را گرفته اس��ت. باورم

 نمی شد او این چنین با س��نگدلی هر چه تمام مرتکب جنایت شده است. با 
ش��نیدن اظهارات تکان دهنده این مرد معتاد، از ماموران خواستم که در این 
رابطه از مادر کودک تحقیق کنند که وی سکوت خود را شکست و اعتراف کرد 
ربوده نش��ده و آزار و اذیتی در کار نبوده، بلکه مرد مورد عالقه اش، فرزند او را 

کشته و دفن کرده است.
»من در مرگ فرزندم مقصر هس��تم. مدتی پیش معتاد ش��دم و نتوانس��تم 
اعتیادم را ترک کنم و همین مساله به جدایی من از همسرم منجر شد. مدتی 
پس��ر کوچولویم نزد او ماند، اما به دلیل این که طاقت دوری وی را نداشتم با 
 اصرار از شوهر سابقم خواستم تا اجازه دهد پس��رمان نزد من بماند تا به این 
بی قراری هایم پایان دهم. اما ای کاش پس��ر کوچولویم نزد پدرش می ماند 
تا  این اتفاق برایش نمی افتاد. با این مرد جوان به طور اتفاقی آش��نا ش��دم و 

ارتباطمان شکل گرفت و این فاجعه رقم خورد«.
زمانی که این حرف ها را  از زن جوان شنیدم بالفاصله خواستم کارآگاهان همه 
جا را در گورستان جستجو کنند تا شاید ردی از محل دفن کودک پیدا کنیم. 
آن شب همراه گروهی از کارآگاهان جنایی متهم به قتل را در حالی که دستبند 
و پا بند داشت تحت تدابیر شدید امنیتی برای یافتن جسد کودک به گورستانی 
 حومه شهر بردیم. هوا تاریک بود، به سختی می شد در گورستان باران زده و 
پر از گل و الی حرکت کرد. چند نف��ری از ماموران کنار متهم ماندند و خودم 
و گروه دیگری از ماموران به جس��ت وجوهایمان ادامه دادیم. هرکدام چراغ 
قوه های گوشی تلفن همراه مان را روش��ن کردیم و هر یک سمت و سویی از 

گورستان را جس��تجو می کرد؛ اما هر چه در آن تاریکی محوطه گورستان را 
جستجو می کردیم انگار تالش هایمان بی نتیجه بود. فقط از خدا می خواستم 
که کمکمان کند تا هر چه سریع تر جسد کودک را پیدا کنیم. یک بار به طور 
کامل فضای گورستان را جستجو کردیم اما تالش هایمان بی نتیجه ماند. ولی 
دست بردار نبودیم و هرطور شده بود تالش می کردیم تا جسد پسر خردسال 
را پیدا کنیم. چهار ساعتی به جستجو هایمان ادامه دادیم و قرار بود اگر تا صبح 
جسد را پیدا نکردیم از امدادگران همراه سگ های نجات استفاده کنیم تا شاید 
زودتر به جسد این کودک دست پیدا کنیم. در جریان این تجسس ها بود که 
ناگهان یکی از افسران جوان فریاد زد فکر می کنم چیزی پیدا کرده ام و به اینجا 
بیایید. من همراه چند نفر از کارآگاهان جنایی به محلی که افسر جوان به ما 

نشان می داد، رفتیم.
بخشی از یک پتو از خاک بیرون بود و در اطراف آن سنگ گذاشته بودند. چراغ 
قوه گوشی هایمان را به س��مت محل مورد نظر گرفتیم و کارآگاهان جنایی 
شروع به کنار زدن خاک ها کردند تا این که دست کوچک سرد و کبود پسرک 
نمایان شد. با دیدن این صحنه خیلی منقلب شدم و نمی دانستم چطور این مرد 
 توانسته این قدر بی رحم باشد. کارآگاهان پلیس همه خاک ها را کنار زدند و

 کم کم بدن نحیف و سرد پسر کوچولو که درون پتویی پیچانده شده و چند 
روزی را در دل س��رد خاک خفته بود، خارج کردند. افرادی که آن شب با من 
همراه بودند بابت مرگ دلخراش این کودک به شدت متاثر شدند. با پزشکی 
قانونی تماس گرفته و دستور انتقال جسد را صادر کردم و بعد ماموران متهم به 

