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ايستادگى مردم در يمن، عراق، بحرين و سوريه 
به خاطر تفكر شهداى ايران است

ــور  ــتضعفين كش ــيج مس ــازمان بس رييس س
ــتادگى مردم در يمن، عراق، بحرين  گفت: ايس
و سوريه به خاطر تفكر شهداى ايران است.سردار 
محمدرضا نقدى در پنجمين روز از كنگره ملى 
ــهيد چهارمحال  ــرداران و 2 هزار و 400 ش س
ــزارى اين كنگره  ــارى اظهار كرد: با برگ و بختي
حال و هواى استان چهارمحال و بختيارى رنگ 
ــتا  ــهادت به خود گرفته و در اين راس و بوى ش

ــهدا را به خوبى به  بايد تالش كنيم راه و تفكر ش
كنيم.وى افزود: نسل جوان منتقل 
ــا كنند برخى مى خواهند  الق
ــه رزق، روزى،  ك
آرامش و امنيت 

ــت آمريكاست  ما دس
و اگر حمله كند كشور 

ايران نابود خواهد ...

ايستادگى مردم در يمن، عراق، بحرين و سوريه 
به خاطر تفكر شهداى ايران است

ــهدا را به خوبى به  بايد تالش كنيم راه و تفكر ش
كنيم.وى افزود: نسل جوان منتقل 
ــا كنند برخى مى خواهند  الق
ــه رزق، روزى،  ك
آرامش و امنيت 

ــت آمريكاست  ما دس
و اگر حمله كند كشور 

ايران نابود خواهد ...
7

12

3

5

مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
با توجه به خشكى تاالب گاوخونى و پرنده هايى كه از 

اين مسير به جنوب مهاجرت مى كنند ... 

ــغلى  ــدار داده پنج  ميليون تقاضاى ش وزير كار هش
جديد در راه است و براى عبور از اين بحران بايد سالى 

800 هزار شغل ايجاد شود؛ با اين ...

ــش در ايران به صدا  ــر اعتياد از مدت ها پي زنگ خط
درآمده است. اين معضل به ويژه با تغيير الگوهاي كه 

داشته است تا حد زيادي خطرناك تر ... 

20 درصد از پرنـدگان مهاجر در 
مسير تاالب گاوخونى تلف مى شوند

سـونامى  پنج ميليـون تقاضا 
براى كار

توليد قـرص روانگـردان با 
مارك ايراني!

شيشه فروش خبر داد:

ابالغ طرح خطرپذيرى استان اصفهان، به سازمان ها
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ــم  ــه شش ــق برنام ــان طب ــعه اصفه ــور توس مح
ــه اعتقاد  ــا ب ــده؛ ام ــف ش ــگرى تعري توسعه،گردش
ــگرى زمانى به كام همه شيرين  ــان، گردش كارشناس
مى شود كه فارغ از شعارها به رعايت الزامات آن توجه 
ــتن حدود 22 هزار اثر  ــتان اصفهان با داش ــود. اس ش
ــتان هاى نخست  فرهنگى، تاريخى و طبيعى، جزء اس
ــت و عالوه بر آن در حوزه صنايع دستى نيز  كشور اس
ــه نزديك به  ــى دارد ؛ به طوريك ــيار مهم جايگاه بس
يك سوم رشته هاى صنايع دستى شناخته شده جهان در 
اين استان است.اصفهان داراى جاذبه هاى متنوعى در 
حوزه گردشگرى بوده و مقصد گردشگران زيادى اعم 
از داخلى و خارجى است كه محدوديت منابع آبى براى 
كشاورزى و همچنين اشباع صنايع و عوارضى كه بخش 
ــده تا همه فعاليت ها در  صنعت به دنبال دارد سبب ش
ــال 1400 حول محور گردشگرى حالل  اصفهان تا س
ــته به اين  ــود و بيش از گذش تعريف و برنامه ريزى ش
صنعت پاك و درآمدزا، بها دهند. با اين حال هنوز طرح 
جامع مشخص و كاربردى به عنوان سند باالدستى براى 
اين حوزه تدوين نشده است تا اين حوزه را به سرمنزل 
ــن مصلحى مديركل سابق  مقصود هدايت كند.محس
ــگرى استان  ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
اصفهان، بابيان اينكه ما بيش از 50 سال بدون طرح و 

برنامه در حوزه گردشگرى كاركرده ايم و ...

ــگاه آزاد با بيان اينكه اقتصاددانان  استاد اقتصاد دانش
دولت قادر به كنترل ركود نيستندگفت: ركود در حال 
ــت و كارشناسان اقتصادى  تبديل شدن به بحران اس
ــتند.به گزارش  ــر ركود تورمى هس 100 درصد منتظ
ــار وزير به  ــورد نامه چه ــورا در م ــعلى ن فارس، عباس
ــدن ركود ــر بحرانى ش ــور در مورد خط رييس جمه

 اظهار داشت: حدود يك سال است كه دانشگاهيان به 
مساله تورم و ركود موجود در كشور هشدار مى دهند، 
اما دولتى ها كمتر به آن توجه مى كنند.وى با بيان اينكه 
ركود و تورم دو صيغه ضد هم   هستند، افزود: در ركود 
بايد با تفكر انبساطى، انبساط پولى و مالى را عمل كنيم 
و در تورم با تفكر انقباضى عمل كنيم.اين استاد اقتصاد 
با بيان اينكه بايد به دنبال نقطه مؤثر بود، گفت: ركود و 
تورم را نمى شود، فداى يكديگر كرد؛ چرا كه اين تابع دو 

هدف است و چند منظور را بايد بهينه ...

صنعت گردشگرى اصفهان با حلوا 
حلوا كردن شيرين نمى شود

ركود 
در حال تبديل به بحران است
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تغـيير 
باورهـاى مـردم، 

هـدف امـروز 
دشمـن است

امام خامنه اى 
در ديدار رييس و مديران صدا و سيما:



ــالمى  ــه اى رهبر معظم انقالب اس ــت اهللا خامن حضرت آي
ــوراى  ــانه ملى و اعضا ش ــووالن و مديران رس در ديدار مس
ــگ نرِم ــن اهداف «جن ــيما با تبيي ــدا و س ــارت بر ص نظ

ــترده و همه جانبه نظاِم سلطه با  ــده، گس  برنامه ريزى ش
جمهورى اسالمى»، تغيير باورهاى مردم را مهم ترين هدف 
ــر نقش منحصر ــده خواندند و با تأكيد ب ــن جنگ پيچي اي

ــانه ملى در اين كارزار جدى، برنامه ريزى دقيق  به فرد رس
ــى مورد تأكيد  ــانه مل ــه را براى تحقق وظايف رس و عالمان

قرار دادند.
ــه اى در ابتداى  ــنيم،حضرت آيت اهللا خامن ــزارش تس به گ
ــى در نظام  ــانه مل ــوع اهميت رس ــود به موض ــخنان خ س
ــاره به حركت  ــران پرداختند و با اش ــالمى اي جمهورى اس
ــاى نوپديد، ــانه ه ــك رس ــه با كم ــانه اى ك ــم رس عظي

ــه چنين  ــى در صحن ــانه مل ــده گفتند: رس ــه وجود آم ب
ــته و ناگزير قرار  ــم و درگيرى ناخواس ــرد عجيب و عظي نب
ــم جنگ نرم ــيار مه ــان عرصه پيچيده و بس ــه هم داردك

 است.
ــوز و داراى  ــالمى افراد صاحب نظر، دلس ــر انقالب اس رهب
ــاد جنگ نرم  ــى دقيق ابع ــه و بررس ــه مطالع ــزه را ب انگي
ــان اهداف جنگ  ــد و گفتند: در جنگ نرم، هم فراخواندن

سخت دنبال مى شود اما به صورتى فراگيرتر و عميق تر.
ايشان به برخى پيچيدگى ها و خطرات بيشتر جنگ نرم در 
ــخت اشاره كردند و افزودند: جنگ نرم  مقايسه با جنگ س
ــخت، آشكار، قابل فهم و ملموس نيست  برخالف جنگ س
ــى در برخى موارد طرف مقابل ضربه خود را مى زند  و حت
اما جامعه هدف، دچار خواب آلودگى و عدم احساس حمله 

است.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: جنگ هاى سخت 
ــات مردم و ايجاد  ــدن احساس معموال موجب برانگيخته ش
ــود؛ در حالى كه جنگ نرم،  ــجام ملى مى ش وحدت و انس
ــاز ايجاد  ــه را از بين مى برد و زمينه س ــزه هاى مقابل انگي

اختالف نيز مى شود.
ــان خطرات به مراتب  ــت اهللا خامنه اى بعد از بي حضرت آي
ــه با جنگ  ــران كننده تر جنگ نرم در مقايس ــتر و نگ بيش
ــخت گفتند: جنگ نرم فقط مخصوص ايران نيست؛ اما  س
ــده و  در موضوع ايران، هدف اصلى از اين جنگ نرِم فكر ش
حساب شده، استحاله جمهورى اسالمى ايران و تغيير باطن 

و سيرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است.
ــيرت به معناى  ــد بر اينكه تغيير باطن و س ــان با تأكي ايش
ــى و اهداف بزرگ  ــعارها، معارف انقالب تغيير انگيزه ها، ش
است، افزودند: در چارچوب اهداف جنگ نرِم دشمن، باقى 
ماندن نام «جمهورى اسالمى» و حتى حضور يك معمم در 
ــت، مهم آن است كه ايران تأمين كننده  رأس آن مهم نيس

اهداف امريكا، صهيونيسم و شبكه قدرت جهانى باشد.
ــردم  را آماج اصلى  ــووالن و م ــالمى، مس رهبر انقالب اس
ــتند و خاطرنشان كردند: در مورد  چنين جنِگ نرمى دانس
ــووالن وجود دارد با  برنامه ريزى كه در جنگ نرم براى مس
آنان صحبت كرده و خواهم كرد؛ اما مخاطبان اصلى جنگ 
نرم مردم به ويژه نخبگان، دانشگاهيان، دانشجويان، جوانان 

و عناصر فعال هستند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: آنها به دنبال تأثيرگذارى 
بر مردم و تغيير طيف وسيعى از باورهاى آنان بويژه جوانان 
ــى و  ــتند كه باورهاى اعتقادِى دينى، سياس و نخبگان هس

فرهنگى مردم از جمله اين باورها است.
ــان گفتند: مردم ما باورهاى اعتقادى درخصوص دين،  ايش
ــتقالل، مقابله با بيگانه،  ــاله «زن و مرد»، اس ــواده، مس خان
ــائل گوناگون فرهنگى دارند  ــاالرى اسالمى و مس مردم س
ــتكارى كند و  ــرف مقابل تالش دارد اين باورها را دس و ط

يا تغيير دهد.
رهبر انقالب اسالمى، تغيير باور به گذشته را از ديگر اهداف 
مورد نظر در جنگ نرم برشمردند و تأكيد كردند: مردم ما 
ــد و مستبد گذشته باورهايى دارند كه  نسبت به رژيم فاس

در جنگ نرم تالش بر اين است تا اين گذشته زشت و پليد 
و سياه به گذشته اى درخشان و زيبا تغيير يابد.

حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: آنها مى خواهند با تغيير 
ــه لزومى به وقوع انقالب  ــته، نتيجه بگيرند ك باور به گذش
اسالمى براى از بين بردن آن گذشته، وجود نداشته است.

ــان تغيير باور به آينده و حال را از ديگر اهداف جنگ  ايش
نرم دانستند و خاطرنشان كردند: آنها مى خواهند به جوان 
ــور مايه شرمندگى  امروزى القاء كنند كه وضع كنونى كش
ــرفت در آينده نيز غيرممكن است  است و رسيدن به پيش
ــده را از  ــوزى و اميد به آين ــرك و علم آم ــاط و تح تا نش
ــالمى ايجاد باورهاى  ــل جوان بگيرند.  رهبر انقالب اس نس
ــان بويژه امريكا و اروپا  ــبت به جه غيرواقعى در جوانان نس
و ترسيم  كشورهايى پيشرفته، راحت، امن و بدون مشكل 
ــمردند و در  ــا را يكى ديگر از اهداف جنگ نرم برش از آنه
ــد: هدف  ــخنان خود گفتن ــن بخش از س ــع بندى اي جم
ــده، انحالل درونى و  ــى و نهايى جنگ نرم طراحى ش اصل
ــتحاله داخلى جمهورى اسالمى از طريق تغيير باورها و اس

سست كردن ايمان مردم و به ويژه جوانان است.
رهبر انقالب با اشاره به امكانات سخت افزارى و نرم افزارى 
دشمن در جنگ نرم افزودند: همه پيشرفت هاى روزافزون 
ــت  ــط مجازى در خدمت تحقق اهداف جنگ نرم اس محي
ــخت افزارى،  ــرفت هاى س اما مهمتر از اين امكانات و پيش
ــى، ادبى، اجتماعى، و  ــكر عظيم نخبگان فكرى، سياس لش
فعاالن برجسته ارتباطات و رشته هاى مختلف هنرى است 
ــوى و تأثيرگذارى را براى تحقق  كه عقبه ى نرم افزارى ق

اهداف جنگ نرم فراهم آورده است.
ايشان برنامه ريزى و كار و تالش منسجم را از ويژگى هاى 
ــمردند و خاطرنشان  بارز طراحان و مجريان جنگ نرم برش
ــراورده هاى صوتى، تصويرى  ــد: در همه توليدات و ف كردن
ــل ملت ايران، مقاصد و اهداف جنگ  و مكتوب جبهه مقاب
نرم، البته عمدتاً بطور غيرمستقيم، پيگيرى و القا مى شود.

ــج دين حداقلى و دين  ــر انقالب در همين زمينه تروي رهب

ــكوالر را كه با هر رفتار شخصى و اجتماعى قابل انطباق  س
ــاى عمدتاً اجتماعى  ــت از جمله اهداف پنهان برنامه ه اس
ــا در پيگيرى  ــد و افزودند: آنه ــانه هاى بيگانه خواندن رس
پيچيده اهداف خود، كامًال جدى و داراى برنامه هستند؛ اما 

ما در اين زمينه عقب هستيم.
ــانه ملى را قابل  ــرت آيت اهللا خامنه اى، تالش هاى رس حض
ــتند و در عين حال افزودند: بايد اين تالش ها  توجه دانس
ــت  را به عمق برد و اهداف مورد نظر را بدون تظاهر و درش
ــيما به  ــد ظرفيت همه برنامه هاى صدا و س ــى، در ح نماي
ــوند و  ــه ترويج كرد تا مخاطبان اقناع ش صورت هنرمندان

بپذيرند.
ــهود اهداف  ــن كار براى تحقق مش ــر انقالب مهم تري رهب
ــمنان را، دست يابى به  ــانه ملى در قبال جنگ نرم دش رس
ــرايط داخلى،  ــى، صحيح و واقع بينانه از ش تحليلى مبناي
ــالمى خواندند و افزودند:  منطقه اى و جهانى جمهورى اس
ــطوح مختلف  ــل، ذهن ها و جهت گيرى هاى س ــن تحلي اي
ــد و پايه همه  ــجم مى كن ــازمان را منس مديريتى و بدنه س

فعاليت ها قرار مى گيرد.
ــراق در توانايى ها،  ــه اى، پرهيز از اغ حضرت آيت اهللا خامن
ــكالت، تأثيرناپذيرى از تبليغات گمراه كننده  توجه به مش
ــطحى نگرى، و توجه به ظرفيت هاى  بيگانگان، پرهيز از س
ــه تحليل مبنايى در صدا  ــتيابى ب بالفعل و بالقوه را در دس
ــتند و افزودند: مقايسه صحيح موقعيت  و سيما مؤثر دانس
كشور با دوران متناظر انقالب هاى مهم جهانى، مى تواند به 

درك و اقع بينانه از شرايط كشور، كمك كند.
ــكالت فراوان،  ــاره به مش ــرت آيت اهللا خامنه اى با اش حض
جنگ هاى داخلى خونين و حتى بازگشت برخى انقالبهاى 
ــته افزودند: بايد موقعيت  معاصر جهان به رژيم هاى گذش
ــال پس  كنونى ايران را با موقعيت امريكا در حدود چهل س
ــتقالل آن كشور و موقعيت فرانسه پس  از اعالميه مهم اس
ــه مقايسه كرد تا شرايط  از چهار دهه از انقالب كبير فرانس
امروز ايران و پيشرفتهاى چشمگير كشور بهتر درك شود.

ــت يابى به تحليل  ــر انقالب كه در تبيين ضرورت دس رهب
ــيما سخن مى گفتند  مبنايى و جامع االطراف در صدا و س
ــياه نمايى  ــن چارچوب بايد س ــد: در اي ــان كردن خاطرنش
ــت و متوجه بود كه آنها در  ــاى بيگانگان را مد نظر داش ه
ــه جهانيان و حتى به  ــداف جنگ نرم، ايران را ب ــق اه تحق
ــود ايرانيان واژگونه معرفى مى كنند ضمن اينكه تصوير خ

 رسانه اى آنها از جهان نيز كامًال مغرضانه است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى به مسئوالن و مديران رسانه ملى 
پيشنهاد كردند براى دستيابى به تحليلى پايه و واقع بينانه 
ــه موقعيت جمهورى اسالمى با برخى كشورهاى  به مقايس
ــايه آمريكا  ــه بپردازند كه در چهار دهه اخير زير س منطق

زندگى كرده اند.
ــه نشان مى دهد كه تسليم، چه  ايشان گفتند: اين مقايس
ــرفت هايى  ــتادگى به چه خيرات و پيش نتايجى دارد و ايس
ــريح ضرورت  ــس از تش ــود.رهبر انقالب پ ــى ش ــر م منج
ــل مبنايى به عنوان پايه  ــيما از تحلي برخوردارى صدا و س

ــانه ملى  همه توليدات و برنامه ها در تبيين دومين كار رس
براى پيگيرى محسوس تر و هنرمندانه وظايف خود، تعريف 
ــى را ضرورى خواندند. ــن يك تفكر مبنايى و اصول و تدوي
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به راهبردهايى كه در آغاز 
ــرافراز به رسانه ابالغ شده تأكيد كردند:  مسووليت آقاى س
ــراى آنها برنامه  ــا بايد دنبال و براى اج ــه اين راهبرده هم
ريزى دقيق و عالمانه شود كه البته در برخى موارد كارهاى 

خوبى شده است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى برنامه ريزى عالمانه و دقيق براى 
تحقق راهبردهاى ابالغى صدا و سيما و راهبردى جمهورى 
اسالمى را از ديگر ضروريات حركت رسانه ملى برشمردند.

ــان رسانه ملى را رسانه نظام و كشور و انقالب دانستند  ايش
ــيما قرارگاه مقدم و فعال مقابله با  و تأكيد كردند: صدا و س
جنگ نرم است و مديران و كاركنان رسانه ملى، سرداران و 

سربازان اين جنگ نرم هستند.
ــالمى همچنين با تشكر از زحمات مديران  رهبر انقالب اس
ــرافراز رييس سازمان  ــانه ملى بويژه آقاى س و كاركنان رس
صدا و سيما، ايشان را فردى پركار، سخت كوش، با همت، 
ــريفات و تجمالت، پاك  ــاده زيست و بدور از تش منظم، س
ــت، حساس در مورد بيت المال، شجاع، داراى جسارت  دس
ــتند و  ــالق و مبتكر و نوآور دانس ــرى و خ ــم گي در تصمي
ــيار با ارزش و مورد  ــان كردند: اين ويژگى ها بس خاطرنش
تحسين است كه بايد استمرار داشته باشند و براى سازمان 
ــوه اى الزم و  ــازمان فرا ق ــه عنوان يك س ــيما ب صدا و س
ــت.پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، آقاى  ضرورى اس
ــيما گزارشى از برنامه ها و  ــرافراز رئيس سازمان صداوس س

اقدامات اين سازمان بيان كرد.
رييس سازمان صداوسيما با اشاره به چالش ها و مشكالت 
ــانه ملى، گفت: اصالح ساختار ادارى و همچنين اصالح  رس
ــم كردن مقدمات راه اندازى  ــن نامه ها و مقررات، فراه آيي
ــانه تعاملى، برنامه ريزى براى تقويت حضور در محيط  رس
ــراه، افزايش كيفيت  ــبكه هاى اجتماعى تلفن هم وب و ش
ــن فعاليت ها و  ــه مهم تري ــى از جمل ــانه مل توليدات رس

رويكردهاى صدا و سيما است.
ــون  همچ ــردى  راهب ــات  موضوع ــرى  پيگي ــزود:  اف وى 
ــبك زندگى  ــالمى، اقتصاد مقاومتى، س گفتمان انقالب اس
ــترش ــيس مركز گس ــد علمى، تاس ــالمى و رش ايرانى اس
ــبكه كودك،  ــى، بازطراحى و راه اندازى ش  فيلمنامه نويس
ــناختى، بكارگيرى  ــى و علوم ش ايجاد گروه زيبايى شناس
ــاى جوان و مؤمن در مديريت هاى مختلف، افزايش  نيروه
ميزان مخاطبان رسانه ملى و افزايش اثرگذارى شبكه هاى 
ــيما  ــرس تى وى، راه اندازى خبرگزارى صداوس العالم و پ
ــر، تاكيد بر تحليل  ــبكه خب ــدن ش و حرفه اى  و روزآمد ش
ــدازى كانال هاى آذرى، كردى و  ــير رويدادها، راه ان و تفس
ــازى منابع آرشيوى، توجه  اردو در حوزه برون مرزى، بازس
ــى و توجه به اعتماد و  ــيقى دينى و آيينى و انقالب به موس
ــانه  ــاس امنيت مردم از ديگر برنامه ها و اقدامات رس احس

ملى بوده است.
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شنيده ها 

ــك  ــاره به ويژگى هاى موش ــتراتژيك ،با اش ــائل اس ــناس مس يك كارش
ــتيك دوربرد «عماد»گفت:مهم ترين مشخصه اين موشك در اختيار  بالس
ــت كه توانايى تصحيح هدف را در  ــتم هدايت و ناوبرى اس ــتن سيس داش

صورت انحراف دارد.
ــيدرضا ميرطاهر،  با بيان اينكه فعاليت اين موشك تا آنجا كه مشخص  س
شده با سوخت مايع است، گفت: در اين موشك اين توانايى وجود داردكه 
ــد آن انحراف تصحيح شود و  ــير حركت اش انحرافى ايجاد ش اگر در مس

احتمال اصابت به هدف را صددر صدافزايش مى دهد.
ــتراتژيك با بيان اينكه برد اين موشك بيش از  ــناس مسائل اس اين كارش
1500 كيلومتر است و جز موشك هاى ميان برد محسوب مى شود، خاطر 
ــه موشك هاى ديگر ايران دوربرد  ــان كرد: البته اين موشك در مقايس نش

است.
وى با بيان اينكه پيش از اين خطاى دايره اى موشك هاى بالستيك زياد بود 
و در چند سال اخير دولت ها تالش كردند كه ميزان اين خطا را كاهش دهند 
ادامه داد:  در اين موشك نيز اين ميزان خطا كاهش پيدا كرده و در ساخت 
اين موشك و قطعاتى كه مورد استفاده قرار گرفته به اين موضوع توجه شده 

است.
 اين كارشناس مسائل استراتژيك  تاكيد كرد :توانايى ساخت اين موشك 
نشان مى دهد كه در صورتى كه يك كشور بخواهد اقدامى تجاوزكارانه عليه 
ايران داشته باشد ايران با عملياتى كردن اين موشك ها مى تواند ضربات 
غيرقابل جبرانى را به آن وارد كند و به عنوان اقدام متقابل اهداف حياتى آن  
كشور را مورد حمله قرار دهد و اين يك امتياز بزرگ براى نيروهاى مسلح

 ايران است.

ــته اى با اشاره به آزمايش موشك زمين  يك عضو تيم مذاكره كننده هس
ــاب  ــكى نقض برجام به حس به زمين عماد گفت: پرتاب و آزمايش موش

نمى آيد.
ــت روز  ــم هفتادمين بزرگداش ــيه مراس ــى در حاش ــيدعباس عراقچ س
ــه با قطعنامه 2231  ــد  ادامه داد: همچنين در رابط ــازمان ملل متح س
ــه  ــى ما نمى تواند موجب خدش ــه توانايى دفاع ــالم كرده ايم ك قبًال اع
ــه نخواهيم كرد  ــت ملى و دفاعى خود مصالح ــر امني قرار گيرد و بر س
ــأله را در بيانيه اى كه بعد  ــده ماست. اين مس ــناخته ش و اين موضع ش
ــانديم،  ــوراى امنيت به ثبت رس ــد و در ش ــه 2231 صادر ش از قطعنام

اعالم كرديم.
ــوراى امنيت كه  ــران و ش ــاره رابطه جديد اي ــن درب ــى همچني عراقچ
ــت: قطعنامه  ــد، گف ــاد خواهد ش ــه 2231 ايج ــر قطعنام ــت تأثي تح
ــد عبارتى روشن  ــته اى منجر ش ــش قطعنامه هس 2231 كه به لغو ش
ــن در رابطه ايران  ــرى بنيادي ــا اجراى برجام تغيي ــه مى گويد ب دارد ك
ــد برجام اجرايى  ــرد. در اين مرحله باي ــوراى امنيت صورت مى گي و ش
ــود تا در مراحل بعدى  ــود و قطعنامه ها و تحريم ها عليه ايران لغو ش ش
ــر كار را  ــائل ديگ ــوراى امنيت در مس ــه جديد ايران و ش ــاره رابط درب

دنبال كنيم.
ــرى وضعيت حجاج ايرانى و  ــاون ظريف همچنين در خصوص پيگي مع
مفقودان، گفت: از نظر ايران شفافيت و مسووليت پذيرى دولت عربستان 
مهمترين مساله است و در ستادى كه در وزارت امور خارجه با مسووليت 
آقايان اميرعبداللهيان و قشقاوى تشكيل شده است اين موضوعات پيگيرى 

مى شود. 