قتل را هم به بازداشتگاه پلیس منتقل کردند.
 هوا در حال روش��ن ش��دن بود و صدای اذان ش��نیده می ش��د. گورستان را 
 ترک کردم و به سمت محل کارم به راه افتادم. در میانه راه مدام با خودم فکر 
می کردم چطور مرد جوان توانس��ت این چنان س��نگدل باش��د و جان پسر 
خردسالی را بگیرد. روز بعد مادر کودک و عامل جنایت به دادسرا منتقل شدند 
و پیش از ثبت اظهارات شان برای آنها قرار قانونی صادر کردم و متهمان روانه 

زندان شدند.
پدر کودک که در تهران کار می کرد و از ماجرای مرگ پسرش مطلع شده بود 
درحالی که قاب عکسی از پسرش به دست داشت و لباس سیاه به تن کرده بود، 
روز بعد به دادسرا و شعبه من آمد تا جسد را از پزشکی قانونی تحویل بگیرد. او 
به پهنای صورت اشک می ریخت و خود را در این حادثه مقصر می دانست که 
چرا فرزندش را نزد خود نبرده اس��ت که این حادثه تلخ برایش رخ دهد و او را 
برای همیشه با غم از دست دادن خود تنها گذاشته است. دستور تحویل جسد را 
برایش نوشتم و کمی دلداری اش دادم. تا چند روز چهره معصومانه این کودک 
که لبخند بر لبانش خشکیده و مرگ او را به خواب ابدی برده مقابل چشمانم 
بود.در این جنایت مجموعه ای از عوامل دس��ت به دست هم دادند تا کودکی 
قربانی شود. متاسفانه اعتیاد زن در این پرونده زندگی او را به سمت نابودی برده 
بود. پدر خانواده به جای ترک اعتیاد همسرش، او را طرد کرده و بعد از آن نیز با 

اطالع از شرایط همسرش، اجازه داده فرزندشان نزد او باشد.
زن نیز به خاطر این که پناهی نداشته و گرفتار اعتیاد بود، به سمت مرد معتاد 
دیگری می رود که پایان این رابطه مرگ کودک را رق��م زد. کودک بی گناه 
قربانی اشتباهات والدین خود ش��د و پدر خانواده برای همیشه فرزندش را به 
 خاطر اعتیاد همسر سابقش از دس��ت داد. اعتیاد، کانون خانواده ها را هدف

قرار داده و باعث ازهم پاشیده شدن کانون خانواده ها می شود. خانواده ها باید 
نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند و در صورت مشاهده عالئم اعتیاد 
در یکی از اعضا سریع دست به کار شده و برای درمان او اقدام کنند. طرد معتاد 

اشتباهی بزرگ است که او را گرفتارتر می کند.

کودک،  قربانی اعتیاد مادر
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 على (ع) و اوالد على (ع)، تنها 
ورودى مدينه علم اند

دين و انديشه

ــش هاى ــس مركز پژوه ــى، ريي ــالم رضا غالم حجت االس
ــل علمى  ــاره به فضاي ــا اش ــالمى صدرا ب ــانِى اس ــوم انس  عل
ــرت  ــه آن حض ــرد و توج ــى (ع) و رويك ــرت عل حض
ــر مومنان (ع)  ــرد: وجود مقدس امي ــم و دانش اظهار ك به عل
ــد ورودى به مدينه  ــر قرار باش ــت و اگ درياى علم و دانش اس
ــاب اميرمومنان ــد از ب ــورت بگيرد، باي ــهر دانش ص علم و ش

 امام على (ع) انجام شود.
ــى اهللا عليه و آله  ــتا پيامبر اكرم صل  وى ادامه داد: در اين راس
فرمودند: باب و در شهر علم على (ع) است؛ بنابراين، امكان ندارد 
بدون درك صحيح از امير مومنان (ع) و واليت ايشان، بتوان به 
آن درجه علمِى عالى كه مى تواند زمينه رشد و تكامل انسان را 

فراهم كند، دست يابيم.
ــت وقتى مى گوييم  ــن اس  وى تصريح كرد: عالوه بر اين روش
اميرمومنان على (ع) باب مدينه علم است، يعنى ما بايد تفسير 
ــالم (ص)  واقعى قرآن و وحى الهى را در كالم و فعل پيامبر اس
ــام على (ع)  ــان (ع) و اوالد معصوم و مطهر ام ــوالى متقي و م
ــر از آن  ــير و فرات ــتجو كنيم چرا كه آنها صالحيت تفس جس
ــى را آن گونه كه با واقعيت ــوده و مى توانند وح تاويل را دارا ب

 منطبق است، شرح دهند و هم ارائه طريق در جهت دسترسى 
ــه مطلوب يعنى ــند و هم اتصال ب ــته باش به اهداف دين داش

 دست ما را بگيرند و به آن نقطه مطلوب برسانند.
ــه درباره علم  ــالم غالمى تاكيد كرد: ما هر آن چ  حجت االس
ــعادت  صحبت مى كنيم، اعم از علمى كه مى تواند ما را به س
ــايل زندگى  ــه در جزيى ترين مس ــد و علمى ك رهنمون كن
هدايت كننده است، اين علم بايد ذيل تعاليم مقدس اسالم و 
تفسيرى كه اميرمومنان على (ع) ارائه مى دهد، باشد تا بتوان 

به سر منزل مقصود رسيد.
ــرد و توجهى  ــن كه همان رويك ــگر با تاكيد بر اي  اين پژوهش
ــتند، امير مومنان  ــالم (ص)  به علم و دانش داش كه پيامبر اس
حضرت على (ع) نيز داشتند، ابراز كرد: وقتى به سيره اهل بيت 
عليهم السالم به ويژه امام متقين حضرت على (ع) مى نگريم 
ــان را مطالعه مى كنيم، در مى يابيم و احواالت و عملكرد ايش

ــتى آن حضرت (ع)، در اوج قرار داشت   علم جويى و علم دوس
و توصيه به فهم و كشف حقايق هستى و تعليم آن به انسان ها 

فراوان صورت گرفته است.

ــوزان هم ــايل مربوط به دانش آم ــه، مس ــروع فصل مدرس با ش
ــزو دغدغه هاى اصلى  ــايل كه ج ــود. يكى از اين مس  آغاز مى ش
ــود، پيشرفت تحصيلى  ــوب مى ش والدين و برخى معلمان محس
دانش آموزان و چگونگى رسيدن به آن است. پيشرفت تحصيلى را 
به زبان ساده موفقيت در تحصيل و كيفيت و كميت كار دانش آموز

 تعريف كرده اند و مساله مهم اين است كه به چه طريق مى توان به 
اين پيشرفت نايل شد.

 والدين به منظور كمك به پيشرفت فرزندشان الزم است اين مهم 
ــار و زور هم نمى تواند موفق  را بپذيرند كه او نابغه نيست و با فش
شود. فشار تنها، وى را نسبت به يادگيرى دلسرد مى كند. والدين 
ــان در يادگيرى و روش هاى  مى توانند با كمك كردن به فرزندش
ــويق  صحيح درس خواندن، قوت قلب دادن، حمايت كردن، تش
ــرزنش و مقايسه، فرزند  ــين و به دور از هر گونه انتقاد، س و تحس
دانش آموزشان را يارى كنند تا از بيش ترين توانايى و استعداد خود 

استفاده كند، عملكرد عالى و نهايتا پيشرفت داشته باشد.
به فرزندتان كمك كنيد

ــكالتى  ــيارى از والدين به خاطر تكاليف فرزند خود دچار مش بس
ــام دادن  ــوزان از انج ــش آم ــى دان ــرا بعض ــوند، زي ــى ش م
ــراى انجام  ــادى ب ــالش زي ــرده يا ت ــى امتناع ك ــف درس تكالي
ــه چندانى  ــز توج ــوارد ني ــد و در برخى م ــى كنن ــف نم تكالي
ــرهم بندى  ــز را س ــد و همه چي ــان ندارن ــام تكاليف ش ــه انج ب
ــايل از ــن مس ــر اي ــه خاط ــب ب ــز اغل ــن ني ــد . والدي ــى كنن م