 على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى كمتر از 24 ساعت پس از آنكه 
ــتان به عيادت اين  ــينيان او را تهديد به مرگ كرد، در بيمارس روح اهللا حس

نماينده اصولگراى مجلس رفت و برايش آرزوى سالمتى كرد.
ــى را در مجلس شوراى  ــنبه جنجالى و پرتنش ــينيان كه يكش روح اهللا حس
اسالمى پشت سر گذاشت پس از ترك جلسه علنى به دليل عارضه قلبى در 
بيمارستان بسترى شد. علت بسترى شدن حسينيان فشار سنگين و عارضه 

قلبى بوده است.
ــى اكبر  ــل تهديد عل ــب را دارد به دلي ــى قل ــابقه جراح ــينيان كه س حس
ــانه هاى  ــوژه ديروز و امروز رس ــد جواد ظريف به مرگ، س ــى و محم صالح
ــده اردبيل  ــوذن نماين ــن پيرم ــت.كمال الدي ــوده اس ــى ب ــى و خارج داخل
ــور  ــينيان در حض ــت: روح اهللا حس ــا گف ــگار ايرن ــه خبرن ــته ب روز گذش
ــراى برجام)  ــن طرح ( اج ــى گفت اگر اي ــه صالح ــدگان ب ــى از نماين جمع
ــيمان ــما س ــيم و روى ش ــا هم تو را مى كش ــانيد م ــرانجام برس ــه س را ب

 مى ريزيم.
ــى نمايندگان مخالف ،  ــرر و اخطار هاى قانون اساس ــه رغم تذكر هاى مك ب
ــب و متقابل دولت جمهورى  كليات طرح اجراى برجام با عنوان اقدام متناس

اسالمى ايران از تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسالمى گذشت.
ــن اي در  ــد.  كردن ــب  تصوي ــق  مواف 139راى  ــا  ب ــرح  ط ــن  اي ــات  كلي

ــه، 100 نماينده راى  ــوع 253 نماينده حاضر در جلس ــرى از مجم  راى گي
ــازمان  ــده راى ممتنع دادند.على اكبر صالحى رييس س ــف و 12 نماين مخال
انرژى اتمى هم روز گذشته در دفاع از طرح اجراى برجام گفت: برادر عزيزى 
ــيمان ــم جالله مى گويد روى تو س ــت با قس ــا امده، خيلى عجيب اس اينج

مى ريزم و تو را مى كشيم.

كارشناس مسائل استراتژيك مطرح كرد؛

موشك بالستيك «عماد» ؛ دقت تا مرز صد درصد
عراقچى؛

 پرتاب و آزمايش موشك نقض برجام نيست
 صالحى از حسينيان عيادت كرد:

«آرزوى سالمت» در ازاى «تهديد به مرگ»
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ــدار رييس مجلس  ــورمان در دي وزير امورخارجه كش
ــم به منظور ــتان گفت: ما آمادگى داري ــناى لهس س

ــى براى بحران هاى  ــدا كردن راه حل هاى سياس  پي
منطقه مشاركت فعال داشته باشيم.

ــه و بوگدان  ــور خارج ــر ام ــف وزي ــواد ظري محمدج
ــويچ رييس مجلس سناى لهستان در اين ديدار  بروس
ــائل منطقه را  ــوالت روابط دوجانبه و مس آخرين تح

مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
ــزود: ايران و  ــورمان در ادامه اف ــر امورخارجه كش وزي
ــش از چندين  ــط ديرينه اى دارند و بي ــتان رواب لهس
دهه مناسبات پيوندهاى مستحكمى را ميان دوكشور 

برقرار كرده است.

ــور  ــادى و پارلمانى دو كش ــه ظرفيت اقتص ــف ب ظري
ــرژى و صنايع ــوزه ان ــت: ما در ح ــرد و گف ــاره ك اش

ــترش همكارى هاى  ــاى خوبى براى گس ــت ه  ظرفي
دوجانبه داريم و همكارى هاى پارلمانى جايگاه مهمى در 
ــو  ــاى همه جانبه تهران و ورش ــرفت همكارى ه پيش

دارد.
ــور ــادى دو كش ــى و اقتص ــبات سياس ــه مناس وى ب

ــاره كرد و افزود: ما آمادگى داريم گفت و گوهاى   اش
ــن و مقام هاى  ــى را به طور منظم بين معاوني سياس
سياسى دو كشور گسترش دهيم و در زمينه اقتصادى 
ــطح فعلى مناسبات  به لحاظ ميزان تراز تجارى نيز س
در شأن دو كشور نمى باشد و راه هاى گسترش آن را 

مى بايست در دستور كار طرفين قرار دهيم .

ــتگاه ديپلماسى درادامه به تحوالت منطقه  رييس دس
در سوريه ، يمن و عراق اشاره كرد و گفت: ما آمادگى 
داريم به منظور پيدا كردن راه حل هاى سياسى براى 
ــاركت فعال كنيم و به نظر ما  بحران هاى منطقه مش
مولفه هاى مهم حق مردم در تعيين سرنوشت و عدم 
دخالت خارجى بسيار مهم و تعيين كننده مى باشد .

ــفانه شاهد  ظريف درباره تحوالت يمن گفت: ما متأس
ــردم مردم بى دفاع يمن  ــش از هفت ماه بمباران م بي

هستيم.
ــتى و  ــورمان تهديدات تروريس وزير امور خارجه كش
افراط گرايى در منطقه و گسترش دامنه آن به مناطق 
ديگر را مهم ارزيابى كرد و از تبادل نظر و رايزينى دو 
كشور ايران و لهستان در اين خصوص وكمك به برون 

رفت از اين بحران استقبال كرد.
بوگدان بروسويچ در اين ديدار گفت: ما روابط متينى 
ــته و سالگرد برقرارى  ــالمى ايران داش با جمهورى اس

مناسبات دو كشور را اخيراً جشن گرفتيم .

ــوالت  ــدى در تح ــش كلي ــران نق ــه داد: اي وى ادام
ــه منطقه  ــده ب ــات دهن ــرى ثب ــه دارد و بازيگ منطق
ــاعى مى توانيم تأثيرگذارى  ــت ، ما با تشريك مس اس
ــى  ــن الملل ــه اى و بي ــت منطق ــر امني ــترى ب بيش

داشته باشيم .
ــناى لهستان خاطرنشان كرد: ما در  رييس مجلس س
ــترش مناسبات دو كشور  ــتان براى گس پارلمان لهس
ــتى  ــى دهيم و مراودات گروه دوس ــت زيادى م اهمي
ــور تاكنون روند خوبى داشته و گروه  پارلمانى دو كش
دوستى لهستان به منظور گسترش مراودات پارلمانى 

چندين سفر به جمهورى اسالمى ايران داشته اند .
وى به موازنه تجارى دو كشور اشاره كرد و گفت: تراز 
ــور پايين است و با توجه به روابط  تجارى بين دو كش
ــور اين تراز، تجارى مطلوب نيست . بروسويچ  دو كش
ــتن گامهاى بلند به  ــتان براى برداش افزود: عزم لهس
منظور حركت به سمت ظرفيت هاى جديد اقتصادى 

در دستور كار است .

ظريف: 

ايران آمادگى مشاركت فعال براى حل بحران هاى منطقه را دارد

Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

خشايار اعتمادى درباره فعاليت هاى اين روزهاى 
ــح داد: به تازگى  ــيقى توضي خود در عرصه موس
ــران زمين» را آغاز  ــد و ضبط قطعه «اي كار تولي
ــه اعضاى هيات  ــرده ام كه مى خواهم آن را ب ك

دولت به ويژه آقاى ظريف تقديم كنم.
وى ادامه داد: در اين قطعه مريم دلشاد ترانه سرا، 
ــت تنظيم كننده  ــان حج ــاز و ايم ــده آهنگس بن
ــور داريم. من در  ــل اجرايى حض ــه عنوان عوام ب
ــرايى گرفته  تمامى مراحل توليد قطعه از ترانه س
ــتان  ــتم كه اميدوارم دوس ــا تنظيم حضور داش ت
ــاركت راضى بوده باشند،  گروه اجرايى از اين مش
ــت كه بتوانيم اثر قابل  زيرا تمام تالش ما اين اس

توجهى را ارائه دهيم.

هديه يك خواننده به ظريف

ــى كه قيمت كارخانه اى پرايد 19 ميليون  در حال
ــده، هم اكنون اين  ــان اعالم ش ــزار توم و 920 ه
ــون تومان به  ــا 19 ميلي ــودرو در نمايندگى ه خ

فروش مى رسد.
به گزارش تجارت امروز، قيمت كارخانه اى پرايد 
ــزار تومان و  ــادل 19 ميليون و 920 ه 131 مع
ــادل 20 ميليون و 140 هزار  پرايد SE 111 مع
ــده اما گزارش هاى ميدانى حاكى  تومان اعالم ش
ــت كه برخى نمايندگى ها با پيش بينى  از اين اس
ــروش پرايد 131  ــت قيمت خودرو، اقدام به ف اف
 SE111 ــا قيمت 19 ميليون تومان و پرايد SE ب
با قيمت 19 ميليون و 600 هزار تومان مى كنند 
ــمى از فروش  كه البته برخى گزارش هاى غيررس
پايين تر از اين مبالغ نيز حكايت دارد.پيش بينى ها 
ــت كه با توجه به نبود مشترى و  حاكى از اين اس
ــهريورماه  افت 47،6 درصدى توليد خودرو در ش
ــال گذشته،  ــهريورماه س ــبت به ش ــال نس امس
ــيبى نزول  قيمت ها در هفته هاى آينده در سراش
قرار گيرد كه آثار اين كاهش قيمت از هم اكنون 

قابل مشاهده است.
ــه  ــا توج ــگاه داران، ب ــى نمايش ــه برخ ــه گفت ب
ــه نصف  ــد كارخانجات ب ــم تولي ــه اينكه حج ب
ــازان بيكار  ــيارى از قطعه س ــش يافته و بس كاه
ــر مى برند معلوم  ــى به س ــتند و در بالتكليف هس
ــمتى پيش  ــت تكليف بازار خودرو به چه س نيس

خواهد رفت.

پرايد به 19 ميليون تومان 
رسيد

امام خامنه اى در ديدار 
رييس و مديران صدا و سيما:

تغيير باورهاى 
مردم، هدف 
امروز دشمن 

است
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ــه درآمد  ــا تاكيد بر اينك ــرق و انرژى ب ــرو در امور ب ــاون وزير ني مع
ــت، گفت: دستورالعمل هاى  صنعت برق كمتر از هزينه هاى آن اس
ــرمايه گذارى در نيروگاه هاى مقياس كوچك تدوين و به مديران س
 شركت هاى برق منطقه اى تفويض شده است تا با اين نيروگاه ها مانند 
نيروگاه هاى دولتى رفتار شود. هوشنگ فالحتيان با اشاره به اينكه هر 
سال 16 هزار ميليارد تومان در بخش توليد، انتقال و توزيع برق هزينه 
ــال پيك برق با 3500 مگاوات افزايش به حدود  ــودگفت: امس مى ش
ــدن برق حدود 10هزار  ــيد كه همين اضافه ش 50 هزار مگاوات رس
ميليارد تومان هزينه داشت. وى با تاكيد بر اينكه درآمد صنعت برق 
كمتر از اين هزينه است،ادامه داد: ساالنه 16 هزار ميليارد تومان در 
بخش توليد، انتقال و توزيع هزينه مى شود؛  بنابراين با مشكالت مالى 
ــووالن و مردم براى بهينه سازى  عديده اى مواجه هستيم و بايد مس

مصرف انرژى همكارى الزم را انجام دهند.
دستورالعمل هاى سرمايه گذارى در نيروگاه هاى كوچك 

تدوين شد
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى در خصوص ساخت نيروگاه هاى 
بزرگ و كمبود سرمايه گذار در اين بخش گفت: سرمايه گذاران كمى 
براى سرمايه گذارى در  نيروگاه هاى بزرگ كه نياز به سرمايه گذارى 
بااليى دارد وجود دارد؛ اما در خصوص نيروگاه هاى مقياس كوچك، 
ــده و اختيارات به مديران عامل شركت  دستورالعمل هايى تدوين ش
برق منطقه اى كشور تفويض شده است. فالحتيان افزود: سامانه هايى 
براى افراد متمايل به سرمايه گذارى ايجاد شده است تا از فرصت هاى 

قانونى آن استفاده كنند.
با سـرمايه گـذاران نيروگاه هاى مقيـاس كوچك مانند 

نيروگاه هاى دولتى رفتار شود
ــتورالعمل  ــت هايى در دس ــوال كه چه مزي ــخ به اين س وى در پاس
ــت ادامه داد: به  ــرمايه گذاران در نظر گرفته شده اس جديد براى س
نيروگاه هايى با ظرفيت كمتر از 25 مگاوات كه نيروگاه هاى مقياس 
كوچك گفته مى شود، تا پنج سال گاز به صورت مجانى داده مى شود 
و خريد نيروى توليدى آنها تضمينى است و مصوبه اى قرار است ارائه 

شود كه با اين نوع نيروگاه ها مانند نيروگاه هاى دولتى رفتار شود.
وى افزود: مزيت ديگر اين نوع نيروگاه ها براى سرمايه گذاران در اين 
ــرمايه در گردش ندارند؛ به عنوان مثال نيروگاه با  است كه نياز به س
ــرمايه گذارى حدود 30 ميليارد ايجاد مى شود، نياز به سرمايه در  س

گردش ندارد و تقاضا هم براى مصرف وجود دارد.

امتيازات دولت براى سرمايه گذارى
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ــدار داده پنج  ميليون تقاضاى شغلى جديد در راه است  وزير كار هش
و براى عبور از اين بحران بايد سالى 800 هزار شغل ايجاد شود؛ با اين 
وجود پيش بينى رشد صفر درصدى اقتصاد، رونق بازار كار را با مخاطره 
ــر كار در جديدترين  مواجه مى كند.به گزارش مهر، على ربيعى، وزي
اظهارات خود پيرامون وضعيت بازار كار كشور، اظهارداشت: در سال 
هاى پيش رو پنج ميليون نفر متقاضى شغل جديد خواهند بود. وى 
با بيان اينكه بيش از پنج ميليون نفر در آينده با تأخير وارد بازار ايران 
ــيارى از آنها فارغ التحصيالن دانشگاه ها و  ــد، گفت: بس خواهند ش
خانم ها هستند.وزير كار ادامه داد: براى اينكه بتوانيم نيروهايى كه االن 
قصد دارند وارد بازار شوند را سامان دهيم، در سال هاى آتى بايد ساالنه 
800 هزار شغل جديد ايجاد كنيم.با اين وجود، آمارهاى دولتى نشان
 مى دهد كه خالص ايجاد اشتغال در سال 93 به ميزان 400 هزار مورد 
ــت كه وزير كار معتقد است براى عبور از  بوده كه نصف آن چيزى اس
بحران بيكارى مورد نياز است. هرچند ربيعى مى گويد در سال گذشته 
ــور ايجاد شده اما از آنسو بيش از 300  بيش از 700 هزار شغل در كش
هزار شغل موجود نيز نابود شده؛ بنابراين يكى از مهم ترين برنامه ها و 
سياست گذارى هاى مورد نياز فضاى كسب و كار اين است كه اقدامات 

بايد به پايدارى مشاغل موجود بيانجامد.
دو شغل ايجاد و يك مورد نابود مى شود!

ــود در صورتى  ــور ايجاد مى ش ــغل در كش ــاليانه چقدر ش اينكه س
ــران منجر  ــازار كار از بح ــى تواند به خروج ب ــت و م حائز اهميت اس
ــاغل  ــى اتفاق نيافتد و يا اگر هم ريزش مش ــو ريزش ــود كه از آنس ش
ــه اينكه وقتى  ــد ن ــت، در حداقل باش در بنگاه ها اجتناب ناپذير اس
ــغل موجود نابود  ــور ايجاد مى شود، يك ش ــغل جديد در كش دو ش

ــدار مى دهند 4 ميليون و  ــت مقامات دولتى هش ــود.مدت هاس ش
ــجو در حال تحصيل داريم كه بزودى و طى يكى دو  500 هزار دانش
ــت و بايد براى ــال آينده به جمع متقاضيان شغل خواهند پيوس س
درخواست هاى شغلى آنها فكرى بشود. وزير كار راهكار حل سونامى 
ميليونى تقاضا براى كار در سال هاى آينده را فعال كردن بنگاه هاى 

كوچك و ايجاد ساليانه 800 هزار شغل جديد مى داند.
ــديد در بنگاه ها و  سوال اين است كه آيا با توجه به وضعيت ركود ش
ــب و كار در اقتصاد ايران، افت چشمگير  اوضاع نه چندان خوب كس
و پيش بينى نشده درآمدهاى نفتى و سيلى از بيكاران كه باالخره به 
راه خواهند افتاد، اين ظرفيت در اقتصاد كشور وجود دارد كه بتواند تا 
پايان امسال 800 هزار شغل جديد ايجاد كند؟صندوق بين المللى پول 
اعالم كرده ايران در سال آينده ميالدى احتماال 4/5 تا 5 درصد رشد 
اقتصادى را در صورت برداشته شدن تحريم ها تجربه خواهد كرد، اما 
در سال جارى رشد اقتصادى ايران تقريبا صفر خواهد بود. در صورت 
تحقق اين پيش بينى، بايد گفت بيكاران نبايد منتظر ايجاد فضاهاى 

جديد شغلى در سال جارى باشند.
امسال شغلى ايجاد نمى شود؟

ــكارى و صف  ــت دوباره بي ــازار كار با نوعى انباش ــى اينكه ب اين يعن
ــى بر ايجاد  ــود و تاكيد وزير كار مبن ــان كار مواجه خواهد ب متقاضي
ــود. حتى پيش  ــال، شايد محقق نش 800 هزار فرصت شغلى در س
ــد هم  ــت اقتصاد ايران رش ــر كار عنوان كرده حتى ممكن اس تر وزي
ــود كه در نظر گرفتن اين مساله نيز داشته باشد؛اما شغلى ايجاد نش
ــرايط بازار كار را هم بحرانى تر از قبل  ــوارتر و ش  مى تواند كار را دش
ــان برآورد مى كنند هر يك درصد  ــرايط عادى كارشناس كند.در ش

رشد اقتصادى مى تواند 100 هزار فرصت شغلى ايجاد كند؛ بنابراين 
ــتغال جديد  ــال يعنى صفر اش ــر درصدى امس ــد اقتصادى صف رش
ــف نخواهد  ــازار كار متوق ــاى جديد به ب ــه ورود تقاضاه در حالى ك
ــن بازار مى  ــغل، وارد اي ــد و كارجويان همچنان به اميد يافتن ش ش
ــامانى شغل يابى و ضعف  شوند. فعاالن بازار اشتغال مى گويند نابس
ــغلى كارجويان باعث شده تا  ــخگويى به نيازهاى ش بنگاه ها در پاس
ــا امروز در  ــيب ببينند. قرارداده ــغلى موجود نيز آس قراردادهاى ش
ــاى قراردادهاى كوتاه  ــد و امض ــت قرار دارن پايين ترين حد از امني
ــى با بيان  مدت حتى زير يكماه نيز به وفور وجود دارد.غالمرضا عباس
ــغلى ــون درباره تقويت امنيت قراردادهاى ش اينكه وزارت كار تاكن
 ابالغيه ها و دستورات خوبى داشته است، گفت: اما نكته مهم اين است 

كه اين مدل ها بايد جنبه اجرايى پيدا كنند.
20 سال تالش يك هفته اى لغو شد

دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران ايران اظهارداشت: 
كارها بايد به صورت 3 جانبه گرايى و با مشاركت نمايندگان كارگران، 
كارفرمايان و دولت پيش برود نه اينكه ابالغيه مهم شماره 40 درباره 
امنيت قراردادهاى شغلى و ممنوعيت امضاى قراردادهاى زير يكسال 
در مشاغل با ماهيت دائم، پس از يك هفته لغو شود. عباسى خاطرنشان 
كرد: متاسفانه اينگونه اقدامات اثرات منفى در بازار كار خواهد داشت. 
براى كارگران اين سوال وجود دارد كه چگونه يك ابالغيه با يك نامه 
كارفرمايان مى تواند لغو شود، ما از زمان اجراى قانون كار در بيش از 20 
سال گذشته به دنبال تقويت قانون كار و اجراى دقيق مواد قانونى درباره 
قراردادها بوديم و حاال كه پس از 20 سال در اين زمينه به يك ابالغيه 

مى رسيم، يك هفته اى بدون دليل لغو مى شود.

خبر

ــازان با اعالم اينكه هنوز بانك مركزى و  ــرى انبوه س دبير كانون سراس
ــاخت مسكن نشان  ــكن آالرم مثبتى به وام 100 ميليونى س بانك مس
نداده اند، گفت:  براى اجرايى شدن وام 100 ميليونى ساخت مسكن به 
ــتيم و در آن درخواست كرده ايم تا نرخ  شخص رييس جمهور نامه نوش
ــهيالت بانكى در حوزه خريد و توليد مسكن  ــود تس سود سپرده ها و س

كاهش يابد.
ــوال كه آيا با بانك مسكن براى  ــخ به اين س فرشيد پورحاجت، در پاس
ــكن تفاهم نامه اى امضا شد يا خيرگفت:  وام 100 ميليونى ساخت مس
ــوى بانك مركزى و يا بانك مسكن درخصوص  هنوز آالرم مثبتى از س
ــنيده ايم  ــم، هرچند ش ــكن نديده اي ــاخت مس ــى س وام 100 ميليون
ــن موضوع ــدن اي ــى براى اجرايى ش ــال رايزن ــكن در ح كه بانك مس

 است.
ــى و تلويحى خود را  ــاره به اينكه بانك مركزى موافقت ضمن وى با اش
براى پرداخت وام 100 ميليونى ساخت مسكن كه قابليت انتقال به نام 
خريدار را داشته باشد اعالم كرده است، گفت: نامه اى به شخص روحانى 
ــود سپرده ها و  ــال و در آن تقاضا كرده ايم كه نرخ س رييس جمهور ارس
ــهيالت بانكى چه در حوزه توليد و چه در حوزه خريد مسكن  ــود تس س

كاهش يابد.
ــطوح را معرفى  ــخص چهار س ــه به طور مش ــه داد: در آن نام وى ادام
ــل  ــاال مث ــت ب ــا جمعي ــهرهاى ب ــه ش ــاس آن ب ــه براس ــم ك كردي
ــه خريدار ــل انتقال ب ــكن قاب ــاخت مس ــران، وام 100 ميليونى س ته

 پرداخت شود.
ــكن  ــووالن بانك مس ــاتى را با مس ــاره به اينكه جلس پورحاجت با اش
ــقف 100  ــد تا س ــه مى توانن ــد ك ــول داده ان ــا ق ــرده و آنه ــزار ك برگ
ــد، اظهار  ــكن پرداخت كنن ــاخت مس ــهيالت س ــان تس ميليون توم
ــم كه طبق  ــكن ارائه كرده اي ــنهاد مكتوبى به بانك مس ــت: پيش داش
ــط  ــاى مرتب ــان و كارخانه ه ــرد مصالح فروش ــم ك ــالش خواهي آن ت
ــكن ــاب متمركز در بانك مس ــه افتتاح حس ــاختمان را ب با صنعت س

 ترغيب كنيم.
ــاى مرتبط با صنعت  ــاب كارخانه ه وى تأكيد كرد: قطعاً با تمركز حس
ساختمان و مصالح فروشان عدد بزرگى در حساب متمركز بانك مسكن 

ايجاد خواهد شد.
ــاختمان ايران ادامه  ــكن و س ــازان مس ــرى انبوه س دبير كانون سراس
ــكن بايد مانند بانك هاى  ــتيم كه عملكرد بانك مس داد: ما معتقد هس
ــكن ــد و قيمت مس ــكن كمك كن ــه توليد مس ــد تا ب ــعه اى باش توس

كاهش يابد.
ــكن  ــاب متمركزى در بانك مس پورحاجت اضافه كرد: قطعاً وقتى حس
ايجاد شود، سپرده هاى زيادى مى تواند موجب كاهش نرخ سود در حوزه 

ساخت و ساز شود.
ــكن اعالم كرده نرخ سود وام 100  ــوال كه بانك مس در پاسخ به اين س
ــازان براى نرخ سود  ــت، گفت: پيشنهاد انبوه س ميليونى، 21 درصد اس
وام 100 ميليونى ساخت مسكن قابل انتقال به خريدار 14 تا 16 درصد 
ــپرده ها در بانك مسكن زياد شود،  ــتيم اگر س است؛ چراكه معتقد هس
ــوراى پول و اعتبار مى تواند براى ساخت مسكن  ــود با مصوبه ش نرخ س

كاهش يابد.