 رفتار فرزندشان ايراد مى گيرند.
ــند كه معلم فرزندشان  ــته باش البته پدر و مادرها بايد به ياد داش
ــت فكر كنند روشى كه مثال براى حل  نيستند . والدين ممكن اس
تمرين رياضيات به فرزندشان ياد داده اند، روش درستى است؛ اما 
ــايل را به همان  معلمان معموال انتظار دارند كه دانش آموزان مس
ــه به آنان آموزش داده اند. توجه به  روشى حل كنند كه در مدرس
اين نكته ضرورى است كه دانش آموزان در توانايى، استعداد و نيز 
مدت زمانى كه براى فهميدن مطالب الزم دارند بسيار با يكديگر 
متفاوتند. آنان هنگام انجام دادن تكاليف مدرسه نبايد تحت فشار 
روحى و زور قرار گيرند و بايد ارتباط خوبى بين والدين و فرزندان در 
اين وضعيت وجود داشته باشد. والدين مى توانند منابع اطالعاتى 
خوبى باشند، فرزندشان را تشويق كنند و در اين مسير بهتر است 

به اين راهنمايى ها توجه كنند:
 به دانش آموز كمك كنيد، شروع كند. برخى دانش آموزان 
ــى احتياج به  ــت درس ــادن و اجراى يك برنامه درس براى راه افت
ــد به چه كمكى ــوال كني ــينيد و از او س كمك دارند. كنار او بنش

 احتياج دارد.
 ساعت مشخصى را براى انجام دادن تكاليف مدرسه فرزندتان 
تعيين كنيد. بهترين زمان ممكن براى انجام دادن تكاليف مدرسه 
بالفاصله بعد از تمام شدن استراحت آنان است. بعد از انجام تكاليف 

به او اجازه دهيد بازى يا تلويزيون تماشا كند.
 از فرزندتان درباره تكاليفش سوال كنيد.

 محل مناسبى را براى درس خواندن فرزندتان مشخص كنيد.
ــى گردد كمى  ــه برم ــازه دهيد فرزندتان وقتى از مدرس  اج
استراحت و در باره مسايلى كه در مدرسه اتفاق افتاده است، با شما 

صحبت كند.
ــت او را  ــغول انجام تكاليفش اس  هنگامى كه فرزندتان مش

تشويق و تحسين كنيد.
ــد. انتقاد، بدرفتارى و فحش و   هرگز از فرزندتان انتقاد نكني
ناسزا به فرزند باعث دلسردى و نااميدى وى مى شود به خصوص 

اگر اين كار بارها تكرار شود.
 اگر فرزندتان براى انجام تكاليف مدرسه مشكل دارد، درباره 
ــايد احتياج به كمك يا  ــكل با معلمش صحبت كنيد، ش آن مش

آموزش جبرانى داشته باشد.
ــدر و مادرها» به ــاندرز در كتاب خود به نام «براى همه پ متيو س

ــه كودكان خود كمك  ــاره مى كند كه والدين بايد ب  اين نكته اش
كنند تا برنامه و عادت مناسبى براى درس خواندن پيدا كنند. آنان 

مى توانند فضاى مناسبى براى فرزند دانش آموزشان آماده كنند 
ــته باشد و در ضمن،  ــتن و كار كردن داش كه نور كافى براى نوش
جاذبه هاى كمترى داشته باشد تا هنگام انجام دادن تكاليف شان 

باعث پرت شدن حواس آنان نشود. 
همكالسى هاى سرآمد را الگوى خودتان قرار دهيد

ــرآمد  ــم داريد ممتاز و س ــش آموز تصمي ــوان يك دان اگر به عن
ــيد، بايد رفتار آنان را الگو قرار دهيد و مانند آنها عمل كنيد. باش

 آبيشك تاكور در كتاب خود به نام تصوير يك دانش آموز ممتاز به 
ذكر برخى از اين رفتارها پرداخته است:

ــو همانى كه  ــه «ت ــيد. جمل ــته باش ــاور داش ــان را ب خودت
مى انديشى» را به خاطر بسپاريد. يكى از مهم ترين ويژگى هاى 
ــت كه آنها باور دارند كه مى توانند و  افراد ممتاز و سرآمد اين اس

ترديد ندارند كه موفق مى شوند.
ــن و قدرتمندترين ابزار ــم تري ــيد. يكى از مه كنجكاو باش

 يك دانش آموز ممتاز، پرسيدن است واين حس كنجكاوى است 
كه وى را آموزش پذير و يادگيرنده مى سازد.

ــخت ترين قدم است. ــيد. قدم اول س از شروع كردن نترس

ــت. اگر تصميم به ممتاز شدن   براى شروع، انرژى زيادى الزم اس
داريد از همين حاال شروع كنيد و ترسى به خود راه ندهيد.

بلندهمت باشيد. همت بلند است كه به شما انگيزه مطالعه   
ــى دهد.  ــيدن به هدف را م ــى براى رس ــخت كوش بيش تر و س
ــرآمدها را به  ــى و درون مايه حركت س ــوخت اصل همت عالى س
ــرمنزل مقصود تامين مى كند. ضرب المثل معروفى است كه  س
ــيدن به ماه باشد؛ حتى اگر به آن نرسيد،  مى گويد هدف شما رس
حداقل به ستارگان خواهيد رسيد. پس آرزوها و هدف هاى تان را 

مشخص كرده و هدفى را انتخاب كنيد كه بهترين باشد.
ــن  ــاب بهتري ــيد كت ــن باش ــد. مطمئ ــه كني ــاد مطالع زي
ــت و بهترين كمك و راهنمايى را به شما مى كند.  دوست شماس
ــير رشدتان را  ــتعدادهاى علمى و مس ــف اس مطالعه، زمينه كش
ــيد هر چه بيشتر  ــته باش فراهم مى كند. اين را هم به خاطر داش

بدانيد، راحت تر ياد مى گيريد .
اگر فكر مى كنيد نياز به تغيير داريد، دست به كار شويد. همين 
حاال بهترين زمان است. اگر خودتان نخواهيد تغيير كنيد و اصال 
در اين راه قدم برنداريد، حتى بزرگ ترين قدرت نمى تواند به شما 

كمك كند.
ــدار از كارها و ــه نتايج پاي ــت پيروى كنيد ك از قانون طبيع

ــس برنامه ريزى  ــت نمى آيد. پ ــاى كوتاه مدت به دس  فعاليت ه
ــا ــه درس ه ــراى مطالع ــى را ب ــر روز زمان ــيد، ه ــته باش داش

 اختصاص دهيد تا شب امتحان دچار نگرانى و تنش نشويد.
ــما به عنوان ــول كنيد. البته ش ــردن را به بعد موك تفريح ك

ــتان تان  ــا كنيد، با دوس  دانش آموز اجازه داريد تلويزيون تماش
بازى كنيد و فعاليت تفريحى داشته باشيد؛ اما ابتدا درس هاى تان 

را بخوانيد و درس را در اولويت قرار دهيد.
ــته باشيد. در  ــعى كنيد زمان درس خواندن آرامش داش س
ــه كنيد چرا كه  ــرايط فيزيكى متعادل مطالع محيطى آرام و با ش
ــود و تمركز را ــى ش ــى واقعى م ــاس راحت ــث احس آرامش باع

باال مى برد.
آنچه معلمان بايد بدانند

ــرى دارند و ــش موثرت ــش آموزان نق ــرفت دان معلمان در پيش
 وظايفى مهم بر عهده آنهاست، پس به عنوان يك معلم:

 كالسى خلق كنيد كه نياز به تفريح در آن برآورده شود.
 به دانش آموزان كمك كنيد تصويرى ذهنى از يك دانش آموز 

سخت كوش و موفق در خود ايجاد كنند.
 محيطى فراهم كنيد تا در آن همه دانش آموزان مورد توجه و 
مراقبت قرار گيرند، چرا كه موفقيت تحصيلى با كيفيت روابطى كه 

در كالس خلق مى كنيد ارتباط مستقيم دارد.
ــالق كارى را در خود  به دانش آموزان تان كمك كنيد تا اخ

ــه اين است كه  ــان در مدرس  ارتقا دهند و تاكيد كنيد وظيفه ش
سخت كوش باشند و تا جايى كه مى توانند، بياموزند.