انبوه سازان براى وام 100 ميليونى 
مسكن دست به دامان روحانى شدند

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با بيان اينكه 
ــه كنترل  ــان دولت قادر ب اقتصاددان
ــود در حال  ــتندگفت: رك ركود نيس
ــت و  ــران اس ــه بح ــدن ب ــل ش تبدي
ــادى 100 درصد  ــان اقتص كارشناس
منتظر ركود تورمى هستند.به گزارش 
ــورد نامه  ــعلى نورا در م فارس، عباس
ــور در مورد  چهار وزير به رييس جمه
خطر بحرانى شدن ركود اظهار داشت: 
حدود يك سال است كه دانشگاهيان 
به مساله تورم و ركود موجود در كشور 
ــدار مى دهند، اما دولتى ها كمتر  هش
به آن توجه مى كنند.وى با بيان اينكه 
ركود و تورم دو صيغه ضد هم   هستند، 
افزود: در ركود بايد با تفكر انبساطى، 
ــاط پولى و مالى را عمل كنيم و  انبس
ــر انقباضى عمل كنيم. در تورم با تفك
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه بايد به 
دنبال نقطه مؤثر بود، گفت: ركود و تورم 
را نمى شود، فداى يكديگر كرد؛ چرا كه 
اين تابع دو هدف است و چند منظور 
را بايد بهينه كرد.نورا گفت: دولتى ها 
ــد و به كنترل  يك جانبه نگرى كردن

تورم پرداختند؛ در حالى كه قانون علم اقتصاد به ما آموخته 
كه معلوم نيست كنترل تورم به كنترل ركود بيانجامد و چه 
بسا ممكن است به ركود دامن بزند. اين استاد اقتصاد دانشگاه 
ــاره به افزايش 250 هزار ميليارد تومانى نقدينگى  آزاد با اش
دو سال اخير كشور بيان داشت: اين افزايش نقدينگى هنوز 
اثرش را نگذاشته و 6 ماه بعد اثراتش بر تورم آشكار مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم شوراى اسالمى 
تصريح كرد: اينكه تورم در گذشته زياد و وحشتناك بود، شكى 
نيست، اما دولت تمام همت خود را روى كنترل تورم گذاشت 
و از نقطه مؤثر كه هم تورم و هم ركود را كنترل مى كند، غافل 
ماند. وى با بيان اينكه بارها در مصاحبه هاى قبلى درباره تبديل 
ــت: ركود در حال  ــدن ركود به بحران گفته ام، اظهار داش ش
تبديل شدن به بحران است و كارشناسان خبره اقتصادى 100 

درصد منتظر ركود تورمى هستند.
 اقتصاددان هـاى دولـت قـادر به كنتـرل ركود 

نيستند
ــاى دولت قادر به  ــد، اقتصاددان ه نورا افزود: به نظر مى رس
كنترل ركود نيستند و با نامه به رييس جمهور وضعيت بحرانى 
را هشدار داده اند. استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تصريح كرد: در 
ــرمايه و بورس كه بازار پولى و مالى ما است، به  بخش بازار س

شدت با ركود مواجه هستيم.
وى بيان داشت: از سال 1392 با چالش بسيار جدى در بورس 
مواجه شديم و بخش سرمايه گذارى كشور با چالش مواجه شد 

و در نتيجه آن بخش پولى كشور هم دچار چالش شد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه نامه چهار وزير به رييس جمهور 
ــت گفت:  تذكرى كه اين نامه به جامعه  بسيار ارزشمند اس
اقتصاد داد جديد نيست؛  اما الزم است كه دولت در اين شرايط 
ــادى زودرس  ــى كند، وگرنه دچار بحران اقتص چاره انديش
ــگاه آزاد در پاسخ به اين سوال  مى شويم.استاد اقتصاد دانش

ــدن ركود چه بايد كرد،  كه در شرايط فعلى براى بحرانى نش
ــت نظام مالى و پولى كشور به بانكدارى بيان داشت: سرنوش

ــدارى چالش هاى زيادى  ــورده و از آنجا كه نظام بانك گره خ
دارد و اين چالش ها به ركود اقتصادى دامن مى زند، بنابراين 
ــود.اين استاد دانشگاه ــور اصالح ش بايد نظام بانكدارى كش

ــى، روحى و روانى در   تصريح كرد: دوم اينكه از نظر اجتماع
جامعه بايد به گونه اى كار كرد، تا نگاه مردم به سمت توليدات 
داخلى باشد.نورا موضوع مورد توجه بعدى را ارز عنوان كرد و 
ــتباهات دولت مردان اين بود كه  افزود: يكى از بزرگترين اش
وقتى ارز روند نزولى را پيش گرفت، مسووالن دولتى از جمله 
وزير اقتصاد و دارايى چنين اجازه اى را نداد و در آن مقطع اعالم 

كرد كه قيمت آن همين است.
وزير صنعت و بازرگانى كه تخصصى در ارز ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد بيان داشت: همچنين وزير صنعت 
و بازرگانى كه تخصصى در مورد نرخ ارز ندارد، در مورد قيمت 
ارز اظهار نظر كرده و اعالم مى كند كه قيمت ارز نبايد كمتر 
ــد. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه  از 3500 تومان باش
ــت گفت: اما  ــت ارز به نفع صادرات اس اگرچه باال بودن قيم
ــت مناسب نيست، چرا  براى صادرات ما كه خام فروشى اس
ــده رانت خوارى و به نفع  كه صادرات محصوالت فرآورى نش
واسطه ها و دالل هاست.وى با بيان اينكه توليد و فرآورى مس 
ــت: در حال حاضر به جاى  ــور كاهش يافته بيان داش دركش
ــنگ مس از كشور صادر مى شود  محصول فرآورى مس ، س
ــنگ مس بزرگترين خيانت به كشور است كه  و  صادرات س
موجب ركود مى شود.اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: در 
حال حاضر توليد سيمان در كشور حدود يك و نيم ميليون تن 
افزايش يافته و مفت فروشى در سيمان معمول شده است و 
وزير صنعت و معدن به جاى اينكه مشكل بازاريابى سيمان را 
حل كند، با چالش هاى درونى گرفتار است.وى افزود: تأمين 
سرمايه مورد نياز توليدات داخل و نظارت بر توليدات داخل 

ــائل  از نظر كيفيت و كاهش قيمت مس
مهم اقتصاد كشور است كه بايد به آنها 

پرداخته شود.
ــادى را با  ــان اينكه ركود اقتص نورا با بي
پرداخت وام هاى 22 درصدى نمى توان 
ــت: در تمام دنيا  درمان كرد، اظهار داش
ــت كه در اقتصاد گرفتار به  معمول اس
ــه بازار  ــق نقدينگى ب ــراى تزري ركود ب
وام هاى با سود اندك پرداخت مى كنند 
ــودى هم از وام ها دريافت شود  و اگر س

دولت بايد پرداخت كند.
بدهى 90 هزار ميلياردى دولت 

به بانك ها يكى از عوامل ركود
ــزار  ــى 90 ه ــت: بده ــار داش وى اظه
ــا يكى از  ــه بانك ه ــاردى دولت ب ميلي
ــت و  عوامل ركود و چالش اقتصادى اس
اين بدهى ها بايد هر چه زودتر به بانك ها 
پرداخت شود. اين كارشناس اقتصادى 
تصريح كرد: بانك ها بايد هدايت و نظم 
داده شود و بايد جلوى نظام بنگاه دارى 
ــود.وى افزود:  و شركت دارى گرفته ش
بنابراين بايد جلوى بنگاه دارى اقتصادى 
كه در موسسات مالى و اعتبارى ما رونق 
يافته گرفته شود زيرا بنگاه  دارى موسسات مالى و پولى كشور 
باعث ركود شده است.نورا بيان داشت: با تبديل منابع صندوق 
ذخيره ارزى به ريال لطمه بزرگى به اقتصاد كشور وارد شد.وى 
ــختى به اقتصاد  تصريح كرد: بانك هاى خصوصى لطمات س
كشور وارد كرده  و با واسطه گرى و داللى و ورود در بازار مسكن 

و ارز بنگاه دارى مى كنند.
اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: در حالى كه اقتصاد كشور 
در شرايط ركود بسر مى برد بانك ها سرمايه ها را به كشورى هاى 
ــچ جاى دنيا چنين چيزى  ديگر مى برند، در حالى كه در هي
معمول نيست.وى بيان داشت: دولت بايد رسما براى حمايت از 
توليد به پرداخت تسهيالت بانكى ارزان قيمت مبادرت ورزد و 
از خام فروشى جلوگيرى كند. اين كارشناس اقتصادى تصريح 
ــه واردات معنى ندارد و  ــردم بدانند ك كرد: همچنين بايد م
كاهش تعرفه واردات به نفع اقتصاد كشور نيست.اين كارشناس 
اقتصادى با بيان نرخ اشتغال برعكس تورم پيش رفته اظهار 
داشت: به علت ركود اقتصاد نرخ بيكارى در كشور رشد يافته و 
حتى صندوق بين المللى پول سال گذشته نرخ رشد بيكارى در 
ايران را نامطلوب عنوان كرد.نورا گفت: دولت نبايد از نرخ تورم 
بترسد، چرا كه تورم تك نرخى با نرخ باالى بيكارى فايده اى 
ندارد.وى با بيان اينكه كشورهايى كه در شرايط ركود اقتصاد 
قرار دارند، بايد نقطه مؤثر را پيدا كنند، تصريح كرد: كسانى كه 
توليدات را بدون كيفيت و استاندارد تحويل مردم مى دهند، 
اينها اقتصاد را پنچر مى كنند و من به امثال بابك زنجانى كه به 
آنها مى گويند مفسد فى االرض تعصب ندارم، ولى به آنهايى كه 
آب معدنى آلوده و آب ليمو تقلبى توليد مى كنند، تعصب دارم.

ــكافى بين مجموعه دولت  ــى ش وى افزود:  به لحاظ سياس
نمى بينم و فكر مى كنم دولت با اين كار پيش دستى كرده و 
ــدن ركود به بحران خبر  قبل از انتخابات مجلس از تبديل ش

داده است.

بانك مركزى گزارش هفتگى متوسط قيمت خرده فروشى مواد غذايى 
در هفته منتهى به 17 مهر ماه را منتشر كرد كه بر اساس آن براى اولين 

بار نرخ مواد خوراكى در هفته مذكور با افزايش مواجه نشد.
ــط قيمت خرده  ــزى گزارش هفتگى متوس به گزارش مهر، بانك مرك
فروشى 11 گروه مواد خوراكى در تهران مربوط به هفته منتهى به 17 
ــاس نرخ 7 گروه مواد خوراكى ثابت و  / 7 / 94 را اعالم كرد كه براين اس
ــاس براى اولين بار نرخ  قيمت چهار گروه ديگر كاهش يافت؛ بر اين اس

مواد خوراكى در هفته مذكور با افزايش مواجه نشد.
ــت قرمز، قندو شكر،  طبق اين گزارش نرخ لبنيات، برنج، حبوب، گوش
چاى و روغن نباتى در هفته منتهى به 17 مهر ماه سال جارى ثابت ماند و 
قيمت تخم مرغ 1/2 درصد، ميوه هاى تازه 5/7 درصد، سبزى هاى تازه 

4/7 درصد و گوشت مرغ 1/1 درصد با كاهش مواجه شد.
لبنيات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت تمام اقالم اين گروه نسبت 
به هفته قبل ثابت بود. بهاى تخم مرغ معادل 1/2 درصد كاهش داشت و 

شانه اى 76 تا 95 هزار ريال فروش مى رفت.
برنج و حبوب

ــالم بدون تغيير بود. در گروه  در اين هفته در گرو ه برنج، قيمت همه اق
حبوب، بهاى نخود معادل 0/2 درصد افزايش ولى قيمت لپه نخود 0/2 

درصد كاهش يافت و بهاى ساير اقالم اين گروه ثابت بود.
ميوه ها و سبزى هاى تازه

در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى پرتقال درجه يك 

عرضه نمى شد و ساير اقالم ميوه و سبزى تازه كه تعدادى از آنها از نظر 
كيفى در مقايسه با ساير ميو ه فروشى ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب 

سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مى گرديد.
ــبزى تازه را عرضه مى  ــهر اقالم ميوه و س ــى هاى سطح ش ميوه فروش
ــادل 3/3 و موز 0/2  كردند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت خربزه مع
ــاير اقالم اين گروه بين 0/2 2 تا 19 درصد  درصد افزايش ولى بهاى س
ــبزى هاى تازه قيمت لوبيا سبز معادل 1/2  كاهش داشت. در گروه س
ــاير اقالم اين گروه بين 0/5 تا 13/5 درصد  درصد افزايش ولى بهاى س

كاهش يافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله 
بدون تغيير بود و بهاى گوشت مرغ معادل 1/1 درصد كاهش داشت.

قند، شكر، چاى و روغن نباتى
در اين هفته قيمت قند، شكر، چاى خارجى و روغن نباتى مايع ثابت بود 

و بهاى روغن نباتى جامد معادل 0/1درصد كاهش يافت.
تغييرات يكساله مواد خوراكى

ــال منتهى به 17  ــاس اعالم بانك مركزى نرخ لبنيات در يك س براس
ــد، حبوب 25/5 درصد، مهر ماه 94 معادل 5/5 درصد، برنج 5/1درص

 ميوه هاى تازه 4 درصد، سبزى هاى تازه يك درصد، گوشت قرمز 6/3 
ــكر 6 درصد و روغن نباتى 0/8  درصد؛ گوشت مرغ 4/3 درصد، قندو ش
درصد افزايش اما قيمت تخم مرغ در دوره مذكور 8/5 درصد و چاى 1/3 

درصد كاهش داشته است.

در ديدار جداگانه وزراى اقتصاد ايران با چين و انگليس بر توسعه روابط و گسترش 
همكارى هاى اقتصادى و بانكى تاكيد شد.

على طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى كشورمان در حاشيه اجالس ساالنه 
بانك جهانى و صندوق بين الملل پول كه در ليما پايتخت كشور پرو برگزار شد، با 

وزير اقتصاد چين ديدار و در زمينه مسايل فى مابين گفتگو كرد.
ــفر آتى ــور و س ــاره به روابط خوب دو كش ــدار با اش ــا در اين دي على طيب ني

رييس جمهور چين به ايران اظهارداشت: رفع تحريم ها نه تنها سطح روابط دو 
كشور را كاهش نخواهد داد؛  بلكه ما شرايط جديد را وسيله اى براى گسترش هر 
چه بيشتر روابط اقتصادى فيمابين مى دانيم.وى تاكيد كرد: جمهورى اسالمى 
ايران مايل است در شرايط جديد و بر مبناى مناسبات متعارف مالى بين المللى 
نسبت به توسعه اين روابط و گسترش همكارى هاى مالى و بانكى اقدام نمايد و از 
سرمايه گذارى شركت هاى بزرگ و شناخته شده چينى با رعايت استانداردهاى 
ــاره به برگزارى  ــب نيا همچنين با اش ــتقبال مى كند.طي فنى مورد انتظار، اس
ــئوليت وزارت امور اقتصادى و  ــترك اقتصادى دو كشور با مس كميسيون مش
دارايى كشورمان و طرف چينى در آينده نزديك، بر ضرورت تعيين اولويت هاى 
برنامه همكارى ها تاكيد كرد.وزير امور اقتصادى و دارايى كشورمان با اشاره به 
طرح راه ابريشم كه اخيرا توسط رييس جمهور چين مطرح شده است، آمادگى 
كشورمان را براى همكارى در اين طرح بزرگ اعالم و خواستار تعيين چارچوب 
دقيق مورد نظر دولت چين در اين مورد شد.وزير اقتصاد چين نيز ضمن تبريك 
موفقيت ايران در مذاكرات هسته اى با كشورهاى 5+1 آن را دستاورد مهمى براى 
جمهورى اسالمى ايران اعالم كرد و آمادگى دولت متبوعش را براى توسعه هرچه 
بيشتر همكارى با ايران اعالم كرد.«لو جى وى» همچنين از حضور فعال ايران 
در مذاكرات مربوط به تاسيس«بانك سرمايه گذارى زير ساخت آسيا» قدردانى 
كرد و اظهارداشت: اين بانك مى تواند در آينده نزديكى همكارى هاى خوبى با 

كشورمان در تامين منابع مالى الزم، براى پروژه هاى مورد نظر داشته باشد.
وى ضمن اظهارخرسندى از حضور فعال شركت هاى بزرگ چينى در ايران بر عزم 
دولت چين در جهت سرمايه گذارى در پروژه هاى زيربنايى كشورمان تاكيد كرد.
بانك سرمايه گذارى چين با ابتكار دولت چين تاسيس و محمد خزاعى معاون 
ــورمان به نمايندگى از سوى ايران در جلسات  وزير اموراقتصادى ودارايى كش

مذاكرات مربوط به تاسيس اين بانك شركت مى كند.
در ادامه اين ديدارها، وزير امور اقتصادى و دارايى كشورمان با وزير خزانه دارى 

انگلستان مالقات و در زمينه مسايل فيمابين گفتگو كرد.
طيب نيا در اين ديدار با اشاره به نتايج موفقيت آميز مذاكرات ايران با 5+1 با اشاره 
به موفقيت هاى اقتصادى دولت در دو سال گذشته اظهارداشت: در شرايط جديد 
ــالمى ايران بانكدارى با حفظ احترام متقابل و منافع ملى كشور،  جمهورى اس
روابط اقتصادى خود را با ساير كشورها گسترش داده و زمينه هاى همكارى  در 
حوزه هاى مختلف را مهيا ساخت.وزير اقتصاد كشورمان با اشاره به عدم كارآيى 
تحريم ها در تسليم نمودن ملت ايران در مقابل فشارهاى وارده، بر عزم كشورمان 
در جهت نقش آفرينى بيشتر در ثبات و امنيت و توسعه اقتصادى منطقه تاكيد 
ــات مالى و بانكى و بيمه اى  كرد.وى در اين گفتگو استفاده از تجربيات موسس
ــرار داد و ياد آور ــورهاى اروپايى را مورد تاكيد ق ــورهاى ديگر ازجمله كش كش
 شد: ايران نحوه تعامل ساير كشورها در دوران تحريم را مد نظرداشته و مصمم به 
گسترش روابط اقتصادى با كشورهايى كه در اين دوران در كنار ايران بودند، مى 
باشد.وزير خزانه دارى انگلستان با تاكيد بر عالقمندى دولتش در تجديد روابط 
اقتصادى با ايران اظهار داشت: ما مصمم به رفع موانع گسترش مبادالت اقتصادى 
با جمهورى اسالمى ايران مى باشيم و آماده هستيم تا در زمينه هاى مورد عالقه 
طرفين با ايران همكارى نماييم.«جورج آزبورن» همچنين بر عالقمندى خود 

براى سفر به ايران و آشنايى با پتانسيل هاى اقتصادى كشورمان تاكيد كرد.

گسترش همكارى اقتصادى و بانكى ايران با چين و انگليسروايت بانك مركزى از قيمت كاالهاى اساسى

اقتصاددانان دولت قادر به كنترل ركود نيستند؛

ركود در حال تبديل به بحران است

فشار ناگهانى براى ورود به بازار؛

سونامى  پنج ميليون تقاضا براى كار
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خبردر حال انقراض

ــهرى  ــپارى خدمات ش ــرل ترافيك، برون س ــت معاينه فنى وكنت وضعي
ــل ونقل،  ــروه كار ى حم ــن يورو 4 درگ ــدى وتوزيع بنزي و ظرفيت تولي
ــوخت برنامه جامع  ــازى مصرف س ــوخت و بهينه س مديريت ترافيك،س

كنترل كيفى هواى اصفهان بررسى شد.  
ــت اصفهان «پاما»، وضعيت  ــانى محيط زيس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــوخت خودروها ــع س ــت توزي ــك، وضعي ــرل ترافي ــى وكنت ــه فن معاين
(بنزين وگازوئيل يورو4)، اقدام هاى اداره كل پست در دستور كار اين جلسه 
قرارگرفت.در اين جلسه  گزارشى در خصوص كميته نظارت بر محل هاى 

معاينه فنى توسط نماينده پليس راهور به جلسه ارايه شد.
همچنين نماينده پليس راهور اعالم كرد كه دوربين هاى نصب شده توسط 
ــه و در حال حاضر  ــس راهور قرار گرفت ــهردارى اصفهان در اختيار پلي ش

اعمال قانون مى كند.
گزارشي در خصوص مقدار بنزين وگازوئيل يورو 4 توليدى ودر حال توزيع 

توسط نماينده شركت پخش ونماينده شركت پااليش به جلسه ارايه شد.
در حال حاضر در 47 جايگاه به مقدار 2200000 ليتر بنزين يورو 4 و در 37 
جايگاه به مقدار 2600000 ليتر گازوئيل يورو 4 توزيع مى شود.همچنين 
ــط نماينده  ــتگاه ها توس ــهرى دس ــپارى خدمات ش در خصوص برون س

اداره كل پست، به جلسه گزارشى ارايه شد .
مقرر شد كه كميته نظارت بر محل هاى معاينه فنى در شش ماه دوم سال 
با جديت بيشترى انجام گيرد و پليس راهور با جديت تمام نسبت به طرح 

ممنوعيت ورود وخروج خودروها در معابر و زوج وفرد اقدام كند.
ــدى وتوزيع  ــاه ظرفيت تولي ــد كه تا پايان مهر م ــه مقرر ش در اين جلس
ــركت پخش  ــد و ش ــر برس ــون ليت ــدار 4 ميلي ــه مق ــورو 4 ب ــن ي بنزي
فراورده هاى نفتى، گزارش كاملى از ليست جايگاه هايى كه بنزين وگازوئيل 

يورو4 توزيع مى كند به دبيرخانه برنامه جامع ارسال كند.
ــهردارى ها، ــگاه ش ــا اولويت جاي ــورو 4 ب ــع گازوئيل ي ــن توزي همچني

ــركت پخش انجام گيرد  ــط ش پايانه ها،صنايع بزرگ و مراكز نظامى توس
ــرويس دهى  ــش ماه دوم سال نسبت س ــتان در ش ــت اس و اداره كل پس
ــه تفاهم نامه هاى  ــبت ب ــتى اقدام كرده و با جديت نس وارائه خدمات پس

منعقد شده عمل كند.

بررسى وضعيت معاينه
 فنى وكنترل ترافيك

                دريچه

ــرات متفاوت  ــوص اث ــت محققان در خص ــرن اس بيش از يك ق
ــان به بحث و گفت وگو پرداخته اند. در دهه 1980  آب و هوا بر انس
ــازگارى با بيابان مطرح شد كه بر اساس  نظريه اى به نام نظريه س
ــخت آفريقاى جنوبى كه از نظر گياهى  اين نظريه، آب و هواى س
ــك دارد، موجب  ــت بوده و بيابان هاى وسيع و خش بسيار كم پش
ــد؛  ــدن مغز او ش ــان روى دوپا و همچنين بزرگ ش راه رفتن انس

تا جايى كه توانست نخستين فناورى ها را به وجود آورد. 
ــه اى در واشنگتن فرضيه  دهه 1990 ريك پاتس، محقق موسس
ــتان تكامل  ــت: بخش مهم داس ــه داد. او معتقد اس جديدى اراي
ــت كه آنها چگونه توانستند تا اين حد داراى  زندگى انسان اين اس
ــرايط سخت زيست محيطى شان  هوش و استعداد شوند كه بر ش
ــى غلبه كنند. در واقع  در هر جايى كه زندگى مى كردند به راحت
ــراى زندگى در ــتر از اين كه ب ــان ها بيش ــت، ما انس او معتقد اس
ــازگار شويم، مهاجمان   بيابان هاى خشك مهارت پيداكنيم و س
خوبى هستيم. شايد خود تغيير محيط زيست و نه صرفا يك محيط 
زيست خاص موجب تكامل انسان شده باشد. در حقيقت، تنوع آب 

و هوايى انسان را زرنگ و چاالك تر كرده است.
ــار رخ داده و  ــال يك ب ــر 10 يا 20 هزار س ــر آب و هوا كه ه تغيي
طى آن از رطوبت كاسته شده و به سمت خشكى پيش رفته است، 
باعث شده انسان توانايى سازگارى با تغيير محيط با هر نوع آب و 
ــان ها توانايى  ــدن مغز به ما انس هوايى را پيدا كند. مثال بزرگ ش
ــارش باران  ــر در مقدار ب ــر تغيي ــه بر اث ــكالتى را داد ك حل مش
ــتيم ابزارهايى براى  ــب توانس ــن ترتي ــود؛ به اي ــود آمده ب به وج

به دست آوردن غذا از منابع در حال تغيير بسازيم.
ــدا  ــواهدى پي ــات ش ــه اى از تحقيق ــى مجموع ــون در پ اكن
ــان را  ــات انس ــوا بر حي ــرات آب و ه ــر تغيي ــت كه اث ــده اس ش

ــان مى دهد بزرگ شدن مغز  تاييد مى كند و نش
ــان ارتباط نزديكى با تغييرات آب و هوا داشته  انس
ــازگارى  ــن توانايى ها براى س و به وجود آمدن اي

با شرايط تازه اقليمى بوده است.
يك نمونه تحقيق تيم پاتس

پاتس و همكارانش به مدت 15 سال شواهد مربوط 
ــان هاى  به تغييرات آب و هوا در محل زندگى انس
ــتند با دقت  ــد و توانس ــع آورى كردن اوليه را جم
ــديد آب و  ــت يا تغييرات ش ــى دوره هاى ثاب باالي
ــا از 3/5 تا يك  هوايى در پنج مكان مهم در آفريق
ــايى كنند. سپس آنها  ميليون سال قبل را شناس
نقشه توزيع دوره هاى تكاملى مهم زندگى انسان 
ــاى مختلف، مهاجرت  مانند به وجود آمدن نژاده
ــعه فناورى از بيش از پنج ميليون  ــان و توس انس
سال قبل را مدل سازى كردند. آنها مى خواستند 
بدانند اگر تنوع آب و هوايى، موجب تكامل انسان 
نمى شد، اكنون شاهد چه چيزى بوديم. سپس اين 
مدل را با توزيع واقعى رويدادها مقايسه كردند. تيم 
تحقيقاتى پاتس صرفا بر مبناى احتمال، در مدل 
ــديد  ــان در دوره هاى ش خود ايجاد پنج نژاد انس
تغييرات آب و هوايى را محاسبه كردند كه البته در 
واقع هشت نژاد وجود داشت. در مورد توليد فناورى 
در دوره هاى شديد تغيير آب و هوايى به چهار مورد 
اشاره كرده اند كه در واقع متوجه شش بار تغيير در 
فناورى، همزمان با اين تغييرات آب و هوايى شدند.

رابطه مهاجرت

ــداد  ــه دو روي ــى اش ب ــم تحقيقات ــس و تي پات
ــن و اندونزى  ــه چي ــى از آفريقا ب ــم مهاجرت مه
ــتقيم  ــن مناطق ارتباط مس ــى انداختند. اي نگاه
ــتند و  ــوا داش ــوع آب و ه ــاى متن ــا دوره ه ب
ــا  ــان ه ــد انس ــى ده ــان م ــوع نش ــن موض اي
آن قدر بااستعداد بودند كه بتوانند بر شرايط متنوع 
ــد و همزمان با اين  ــن مناطق غلبه كنن اقليمى اي
ــى در ابزارهاى  ــرات آب و هوا، تغييرات مهم تغيي
ــان به بيرون از  ــنگى و دو پراكندگى اصلى انس س

آفريقا و پيدايش انسان خردمند رخ داده است.
ــن  ــى از اولي ــد يك ــم گرفتن ــان تصمي محقق
ــا و ورودش به  ــان از آفريق ــاى انس ــرت ه مهاج
ــد. آنها با  ــى كنن ــه از راه اتيوپى را بررس خاورميان
ــير  ــا در اتيوپى و س ــوب درياچه تان ــى رس بررس
ــدند كه در چه زمانى  زمانى تنوع بارانى متوجه ش
ــت و  ــا متغير بوده اس ــه آرام ي آب و هواى منطق
به اين نتيجه رسيدند كه بين 97 تا 112 هزار سال 
قبل اين مهاجرت به بيرون از آفريقا رخ داده است. 
سپس با بررسى فسيل هاى پيداشده مشخص شد 
ــال قبل در  ــران حدود 102 هزار س كه اين مهاج
خاورميانه مستقر شدند. اين مساله نشان مى دهد 
كه انطباق و انعطاف پذيرى ما انسان ها به ما اجازه 

داد تا با شرايط متنوع آب و هوايى سازگار شويم.
نظرات مخالف

ــر آب  ــرات تغيي ــا اث ــان ب ــه محقق ــه هم البت
ــق  ــان مواف ــى انس ــل زندگ ــوا روى تكام و ه

ــه  ــر را نتيج ــوع بش ــم در ن ــرات مه ــروز تغيي ــتند و ب نيس
ــد.  ــى دانن ــى م ــاى ژنتيك ــش ه ــى و جه ــاب طبيع انتخ
ــواهدى مبنى بر درست بودن  با اين حال محققان ديگر نيز به ش
ــان دست پيداكرده اند. بنابر نظر آنها  فرضيه اثر آب و هوا روى انس
ــد، بايد چنين  ــت باش ــدل پاتس و تيم تحقيقاتى اش درس اگر م
ــود. اين موضوع  ــاهده ش ــودات زنده ديگر مش اثراتى روى موج
ــت. در واقع آنها براى مقاوم بودن  در برخى پرندگان ديده شده اس
ــده اند و  ــوع تكامل يافته و منعطف تر ش در برابرآب و هواى متن
ــده بمانند.  ــته اند زن ــد توانس ــل در مناطق جدي ــن دلي به همي
ــت آوردن اين اطالعات مى توان به اين موضوع فكر كرد  با به دس
ــاى آينده دارد  ــان ه كه نتايج اين تحقيق چه مفهومى براى انس
ــى براى ما  ــر كند چه اتفاق ــدت تغيي و اگر آب و هوا دوباره به ش
ــتند كه  ــان ها تنها گونه اى هس خواهد افتاد؟ در حال حاضر انس
روى الگوهاى جابه جايى و انطباق پذيرى شان متخصص هستند. 
ما به نژادهاى مختلفى تقسيم شده ايم و اكنون جايى براى مهاجرت 
ــت. يك تغيير آب و هوايى شديد ديگر چه تاثيرى  باقى نمانده اس

روى ما خواهد گذاشت؟ شايد بار ديگر فناورى به نجات ما بيايد!
زمين هاى صخره اى

ممكن است تغييرات آب و هوا از طريق بارش باران و راه افتادن سيل 
موجب تكامل زندگى ما شده باشد،اما اليه هاى تشكيل زمين نيز 
شكل زمينى را كه اجداد ما روى آن زندگى مى كردند، تغيير داده 
است. اين موضوعى است كه به اندازه كافى به آن توجه نشده است. 
ــه بردارى عوارض زمين به همان اندازه آب و هوا مهم  در واقع نقش
ــرزمين ها موجب برداشتن اولين ــكل و ساختار س است.  تنوع ش
 گام ها در بيرون آمدن اجداد اوليه ما از جنگل و ميان درخت ها ، 

قبل از اين كه بتوانند روى دو پا راه بروند، بوده است.

عكس روز 

ــر با حوادثى همچون سيل، زلزله،  طى سال هاى اخير بش
ــوده و متحمل  ــوزى روبرو ب ــونامى، گردباد و آتش س س
خسارات بسيارى در محيط زيست و دارايى هاى اقتصادى 
ــزار قربانى،  ــه ه ــت. زمين لرزه چين با س ــده اس خود ش
ــارد دالر  ــته و 9/5 ميلي ــتان با دو هزار كش ــيل پاكس س
ــيلى با 30 ميليارد دالر خسارت،  ــارت، زمين لرزه ش خس
ــارس 2011 با  ــن در م ــونامى ژاپ ــترى و س زلزله 9 ريش
ــارت مالى نزديك به 325  مرگ حدود 16هزار نفر و خس
ــال 2005 كه با سرعت  ميليارد دالر، طوفان كاترينا در س
ــرگ 1800 نفر و وارد  ــاعت موجب م 280 كيلومتر در س
ــت نفت  ــد؛ يا نش ــارت ش آوردن 127 ميليارد دالر خس
ــران ناپذير،  ــه اى جب ــه عنوان فاجع در خليج مكزيك ب
ــارد دالر موجب  ــارتى حدود 40 تا 60 ميلي عالوه بر خس
ــارت  ــت، وارد آمدن خس ــترده محيط زيس تخريب گس
ــت، توقف ماهيگيرى و بى كارى هزاران  به صنعت توريس
كارگر شد، اين موارد از جمله حوادث سال هاى اخير است. 
طى سال هاى 1980 تا 2000 بيش از 158 هزار و پانصد 
ــيل  نفر در اثر وقوع زلزله و 170 هزار نفر به دليل وقوع س
جان خود را از دست داده اند. خسارات ناشى از خشكسالى 
ــدود 13/5  ــاى 2000 و 2001 در ايران ح ــال ه طى س
ــت. طى دو دهه اخير بيش  ــده اس ميليارد دالر برآورد ش
ــان در اثر وقوع بالياى طبيعى در  از يك و نيم ميليون انس
نقاط مختلف جهان جان خود را از دست داده اند. براساس 
ــبت به سال قبل از آن دو  آمار تعداد قربانيان، هر سال نس
برابر شده است. مرگ و مير انسان ها، شاخص ترين مالك 
براى سنجش تاثير مخرب بالياى طبيعى بر حيات آدمى 
ــدن ميليون ها انسان بى گناه خود  است. اگرچه قربانى ش
فاجعه اى اسف بار است؛ اما نمى توان ضررهاى اقتصادى 
و ويرانى هاى ناشى از بالياى طبيعى را نيز ناديده گرفت. 
ــاى طبيعى قربانى  ــان كه در اثر وقوع بالي به ازاى هر انس
ــرض خطر  ــر در مع ــان ديگ ــود، جان 3000 انس مى ش

قرار مى گيرد. 
بالياى طبيعى

ــان  ــى، همواره زندگى انس ــخ بالياى طبيع در طول تاري
ــه جامعه  ــران ناپذيرى ب ــارات جب ــد كرده و خس را تهدي
ــود  ــرى وارد آورده اند. واژه بال آنگاه به كار برده مى ش بش
ــت، طبيعى يا  ــديد در محيط زيس كه رويدادى نادر يا ش
مصنوعى واقع شده و اثرات نامطلوب آن بر زندگى انسان، 
ــد.  ــاى او تا حد مصيبت بار بزرگ باش اموال يا فعاليت ه
اگر زيان هاى انسانى، مادى و محيط زيستى اين حوادث 
فراتر از توان جامعه در مقابله با آن باشد و موجب اختالل 
ــال مى تواند  ــود. ب ــود، بال خوانده مى ش در عملكرد آن ش
ــد، يا به طور طبيعى ايجاد شود.  ــان باش ــاز انس دست س
ــا و برج ها  ــاختمان ه ــى س ــات جاده اى، فروپاش تصادف
ــتى،  به دليل عدم رعايت موازين فنى يا اقدامات تروريس
ــافربرى،  ــتى هاى مس ــدن كش ــقوط هواپيما، غرق ش س

ــته اى از جمله بالياى مصنوعى يا  جنگ يا انفجارات هس
انسان ساز است. اين گونه باليا ناشى از عملكرد نامناسب 
ــفانه جامعه بشرى  ــان و قابل پيشگيرى است و متاس انس
ــار مخرب آن  ــوده و آث ــوادث در رنج ب ــواره از اين ح هم
ــت.  ــاهده اس ــن دنياى خاكى قابل مش ــاى جاى اي در ج
ــت  ــگ از جمله بالياى مهمى اس ــاى اخير جن در دهه ه
ــيارى از  ــى و بى خانمانى بس ــل عام، آوارگ كه موجب قت

انسان ها شده است.
ــوزى در جنگل ها و مزارع،  ــيل، زلزله، طوفان، آتش س س
ــت.  ــق بالياى طبيعى اس ــره از مصادي رانش زمين و غي
هر چند بشر توان الزم را جهت ممانعت از ايجاد اين گونه 
باليا ندارد، ليكن با مديريت مناسب قادر خواهد بود اثرات 
ــارات جانى و مالى آن را به طور  آنان را كاهش داده و خس

قابل مالحظه اى كم كند.
آمادگى در مقابل باليا

ــى يك تهديد  ــتلزم پيش بين ــى در مقابل بال،  مس آمادگ
قريب الوقوع است؛ در مواقعى كه آگاهى قبلى امكان دارد و 
ــوع آن و به  ــى قبل از وق ــت زدن به اقدامات احتياط دس
حداقل رساندن اثرات نامطلوب خطر وجود دارد. شناسايى 
ــرايط مقابله  بالى طبيعى در هر منطقه و فراهم كردن ش
با اين حوادث، مى تواند خسارات وارده را به حداقل ممكن 
كاهش دهد. آمادگى در مقابله با باليا شامل، آمادگى قبل 
ــت. در آمادگى قبل از  ــد از آن اس از باليا، حين باليا و بع
ــاختارها، ظرفيت ها، نقاط قوت و  باليا توجه به سوابق، س
ــووليت ها،  ضعف، تعيين اهداف، برنامه ريزى، تعيين مس
تامين منابع و نحوه هماهنگى از اهميت بااليى برخوردار 
ــازمان هاى ذيربط موظفند با هماهنگى  است؛ بنابراين س
سازمان هاى مردم نهاد و جلب مشاركت عمومى از طريق 
ــت واكنش  ــور) آمادگى الزم جه ــن (مان آموزش و تمري
ــد. اقدامات در  ــب كنن ــا باليا را كس ــب در مقابله ب مناس
زمان باليا شامل، تخليه، جستجو و نجات، تامين امنيت، 
ــتقرار امكانات و تجهيزات، دفن اجساد،  ارزيابى سريع، اس
ــرپناه،  ــتى درمانى، فراهم كردن س ارايه خدمات بهداش
ــدگان و نيروهاى  ــيب دي ــاى اوليه آس آب و غذا و نيازه

امدادگر است. 
اقدامات پس از وقوع بال

هدف از اين گونه اقدامات، بازگشت به زندگى طبيعى است. 
ــادى توجه كنيد،  ــك خانواده در حالت ع اگر به زندگى ي
تامين مايحتاج زندگى به راحتى و در دسترس هر خانوارى 
مى باشد. آب و غذا فراهم است، براى تماس با دوستان يا 
ــى تلفن را برداريد، بچه ها هر روز  فاميل كافى است گوش
به مدرسه مى روند و شاغلين در سر كار حاضر مى شوند. 
ــى موجود بوده  ــتى درمان در صورت نياز، خدمات بهداش
ــات فراغت  ــراى گذران اوق ــا و امكانات فراوانى ب و فضاه
ــت؛ در حاليكه پس از وقوع حادثه اين امكانات  فراهم اس
از بين مى روند، بنابراين براى بازگشتن به زندگى طبيعى، 

تمامى بخش ها، دستگاه ها و نهادهاى دولتى و خصوصى 
مى بايستى ساختار الزم را براى ارايه خدمات موظفى خود 
ــازمانى موظف است شرايط  فراهم آوردند. در واقع هر س

خود را همچون گذشته ايجاد كند.
نكات قابل توجه

ــر دوستانه، كمك هاى  يكى از اقدامات خداپسندانه و بش
ــت  ــيب ديده اس ــات مورد نياز به مردم آس مادى و خدم
ــد. اين  ــود را مرتفع كنن ــه خ ــاى اولي ــد نيازه تا بتوانن
ــح و اعالم  ــس از ارزيابى صحي ــتى پ ــى بايس كمك ها م
ــيب ديده  ــوول فراهم و به منطقه آس ــازمان هاى مس س
ــود. در غير اين صورت، اين مساله مى تواند يكى  ارسال ش
از مشكالت نيروهاى امداد رسان بوده و خدمات آنان را با 

مشكالت جدى روبرو كند.
ــى  ــاى طبيع ــان بالي ــب قرباني ــان اغل ــودكان و جوان ك
ــتى از  ــه با باليا مى بايس ــتند. آموزش آنان در مقابل هس
ــى آغاز و  ــروه هاى اجتماع ــواده و گ ــدارس، خان درون م
برنامه هاى حمايتى الزم براى آنان پيش بينى شود. مسلما 
ــه با مقابله با  ــازى كودكان و جوانان در رابط با توانمند س
ــيار كمترى را در بروز  بالياى طبيعى، در آينده هزينه بس
باليا خواهيم پرداخت. آماده سازى نسل جوان، تضمينى 

براى سالمت آيندگان خواهد بود.
انتخاب افرادى از مدارس، ادارات دولتى، بخش خصوصى و 
داوطلبان مردمى و آموزش آنان در مقابله با بالياى طبيعى، 
ــمى عملى براى مقابله با باليا و بحران هاى ناشى  مكانيس

از آن است. 
ــازمان هاى ذيربط موظفند  شهردارى ها، هالل احمر و س
برنامه هاى خود را در رابطه با كاهش اثرات بالياى طبيعى 
تهيه و پس از آموزش و اطالع رسانى مناسب آنان را اجرايى 
ــازهاى شهرى  ــاخت و س كنند. رعايت موازين فنى در س
ــازى بنا در مقابله با حوادث  به لحاظ استحكام و مقاوم س
ــاى  ــرات بالي ــش اث ــاى كاه ــه از راه كاره ــر مترقب غي
ــه ريزى ها،  ــت باليا در برنام ــت. ادغام مديري طبيعى اس
سياست گذارى ها و پروژه هاى توسعه پايدار، مكانيسمى 

عملى براى كاهش اثرات بالياى طبيعى خواهد بود.
تجزيه و تحليل عملكرد، تعيين نقاط ضعف و قوت، موانع 
ــاى الزم براى تقويت  ــرارو و پيش بينى ه و چالش هاى ف
ــى بعدى،  ــاى احتمال ــورد با بالي ــازمانى در برخ بنيه س
ــوع آن پيش بينى  ــه را قبل از وق ــد آنكه عالج واقع به امي
كنيم ، و با آموزش عمومى و ايجاد ساختار مناسب همواره 

آمادگى الزم را در مقابله با باليا داشته باشيم.

اجداد ما چگونه با تغييرات اقليمى كنار آمدند؟

روز جهانى كاهش اثرات
 باليـاى طبيعـى  
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زنگ خطر اعتياد از مدت ها پيش در ايران به صدا درآمده 
است. اين معضل به ويژه با تغيير الگوهاي كه داشته است تا 

حد زيادي خطرناك تر از قبل تلقي مي شود.
واقعيت اين است كه از طرفي مواد مخدر صنعتي جايگزين 
مواد مخدر سنتي شده است و از طرف ديگر، در سال هاي 
ــن اعتياد، افزايش اعتياد زنان و... روبه رو  اخير با كاهش س

بوده ايم.
اعتياد دانشجويان نيز از جمله مسائل هشدار دهنده در سال 
هاي اخير بوده است، به گونه اي كه اكنون مسووالن عنوان 
ــت دو واحد درس پيشگيري از اعتياد در  مي كنند الزم اس

دانشگاه ها تدريس شود.
 روزانه در جامعه با تعدد و تنوع مواد مخدر صنعتي روبه رو 
هستيم. اين امر در حالي است كه در سال هاي اخير افزايش 
آمار زنان مبتال به اعتياد و توزيع ماده مخدر شيشه در قالب 
داروهاي چاقي و الغري در اماكن زنانه همچون آرايشگاه ها 
ــي زنگ خطر را به صدا درآورده است  و باشگاه هاي ورزش
ــاس  ــاله به خوبي احس ــه اين مس ــتر ب و لزوم توجه بيش
ــد  ــدود 45 درص ــور ح ــون در كش ــود. هم اكن مي ش
ــال و حدود30 درصد بين30  مصرف كنندگان زير 29 س

تا 39 سال سن دارند.
ــاهد افزايش آمار اعتياد در كشور و  طي سال هاي اخير ش
ــت كه  به ويژه در ميان جوانان بوده ايم و دردناك تر اين اس
بگوييم در 10 سال گذشته شمار زنان آلوده به اعتياد به طور 

ميانگين چهار برابر افزايش يافته است.
قرص هاي روانگردان با مارك ايراني

 قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال 
حاضر قرص هاي روانگردان درخارج از كشور با مارك ايراني 
ــدف آن، گرايش  ــوند كه ه توليد و در داخل توزيع مي ش

جوانان كشور به سمت اين مواد است.
ــه دسته فني،  عليرضا جزيني با بيان آنكه مهارت ها به س
ادراكي و انساني تقسيم مي شوند، عنوان كرد: مهارت فني 
ــاير حوزه ها 80  ــت بايد 20 درصد و در س در حوزه مديري
درصد نقش داشته باشد؛ به همين ترتيب بايد مهارت هاي 
ــتم آموزشي كشور  فني را به عنوان موضوع غالب در سيس
ــته باشيم، زيرا در حال حاضر  وارد كرده و به آن توجه داش
ــا در ايران  ــته ام ــه اين مهارت ها توجه ويژه داش دنيا نيز ب

اين طور نيست.
ــاره به آنكه مهارت هاي اجتماعي نيز  او در ادامه ضمن اش
ــور ارتقا يابند، اظهار كرد: در حال حاضر نبود  بايد در كش
آموزش مهارت هاي زندگي و فرزندپروري از نقايص سيستم 
ــتند به اين ترتيب بايد به مهارت هاي  آموزشي كشور هس
اجتماعي كه اساسا نماد آن در حوزه مشاركت هاي اجتماعي 
ــت  بوده و يكي از مولفه هاي مهم آن اعتماد اجتماعي اس
ــط ــاله توس ــه در حال حاضر اين مس ــود ك توجه ويژه ش

 ستاد مبارزه با موادمخدردر حال پيگيري است.
ــتاد مبارزه با موادمخدر ضمن تاكيد  قائم مقام دبيركل س
بر آنكه موادمخدر موضوع حساسي است و در حال حاضر 

ــانه گرفته است،  دشمن به وسيله آن جوانان كشور را نش
گفت: به داليل مختلف در شيوع شناسي ها و نظرسنجي هاي 
ــان داده مي شود كه تالش  دانشگاه هاي مختلف كشور نش

دشمن، گرايش جوانان ايراني به سمت موادمخدر است.
ــه اي را با ــته جلس ــه گذش ــرد: هفت ــوان ك ــي عن جزين
 آموزش و پرورش برگزار كرديم تا بتوانيم موضوع پيشگيري 

اوليه اعتياد را در حوزه دانش آموزي نيز گسترش دهيم.
ــجويان  ــر 67 درصد دانش ــرد: در حال حاض او تصريح ك
ــتين تجربه شان  مصرف كننده موادمخدر و محرك نخس
مربوط به دوران دانش آموزي بوده است كه چنانچه از اين 
مساله غفلت كنيم و پيشگيري از آن را در دستور كار خود 
ــور نتيجه بخش  ــي كارآفريني نيز در كش قرار ندهيم حت

نخواهند بود.
 3 درصد دانشجويان مواد مخدر مصرف مى كنند

ــه  ــوان كرد: در حال حاضر حدود س جزيني همچنين عن
درصد دانشجويان (به طور دقيق 2/6 درصد) مصرف كننده 
مواد هستند كه اين مساله حتي در دانشجويان پزشكي نيز 

صدق مي كند.
ــارزه با موادمخدر  ــتاد مب او در ادامه با تاكيد بر آنكه در س
ــتوانه علمي داشته باشد، افزود:  معتقديم مبارزات بايد پش
ــا موادمخدر  ــجويي در مبارزه علمي  ب ــكل هاي دانش تش

مي توانند ما را همراهي كنند.
ــد علم و فرهنگ  ــگاهي مانن براي مثال زماني كه در دانش
حدود هفت هزار دانشجو در حال تدريس هستند جامعه 
ــدود 4 برابر آن  ــه ح ــداد نبوده بلك ــا تنها اين تع هدف م
ــل چهار نفر از  ــت زيرا چنانچه موفق عمل كنيم حداق اس
ــجو نيز از مصرف و گرايش به اعتياد مصون اطرافيان دانش

 خواهند ماند.
ــي براي پيشگيري  جزيني درباره اختصاص دو واحد درس
ــته  ــگاه ها، اظهار كرد: در حال حاضر رش از اعتياد در دانش
پيشگيري از اعتياد را به تصويب رسانده و وزارت علوم نيز آن 
را ابالغ كرده است به طوري كه اكنون برخي از دانشگاه هاي 
كشور در حال تدريس اين رشته هستند اما حتي اگر نتوانيم 
اين رشته را در سراسر كشور گسترش دهيم نياز است كه 

ــگيري از اعتياد در دانشگاه ها  ــي ويژه پيش دو واحد درس
گنجانده شود.

ــكيل بانك  ــه به مفاد اين تفاهمنامه كه لزوم تش او در ادام
ــاره كرد و گفت:  ــگيري است اش اطالعاتي در عرصه پيش
ــت و ما در  ــاله بانك اطالعاتي با همكاري قابل اجراس مس
ــجويان در اين حوزه وارد و به  تالش هستيم كه خود دانش

پيشگيري از مواد ترغيب شوند.
ــته  ــال گذش ــراز اميدواري از آنكه در س جزيني ضمن اب
تاكنون موجي از عناوين پيشنهادي دانشجويان در حوزه 
پيشگيري از موادمخدر براي پايان نامه ها و رساله ها به راه 
افتاده است، ادامه داد: در حال حاضر 6700 موضوع مختلف 
ــان بر روي آنها كار كرده اند و  ــمندان و كارشناس كه دانش
همچنين طرح هاي تحقيقاتي از گذشته تاكنون به عنوان 
منابع تحقيقاتي براي دانشجويان عالقه مند به ارائه تحقيق 
و پژوهش در اين حوزه روي سايت مبارزه با موادمخدر قرار 
گرفته و عالوه بر آن شايان ذكر است كه اكنون سه فصلنامه 
علمي  و پژوهشي، علمي ترويجي و علمي تخصصي در ستاد 
مبارزه با موادمخدر منتشر مي شود كه دانشجويان مي توانند 

از آنها نيز استفاده كنند.
مهارت هاي اجتماعي در سرفصل هاى آموزشي

ــازي  ــران درباره نحوه آگاه س ــس انجمن مددكاري اي ريي
ــبت به اعتياد به «آرمان»  ــجويان نس دانش آموزان و دانش
مي گويد: مواد مخدر تهديدي براي جامعه به حساب مي آيد 
ــايي هاي اجتماعي نيز تاثيرگذار  چرا كه روي ديگر نارس

است.
ــوي چلك مي افزايد: اگر هر اقدامي در راستاي  حسن موس
افزايش آگاهي مردم در زمينه كاهش مواد مخدر انجام شود 
بايد آن را به عنوان يك گام مثبت تلقي كرد، اما طبيعتا يكي 
ــگيري از اعتياد دانش آموزان و  از گروه هاي هدف در پيش
محيط مدرسه است، آن هم به اين دليل كه دانش آموزان به 
مدت 12سال در اين مكان حضور دارند و به نسبت خانواده 
ها نيز به شكل غير مستقيم تحت تاثير اين آموزش ها قرار 
ــيب هاي اجتماعي بايد با  مي گيرند.به گفته او مقابله با آس
رويكرد ارتقاي فرهنگ رواني و اجتماعي در جامعه نهادينه 
ــد مي كند: هر  ــود. رييس انجمن مددكاري ايران تاكي ش
ــاهد ورود مواد مخدر با نوع و الگوي جديد در كشور  روز ش
هستيم كه به نسبت بايد كسب اطالعات در اين زمينه به 
ــد.به گفته او فقط با گذراندن چند جلسه  روز و جديد باش
ــبت به مواد مخدر  ــي نمي توان دانش آموزان را نس آموزش
ــل كه موضوع  ــرد، آن هم به اين دلي ــينه ك و اعتياد واكس
ــت و تك بعدي نبايد  آسيب هاي اجتماعي يك چرخه اس

به آن توجه كرد.
موسوي چلك تصريح مي كند: نسل جوان بايد تحت آموزش 
مهارت هاي اجتماعي قرار گيرند تا بتوانند در هر شرايطي 
ــر فصل در  ــاري نجات  دهند. به گفته او س خود را از گرفت
تدريس اين درس بايد منعطف و مطابق با شرايط روز ارائه 

شود تا بتوان به تاثيرات آن اميدوار بود.
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جانشين فرمانده انتظامى توضيحاتى را درباره يكسان سازى پالك خودروها 
ــرح LEZ تاكيد كرد: طرح هاى  ارائه داد و در اظهارنظرى صريح درباره ط
پى در پى و مطالعه نشده كه در آن حقوق مردم نقض شود نبايد نظم مردم 

را برهم ريزد.
سردار اسكندر مومنى در حاشيه دوره آموزشى مديران اجرايى پليس راه و 
با حضور در جمع خبرنگاران به راه اندازى قرارگاه جهادى تربيت و آموزش 
ــاره كرد و افزود: اين قراردگاه براى ارتقاى كاركنان و فرماندهان  در ناجا اش
پليس هاى تخصصى راه اندازى شده و امروز نيز دوره آموزشى چهار روزه آن 
براى فرماندهان پليس راه برگزار شد تا طى آن فرماندهان آخرين يافته ها و 

مهارت هاى الزم در حوزه خود را كسب كنند.
لزوم حضور يك هميار پليس در دسته جات

مومنى در پاسخ به سوالى درباره تمهيدات پليس براى دهه اول محرم اظهار 
كرد: در دهه اول محرم در حوزه انتظامى و ترافيكى پليس تمهيداتى را در 

سراسر كشور پيش بينى كرده است.
وى با اشاره به جلساتى كه پليس با هيات ها و تكايا داشته است، خاطر نشان 
كرد: در اين جلسات ضمن ارائه آموزش هاى الزم به مسووالن هيات ها از آنان 
خواسته شده تا در دسته جات همواره يك نفر به عنوان هميار و رابط پليس 

حضور داشته باشد.
ــس افتخارى  ــه فعاليت هاى پلي ــخنانش ب مومنى در بخش ديگرى از س
ــى از رويكردهاى  ــارى يك ــزود: پليس افتخ ــرد و اف ــاره ك در ناجا نيز اش
ــس از آنكه  ــبختانه پ ــد. خوش ــا راه اندازى ش ــه در ناج ــود ك جديدى ب
به تصويب رسيد تا كنون 20 هزار نفر براى فعاليت در اين پليس ساماندهى 

شده اند.
به گفته جانشين فرمانده ناجا، پليس افتخارى از رويكردهاى پليس در تامين 
امنيت محله محور است و تا كنون تقاضاى زيادى براى پيوستن به اين پليس 

وجود داشته است.
خودروهاى داراى پالك هاى غير مصوب ملى اجازه تردد پيدا 

نخواهند كرد

ــوال خبرنگاران درباره سرانجام يكسان سازى پالك  مومنى در پاسخ به س
خودروها و اجراى آن در ميان نيروهاى مسلح نيز اظهار كرد: پالك خودروها 
ــازى و تمامى خودروها داراى پالك ملى شوند. اين طرح از  بايد يكسان س
سالها پيش آغاز شده و از حدود سه سال پيش خودروهاى نيروى انتظامى 

تعويض و به پالك ملى تبديل شد.
مومنى ادامه داد: يكسان سازى پالك هاى نظامى نيز در ستاد كل نيروهاى 
مسلح تصويب و مراحل نهايى ابالغ را طى مى كند و پس از آن كليه خودروها 
بايد داراى پالك ملى بوده و تردد خودروهاى داراى پالك غيرمصوب ممنوع 

بوده و اين خودروها اجازه تردد نخواهند داشت.
به گفته مومنى طرح يكسان سازى پالك خودروهاى نظامى به امضاى رييس 

ستاد كل نيروهاى مسلح نيز رسيده است.
آمادگى پليس براى اعزام كارشناسان تشخيص هويت به عربستان

مومنى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به پيشنهادى كه پليس ايران 
ــت، افزود:  ما اين  براى تامين امنيت زائران بيت اهللا الحرام مطرح كرده اس
ــل پيگير آن  ــتقيما مطرح كرده و هم از طريق اينترپ ــنهاد را هم مس پيش
ــخيص هويت جانباختگان  ــتيم، ضمن اينكه در مورد شناسايى و تش هس
ــخيص هويت ما نيز به اين موضوع وارد  نيز اعالم آمادگى كرده و پليس تش

شده است.
ــدن  ــالم آمادگى كرديم تا در صورت فراهم ش مومنى افزود: همچنين اع
زمينه ها، كارشناسان پليس تشخيص هويت به عربستان رفته و نسبت به 
شناسايى مفقودان و افرادى كه ممكن است در اين كشور دفن شده باشند 

اقدام كند.
LEZ پاسخ صريح درباره

جانشين فرمانده نيروى انتظامى در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره اجراى 
طرح LEZ و نظر پليس در اين خصوص تصريح كرد:  قطعا هر طرح جديد 
الزاماتى دارد كه اولويت آن رعايت حقوق مردم است. لذا معتقديم طرح هاى 
پى در پى و مطالعه نشده كه در آن حقوق مردم نقض شود، نبايد نظم مردم 

را برهم بزند.