خانه دارىآشپزى

ــويا 1/2  مـواد الزم فيلوى سـبزيجات:خمير فيلوبه مقدار الزم ،س
ليوان، هويج سه عدد، پيازچه سه عدد ،سير سه حبه،جعفرى خرد شده
ــق غذاخورى ،نمك و فلفل ــس سويا يك قاش  سه قاشق غذاخورى،س

  به مقدار الزم
ــه در مقدارى آب  ــويا را 30 دقيق طرز تهيه فيلـوى سبزيجات:س

ــويا را آبكشى كنيد و ــير خيس دهيد و پس از اين مدت زمان، س يا ش
ــيرهاى  ــويا و س ــپس س ــت، آب اضافى آن را بگيريد س ــار دس  با فش
ــود.جعفرى،  ــرخ ش ــويا س ــده را داخل روغن تفت دهيد تا س رنده ش
ــرد نماييد ) را  ــته اى خ ــده (رنده كنيد يا رش ــه و هويج رنده ش پيازچ
ــوند ، در انتها نيز  ــرم ش ــبزيجات ن ــد و تفت دهيد تا س نيز اضافه كني

سس سويا و نمك و فلفل را اضافه كنيد و از روى حرارت برداريد.
ــد مى توانيدآن را داخل خمير  ــبزيجات خنك ش پس از اينكه مايه س

فيلو بپيچيد.
خمير فيلو را باز كنيد و به اندازه 1 قاشق غذاخورى از مايه سبزيجات در 
گوشه بااليى خمير قرار دهيد سپس از همان گوشه خمير را رول كنيد.

ــه ها به سمت مركز تا بزنيد و  پس از اينكه خمير را رول كرديد از گوش
مجدد رول كنيد ( بايد مايه سبزيجات كامال داخل خمير پنهان شود ) 

در انتها نيز با كمى آب انتهاى خمير را به هم بچسبانيد.
تمام خميرهاى فيلو را به همين صورت بپيچيد و داخل سينى قرار دهيد 

تا زمانى كه مى خواهيد سرخ كنيد.
ــپس به نوبت خميرهاى فيلو را  داخل ماهيتابه روغن فراوان بريزيد س

داخل روغن داغ بيندازيد تا سرخ شوند.
بايد روغن به اندازه اى باشد كه خميرهاى فيلو در روغن شناور باشند ، 
در مدت زمانى كه خميرها سرخ مى شوند با قاشق در جهت هاى مختلف 

برگردانيد تا تمام سطح خميرها يك دست سرخ و برشته شود.

لكه ها را چطور برطرف مى كنيد؟ معموال چقدر شوينده در ماشين لباسشويى مى ريزيد؟ 
چقدر آن را پر مى كنيد؟ فيلتر آن را هر چندوقت يك بار عوض مى كنيد؟ كدام لباس ها را 

با هم مى شوييد؟
ــردن لباس هاى تان  ــى در تميز ك ــتفاده مى كنيد؟ اگر گاه ــه دمايى اس  از چه آبى با چ

ناكام مى شويد، بدانيد كه پاسخ تمام اين سواالت در كيفيت شست وشوى شما تاثير دارد.
ــال زياد در  ــه احتم ــود ب ــان برطرف نمى ش ــوند يا لكه هاى ش ــدر مى ش اگر لباس ها ك
ــما كمك مى كند حرفه اى و هوشمند ــكل داريد. اين مطلب به ش ــو مش روش شست وش

 لباس بشوييد و لباس هاى تميزترى داشته باشيد.
اشتباه شماره 1:لكه ها را به سختى مى سابيد!

سابيدن سخت لكه ها بر خالف چيزى كه فكر مى كنيد باعث برطرف شدن آنها نمى شود. 
بلكه باعث مى شود لكه به خورد پارچه برود و در تار و پود آن نفوذ كند. شما بايد با آرامش 
و هوشمندى لكه ها را برطرف كنيد. مهم ترين كار اين است كه لكه را در سريع ترين زمان 

بشوييد.
هر چه زمان كمترى گذشته باشد موفقيت بيشترى خواهيد داشت و لكه هاى مانده خيلى 
سخت برطرف مى شوند. از يك پارچه سفيد استفاده كنيد كه مطمئن باشيد رنگ نمى دهد. 

ماده شوينده را به پارچه بماليد و به آرامى روى لكه بكشيد. 
سعى كنيد خيلى اين ور و آن ور نرويد و به لكه محدود بمانيد. با اين كار كم ترين آسيب را 

به لباس مى رسانيد.
اشتباه شماره 2:لباس تان را رنگى كرده ايد؟

ــتباه  ــويى رنگ مى گيرد، بزرگ ترين اش ــين لباسش ــما در ماش مى دانيد وقتى لباس ش

ــما لباس  ــابيد؟ در صورتى كه ش ــد و بس ــر آب بگيري ــاره آن را زي ــه دوب ــت ك ــن اس اي
ــوند  ــوع لكه برى مقاوم مى ش ــا در برابر هر ن ــر آب بگيريد، لكه ه ــده را دوباره زي رنگ ش
ــه  ــان بكند. پس هميش ــاك شدنش ــد كمكى به پ ــم نمى توان ــويى ه و حتى خشك ش
ــت كاردانش ــرايطى، كار را به دس ــد و در چنين ش ــا راه حل نداني ــابيدن لباس را تنه س

 بسپاريد.( ادامه دارد...)

چقدر بايد لكه لباس ها را سابيد؟!طرز تهيه فيلوى سبزيجات

ــت  ــدر فهرس ــدى» در ص ــى دي ــه «پ ــروف ب ــز مع ــان كام ش
ــت  ــا پش ــز ب ــان كام ــدگان رپ ايستاد.ش نن ــن خوا پردرآمدتري
ــك پردرآمدترين  ــى زى و دري ــون ج ــتن خوانندگانى همچ سرگذاش
ــز،  ــريه فورب ــزارش نش ــاس گ ــر اس ــت.  ب ــب گرف ــال لق ــر س رپ
ــال 2014 و ماه ژوئن سال 2015 تقريبا كامز 45 ساله بين ماه ژوئن س
ــده  نن خوا ــت.دومين  اس ــته  داش ــد  درآم دالر  ــون  ميلي  60
ــن خواننده ــت. اي ــى زى اس ــال،  ج ــاپ س ــك هيپ ه ــد موزي پردرآم
ــدود  ــون در ح ــاى گوناگ ــود در زمينه ه ــاى خ ــاله از فعاليت ه  45 س
ــده  نن خوا ــت.دريك،  اس ــته  داش ــد  درآم دالر  ــون  ميلي  56
ــن ــوم پردرآمدتري ــن رده س ــال س 28 س ــا  ب ــى  ي رپ كانادا
ــال را از آن خود كرد. اين خواننده در يك سال گذشته نزديك به  رپر س
 40 ميليون دالر درآمد داشته است.نشريه فوربز براى تهيه اين فهرست 
ــيقى اياالت متحده آمريكا،  از منابعى همچون انجمن صنعت ضبط موس

مديربرنامه ها و وكالى هنرمندان استفاده مى كند. 

ــال  س ــروع  ش ــتانه  آس در  ــى  انگليس ــمندان  دانش ــه  مطالع
ــه ها در  ــدن مدرس ــروع ش ــد ش ــان مى ده ــى نش ــد تحصيل جدي
ــگاه ها در 11 صبح مى تواند به نفع سالمتى  ــاعت 10 صبح و دانش س
ــي خواب اعالم كرده  ــد.گروه تحقيقاتي بررس نوجوانان و جوانان باش
ــود و اين مساله  ــاعت بدن توجه كافي نمي ش كه در جامعه امروز به س
ــت. نتايج اين تحقيق ريتم بيولوژيك را بدن انسان ها مختل كرده اس