ــود مربوط به دستگيرى يك  ــار فيلمى كه گفته مى ش مومنى درباره انتش
عروس از سوى گشت ارشاد بوده است، نيز اظهار كرد:  اين موضوع در حال 
ــخنگوى ناجا توضيحات كاملى در اين خصوص  بررسى است و به زودى س

ارائه خواهند كرد.

جانشين فرمانده ناجا درباره اينكه آيا تا كنون به دليل اعمال تخلف رانندگى 
جريمه شده يا خير نيز گفت: در سالهاى خير دور و پيش از آنكه مسووليتى 
در پليس راهنمايى و رانندگى بر عهده بگيرم يكبار به دليل همراه نداشتن 

گواهينامه جريمه شدم.

خبر 

ــوى، به بيمارى وقفه  ــره بين المللى بيمارى هاى ري دبير علمى هفتمين كنگ
تنفسى در خواب اشاره كرد و گفت: 20 درصد افراد جامعه مبتال به اين عارضه 

هستند.
ــره بين المللى  ــرى هفتمين كنگ ــت خب ــر حميدرضا جماعتى در نشس دكت
ــل درباره نحوه كار ريه مصنوعى كه  بيمارى هاى ريوى، مراقبت هاى ويژه و س
ــود، گفت: زمانى كه ريه از  در بيمارستان مسيح دانشورى از آن استفاده مى ش
ترشحات پر مى شود نياز به استفاده از تهويه مكانيكى يا ماشين تنفسى است كه 
اين دستگاه را اكمو مى گوييم و اين دستگاه خون را در برابر يك غشا قرار داده و 

تبادل اكسيژن را انجام مى دهد.
ــحات پر شده باشد، مى تواند  وى افزود: اكمو در همين مواردى كه ريه از ترش
ميزان مرگ و مير را تا حدودى كاهش دهد. خوشبختانه در ايران در مركز مسيح 
دانشورى اين دستگاه به طور فعال و براى اولين بار ايجاد شده است و توانستيم 
برخى بيمارانى را كه دچار آنفلوآنزا بودند و آنفلوآنزا باعث شده بود كه ريه آنها از 

مواد التهابى و ترشحى پر شود را از مرگ نجات دهيم.
جماعتى در ادامه به بيمارى وقفه تنفسى در خواب اشاره كرد و گفت: 20 درصد 
افراد جامعه مبتال به وقفه تنفسى در خواب هستند. البته اين وقفه منجر به مرگ 
نمى شود، اما عوارضى دارد كه اين عوارض مشكالت مغزى و قلبى عروقى ايجاد 
مى كند. همچنين فشار خون، سكته مغزى، اختالل حافظه و اختالل تمركز از 

ديگر عوارض اين بيمارى است.
ــا بيان اينكه اگر  ــره بين المللى بيمارى هاى ريوى، ب دبير علمى هفتمين كنگ
اختالل خواب حل نشود ساير اختالالت بيمار با درمان دارويى خوب نمى شود، 

گفت: دليل آن است كه دارو روى تنفس تاثيرگذار است.
ــبانه، خواب آلودگى صبحگاهى و چرت زدن را برخى از  جماعتى خر و پف ش
ــانه هاى اختالل خواب عنوان كرد و گفت: بر اساس مطالعاتى كه در امريكا  نش
انجام شده 20 درصد علت تصادفات ناشى از اختالل خوابى بوده كه تشخيص 
داده نشده است. در اين جهت برنامه هاى غربالگرى وجود دارد؛ به اين صورت كه 
كسانى كه مى خواهند گواهينامه پايه يك بگيرند قبل از آن يك آزمايش اوليه 

درباره اختالل خواب مى دهند.
وى در ادامه به بيمارى هاى شايع و مزمن ريوى اشاره و اظهار كرد: بيمارى هاى 
مزمن انسدادى ريه و آسم از شايع ترين بيمارى هاى ريوى هستند. بيمارى هاى 
مزمن انسدادى ريه آنقدر شايع است كه پيش بينى مى شود در چند سال آينده 
ــك  ــوم مرگ و مير در جهان را به خود اختصاص دهد و مهم ترين ريس رتبه س

فاكتور اين بيمارى سيگار، آلودگى هوا و عوامل محيطى و ژنتيكى است.
جماعتى درباره ميزان بروز و شيوع اين بيمارى ها در ايران گفت: از آنجايى كه در 
ايران ثبت فعال بيمارى ها را نداريم، نمى توانيم ميزان بروز و شيوع آنها در كشور 
را معين كنيم، اما در دنيا بين 20 تا 25 درصد افراد جمعيت هاى بزرگ كه مصرف 
سيگار آنها ارزيابى شده به بيمارى هاى مزمن انسدادى ريه مبتال مى شوند و 20 

درصد افراد نيز به بيمارى آسم مبتال مى شوند.
وى افزود: ما پروژه هايى داريم كه در يك تا دو سال آينده بتوانيم آمارى در مورد 

ميزان بروز و شيوع بيمارى هاى ريوى داشته باشيم.
ــا بيان اينكه  ــارى هاى ريوى، ب ــره بين المللى بيم ــى هفتمين كنگ دبير علم
ــوى دارند، گفت:  ــروز بيمارى هاى ري ــتقيمى با ب آالينده هاى هوا ارتباط مس
ــا و كاهش و كنترل مصرف  ــه منجر به كاهش آالينده ه بنابراين روش هايى ك
ــيوع اين بيمارى ها  ــوند، مى توانند تا حدود زيادى از بروز و ش دخانيات مى ش

جلوگيرى كنند.

20درصد ايرانى ها در خواب دچار وقفه 
تنفسى مى شوند

توليد قرص روانگردان با مارك ايراني!

معاون درمان دانشگاه علوم بهزيستى گفت: حداقل در هر شهرى بايد يك 
بيمارستان خاص سالمندان راه اندازى شود.

احمدعلى اكبرى كامرانى روز دوشنبه در نشست خبرى نخستين كنگره 
بين المللى سالمندى افزود: بيمارستان هاى خاص سالمندان در بسيارى 
از كشورها وجود دارد و همانگونه كه براى كودكان بيمارستان هاى خاصى 
ــد.وى ادامه داد: عاليم  طراحى شده براى سالمندان نيز بايد اين گونه باش
ــت و بطور مثال عفونت ريه در جوانان  بيمارى ها در سالمندان متفاوت اس
ــالمندان بدون تب و سرفه است و گاهى  با تب و سرفه همراه بوده اما در س
منجر به سكته قلبى ناگهانى در آنان مى شود.اكبرى كامرانى تصريح كرد: 
ــتان ها استفاده مى  ــالمندان از خدمات بومى همه بيمارس البته اكنون س
ــالمندان، خدمات دقيق ترى به  ــتان هاى س كنند اما با راه اندازى بيمارس
ــالمندى را به سه دوره سالمندى جوان يعنى  آنان ارائه خواهد شد.وى، س

ــال و سالمندى پير از  از 60 تا 75 سال، سالمندى معمولى از 75 تا 90 س
90 سال به باال تقسيم بندى كرد و گفت: نيازهاى اين سه گروه با يكديگر 

فرق دارد.
ــتى افزود: در سالمندان جوان مسايل  معاون درمان دانشگاه علوم بهزيس
بازنشستگى و دعوت به كار و مشاركت اجتماعى مطرح است اما سالمندان 

90 سال به باال نياز به آسايشگاه و مراقبت هاى ويژه اى دارند.
وى گفت: بر اساس آخرين آمار، بيش از 8,3 درصد جمعيت ايران يعنى بيش 

از شش ميليون نفر باالى 60 سال هستند.
ــى سالمندان در بيمارستان  اكبرى كامرانى ادامه داد: تنها مركز توانبخش
ــتر از 18 تخت دارد و البته سالمندان مى توانند  رفيده وجود دارد كه بيش
ــتفاده كنند.نخستين كنگره  در همه بيمارستان ها از خدمات درمانى اس

بين المللى سالمندى 22 مهر ماه برگزار مى شود.

رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان دامغان 
گفت: خبر منتشر شده در سايت ها و شبكه هاى مجازى مبنى بر كشف 

خمره هاى حاوى سكه طال در دامغان، صحت ندارد.
معصومه داوديان اظهار داشت: چندى پيش خبرى در سايت ها و شبكه 
هاى اجتماعى مجازى با عنوان «كشف خمره هاى پر از سكه هاى طال در 
مسير انتقال گاز دامغان به كياسر» منتشر شد كه بر اساس بررسى هاى 

انجام شده، مشخص شد، خبر صحت ندارد.
در هفته اخير خبرى همراه با تصويرى با منبع نامشخص، از كشف خمره 
هاى سكه طال در مسير انتقال خط لوله گاز از دامغان به كياسر، در شبكه 

هاى مجازى منتشر شد.
ــر صحت دارد،  ــر انتقال گاز از دامغان به كياس وى با بيان اينكه اصل خب
گفت: با توجه به گزارش كالنترى هاى منطقه و تحقيقات و گزارش هاى 

يگان حفاظت از آثار تاريخى، خمره حاوى سكه طال در اين منطقه يافت 
نشده است.

ــوع از طريق تماس  ــب اطالعات دقيق تر، موض داوديان گفت: براى كس
ــگرى  ــتى و گردش ــان اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دس با كارشناس
ــى قرار گرفت و آن اداره كل نيز اين خبر  استان مازندران نيز مورد بررس
ــورت اطمينان از  ــت: تنها در ص ــان از مردم خواس را تكذيب كرد.داودي
صحت يك خبر، نسبت به انتشار آن در گروههاى مختلف و در شبكه هاى 
مجازى اينترنتى اقدام كنند.رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــتان دامغان افزود: ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  و گردشگرى شهرس
گردشگرى، حوزه هاى گسترده اى هستند و مردم مى توانند با عضويت در 
ــعه اين سه حوزه در  كمپين هاى حمايتى، نقش موثرى در ترويج و توس

كشور داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى:

بيمارستان هاى سالمندان بايد در كشور راه اندازى شود
رييس ميراث فرهنگى دامغان:

خبر خمره هاى پر از سكه هاى طال در دامغان، تو خالى است

پالك  خودروهاى نظامى يكسان مى شود

LEZ نظر صريح جانشين ناجا درباره
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ــتان  ــى فرهنگس ــوزش زبان و ادبيات فارس مدير گروه آم
ــاره به اين كه سند ملى خط و زبان  زبان و ادب فارسى با اش
فارسى از سوى فرهنگستان در دست تدوين است مى گويد: 
ــيما و آموزش و  ــتان براى بهبود زبان با صدا و س فرهنگس

پروش همكارى مى كند.

يكى از مشكل هاى اصلى زبان فارسى اشتباه هايى است كه 
ــبكه هاى اجتماعى به صورت  در كتاب ها، صدا و سيما و ش
ــت. به همين  ــدا كرده اس ــترده در بين مردم رواج پي گس
ــنا در گفت وگويى با حسن ذوالفقارى،  منظور خبرنگار ايس
ــى فرهنگستان، به  مدير گروه آموزش زبان و ادبيات فارس

ــتان در مقابله با اين مشكل  ــى فعاليت هاى فرهنگس بررس
پرداخته است.

ــده در كتاب ها گفت:  ذوالفقارى درباره  اشتباه ها منتشرش
براى تصحيح نوشتار در كتاب هاى منتشرشده چندين بار با 
وزير ارشاد جلسه داشتيم؛ ايشان دغدغه اعضاى فرهنگستان 
ــد كه حجم زيادى از كتاب هايى كه  ــنيدند و گفته ش را ش
ــت ويرايش  ــوز مى دهد، درس ــه آن ها مج ــاد ب وزارت ارش
نشده اند. همچنين اين موضوع مطرح شد كه مواد نوشتارى 

زيادى در سال توليد مى شود كه به بررسى نياز دارد.
او ادامه داد: در حال حاضر براى رفع مشكل اين بخش و ساير 
بخش ها، فرهنگستان زبان به سفارش شوراى عالى انقالب 
فرهنگى سند ملى خط و زبان فارسى را تدوين مى كند، كه 
مصوبات اين سند الزم االجراست. اين سند به نهادهايى كه با 
خط و زبان ارتباط دارند، ابالغ مى شود. در اين سند، مسائل 
مربوط به گسترش زبان و پيش گيرى از آسيب رسانى به آن 

پيش بينى شده است.
ــتان ــى فرهنگس ــوزش زبان و ادبيات فارس مدير گروه آم

ــت كه اگر ما هزاران  اظهار كرد: آن چه مسلم است، اين اس
نهاد تاسيس كنيم، اما آموزش فردى را تقويت نكنيم، موثر 
نخواهد بود. درباره مشكل هاى زبان تا نگرش افراد را تغيير 
ندهيم، چيزى عوض نمى شود. ايرانى ها بايد بدانند كه زبان 
ــى زبان نياكان و ميراث هزارساله ماست كه پشت آن  فارس

ادبياتى غنى نهفته است كه زبانزد جهانيان است.
ــرد: اگر در جهان  ــت زبان اظهار ك ذوالفقارى درباره  اهمي
ايرانيان را مى شناسند، بخشى از آن به زبان فارسى مربوط 
ــود. اين مربوط به اكنون نيست؛ از گذشته هم چنين  مى ش
ــه با حافظ  ــت ك ــت. به عنوان مثال گوته آرزو داش بوده اس
محشور باشد. بسيارى از مستشرقين به خاطر زبان فارسى به 
ايران سفر كردند، اما حاال كه ديگران تا به اين حد به فارسى 

توجه دارند چرا ما به زبان خود بى توجه باشيم؟
كتاب درسى

ــريح فعاليت هاى فرهنگستان زبان براى  وى سپس در تش
كتاب هاى درسى بيان كرد: به لحاظ اين كه توليد محتواى 
كاغذى بسيار گسترده است، فعال فرهنگستان بر گلوگاه ها 
ــى اهتمام ــته و به ويرايش كتاب هاى درس ــت گذاش دس

ــت زبان  ــت. مهم ترين مكان براى آموزش درس  ورزيده اس
فارسى مدرسه ها هستند و ساالنه 130 ميليون جلد كتاب 
ــه سال  ــود. س ــر مى ش براى 13 ميليون دانش آموز منتش
ــتان زبان گروهى مخصوص نظارت بر  است كه در فرهنگس
ــت. اين هيئت با مولفان  كتاب هاى درسى تاسيس شده اس
ــى تعامل هايى از طريق نشست، گفت وگو،  كتاب هاى درس
ارائه گزارش و... دارد تا بر اصالح خط و زبان و درست نويسى 

در كتاب هاى درسى تاثير بگذارد.
صدا و سيما

مدير گروه آموزش زبان و ادبيات فارسى فرهنگستان درباره  
ــبكه هاى صدا و  ــوط به آموزش زبان در ش فعاليت هاى مرب
سيما متذكر شد: تعداد شبكه هاى راديويى و تلويزيونى زياد 

است؛ تعدادشان به حدود 100 شبكه مى رسد و به علت تعدد 
شبكه امكان كار گسترده وجود ندارد. البته در فرهنگستان 
ــعه درست نويسى در ــى و توس ــترش زبان فارس براى گس

 صدا و سيما، دفترى براى ارتباط و همكارى با اين سازمان 
داريم. اين بخش در مورد مسائل آموزشى و برنامه سازى در 

شبكه ها وارد عمل مى شود.
او همچنين افزود: البته همكارى با صدا و سيما شروع شده 
ــيما با درك اين كه  ــت و ما اميدوارم مسووالن صدا و س اس
ــانه بر زبان  ــى از هويت ملى ماست، به تاثير رس زبان بخش
ــردم برنامه هاى تلويزيون  بيش از پيش توجه كنند. همه م
را مى بينند، زيرنويس هاى آن را مى خوانند و اگر اشتباهى 

داشته باشد به صورت گسترده در جامعه فراگير مى شود.
ــتان  ــه داد: در چنين حالتى اگر فرهنگس ــارى ادام ذوالفق
ــيج كنند، باز  زبان و آموزش و پرورش همه توان خود را بس
ــده را مهار كنند. البته اين دفتر  نمى توانند اشتباه منتشرش
ــت، اما تا آن جايى كه  ــكالت را برطرف نكرده اس تمام مش
ــدن زبان در صدا و سيما تالش كرده  توانسته براى بهتر ش

است. از اين به بعد قطعا راه براى بهتر شدن وجود دارد.
تاثير برنامه هاى صدا و سيما

مدير گروه آموزش زبان و ادبيات فارسى فرهنگستان با بيان 
ــيما بر تغيير زبان موثرند، گفت:  اين كه برنامه هاى صدا و س
ــر موضوعاتى مانند  ــد «خندوانه» ب پيش تر برنامه اى مانن
نوشتن و... كار مى كرد و موثر هم بود. اگر در بين برنامه هاى 
ــيما مثل برنامه «نود»، «خندوانه» و يا  پرمخاطب صدا و س
ــاه ، ولو 20 تا 30  ــرى يك برنامه كوت قبل از نوبت هاى خب
ثانيه اى ، گذاشته شود، از هر نوع آموزشى موثرتر خواهد بود. 
ــاخته مى شد. برنامه هاى  پيش تر نيز چنين برنامه هايى س
ــم» در صدا و  ــى را پاس بداريم» و «اين گونه بنويس «فارس

سيما پخش مى شد و موثر هم بود.
ــد: اين گونه برنامه ها مى تواند با كمك  ذوالفقارى متذكر ش
فرهنگستان گسترش پيدا كند تا واژه هاى بيگانه حذف شود. 
صدا و سيما با كمك فرهنگستان به صورت برنامه ريزى شده 
و هدايت شده مى تواند در سريال ها و متن هاى خبرى اصول 
صحيح را به سرعت پخش كند. به عنوان نمونه دكتر حبيبى 
ــتان  زمانى كه معاون اول رئيس  جمهور و رييس فرهنگس
ــه «يارانه» را به عنوان  بود در يك مصاحبه تلويزيونى كلم
جايگزين «سوبسيد» به كار برد و همين كار باعث جايگزينى 

اين كلمه شد.
شبكه هاى اجتماعى

ــگاه وجود ويراستار در شبكه هاى اجتماعى  اين استاد دانش
ــبكه هاى  ــته هاى ش ــت و گفت: در نوش را غيرممكن دانس
ــند اصول  ــته باش اجتماعى اگر خود افراد قيد و بندى داش
زبان فارسى رعايت مى شود. اما به علت آن كه در شبكه هاى 
ــرعت توليد مى شوند و ويراستارى  اجتماعى اطالعات به س
ــت. از سوى ديگر،  ــتباه ها همه گير شده اس وجود ندارد اش
چون اين شبكه ها گفت وگو محورند و افراد مطلب ها را بداهه 

مى نويسند ، نوشته ها به زبان گفتار نزديك هستند.

ــبكه هاى اجتماعى و  ــدى در ش ــتباه هاى عم او درباره  اش
برنامه هاى گپ زنى اظهار كرد: در متن هاى گفت وگو در اين 
شبكه ها و برنامه هاى گپ زنى افراد بسيارى از واژه ها را كوتاه 
ــم» را به «فك كنم»  ــند، براى نمونه «فكر مى كن مى نويس
تبديل مى كنند. اين اشتباه به مرور زمان بر نوشتار صحيح 
ــدگان فكر را به صورت «فك»  كلمه تاثيرى مى گذارد و آين

ياد مى گيرند.
ــود  ــر وج ــن خط ــرد: اي ــان ك ــه بي ــارى در ادام ذوالفق
ــات ،  ــن روش را در مكاتب ــد اي ــل جدي ــه نس دارد ك
ــى ، مكاتبات ادارى و... به  ــمى ، انشانويس ــته هاى رس نوش
ــرى  ــراى جلوگي ــاز و كارى ب ــروز س ــر ام ــد. اگ كار ببرن
ــى  اجتماع ــبكه هاى  ش در  ــوص  بخص ــتباه ها  اش از 
ــر خواهد  ــد كه خيلى دي ــم زمانى مى رس پيش بينى نكني

شد.
مردم هم آستين باال بزنند

ــى اظهار  ــردم براى زبان فارس ــاره اهميت فعاليت م او درب
ــمى كه  ــاير نهادهاى رس ــتان و س ــل از فرهنگس كرد: قب
ــنوا  ــخص دارند مردم بايد گوش ش ــدود و مش كارآيى مح
ــيبى كه زبان مى بيند  داشته باشند. هنوز مردم متوجه آس
ــردم گاهى به جاى  ــتند و زبان را جدى نمى گيرند. م نيس
ــخره ــا را مس ــتان، آن ه ــاى فرهنگس ــتقبال از واژه ه اس

 مى كنند.
ــتان  ــى فرهنگس ــوزش زبان و ادبيات فارس مدير گروه آم
ــاخته مى تواند محل نقد  افزود: كلماتى كه فرهنگستان س
باشد؛ چنان كه هر كلمه سه سال بعد از ساخت جزو كلمات 
ــت و اگر در بين مردم جا بيفتد، جزو كلمات  غيرمصوب اس
مصوب قرار مى گيرد. فرهنگستان زبان راه نقد را باز گذاشته 
است، اما متاسفانه به كار بردن واژه هاى بيگانه به نوعى شأن 
ــت و بايد كار فرهنگى براى اين موضوع  ــده اس و كالس ش

انجام شود.
ــئوالن  ــئوالن و اهل  قلم بيان كرد: مس ــاره تاثير مس او درب
ــته ها ،  ــى نقش مهمى دارند. مصاحبه ها، نوش در زبان فارس
ــندگان و افراد اهل قلم همواره مورد توجه اند. فعاليت  نويس
همه اهل  قلم مجموعا باعث گسترش درست زبان مى شود. 
ــرفت بوده و از نظر  ــته تا كنون در حال پيش زبان ما از گذش

سبك نوشتارى رو به سادگى رفته است.
ــا بى مباالتى ميراث  ــت ب ــد: حيف اس ذوالفقارى متذكر ش
ــم. كتابى درباره   ــال نابود كني ــاله را در 10- 20 س هزارس
ــتان در وبگاه به صورت رايگان  رسم الخط مصوب فرهنگس
گذاشته شده است كه مردم مى توانند به صورت رايگان از آن 
استفاده كنند. اين كتاب قانون اصلى رسم الخط را ارائه داده 
اما با برخى تبصره ها دست را باز گذاشته است. در اين كتاب 
ــتان براى نگارش كلمات يك شكل رايج و مصوب  فرهنگس
در نظر گرفته و اولويت اول را اعالم كرده است. درباره كسى 
ــت را در تبصره ها باز  كه به شيوه گذشته مى نويسد نيز دس
ــد. در اين كتاب نخواستيم  گذاشته تا نوشته اش غلط نباش

جزمى، آيين نامه اى و فرمانى عمل كنيم.

مردم جهان بيشتر از هر زمانى به اسالم گرايش پيدا كرده اند و جهان در 
اين زمان بيشتر از هرچيزى نياز به تصويرى حقيقى از پيامبر مسلمانان 
ــكل گرفته در طول تاريخ، براى معرفى  دارد. حركت هاى فرهنگى ش

اسالم و پيامبر اسالم با شرايط هر دوره تناسب داشته است.
ــالم در اروپا و آمريكا روند تندترى  ــال هاى اخير گرايش به اس در س
ــت كه حتى  ــمگير بوده اس ــت. اين روند آنقدر چش به خود گرفته اس
«فريد زكريا» براى نشان دادن باورهاى غلط عمومى نسبت به حقايق 
ــى را منعكس  ــوج گرايش گزارش ــالم و اين م اين عالقه مندى به اس
كرده است. در اين گزارش كه در سال 2006 منتشر شده، ميزان رشد 
ــاالنه 1,2 درصد عنوان شده است.  ــلمانان در جهان س جمعيت مس
پيش بينى مى شود تا سال 2020 سرعت رشد جمعيت مسلمانان دو 
برابر سرعت رشد جمعيت ديگر اديان باشد و تا سال 2030، مسلمانان 
بيش از يك چهارم جمعيت جهان را تشكيل دهند. امروز دين اسالم 

دومين دين بزرگ اروپاست.
ــلمانان  ــتر مى كند و مس ــلمانان را بيش اين موج گرايش وظيفه مس
ــب براى اين عالقه را  ــتر مناس ــالمى بايد فضا و بس ــورهاى اس و كش
فراهم كنند. بخش مهمى از اين بستر سازى عوامل فرهنگى منتسب 

به مسلمانان است. 
ــوتفاهمات  ــرد، در معرض س ــدى را مى پذي ــردى دين جدي وقتى ف
اطرافيانى است كه اين رفتار او را درك نمى كنند. مسلمانان و بخصوص 
نخبگان مسلمان بايد فضا و تصوير مناسبى را براى تازه مسلمانان ارائه 
كنند تا بتوانند، عالوه بر ورود بهتر و راحت تر به جامعه مسلمانان امكان 

تشرف ساير افراد به دين را نيز فراهم نمايند.
اين موضوع زمانى اهميت بيشترى پيدا مى كند كه در فضاى رسانه اى 
غرب موج مهاجرت بخشى از مسلمانان تحت تاثير اسالم تكفيرى به 
سمت محلهاى استقرار داعش براى درك حضور در حكومت اسالمى 
ــيار نمود پيدا كرده است. يعنى عالوه  و درك فضاى جهاد اسالمى بس
بر تصوير سازى خشن و تاريكى كه رسانه هاى غرب در خصوص اسالم 
ــاير عرصه هاى هنرى خود داشته اند،  به صورت سنتى در سينما و س
ــورهاى خاورميانه و ايجاد  ــكل گيرى فضاى جديد در برخى كش با ش
ــاهد مثال هاى واقعى براى  جريان هاى تكفيرى رسانه هاى غربى ش
نشان دادن تصوير خشن از اسالم يافته اند و به راحتى همه آن خشونت 
ــالم منتسب مى كردند،  ــته به اس و بدويتى را كه طى چند دهه گذش
ــط جريان هاى غرب  ــورهاى هاى غربى و جهانيان توس به مردم كش

ساخته اى مانند داعش نشان مى دهند.
ــتيكى غرب  ــان تكفيرى مورد حمايت فكرى و لجس اما به يقين جري
ــالم و پيامبر مهربان آن ندارد. در فكر و ايده و رفتار هيچ نسبتى با اس

بنابراين ضرورى است عدم انتساب اين جريان تكفيرى با اسالم اصيل 
ــود و قطعا يكى از بهترين روشها  ــكلى براى مردم غرب بيان ش به ش
استفاده از ابزار هنر است. سينما مى تواند با امكاناتى كه دارد، تصوير 

دقيقى از اسالم را براى جهانيان نشان دهد.
طى مدت ساخت و اكران فيلم محمد در ايران و برخى كشورهاى ديگر 
ــت.  موضع گيرى هاى مختلفى در خصوص اين فيلم صورت گرفته اس

موضع گيرى هايى كه در پاره اى موارد داراى بار فنى بوده و نكات فنى 
فيلم را مورد توجه قرار داده اند و بخش ديگرى از موضع گيرى ها بيشتر 

شامل انتساب نقاط ضعفى به فيلم بوده است.
خداوند متعال در آيه 107 سوره «انبياء» فرموده اند: « َو ما أَْرَسلْناَك إِّال 
َرْحَمًة لِلْعالَِميَن» (ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم) و اين 
نشان مى دهد كه بايد بيشتر از هر صفتى رحمه للعالمين بودن پيامبر 
اكرم را نشان داد و اين موضوع در زمانى كه جريانات تكفيرى و سلفى با 
انتساب مشى شيطانى خود به پيامبر اهميتى دو چندان پيدا مى كند.

ــلمان وظيفه دارند، تصويرى دقيق از رحمت   بى شك هنرمندان مس
پيامبر را به مردم جهان نشان دهند.

ــه اين  ــيارى ب ــدى كمك بس ــاخته جديد مجي ــى س ــران جهان  اك
ــورد حمايت ــه م ــن زاوي ــم را از اي ــن فيل ــد اي ــد و باي ــى  كن امر م

 قرار داد.
ــازنده فيلم محمد رسول اهللا (ص) را همين  مى توان يكى از اهداف س
دانست. بررسى المان هايى كه در انتخاب نوع روايت، نوع فيلم بردارى، 
موسيقى فيلم، روايت هاى فرعى و حتى انتخاب نوع فونت گرافيكى به 
كار گرفته شده در فيلم بازگو كننده صفت رحمانيت پيامبر و مواجهه 

با تصوير خشن نسبت به دين اسالم است.
يكى از ايرادات كه به فيلم مجيدى گرفته شده، تم نرم و ماليم اين فيلم 
ــاله»، «مصطفى عقاد»  ــه آن با تم تند و حماسى فيلم «الرس و مقايس
ــت كه هر دو كارگردان با توجه به زمان ساخت  است. بايد توجه داش

فيلم هاى شان بهترين تم را براى فيلمهايشان انتخاب كرده اند. 
مصطفى عقاد سه سال بعد از جنگ 1973 اعراب و اسرائيل اين فيلم 
ــاله مصطفى عقاد به وقايع تاريخى مهمى اشاره  ــاخت. در الرس را س
ــالم آوردن و  ــميه، اس ــت كه مى توان از بعثت پيامبر، قتل س شده اس
شكنجه بالل حبشى، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان از مكه 
ــتان اصلى فيلم مصطفى عقاد  به مدينه، فتح مكه و... اشاره كرد. داس
ــلمانان و ماجراى غزوات پيامبر  به صحنه هاى مقاومت و دالورى مس
ــالم و مواجه ناموفق  ــى آن روز جهان اس ــه فضاى عموم مى پردازد ك
چندباره كشورهاى اسالمى با رژيم تازه شكل گرفته اسرائيل به شدت 

بدان نياز داشت.
فيلم مجيدى زمانى در حال اكران است كه متاسفانه جريان تكفيرى 
ــالم به دنيا نشان مى دهد و حتما  و تندرو تصويرى از خشونت را از اس
ــاره  ــان مان اش ــخصيت پيامبر عظيم الش اگر قرار بود به صفتى از ش
ــن بودن پيامبر ــن تصوير رحمت للعالمي كنيم، مهم ترين وجه همي

 بوده است. 
ــرر رفتارهاى  ــانه هاى غرب با پخش مك ــت در روزهايى كه رس درس
ــالم و ساخت آثار  ــاب آنها به اس ــانى داعش و انتس جاهلى و غير انس
سينمايى پر تعداد و ارائه تصويرى خشن از مسلمانان سعى در ترويج 
ــلمانان داراى افكارى  ــن جهانيان دارد كه مس اين باور عمومى در بي
ــينماهاى جهان نقش مى بندد كه  ــتند، فيلمى بر پرده س خشن هس
ــالم را منجى رحمت براى همه انسان ها و همه اديان نشان پيامبر اس

 مى دهد.

چگونه غلط ننويسيم؟

 رحمانيت محمِد «مجيدى»
 بر پايه اقتدار محمِد «عقاد» بنا مى شود

ــگاه هاى فرهنگى براى ابراز اعتراض  دو نماينده از سوى موسسه نمايش
ــدى و تدابير ويژه براى غرفه ايران در  ايران نسبت به حضور سلمان رش

نمايشگاه فرانكفورت شب گذشته راهى آلمان شدند.
ــن باس ــمى يورگ ــخ رس ــه با پاس ــس از اينك ــارس، پ ــزارش ف به گ

 رييس نمايشگاه بين المللى كتاب فرانكفورت، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى رسما طى بيانيه اى،  به دليل حضور سلمان رشدى اين نويسنده 
مرتد حضور در اين نمايشگاه را تحريم كرد. اين بار دو نماينده از موسسه 
نمايشگاه ها راهى آلمان شدند تا مراتب اعتراض ايران را به مسووالن اين 

نمايشگاه و توضيحات به بازديد كنندگان اعالم كنند.
بر اساس گزارش فارس، محسن عمو شاهى مدير پشتيبانى و مشاور مدير 
عامل به همراه على عاشورى مدير روابط عمومى موسسه نمايشگاه هاى 
فرهنگى شب گذشته راهى آلمان شدند و قرار است مراتب اعتراض ايران 
را اعالم دارند.اما نكته حائز اهميت اينكه مجمع ناشران انقالب اسالمى 
و اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران كتاب ها و محموله مورد نظر خود 
را پس از اين اعالم نمايشگاه به دليل حضور نويسنده مرتد به فرانكفورت 
ــگاه از  ــال نكردند. اما دو روز پيش محموله  اى از كتاب ها به نمايش ارس
سوى ايران ارسال شده است، كه بايد ديد با توجه به اين تحريم ارسال 

كتاب هاى ايران براى چه منظورى بوده است.
در همين راستا سردار ناظرى در مورد ارسال محموله كتاب هاى مجمع 

ناشران دفاع مقدس به خبرنگار فارس گفت: پيش از مطرح شدن حضور 
ــران دفاع مقدس  ــگاه فرانكفورت مجمع ناش سلمان رشدى در نمايش
ــه  ــود در غرفه ايران به نمايش در آيد را به موسس كتاب هايى كه قرار ب
ارسال كرده بود  اين موارد حدود يك ماه پيش اجرايى شد.وى پيرامون 
اينكه محموله تازه اى از كتاب هاى مجمع ناشران دفاع مقدس آيا طى 
دو روز گذشته به آلمان ارسال شده يا نه بيان كرد:: ما كتاب ها را حدود 
20 روز پيش تحويل داديم و پس از تحريم قرار نيست كتابى ارسال شود.

ــيناى سرزمين مان مى رسانيم كه ما  ما وارثان اين پيام، به گوش تمام دختران ش
باورتان را باور كرده ايم. حفظش مى كنيم و آن را سينه به سينه، نسل به نسل منتقل 

خواهيم كرد. همه ى ما دختراِن شينا هستيم.
امروز كه توانستم چند صفحه اى از خاطرات زندگيات را بخوانم؛ هرشب تنهايى و هر 
روز سختيهايت را ميبينم، به جهادت كه فكر ميكنم از خودم مى پرسم جهاد در خط 
مقدم سخت تر است يا در دخترشينا بودن؟ كه دخترشينا بودن يعنى صبر داشتن، 
شهامت داشتن و جسور بودن. يعنى نبض جنگ در خانهات بزند و خم به ابرو نياورى. 
بچه ى قد و نيم قد بزرگ كنى و رضايت بدهى كه شوهر برود! شوهرى كه از اول نبود 
و هميشه منتظر بودى زود از سركار برگردد و باهم زندگى بسازيد، انگار كه زندگى 
از روز اول ميخواست تورا آماده ى رفتن و نبودنش بكند، آخر سر هم خيلى زود رفت 
و ديگر حتى نمى توانستى كه منتظرش باشى.خاطراتت را ميخوانم و مى بينم كه 
دخترشينا بودن يعنى عشق را درقلبت مصون داشتن و فريفته نشدن به هرآنچه 
كه اقتضاى سن و سالت است و برايت لذت آور است. يعنى يك زن تمام عيار بودن. 
مجنون وار ليال بودن، يعنى كه عاشق باشى اما ضعيف نباشى! دلم ميتپد براى تمام 
لحظاتى كه ميجنگيدى كه در غياِب مرد خانه، مرِد زندگى تو باشى! روزهايى كه 
مردت در جبهه ها مى جنگيد، و تو در خانه ى كوچكت، در غربِت همدان. به راستى 
كه انگار شجاعت و جسارِت اين نبرد را از مرِد سرداَرت آموخته بودى كه اين چنين 
گل كاشتى. چه شاگرد خوبى! 5 تا بچه ى قد و نيم قد بزرگ كردن، مرارتى به مراتب 
سختتر از پيت نفت را جابه جا كردن يا بچه به بغل نانوا رفتن دارد. گيريم كه پيت 

ــب «ترس» و  نفت و پاروى برف و نانوايى رفتن با مدد قلم، به تعريف درآيند، هر ش
«تنهايى» را چگونه شرح خواهى داد؟ به كه خواهى گفت؟ با چه كلمه و جمله اى؟ 
اينجاست كه مى بينى چقدر كلمه ها حقيرند و خاك برسر مى شوند، آنجا كه بنا 
است براى توصيف «دختراِن شينا» ى سرزمين من به تحرير درآيند. حساب كن! 
چندصد دخترشينا را مى شناسيم؟ چندهزار دخترشينا را شنيدهايم؟ شنيدهايم و 
باورمان نشده است؛ نه از توهم دروغ شنيدن! از ترِس باور كردن. مى دانيد! هرباورى، 
ترس دارد! هزينه دارد، ايمان قوى ميخواهد، قلب محكم ميخواهد، اراده ميخواهد، 
ــتند. مادرم مى گفت معصومه خانم  چون مسووليت دارد!باورها مسووليت زا هس
همسايه ى طبقه بااليى، وقتى شنيد همسرش شهيد شده و مفقوداالجسد است، 
حرف پيغام رسان را باور نكرد. در مراسم سوگوارى همسرش حاضر نشد. سر مزارى 
كه برايش تدارك ديدند نرفت. او حرف راوى را باور نكرده بود چون باورش در قلبش 
بود. و قلبش ميگفت آقامجيد زنده است! آقامجيد زنده است و معصومه خانم يك 
قرن است كه با او عاشقى ميكند. با او پيت نفت جابه جا مى كند، برف پارو ميكند، 
فرزند بزرگ مى كند و براى شان از پدر ميگويد. معصومه خانم سال هاست عاشقى 
را معنا مى كند.به آنان «ياد ميدهد» كه «دخترشينا» باشند. كه دخترشينا بودن 
محدود به زمان و مكان نيست. نسل من اگرچه در لباسى ديگر، رنگى ديگر جوانى مى 
كند ولى پيام را شنيده است. و باور دارد. باور كرده است! ما وارثان اين پيام، به گوش 
تمام دختران شيناى سرزمين مان ميرساينم كه ما باورتان را باور كرده ايم. حفظش 

مى كنيم و آن را سينه به سينه، نسل به نسل منتقل خواهيم كرد.

نمايندگان ارشاد براى اعتراض به فرانكفورت رفتند 

براى «دختر شينا»هاى سرزمينم



اخطار اجرايى
7/240 شماره كالســه 92-129/94به موجب راى شــماره 94/5/5-297 
حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته 
اســت. محكوم عليهما 1- مجيد شياسى به نشــانى آزادگان، فاز 3، خ آيت 
اله ايزدى نبش فرهنگ 4 پالك 22 كد پســتى 8516815796 . 2- زينب على 
بابايى ديزيچه مجهول المكان محكوم است به محكو عليه رديف دوم محكوم 
است به انتقال سند اتومبيل به شــماره 276 ح 82 ايران 43 در حق محكوم 
له اجرايى و محكوم عليه رديف اول بــه پرداخت مبلغ چهارصد هزار ريال 
هزينه دادرسى و هزينه انتقال سند طبق مبايعه نامه در حق محكوم له آقاى 
صفرعلى باتوانى به نشانى اميرآباد، باغ علوى كوچه دانش پالك 9 كد پستى 
8516815796 اجرايى و پرداخت نيم عشر اصل خواسته در حق صندوق 
دادگسترى مقوم به سه ميليون و يكصد هزار تومان . ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائى خود رابه قســمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالى ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 2925 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ

7/257 شــماره ابالغنامــه: 9410100350106112 شــماره پرونــده: 
9309980350100368 شــماره بايگانى شعبه: 930427 مشخصات ابالغ 
شونده حقيقى: مهناز مشتاقيان مجهول المكان مهلت حضور از تاريخ ابالغ 
7 روز محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 333 علت حضور در 
خصوص دعوى بانك ملت به مديريت آقاى محمدرضا ساروخانى به طرفيت 
شما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى 
نفيًا يا اثباتًا در اين شعبه حاضر شويد. م الف 19911 منشى دادگاه شعبه 1 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/256 شــماره درخواســت: 9410460358900005 شــماره پرونــده: 
9409980358900423 شماره بايگانى شــعبه: 940468 نظر به اينكه در 
پرونده كالسه 940468 ب 10 حسب شكايت حامد شولى «اميد بغالنى فرزند 
قاسم» متهم است به سرقت و از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشد 
و ابالغ احضاريه نيز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده 
لذا بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 
دهم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مجتمع پنج اصفهان به نشانى 
اصفهان خيابان شريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت پاسخگويى به 
اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف 19921 بازپرس شعبه 

دهم بازپرس دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

7/254 شــماره درخواســت: 9410460358900006 شــماره پرونــده: 
9309980358901003 شماره بايگانى شــعبه: 931050 نظر به اينكه در 
پرونده كالســه 931050 ب 10 حسب شــكايت مصطفى ميرزايى «نرگس 
قربانى ساران» متهم است به ســرقت گوشــى تلفن همراه و از طرف اين 
بازپرســى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه 

از تاريخ انتشار آگهى در شــعبه دهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
به نشانى اصفهان خيابان شــريعتى مجتمع قضايى شــهيد بهشتى جهت 
پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف 19919 

بازپرس شعبه دهم بازپرس دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

7/255 شــماره درخواســت: 9410460358900004 شــماره پرونــده: 
9309980358901992 شماره بايگانى شــعبه: 932088 نظر به اينكه در 
پرونده كالسه 932088 ب 10 حسب شكايت محمود زندى مشهدى «مسيب 
كريمى فرزند حسن» متهم است به ســرقت و از طرف اين بازپرسى تحت 
تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممكن نگرديده لذا بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى 
كيفرى مراتــب به نامبرده ابالغ مــى گردد تا ظرف مدت يك مــاه از تاريخ 
انتشار آگهى در شعبه دهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع پنج 
اصفهان به نشــانى اصفهان خيابان شريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشتى 
جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف 19920 

بازپرس شعبه دهم بازپرس دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

7/250 شــماره درخواســت: 9410460365300041 شــماره پرونــده: 
9409980365301038 شماره بايگانى شعبه: 941059 نظر به اينكه آقاى 
ولى اله نسيمى فرزند حسن به اتهام تصادف منجر به جرح حسب شكايت 
عليرضا معينى فرزند حسن از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 941059 
د34 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكــن نگرديده بدينوســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امر كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 34 داديارى دادسراى عمومى اصفهان 
جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از يكماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن 
هزينه نشــر آگهى از طرف دادگســترى پرداخت مى گردد. م الف 19885 

داديار شعبه 34 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
ابالغ

7/251 شــماره ابالغيــه: 941010035105910 شــماره پرونــده: 
9309980351000939 شــماره بايگانى شعبه: 931075 خواهان مسعود 
دهقان حسين آبادى دادخواســتى به طرفيت خوانده مديريت محترم بانك 
سپه شعبه ميدان انقالب به خواســته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و 
به كالسه 93099803510000939 ثبت گرديده است لذا به دستور دادگاه 
مراتب براى نوبت سوم در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
دارنده اوراق گواهى سپرده سرمايه گذارى عام (يك ساله با نرخ سود على 
الحساب 20 درصد) به شماره 6005225/7 مرحله 92-91 مكلف است آن 
اسناد را به دادگاه ارائه نمايد. م الف 19901 منشى دادگاه حقوقى شعبه 10 

دادگاه عمومى اصفهان 
ابالغ

7/252 شــماره ابالغيــه: 9410100351006446 شــماره پرونــده: 
9309980351001126 شماره بايگانى شــعبه: 931279 خواهان محمود 
امينى پژوه دادخواستى به طرفيت خواندگان مهرى امينى و احمدرضا امينى 
و مريم امينى و زهرا امينى و زهره امينى و جواد امينى و محســن باقرى و 

اكرم امينى و اعظم امينى به خواسته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و 
به كالسه 9309980351001126 ثبت گرديده است كه داراى وقت نظارت 
مى باشد. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب رويت نظريه كارشناسى يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا  خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن ظرف مدت يك هفته به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نظر خــود را نفيا يا اثباتا اعالم دارند.م الف 19898 شــعبه 10 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ

7/253 شــماره ابالغيــه: 9410100351006415 شــماره پرونــده: 
9309980351001119 شماره بايگانى شعبه: 931272 خواهان غالمحسين 
خانى دادخواســتى به طرفيت خوانده كرامت مهدى زاده و شركت تعاونى 
مسكن نيروى انتظامى اصفهان به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
و تاييد فســخ قرارداد (مالى) و مطالبه وجه و مطالبه خسارت تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 10 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال، خ شهيد 
نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 
ارجاع و به كالسه 9309980351001119 ثبت گرديده است كه داراى وقت 
نظارت مى باشد. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب رويت نظريه كارشناسى يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا  خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن ظرف مدت يك هفته جهت مالحظه نظريه كارشناســى به دادگاه 
مراجعه و نظر خود را نفيا يا اثباتا اعالم دارند و نشانى خود را اعالم نمايد.م 

الف 19897 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ راى 

7/258 شــماره دادنامــه:9409970351100019 شــماره پرونــده: 
9309980351100019 شــماره بايگانى شــعبه: 930022 خواهان: آقاى 
احمد صالحيان با وكالت خانــم نرگس صادقى قهســاره فرزند مصطفى 
به نشانى اصفهان – خيابان شيخ صدوق شــمالى – نبش خيابان نيكبخت 
شرقى – ســاختمان وكالى مهر – طبقه دوم خوانده: آقاى محسن حسينى 
به نشانى آخر شريعتى – ك.آبشار – ك.امينى – پ1 خواسته: مطالبه طلب 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى احمد صالحيان فرزند اصغر با وكالت 
خانم نرگس صادقى قهســاره به طرفيت آقاى محسن حسينى ملك آبادى 
فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال وجه يك فقره 
چك به شــماره 430/032562 مورخ 92/4/25 عهده بانك صادرات شعبه 
ميدان مركزى نجف آباد از حساب جارى 0102255335009 بانضمام مطلق 
خسارات دادرسى از جمله هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خسارت 
تاخير تاديه دادگاه با عنايت به محتويــات پرونده و تصوير مصدق چك و 
گواهينامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت آن 
در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه صادر كننده آن و استحقاق دارنده 
آن در مطالبه وجه ســند داشــته و نظر به عدم حضور بالوجه خوانده با 
وصف ابالغ قانونى و رعايت انتظار كافى و مصون ماندن دعوى خواهان 
و مستندات وى از هرگونه ايراد و اعتراض موجه و موثرى دعوى خواهان 
را وارد و ثابت تشــخيص داده لذا به اســتناد مواد 249و309و313 قانون 
تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى 

از قانون چك مصوب سال 1377 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 
198و502و515و519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مصوب سال 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنج ميليون و نهصد 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ شش ميليون ريال بابت حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك لغايت زمان وصول آن براساس شــاخص نرخ تورم كاال كه از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم گرديده در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد و اجراى احكام مكلف است در زمان اجراى دادنامه خسارت 
تاخير تاديه را محاسبه و نسبت به استيفاى حقوق خواهان اقدام نمايد راى 
صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 
دادگاه بوده و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض 
در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان مى باشد.م الف:17276 شعبه 11 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

7/249 كالسه پرونده: 61/91 دادگاه اصل 49 اصفهان وقت رسيدگى: روز 
سه شــنبه 94/11/27 ســاعت 9 صبح. خواهان: بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمى (اداره كل اموال و امالك استان البرز و حومه) به طرفيت سياوش 
غفاردوست به خواسته ابطال راى شــماره 6928 مورخ 75/8/30 خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه اصل 49 اصفهان نموده و وقت رسيدگى تعيين 
شــده به علت مجهول المكان بــودن خواندگان به درخواســت خواهان از 
دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت آگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان 
در مورخ فوق به دادگاه اصــل 49 واقع در اصفهــان – خيابان نيكبخت – 
دادگسترى – طبقه اول – اتاق146 جهت رسيدگى در دادگاه مذكور مراجعه 

نمايند.م الف:19888 دادگاه ويژه اجراى اصل 49 اصفهان
حصر وراثت 

7/259 خانم حورى بيكى چنارى به شناســنامه شــماره 1568 به استناد 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه درخواست به شماره 273216 
ن17 تقديم اين دادگاه نموده چنين اشــعار داشته است كه شادروان محمد 
بيكى چنارى به شناســنامه شــماره 684 در تاريخ 93/12/19 در اقامتگاه 
دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند: 1- ليال بيكى چنارى 
فرزند محمد ش.ش 1 نســبت فرزند 2- حورى بيكــى چنارى فرزند محمد 
ش.ش 1568 نسبت فرزند 3- ســكينه بيكى چنارى فرزند محمد ش.ش 19 
نسبت فرزند 4- ايران بيكى فرزند محمد ش.ش 1 نسبت فرزند 5- معصومه 
بيكى چنارى فرزند محمد ش.ش 2 نسبت فرزند 6- زهرا بيكى چنارى فرزند 
محمد ش.ش 4 نسبت فرزند 7- مريم بيكى چنارى فرزند محمد ش.ش 1552 
نســبت فرزند 8- حســين بيكى چنارى فرزند محمد ش.ش 2 نسبت فرزند 
9- قاسم بيكى چنارى فرزند محمد ش.ش 2 نسبت فرزند 10- حسن بيكى 
چنارى فرزند محمد ش.ش 1 نســبت فرزند 11- جعفر بيكى چنارى فرزند 
محمد ش.ش 1553 نســبت فرزند 12- محســن بيكى چنارى فرزند محمد 
ش.ش 1583 نسبت فرزند پس از تشريفات قانونى و انتشار سه نوبت آگهى 
در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يــا اعتراض با ارائه وصيت نامه 
ســرى يا حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر 
ارث به شماره 4900 سرانجام در تاريخ وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه 
زواره به تصدى امضاء كننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده گواهى 
مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشــخاص ياد شده در باال بوده و 
وارث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 
ديونيكه بر تركه تعلق مى گيرد.م الف:764 شــعبه اول حقوق شوراى حل 

اختالف شهرستان اردستان

اخبار كوتاه

مديركل تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى گفت: همه تالش ها در 
محرم بايد منجر به تبليغ صحيح دين شود.