ــه  و محروميت  ــروع زود هنگام مدرس ــان مي دهد كه اصرار به ش  نش
ــر ــان  تاثي ــرى نوجوان ــالمت و يادگي ــواب  روي س ــان از خ نوجوان

ــاعت  ــت دادن دو س  مخربي مي گذارد.به گفته دكتر پائول كلى از دس
خواب در  روز براى نوجوانان «يك مساله بزرگ و خطرناك»در جامعه 
ــروع روز تحصيلى، براى  است. اين متخصص خواب مي گويد: زمان ش
افراد 16 سال بايد بعد از 10 صبح باشد و براى افراد 18 سال هم مى تواند 
11 صبح باشد. اجراى اين برنامه زمانى مى تواند به مقابله با بحران كمبود 
خواب كه باعث  يادگيرى ضعيف و مشكالت سالمتى شده، كمك كند.

ــورد جديدى در ــاله ژاپنى رك ــى پيرمرد 105 س هيده كيچى ميازاك
ــان  جه ــراد  افــــ ــن  تريـــ ـــــن  مس ــــرعت  س دوى 

بر جا گذاشت.
اين دونده ،100 متر را در 42,22 ثانيه دويد، با اين وجود نتوانست ركورد 
شخصى خودش را كه در تمرينات با زمان 34,10 ثانيه بود، ترقى بدهد.

ــت، يك روز پس از ورود با  ــپتامبر 1910 اس  ميازاكى كه متولد 22 س
105 سالگى ركورد جديدش را به ثبت رساند. او پس از اين ركوردشكنى 

همانند اوسين بولت خوشحالى كرد.
ــه ژاپن در  ــى ك ــاله و در زمان ــى اول 8 س ــگ جهان ــان جن  وى در پاي
ــاال با لقب ــاله بود. او كه ح ــورد، 34 س ــت خ جنگ جهانى دوم شكس
ــود، با اين ركورد نامش خود را در كتاب  ــناخته مى ش  بولت طاليى ش

ركوردهاى گينس به ثبت رساند.
ــام گذارى  ــن  ن ــرام به افراد مس ــه روزى را به نام احت ــور ژاپن ك  كش
ــان را ــال جه ــاالى 65 س ــت ب ــن جمعي ــش تري ــت بي ــرده اس ك

 دارد. 

ــاالنه 2606  ــا س ــگ را ب ــردم هنگ كن ــى UBS، م ــه مال موسس
ــاترين و كارى ترين مردم جهان معرفى كرد. ساعت كار، به عنوان كوش
ــى اعالم كرد: عنوان پركارترين  ــه مالى UBS با انتشار گزارش موسس
مردمان جهان را با هفته اى بيش از 50 ساعت كار و ساالنه تنها 17 روز 
تعطيل رسمى بايد به هنگ كنگى ها داد. اين گزارش با بررسى الگوى 
كارى در 71 شهر جهان تهيه شده است.به گزارش بخش مالى سى ان ان، 
ــهروندان پاريس با ساالنه تنها 1604  ــه با هنگ كنگى ها، ش در مقايس
ــاعت، حدود 1000 ساعت نسبت  ــاعت كار معادل هفته اى 35 س س
ــاترين مردم جهان  ــر كار مى كنند و جزو تن آس به هنگ كنگى ها كمت
ــهر بمبئى هند، از حيث ميزان  شناخته مى شوند.بنابر اين گزارش، ش
ساعات و فعاليت كارى در رتبه دوم قرار مى گيرد. در اين شهر كه در بين 
پرجمعيت ترين شهرهاى جهان است، ميانگين ساعات كارى در سال، 
2277 ساعت است.بنابر اعالم سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه 
ــهرهايى محسوب مى شود كه  (OECD)، مكزيكوسيتى نيز جزو ش

بيشترين ساعات كارى را در اختيار دارد.

ركورد جديد پيرمرد 105 ساله در دو سرعتخبر خوش براى فرارى ها از صبح زودپردرآمدترين خواننده جهان را بشناسيدپركارترين مردم جهان كدام اند؟

با شروع سال تحصيلى نقش والدين در تربيت فرزندان پررنگ تر مى شود؛

دست دانش آموزتان را بگيريد
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