ــاماندهى  ــتاد س ــت س ــى در نشس ــت اهللا اروج ــالم رحم حجت االس
شئون فرهنگى استان با اشاره به مناسبت هاى ماه ذى الحجه گفت: وظيفه 
هر انسان آزاده اى است كه براى فاجعه منا رسالت خود را انجام داده و در 

اين زمينه روشن گرى كند.
وى حج را يكى از مصاديق زيباى عبوديت برشمرد و گفت: وقتى دشمنان 
ــش را ديدند براى تضعيف آن  اين اجتماع عظيم و اين مظهر وحدت بخ

توطئه كرده و فاجعه منا را ايجاد كردند.
ــات بخش پيغمبر را  ــعود با فاجعه منا چهره دين حي اروجى گفت: آل  س

مخدوش كرد و طومار سعادت خود را با اين جنايت درهم پيچيد.
وى خاطرنشان كرد: دشمنان وقتى مى بينند جوانان به مكتب اهل بيت 

تمايل دارند شبهه و انحراف را توليد، تبليغ و تزريق مى كنند.
ــاره به بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار با اعضاى  اروجى با اش
ــتان و حمله  همه جانبه  فرهنگى و اعتقادى  ــهداى اس ــتاد كنگره ش س
ــان بر انجام كارهاى عمقى و  ــده، تصريح كرد: ايش ــِى اعالم نش و سياس

تأثيرگذار بر روى ذهن ها تأكيد كردند.
وى پيرايه زدايى از آيين ها و مناسك دينى را يكى از دغدغه هاى رهبرى 

دانست و بر تالش و كوشش همگان براى اين عمل تأكيد كرد.
ــى مباحث مربوط به ماه مبارك رمضان  اروجى اظهاركرد: كميته بررس
ــكيل و نتايج اين  ــگيرى دادگسترى بايد تش ــئوليت معاونت پيش با مس

بررسى ها در اين ستاد ارائه شود.
ــاماندهى شئون  ــاره به لزوم برگزارى همايش استانى ستاد س وى با اش
فرهنگى، گفت: كميته اى براى اين همايش با مسئوليت معاون فرهنگى 

تشكيل و زمان اين همايش مشخص شود.
ــتانى را يادآور  ــيماى اس وى لزوم پااليش پخش تصاوير عزادارى ها از س
ــيما را براى هماهنگى با ادارات تبليغات اسالمى  شد و آمادگى صدا و س
ــات عزادارى الگو و پخش برنامه هاى آنان را اعالم  ــايى جلس براى شناس

كرد.
ــتان،  ــيب هاى عزادارى در برخى نقاط اس ــاره به برخى آس اروجى با اش
ــى  ــت و صورت خوش گفت: اين مباحث زيبنده مكتب اهل بيت(ع) نيس

ندارد.
ــفند در معابر عمومى و آسيب هاى آن،  وى با اشاره به ذبح نامناسب گوس
همكارى شهردارى، فرماندارى، دام پزشكى و شوراى شهر را براى فرهنگ 

سازى با اين پديده خواستار شد.
اروجى گفت: براى اين امر بايد ائمه جمعه و جماعات مسئله نذر را تببين 
ــتان هم در يك ويژه برنامه اين عمل را مورد  ــيماى اس كنند و صدا و س

بررسى و موشكافى قرار دهد.
ــر به تبليغ صحيح  ــرد: همه تالش ما به معناى حقيقى منج وى تأكيد ك

دين شود.

مديركل تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى؛

همه تالش ها در محرم بايد منجر
 به تبليغ صحيح دين شود

7 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1703 |سه شنبه 21 مهر 1394 | 29 ذى الحجه 1436

رييس سازمان بسيج مستضعفين كشور گفت: ايستادگى مردم در يمن، عراق، بحرين 
و سوريه به خاطر تفكر شهداى ايران است.

سردار محمدرضا نقدى در پنجمين روز از كنگره ملى سرداران و 2 هزار و 400 شهيد 
چهارمحال و بختيارى اظهار كرد: با برگزارى اين كنگره حال و هواى استان چهارمحال 
و بختيارى رنگ و بوى شهادت به خود گرفته و در اين راستا بايد تالش كنيم راه و تفكر 

شهدا را به خوبى به نسل جوان منتقل كنيم.
ــت  ــه رزق، روزى، آرامش و امنيت ما دس ــد القا كنند ك وى افزود: برخى مى خواهن
آمريكاست و اگر حمله كند كشور ايران نابود خواهد شد اما بايد بدانيم رزق و روزى به 

دست خداست و اين خالف منطق شهداست.
نقدى بيان داشت: اگر امروز در يمن، عرق، سوريه، لبنان، فلسطين و ... مردم ايستادگى 

مى كنند به خاطر تفكر شهداى ايران است.
رييس سازمان بسيج مستضعفين كشور گفت: ايران با ادامه راه شهدا بسيارى از نقاط 

كليدى آمريكا را از دستش خارج كرده است.
سردار نقدى اظهار كرد: وجود 36 هزار دانش آموز و 5 هزار معلم شهيد در تاريخ هشت 

ساله دفاع مقدس نشان از حضور فعال اين قشر در سرنوشت كشور دارد.
وى با بيان اينكه چهارمحال و بختيارى اين روزها حال و هواى ديگرى دارد و ياد شهدا 
ــت، افزود: هر روز تعداد زيادى  عشق و شور حضور شهدا در اين استان پديد آمده اس
ــق خود را به شهدا اعالم  ــده و به اين ترتيب عش ــاكنان اين استان وارد مصلى ش از س

مى كنند.
ــتى را نه با گچ و بر روى تخته  نقدى در ادامه گفت: معلمان شهيد درس حقيقت هس

سياه بلكه با خون خود بر صخره هاى سرد كردستان و ريگ هاى داغ جنوب نوشتند.
ــهدا را نشان از عشق و عالقه مردم  وى حضور حضور گسترده مردم در مراسم هاى ش
ــهادت يكى از باالترين درجه هاى انسانى است و  به شهدا عنوان و خاطرنشان كرد: ش
ــكاران و همه افرادى كه براى كشور مقام كسب  از همين رو شهدا از هنرمندان، ورزش

كردند باالتر هستند.
ــتى از مقام شهيد و شهادت ندارند  سردار نقدى بيان داشت: خيلى از افراد درك درس
مانند جنينى كه در شكم مادر خود است و نمى داند در دنيا چه خبر است و مى خواهد 

در همان دنيا بماند.

وى با اشاره به اينكه اگر ما امروز از دست شاه ظالم رها شده ايم، عراق سرزمين خود را 
از دست صدام آزاد كرده، مردم لبنان سرزمين شان را از دست صهيونيست ها گرفتند، 
ــتاده و پوزش را به خاك ماليدند و مردم يمن  ــرائيل ايس مردم فلسطين در مقابل اس
امروز با عزت مقابل آمريكا و آل سعود ايستاده و عقب نمى نشيند همه را مديون تفكر 

شهدا هستند.
ــاره به اينكه برخى درصدد هستند به  ــتضعفين كشور با اش رييس سازمان بسيج مس
ملت ايران القا كنند رزق و روزى و آرامش و امنيت كشور به دست آمريكا است و اگر به 
ــد، ولى ما به آن ها مى گوييم روزى به دست خداست و  كشور حمله كند چه خواهد ش

اين خالف منطق شهدا است.
سردار نقدى منطق شهدا را ايستادن در برابر دشمن با دستان خالى دانست و ادامه داد: 
ــتاديم و اين در حالى بود كه در آن  ما آن روزها در مقابل همه دنيا با دست خالى ايس

دوران تنها چند كشور كوچك با ما درارتباط بودند و همه دنيا عليه ايران بود.
وى با اشاره به شهادت شهيد همدانى افزود: اين شهيد بزرگوار طراح و موسس نيروهاى 
ــوريه معادالت قدرت را بر هم  ــوريه بودند و با حضور خود در س ــيج مردمى در س بس
زد.رييس بسيج مستضعفين كشور اضافه كرد: اگر صهيونيست ها از حزب اهللا در لبنان 
ــتند و بزرگ ترين قدرت  ــيدند امروز با حزب اهللا ديگرى در سوريه مواجه هس مى ترس
ــاره به اينكه بودجه نظامى  ــوريه در مقابل آن ها ايستاده است.وى با اش مردمى در س
آمريكا به طور ساالنه 700 ميليارد دالر است و 9 هزار كالهك هسته اى دارد، ادامه داد: 
آمريكايى با اين شرايط در مقابل ايران به زانو در آمده و از ايران مى خواهد شعار مرگ 
بر آمريكا را فراموش كرده و حتى در نطق ساالنه اوباما در سازمان ملل هم اين خواهش 
ــردار نقدى با تاكيد براينكه ما شعار مرگ بر آمريكا و اسرائيل را از شهدا  آمده است. س
ــرائيل ادامه مى دهم همانطور  به ارث برديم، افزود: اين شعار را تا نابودى آمريكا و اس

كه صدام، شاه، شوروى و ديگر ابرقدرت ها را با اين شعار از صفحه روزگار محو كرديم.
ــت، بيان داشت: در  ــختى هايى كه اين روزها كشور با آن مواجه اس وى با اشاره به س
ــختى بود و حتى سختى هاى شهادت و جانبازى هم به آن  زمان جنگ هم تحريم و س
اضافه شده بود اما مردم آن زمان با ايستادگى بر سختى ها پيروز شدند و امروز هم بايد 

ايستادگى كنيم تا پيروز شويم.
نقدى نگاه به خارج از كشور را بيهوده عنوان و خاطرنشان كرد: اينكه امروز ارتش هاى 

ــت و  دنيا در مقابل ايران به زانو در آمدند حاصل تالش رزمندگان در دوران جنگ اس
ــورها را به زانو در آوريم بايد مانند دوران  اگر مى خواهيم در زمينه اقتصادى همه كش

دفاع مقدس عمل كنيم.
رييس بسيج مستضعفين كشور با بيان اينكه ما تا آخرين نفس و با آخرين خون خود 
ــهدا را ادامه مى دهيم و با آنها عهد مى بنديم كه تا آخر بر سر عهد خود با واليت  راه ش

بايستيم و اين راه را ادامه دهيم.
سردار نقدى با تاكيد بر اينكه ايران با ادامه راه شهدا بسيارى از نقاط كليدى آمريكا را 
از دستش خارج ساخته گفت: رژيم غاصب اسرائيل در محاصره كامل سربازان اسالم 
است و و ان شااهللا به بركت خون شهدا و تدابير رهبرى پرچم خود را در بيت المقدس به 

اهتزاز در آورده و در مسجداالقصى نماز بخوانيم.

ــازى  ــت: پاكس ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
دو منطقه آلوده مواد مخدر در استان نيازمند پنج ميليارد 

ريال اعتبار است.
ــليمانى در آيين معارفه دبير شوراى هماهنگى  قاسم س
ــازى  ــت: پاكس ــتان اظهار داش مبارزه با مواد مخدر اس
ــش از  ــتان، بي ــدر در اس ــواد مخ ــوده م ــه آل دو منطق
ــرايط  پنج ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه با توجه به ش
ــتان، اختصاص اين  سخت بودجه و اعتبارات امسال اس

مبلغ بايد از منابع ملى تأمين شود.
وى با بيان اينكه توسعه راه هاى ارتباطى و افزايش تردد از 
مسيرهاى مواصالتى استان، سبب افزايش ميزان قاچاق 
شده است، افزود: راه اندازى پايگاه هاى ايست و بازرسى 
در گلوگاه هاى ورودى استان، به ويژه در سه راهى پل قرح 

و سه راهى گوشكى ضرورى است.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه مديريت 
ارشد استان، آمادگى تخصيص 50 درصد اعتبار در اين 

زمينه را دارد، بيان كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور 
بايد نسبت به تخصيص اعتبارات مورد نياز اقدام كند.

ــاره به اينكه تكميل عمليات اجرايى در  ــليمانى با اش س
زندان شهركرد چهار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز دارد، 
خاطر نشان كرد: توسعه فضاى فيزيكى زندان شهركرد 
نيازمند اعتبارات ويژه است كه 14 ميليارد ريال از ستاد 
حوادث كشور تقاضا شده كه از اين مبلغ 10 ميليارد ريال 
مصوب و تاكنون 50 درصد مبلغ مصوب، پرداخت شده 

ــاره به اينكه براى رفع مشكالت مبارزه با  است.وى با اش
مواد مخدر در استان بايد برنامه ريزى شود، تصريح كرد: 
ــدازى پاركينگ  ــن براى راه ان اختصاص يك قطعه زمي
ــتان پيگيرى و  اموال توقيفى مبارزه با مواد مخدر در اس

اجرايى مى شود.
ــوان دبير جديد  ــيد غدير مرتضوى به عن در اين آيين س
شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان معرفى و از 

زحمات داريوش رضايى تقدير شد.

استاندار چهارمحال و بختيارى مطرح كرد؛

پنج ميليارد ريال اعتبار براى پاكسازى مناطق آلوده به مواد مخدر

رييس سازمان بسيج مستضعفين:

ايستادگى مردم در يمن، عراق، بحرين و سوريه به خاطر تفكر شهداى ايران است
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اخبار كوتاه

در دانشگاه مالك اشتر؛

نسل جديد جليقه  ضد گلوله 
در ايران ساخته شد

ــاخت  ــق به طراحى و س ــتر موف ــگاه مالك اش ــان در دانش محقق
زره هاى نسل نوين مايع براى ساخت جليقه هاى سبك و منعطف 
ضد گلوله با فناورى نانو شدند. امروزه ساخت زره هاى هوشمند از 
ــخصى توجه  ــاى جاذب انرژى جهت حفاظت ش نانو كامپوزيت ه
ــت؛ از سوى ديگر وزن، مقاومت  محققان بسيارى را جلب كرده اس
ــوند. ــك زره بايد در نظر گرفته ش ــتند كه در ي و ... از عواملى هس
ــدند  ــتر موفق ش ــگاه مالك اش ــن دليل محققان در دانش به همي
با فناورى نانو به ساخت زره هايى كم وزن و بدون كاهش مقاومت 
ــى از جمله پارچه با مقاومت  نفوذ بپردازند. اين زره از دو جزء اصل
كششى باال مانند «كوالر» و سيال سخت شونده تحت برش تشكيل 
ــت كه چنانچه به آن ضربه  ــيال به گونه اى اس ــت. اين س شده اس
ــود و يا تحت نيروى ناگهانى قرار بگيرد، در كسرى از ثانيه  وارد ش
دچار افزايش «ويسكوزيته» (مقاومت يك مايع در برابر اعمال تنش 

برشى) شده و انرژى وارد شده را به شدت جذب مى كند.
ــوى منعطف با قابليت جذب انرژى باال  جليقه ضد گلوله و ضد چاق
ــت.  ــياالت زرهى زرد مايع اس ــتفاده از فناورى نانو بر پايه س با اس
ــبك با حجم كم و كاهش وزن به ميزان حداقل  ساخت زره فوق س

40 درصد نسبت به زره هاى مشابه از مزاياى اين طرح است.
همچنين اين زره هاى طراحى شده عالوه بر انعطاف پذيرى باال و 
ــاال، داراى قابليت مقاومت در برابر  قابليت تعريق و تنفس پذيرى ب

چند شليك همزمان و جذب انرژى نسبت به وزن باال است.
اين زره ها قابليت پوشش دهى تمام اعضاى متحرك بدن از جمله 

گردن، آرنج و زانوها را دارد.
از اين زره مى توان براى حفاظت فردى در مقابل مين، بمب، گلوله، 
چاقو، حفاظت خودروهاى زرهى و هواپيماهاى جنگنده، پتوهاى 
جاذب امواج انفجار، پوتين هاى ضد مين سربازان، دستكش هاى 

مقاوم به برش و نفوذ براى حفاظت پزشكان و پرستاران بهره برد.

ــد، پارك هاى علم و فناورى و  ــنواره نانو با حضور دانشگاه ها و مراكز رش هشتمين جش
ــته از 13 تا 16مهر در نمايشگاه بين المللى تهران  شركت هاى دانش بنيان، هفته گذش

برگزار شد.
ــاختمان،  ــر از صنعت س ــف زندگى بش ــاورى ابعاد مختل ــن فن ــاى امروز اي در دني

ــيمى و كشاورزى تا بهداشت  محيط زيست، صنعت نساجى، پتروش
ــرار داده و به توليد  ــت تاثير خود ق و فرآورده هاى دارويى را تح
محصوالتى سبك، دوستدار محيط زيست، مقرون به صرفه و با 

ــت. فعاليت كشور ما در حوزه  طول عمر باال منجر شده اس
ــت. در اين بازه زمانى ما از  نانو از سال 2001 آغاز شده اس
ــم و اكنون  ــم جهانى صعود كرده اي ــه 59 به رتبه هفت رتب

ــره جنوبى،  ــورهاى آمريكا، چين، هند، ك ــد از كش ايران بع
ــد  ــرار دارد. به نظر مى رس ــن در رتبه هفتم ق آلمان و ژاپ

ــن حوزه،  ــور در اي ــى كش ــه كنون ــه به رتب با توج
ــاورى برگزار  ــوان نانوفن ــا عن ــنواره اى كه ب جش
ــترى مواجه باشد؛  ــود بايد با استقبال بيش مى ش
ــان داد شايد  ــتم نش ــگاه هش در حالى كه نمايش

ــگاه  ــا نمايش ــان ب ــگاه همزم ــن نمايش ــر اي اگ
ــم فروغ تر  ــيار ك ــده بود، بس صنعت برگزار نش

برگزار مى شد.
پاك كننده هاى مجهز به نانوذرات

ــاك كنندگى و  ــى از نظر ميزان پ ــاى نانوي پاك كننده ه
ــاى معمولى  ــده ه ــا پاك كنن ــه ب ــرم زدايى در مقايس ج
ــبى  ــد گزينه مناس ــى توانن ــى كنند و م ــر عمل م قوى ت
ــند.  ــوازم الكترونيكى و حتى اتومبيل باش براى نظافت ل
ــتند و  ــت هس ــتدار محيط زيس اين پاك كننده ها دوس

ــتاتيك، مانع جذب  با توجه به برخوردارى از خواص آنتى اس
گرد و غبار در سطوح اجسام مختلف مى شوند.

ــرف آنها  ــتند و در نتيجه مص ــو هس ــدون ب ــى ب ــاى نانوي ــده ه ــاك كنن پ
ــد. پاك كننده هاى نانويى  ــكالت تنفسى در افراد منجر نخواهد ش به ايجاد مش

ــده اند از كمرنگ شدن  كه به طور اختصاصى براى شست و شوى پوشاك توليد ش
ــرم كننده هاى طبيعى  ــى كنند و از آنجا كه تركيب آنها حاوى ن لباس ها جلوگيرى م
ــان تر اتو مى شوند.  ــريع تر و آس ــت، چين و چروك كمترى در لباس ها ايجاد و س اس
شوينده هايى كه براى خودرو توليد شده اند بدون استفاده از آب، بدنه خودرو را تميز 
مى كنند و با توجه به وجود مواد طبيعى در اين اسپرى ها، به حفظ كيفيت رنگ خودرو 

در برابر انواع آب و هوا در بلندمدت كمك مى كنند.
توليد سوخت پاك در مسير نانو

ــيرى مبتنى بر نانو فناورى  سوخت پاك از ديگر محصوالتى است كه مى تواند در مس
توليد شود. اين بنزين نانويى به رنگ ليمويى روشن است و 80 درصد آن را بنزين و 20 
ــكيل مى دهد. در فرايند آبدار كردن بنزين، 20 درصد حجم  درصد ديگر آن را آب تش
ــيونى با آب مخلوط مى شود كه محصول  سوخت با استفاده از يك تركيب نانو امولوس
نهايى سوختى يكنواخت خواهد بود. به دليل وجود آب در تركيب اين سوخت و تامين 
ــيژن كافى، عدد اكتان بنزين افزايش مى يابد و عمل سوختن بنزين به طور كامل  اكس
ــمگيرى كاهش پيدا  ــود. در نتيجه آلودگى هوا به ميزان قابل توجه و چش انجام مى ش

مى كند.
ابعاد نانو در حال گسترش است

ــامل مى شود. نانوفناورى  ــرفته اى در مقياس نانو را ش نانو فناورى، فناورى هاى پيش
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــت و يكم ش ــاورى هاى كليدى قرن بيس ــى از فن به عنوان يك

ــه عبارتى كاربرد  ــند يا ب محصوالت و فرآيندهايى كه واژه نانو را با خود يدك مى كش
ــواد خام،  ــى در مصرف م ــف در زمينه صرفه جوي ــاى مختل ــاورى در زمينه ه نانوفن
ــراى كاهش  ــبى ب ــد راهكار مناس ــى دارد و مى توان ــيار مهم ــرژى نقش بس آب و ان
ــا چالش جدى  ــت را ب ــد كه محيط زيس ــه اى و ضايعاتى باش ــار گازهاى گلخان انتش
ــتفاده  ــورد اس ــى ابزارهاى م ــود كيف ــر بهب ــاورى از نظ ــد. نانوفن ــى كن ــه م مواج
ــاندن  ــش مصرف مواد اوليه، كاهش مصرف انرژى، به حداقل رس در علوم مختف، كاه
ــيارى از  ــرعت توليد در بس ــر افزايش س ــد و از همه مهم ت ــد تولي ــات در فرآين ضايع
ــت  ــرفته دنيا به عنوان بهترين روش توليد مورد توجه قرار گرفته اس ــورهاى پيش كش
ــاد جديدترى را  ــت و هر روز ابع ــترش اس و از اين رو به عنوان علمى نوين در حال گس

در زندگى بشر در برمى گيرد.

لباس هاى نانويى بپوشيد
ــده در اين نمايشگاه بيش از هر موضوع  آنچه در ميان محصوالت به نمايش گذاشته ش
ــدات و محصوالتى بود كه  ــدگان را به خود جلب مى كرد، تولي ديگرى نظر بازديدكنن
ــرى ها محدود  ــذب ميكروب ها و باكت ــاخص آنها فقط به جلوگيرى از ج ويژگى ش
ــاختار آنها  ــد؛ بلكه اين محصوالت مى توانند به لطف نانو ذراتى كه در س نمى ش

به كار رفته است از بين برنده قارچ ها و ميكروب ها شوند.
ــاس ها و  ــواع لب ــد ان ــه تولي ــاك ب ــت پوش ــه صنع ــو ب ورود نان
ــرى ها و  ــد باكت ــده كه از رش ــى منجر ش ــاى نانوي جوراب ه
قارچ ها جلوگيرى مى كند و حتى موجب بهبود عفونت هاى 
ــوند. اين پوشاك نانويى  ــطح پوست مى ش ايجاد شده در س
ــد  ــتند و مانع رش ــازگار هس ــاس س ــاى حس ــت ه با پوس
ــرار گرفتن  ــوند. ق ــت مى ش ــطح پوس و انتقال باكترى در س
ــه توليد  ــون در مرحل ــاختار نخ نايل ــره در س ــو ذرات نق نان
ــده از اين نخ  ــه ش ــاى تهي ــت پارچه ه ــده اس موجب ش
ــا آب جوش و  ــو ب ــت وش حتى پس از 100 بار شس

مواد شوينده در سطح پارچه باقى بمانند.
وقتى نانوذرات در سطح ظروف قرار مى گيرند

اگر به دنبال ظروفى هستيد كه بهداشتى باشند و رنگ 
غذاها را به خود نگيرند ظروف نانويى مى تواند گزينه 
ــطح اين ظروف، پوشش نانويى  ــد. روى س خوبى باش
ــود اين ظروف درخشندگى  وجود دارد كه موجب مى ش
خود را حفظ كنند و هيچ رنگى را به خود جذب نكنند. با ايجاد 
پوشش نانويى روى ظروف، عالوه بر افزايش كيفيت محصول، 
ــطح ظروف جلوگيرى مى شود.  از ايجاد لكه هاى چربى در س
ــوند و در نتيجه براى شست  اين ظروف به راحتى تميز مى ش
ــوينده و آب فراوان نيازى نيست . يكى از ديگر  و شوى آنها به ش
ــش ها، افزايش عمر مفيد و نقش و نگار ظروف  مزيت هايى اين پوش

چينى است.
نانوداروهاى هدفمند

ــريع،  ــگاه نانو بودند . جذب س ــه در نمايش ــوالت قابل توج ــى از محص نانوداروها يك
ــانه هاى بيمارى در مدت زمانى كوتاه و همچنين كاهش عوارض  كاهش عوارض و نش
ــمار مى آيد.  ــى از مصرف داروها از مهم ترين ويژگى هاى نانوداروها به ش جانبى ناش
سيناكوركومين از جمله نانوداروهايى است كه به عنوان يك تركيب آنتى اكسيدان، ضد 
التهاب و ضد تكثير سلولى معرفى شده است و از اين رو به عنوان يك مكمل ارزشمند 

در پيشگيرى و درمان طيف وسيعى از بيمارى ها كاربرد دارد.
سينادوكسوزوم از ديگر داروهاى توليد شده به روش نانوست . اين دارو نخستين فرآورده 
نانو داروى ضد سرطان تزريقى در كشور است كه در از بين بردن سلول هاى سرطانى و 

همچنين تاخير در رشد تومورها نقش بسيار مهمى دارد.
خانه نانويى

ــرار گرفت،  ــدگان ق ــه بازديدكنن ــورد توج ــگاه م ــن نمايش ــه دوم اي ــه در طبق آنچ
ــان داد  ــفيد نش ــبز و س ــش درآمده از يك خانه نانويى بود. اين خانه س ماكت به نماي
ــدا كرد. به نظر ــى از نانو فناورى پي ــه و كنار خانه هاى نانويى مى توان ردپاي در گوش

 مى رسيد هدف اين بود كه در قالب اين طرح حضور نانوفناورى در ابعاد مختلف زندگى 
ــى  ــف عايق ها از حرارتى تا صوتى و رطوبتى، كاش مردم به نمايش درآيد. انواع مختل
ــتند، درهاى ضدآب و آتش،  ــونده كه عايق حرارت هس و سراميك هاى خود تميز ش
ــونده، بخش هايى از  ــاى كامپوزيت خود تميز ش ــال و همچنين نم فرش آنتى باكتري

فناورى هاى مبتنى بر فناورى نانو هستند كه در اين خانه به كار رفته بود.

ــد، پارك هاى علم و فناورى و  ــنواره نانو با حضور دانشگاه ها و مراكز رش هشتمين جش
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ــاختمان،  ــر از صنعت س ــف زندگى بش ــاورى ابعاد مختل ــن فن ــاى امروز اي در دني
ــيمى و كشاورزى تا بهداشت  محيط زيست، صنعت نساجى، پتروش

ــرار داده و به توليد  ــت تاثير خود ق و فرآورده هاى دارويى را تح
محصوالتى سبك، دوستدار محيط زيست، مقرون به صرفه و با 

ــت. فعاليت كشور ما در حوزه  طول عمر باال منجر شده اس
ــت. در اين بازه زمانى ما از   آغاز شده اس
ــم و اكنون  ــم جهانى صعود كرده اي  به رتبه هفت

ــره جنوبى،  ــورهاى آمريكا، چين، هند، ك ــد از كش ايران بع
ــد  ــرار دارد. به نظر مى رس ــن در رتبه هفتم ق آلمان و ژاپ

ــن حوزه،  ــور در اي ــى كش ــه كنون ــه به رتب با توج
ــاورى برگزار  ــوان نانوفن ــا عن ــنواره اى كه ب جش
ــترى مواجه باشد؛  ــود بايد با استقبال بيش مى ش
ــان داد شايد  ــتم نش ــگاه هش در حالى كه نمايش

ــگاه  ــا نمايش ــان ب ــگاه همزم ــن نمايش ــر اي اگ
ــم فروغ تر  ــيار ك ــده بود، بس صنعت برگزار نش

ــاك كنندگى و  ــى از نظر ميزان پ ــاى نانوي پاك كننده ه
ــاى معمولى  ــده ه ــا پاك كنن ــه ب ــرم زدايى در مقايس ج
ــبى  ــد گزينه مناس ــى توانن ــى كنند و م ــر عمل م قوى ت
ــند.  ــوازم الكترونيكى و حتى اتومبيل باش براى نظافت ل
ــتند و  ــت هس ــتدار محيط زيس اين پاك كننده ها دوس

ــتاتيك، مانع جذب  با توجه به برخوردارى از خواص آنتى اس
گرد و غبار در سطوح اجسام مختلف مى شوند.

ــرف آنها  ــتند و در نتيجه مص ــو هس ــدون ب ــى ب ــاى نانوي ــده ه ــاك كنن پ
ــد. پاك كننده هاى نانويى  ــكالت تنفسى در افراد منجر نخواهد ش به ايجاد مش

ــده اند از كمرنگ شدن  كه به طور اختصاصى براى شست و شوى پوشاك توليد ش
ــرم كننده هاى طبيعى  ــى كنند و از آنجا كه تركيب آنها حاوى ن لباس ها جلوگيرى م
ــان تر اتو مى شوند.  ــريع تر و آس ــت، چين و چروك كمترى در لباس ها ايجاد و س اس
شوينده هايى كه براى خودرو توليد شده اند بدون استفاده از آب، بدنه خودرو را تميز 
مى كنند و با توجه به وجود مواد طبيعى در اين اسپرى ها، به حفظ كيفيت رنگ خودرو 

لباس هاى نانويى بپوشيد
ــده در اين نمايشگاه بيش از هر موضوع  آنچه در ميان محصوالت به نمايش گذاشته ش
ــدات و محصوالتى بود كه  ــدگان را به خود جلب مى كرد، تولي ديگرى نظر بازديدكنن
ــرى ها محدود  ــذب ميكروب ها و باكت ــاخص آنها فقط به جلوگيرى از ج ويژگى ش
ــاختار آنها  ــد؛ بلكه اين محصوالت مى توانند به لطف نانو ذراتى كه در س نمى ش

به كار رفته است از بين برنده قارچ ها و ميكروب ها شوند.
ــاس ها و  ــواع لب ــد ان ــه تولي ــاك ب ــت پوش ــه صنع ــو ب ورود نان
ــرى ها و  ــد باكت ــده كه از رش ــى منجر ش ــاى نانوي جوراب ه
قارچ ها جلوگيرى مى كند و حتى موجب بهبود عفونت هاى 
ــوند. اين پوشاك نانويى  ــطح پوست مى ش ايجاد شده در س
ــد  ــتند و مانع رش ــازگار هس ــاس س ــاى حس ــت ه با پوس
ــرار گرفتن  ــوند. ق ــت مى ش ــطح پوس و انتقال باكترى در س
ــه توليد  ــون در مرحل ــاختار نخ نايل ــره در س ــو ذرات نق نان
ــده از اين نخ  ــه ش ــاى تهي ــت پارچه ه ــده اس موجب ش

حتى پس از 
مواد شوينده در سطح پارچه باقى بمانند.

وقتى نانوذرات در سطح ظروف قرار مى گيرند
اگر به دنبال ظروفى هستيد كه بهداشتى باشند و رنگ 
غذاها را به خود نگيرند ظروف نانويى مى تواند گزينه 
ــطح اين ظروف، پوشش نانويى  ــد. روى س خوبى باش
ــود اين ظروف درخشندگى  وجود دارد كه موجب مى ش
خود را حفظ كنند و هيچ رنگى را به خود جذب نكنند. با ايجاد 
پوشش نانويى روى ظروف، عالوه بر افزايش كيفيت محصول، 
ــطح ظروف جلوگيرى مى شود.  از ايجاد لكه هاى چربى در س
ــوند و در نتيجه براى شست  اين ظروف به راحتى تميز مى ش
ــوينده و آب فراوان نيازى نيست . يكى از ديگر  و شوى آنها به ش
ــش ها، افزايش عمر مفيد و نقش و نگار ظروف  مزيت هايى اين پوش

چينى است.
نانوداروهاى هدفمند

ــريع،  ــگاه نانو بودند . جذب س ــه در نمايش ــوالت قابل توج ــى از محص نانوداروها يك
ــانه هاى بيمارى در مدت زمانى كوتاه و همچنين كاهش عوارض  كاهش عوارض و نش
ــمار مى آيد.  ــى از مصرف داروها از مهم ترين ويژگى هاى نانوداروها به ش جانبى ناش
سيناكوركومين از جمله نانوداروهايى است كه به عنوان يك تركيب آنتى اكسيدان، ضد 
التهاب و ضد تكثير سلولى معرفى شده است و از اين رو به عنوان يك مكمل ارزشمند 

ــترك با يك شركت داخلى،  ــالمى، در طرحى مش ــگران دانشگاه آزاد اس پژوهش
اقدام به ساخت و بررسى نمونه هاى آزمايشگاهى نانواليافى كردند كه جهت درمان 

زخم و عفونت، كاربرد داشته باشد.
 امروزه با گسترش مقاومت باكترى هاى عامل عفونت هاى بيمارستانى و سوختگى، 
به آنتى بيوتيك هاى رايج، اقدام براى ساخت دارويى كه بتواند جايگزين مناسبى 

براى اين آنتى بيوتيك ها باشد، بسيار گسترده شده است.
ــتافيلوكوكوس اورئوس يكى از اين پاتوژن هاى بيمارى زا و عامل اصلى ايجاد  اس
عفونت هاى سطحى و مهاجم پوست است كه مقاومت آن نسبت به آنتى بيوتيك ها 

نسبت به ساير پاتوژن هاى بيمارى زا به سرعت در حال افزايش است. 
ــه در اين طرح از نانوالياف  مائده جهانگير بلورچيان مجرى اين طرح با بيان اينك
ــت: فرايند ساخت  ــت، اظهار داش ــده اس ــتفاده ش به عنوان بانداژ حامل دارو اس
ــت، بنابراين استفاده از  نانوالياف ها راحت و كم هزينه تر از بانداژهاى معمولى اس

آن ها گزينه  مناسبى براى صرفه جويى اقتصادى در صنايع توليدى خواهد بود.
ــالوه بر حفظ رطوبت زخم  ــه دليل وجود منافذ ريز خود، ع وى افزود: نانوالياف  ب
ــيب ديده به بانداژ، از ورود  ــت آس ــك شدن و چسبيدن پوس و جلوگيرى از خش

باكترى هاى ديگر به محل زخم جلوگيرى به عمل مى آورند.
ــه ويژه در مراكز درمانى  ــمان ب وى ادامه داد: بنابراين كاربرد آن ها به عنوان پانس
ــترش عفونت جلوگيرى كند. همچنين  ــتان ها مى تواند از گس همچون بيمارس
ــدن زخم با حجم بااليى از  مى توانند با رهاسازى كنترل شده ى دارو از مواجه ش

دارو، كه سبب مسموميت و آسيب ديدگى بيشتر مى شود، جلوگيرى كنند.
بلورچيان در خصوص ساختار و مواد استفاده شده در اين نانوالياف نيز عنوان كرد: 
ــط الكتوباسيلوس ها  ــين توس در اين تحقيق داروى ضدعفونى كننده  باكتريوس
ــر روى نانوالياف هاى  ــندگى ب ــد الكتروريس ــا فرآين ــان ب ــده و همزم توليد ش

ساخته شده، تثبيت  شده است.
وى عنوان كرد: باكترى ها به سرعت در حال مقاومت به آنتى بيوتيك ها هستند، 
ــين ها مى تواند به عنوان جايگزين مناسبى براى  ــتفاده از باكتريوس بنابراين اس
آنتى بيوتيك ها باشد و يا در تركيب با آنتى بيوتيك ها سبب كاهش خطرات ناشى 

از ابتال به مقاومت هاى ضد ميكروبى شود.
ــين ها  ــازى باكتريوس ــگاهى، رهاس ــه وى، از آنجا كه طبق نتايج آزمايش به گفت
ــل توجهى تعداد باكترى ها را  از نانوالياف و فعاليت ضد ميكروبى آن به ميزان قاب
ــان زخم هاى عفونى را دارا  ــيل درم كاهش مى دهد، در نتيجه اين نمونه ها پتانس
هستند و همچنين اين نانوالياف ها حاوى مواد ضدباكترى هستند و مى توانند از 

گسترش عفونت جلوگيرى كنند.
ــر بلورچيان  ــد مائده جهانگي ــى ارش اين تحقيقات در قالب پايان نامه  كارشناس
ــا راهنمايى دكتر  ــالن و ب ــوم و تحقيقات گي ــالمى واحد عل ــگاه آزاد اس از دانش
ــن طرح  ــت. اي ــده اس ــر انجام ش ــر فاتن ديوس ــور و دكت ــهريارى ن ــدى ش مه
ــمال  ــى تعاونگران ش ــى و مهندس ــات فن ــى خدم ــركت تعاون ــكارى ش با هم

صورت گرفته است.

ــا را در اختيار  ــى كه ركورد حضور در فض گنادى پادالكا فضانورد  روس
ــتگاه فضايى  ــوردان ايس ــى فضان ــاى منوى غذاي ــرح ارتق دارد از ط
ــت فضانوردان اين ايستگاه از  بين المللى استقبال كرده است. قرار اس

خوردن چيزبرگر در فضا لذت  ببرند.
ــا به زودى  ــيه در نظر دارد ت ــوردى روس ــود آژانس فضان گفته مى ش
ــكل تيوپ، راهى  ــدى مخصوص و به ش ــته بن چيزبرگرهايى را در بس
ايستگاه فضايى بين المللى كند تا اين فضانوردان هم مانند ساير انسان ها 

از خوردن غذاهاى فست فود لذت ببرند.
ــت فود تمايل خود را  ــركت توليد كننده غذاهاى فس پيش تر يك ش
ــيه اعالم  ــه رييس آژانس فضانوردى روس براى حضور در اين پروژه ب
ــركت اعالم كرده بود كه مى تواند غذاهاى فست فود  كرده بود. اين ش

مخصوص سرو در فضا تهيه كند.
البته پادالكا كه به تازگى از ايستگاه فضايى بين المللى به زمين بازگشته 
گفته كه فرمانده فعلى اين ايستگاه يعنى اسكات كلى به فضانوردانى كه 
در يكى از ماموريت هاى پيشين حضور داشتند نحوه تهيه برگر به روش 
ــزود: تهيه برگر  ــوزش داده بود. اين فضانورد روس اف غيرصنعتى را آم
در فضا چيز چندان جديدى نيست. ما پيشتر و البته به روش خودمان 
ــم.  ــرده بودي ــه ك ــى تهي ــى برگرهاي ــت و ماه ــتفاده از گوش ــا اس ب
ــه روش كامال  ــن و ب ــا در زمي ــه چيزبرگره ــت تهي ــرار اس اكنون ق
ــا را  ــا آنه ــاكن در فض ــوردان س ــا فضان ــه ت ــورت گرفت ــى ص صنعت

ميل كنند.

دانشمندان ايده ساخت قرصى را بررسى مى كنند كه با خوردن آن شايد ديگر 
نيازى به ورزش كردن نباشد.

ــى را در بدن  ــرايط خاص ــوردن تنها يك قرص ش ــوان با خ ــده كه بت اين اي
ــد در ظاهر دست نيافتنى  ايجاد كرد كه نتيجه آن معادل ورزش كردن باش
به نظر مى رسد، اما گروهى از دانشمندان از مدت ها پيش كار بر روى اين پروژه 
ــده است.  را آغاز كرده اند تا آنجا كه اكنون به يك هدف مهم علمى تبديل ش
ــيدنى چارچوبى براى واكنش هاى سلولى  گروهى از دانشمندان دانشگاه س
بدن نسبت به حركات ورزشى ايجاد كرده اند كه مى توان از آن به عنوان مبناى 

توليد قرص ورزش استفاده كرد.
يافته هاى دانشمندان نشان مى دهد انجام حركات ورزشى با حدود يكهزار 
تغيير مولكولى در ماهيچه هاى اسكلتى بدن همراه است و حاال دانشمندان 
دانشگاه سيدنى در نظر دارند تا قرصى توليد كنند كه با مصرف آن همين تاثير 

در بدن ايجاد مى شود.
دانشمندان دانشگاه سيدنى با همكارى محققانى از دانشگاه كپنهاگ دانمارك 
از تكنيكى موسوم به طيف سنجى توده براى مطالعه تغييرات پروتئينى در 
ماهيچه هاى اسكلت پس از انجام حركات ورزشى استفاده مى كنند تا از نتايج 
آن بتوانند براى توليد ساختار قرص مورد نظرشان بهره بگيرند. اين بخش از 
مطالعات سه سال به طول انجاميده و پيش بينى مى شود توليد قرص ورزش 
ــمندان،  ــتفاده از اين نتايج زمان زيادى به طول انجامد. به عقيده دانش با اس
ــالمندان، افراد چاق و  ــمگيرى بر حفظ سالمت س قرص ورزش اثرات چش

مبتاليان به بيمارى هايى نظير ديابت نوع دوم دارد.

ــگاه هوافضا از تحويل 75 پروژه از صنايع هوايى كشور توسط  رييس پژوهش
كارگروه هوافضاى وزارت علوم و اعالم آن به دانشگاه ها خبر داد.

ــگاه هوافضا در سطح  ــاره به فعاليت هاى مختلف پژوهش فتح اهللا امى، با اش
ــن فعاليت ها  ــت: از جمله اي ــاورى و تحقيقات، اظهار داش وزارت علوم، فن
ــووليت اينجانب در وزارت علوم  مى توان به تاسيس كارگروه هوافضا با مس
ــاى ارتباط بين صنعت و  ــاره كرد كه وظيفه اين كارگروه برقرارى و ارتق اش
دانشگاه است.    رييس پژوهشگاه هوافضا از تحويل 75 پروژه از صنايع هوايى 
كشور توسط كارگروه هوافضاى وزارت علوم و اعالم آن به دانشگاه ها خبر داد 
ــگاه هاى مجرى اين طرح تعيين شده اند كه تامين اعتبار اين  و گفت: دانش
ــت. وى توضيح داد: اين پروژه ها از صنايع هوايى  طرح ها در دست انجام اس
كشور تحويل و پس از بررسى كارشناسى به دانشگاه هايى كه داراى رشته يا 
دانشكده مهندسى هوافضا هستند اعالم شد. همچنين از طرف دانشگاه ها 
307 پيشنهاديه ارسال و در 65 جلسه كارگروه بررسى شد. رييس كارگروه 
ــوابق مجرى، قيمت و زمان  هوافضاى وزارت علوم اضافه كرد: با توجه به س
انجام پروژه، دانشگاه هاى مجرى تعيين شدند كه درحال حاضر براى تامين 
اعتبارات الزم مشغول فعاليت هستيم؛ اين پروژه ها در قالب طرح هاى صنعتى 
يا پايان نامه ارايه خواهد شد كه مى تواند بهترين دستاورد جهت ايجاد تحول 

در ارتباط بين دانشگاه و صنعت در حوزه هوافضا باشد.
ــروژه هاى فضايى  ــروژه هاى هوايى اكنون در زمينه پ وى گفت: جداى از پ
فعاليت خود را آغاز كرده ايم و منتظر انجام مراحل ادارى و قانونى آن هستيم؛ 
بايد توجه كرد كه اين پروژه ها نيازهاى اصلى صنعت هستند كه وزارت علوم 

و دانشگاه هاى كشور طى انجام فعاليت هاى پژوهشى درصدد برطرف كردن 
آنها خواهند بود.

ــت اعتبارات الزم براى افزايش كيفيت  امى تصريح كرد: همچنين درخواس
ــاى هوافضايى را  ــكده ه ــگاه ها و دانش آموزش، پژوهش و فناورى در دانش
داشتيم كه در نتيجه كيفيت اين حوزه در كل كشور افزايش يابد تا اهداف و 
چشم اندازهاى تاكيد شده در سند جامع هوافضاى كشور در برنامه هاى ششم 
ــود.   رييس كارگروه هوافضاى وزارت علوم با بيان اينكه  و هفتم عملياتى ش
از طرفى وظيفه مهم ديگرى كه اين كارگروه به عهده دارد ايجاد اتاق فكر براى 
ــت افزود: وزارت علوم تصميم دارد كه نقش  تبيين راهبرد هوافضا كشور اس
خودش را در اجراى سند جامع هوافضا و ساير اسناد علمى باال دستى به خوبى 
ــى از اين وزارت خانه از كوچك ترين تالشى  ايفا كند و ما هم به عنوان بخش

در اين زمينه دريغ نخواهيم كرد.

چيزبرگر به منوى فضانوردان
 اضافه شد

روياى ساخت قرص ورزش 
محقق مى شود

رييس كارگروه هوافضاى وزارت علوم؛

75 پروژه صنايع هوايى به دانشگاه ها واگذار شد

استقبال گرم صنعت، از نانـو

ساخت نانواليافى براى درمان 
زخم و عفونت
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امام جمعه كاشان گفت: عزادارى امام حسين(ع) نبايد سكوى افراد شود و تبليغات 
سياسى نبايد در جلسات عزادارى ساالر شهيدان صورت پذيرد.

ــتان ــى اين شهرس ــات  هاى مذهب ــع هي ــازى در جم ــى نم ــت اهللا عبدالنب آي
ــم از ــود دارد، اع ــددى وج ــب متع ــب و مذاه ــا مكات ــرد: در دني ــار ك  اظه
ــت؛  ــرى اس ــق به افكار بش ــاختگى كه متعل ــب س ــمانى و يا مكات ــان آس  ادي
ــب به نام  ــان تنها يك مكت ــب، مذاهب و ادي ــن اديان، مكات اما در ميان همه اي

«اسالم ناب محمدى» مورد قبول و تاييد خداى سبحان است.
ــدى از زمان پيدايش آن  ــالم ناب محم وى با يادآورى مخالفت هايى كه عليه اس
ــت، گفت: نمى توان در طول اين يك هزار و 400 سال زمانى را يافت  آغاز شده اس
كه در آن دشمنان اسالم عليه اين دين مبين توطئه نكرده باشند، از ابوسفيان ها، 
ابوجهل ها، ابولهب ها، بنى اميه ها، بنى عباس ها تا سالطين جائر همگى به مقابله با 

اسالم ناب پرداخته اند.
ــز عبوديت  ــالم مراك ــمنان اس ــد دش ــرد: اگر حكم جهاد نباش نمازى تاكيد ك
ــازند، دقيقا همان كارى  ــلمانان را از بين مى برند و همه چيز را منهدم مى س مس
ــه مكان ها  ــام مى دهد و هم ــردم بى دفاع يمن انج ــعود عليه م كه اكنون آل س
ــتش عبوديت  ــى، پايگاه پرس ــس عروس ــتان ها، مدارس، مجال ــم از بيمارس اع
ــات اخير مقام معظم رهبرى  ــاره به فرمايش رحمان را بمباران مى كنند.وى با اش
ــار فرمان  ــته چندين ب ــاى گذش ــرى در هفته ه ــم رهب ــرد: مقام معظ بيان ك
ــادى،  ــى، اقتص ــاش سياس ــامل آماده ب ــه ش ــد ك ــادر كرده ان ــاش ص آماده ب
ــدارهاى  ــان هش ــه در كاش ــت.نماينده ولى فقي ــوده اس ــى ب ــى و دفاع مديريت
ــان ايرانى را  ــه منا و حاجي ــعود در خصوص فاجع ــرى به آل س مقام معظم رهب
ــت ها را باال  ــعودى دس ــدار، مقامات س ــن هش ــس از اي ــد و گفت: پ ــادآور ش ي
ــالمى كردند. ــى از جمهورى اس ــا گروه هاى اعزام ــروع به همكارى ب بردند و ش
ــار و خون  ــه جهاد، ايث ــالم احتياج ب ــه حيات اس ــان اينكه آنگاه ك ــازى با بي نم
ــالمى روز به روز افزايش مى يابد، افزود: داشته باشد اين تفكر و منش در امت اس
 امام حسين(ع) به عنوان اسوه و الگويى براى بقاى اسالم است كه همه چيز خود را 

براى پاسدارى از اسالم نثار كرد.
ــين  ــراى اباعبداهللا الحس ــزادارى ب ــوع ع ــه دو ن ــاره ب ــا اش ــوول ب ــن مس اي
ــعائر، نوحه خوانى،  ــكل تعظيم ش بيان كرد: اين نوع عزادارى ها مى تواند به دو ش
ــفه كربال در آن بيان شود و علت ــد و يا حقايق و فلس ــتن باش ــينه زنى و گريس س

ــه مورد بحث قرار گيرد.عضو مجلس خبرگان رهبرى  ــينى در آن جلس  قيام حس
ــرد: هيات هاى   ــان ك ــت رويكرد دوم در هيات ها خاطرنش با تاكيد بر لزوم تقوي
ــوند و جوانان را  ــينى ش ــاى تعليم و تربيت حس ــل به پايگاه ه مذهبى بايد تبدي
ــات عزادارى، ميزان معرفت  ــنا كنند و خطبا بايد در جلس ــورا آش ــفه عاش با فلس
ــورا افزايش دهند.نمازى  ــبت به انقالب، اسالم، كربال و عاش مخاطبان خود را نس
ــت و  ــا گناه قابل جمع نيس ــين (ع) ب ــزادارى براى اباعبداهللا الحس تاكيد كرد: ع
ــد اهل خالف  ــردن آويخته نباي ــين(ع) را بر گ ــدال نوكرى امام حس فردى كه م
ــود  ــرايط گناه در مجالس عزادارى فراهم ش ــد.وى افزود: نبايد ش و يا رذايل باش
به عنوان مثال نبايد عزادارى ها موجب اختالط زن و مرد نامحرم شده و زمينه بازار 
ــازد.امام جمعه كاشان، آزار و اذيت همسايگان،  گناه را در اين نوع مجالس مهيا س
ــا و... را از  ــود رقابت در هيات ه ــراى عبور و مرور، وج آلودگى صوتى، مزاحمت ب
ــا از انجام آن  ــووالن هيات ه ــت كه بايد مس ــات مجالس عزادارى دانس جمله آف
ــرم به نام  ــتين ماه مح ــاره به نامگذارى هفته نخس ــوددارى كنند.نمازى با اش خ

ــت و قيام  ــزه نهض ــرد: انگي ــان ك ــر بي ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام هفت
ــارت ديگر  ــود به عب ــك كلمه خالصه مى ش ــا در همين ي ــين(ع) تنه  امام حس
ــت.وى با  ــن دو فريضه اس ــام تحقق همي ــهيدان از قي ــاالر ش ــزه و هدف س انگي
ــه معروف و  ــرد: مراتب امر ب ــى از منكر عنوان ك ــروف و نه ذكر مراتب امر به مع
ــدى وظيفه  ــه انكار ي ــت ك ــى، زبانى و يدى اس ــكار قلب ــامل ان ــى از منكر ش نه
ــتند. ــام انكار قلبى و زبانى هس ــت و مردم عادى تنها مكلف به انج حاكميت اس
نماينده ولى فقيه در كاشان در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه مستكبران 
با ما مساله دارند، گفت: صهيونيست ها ما را تحمل نمى كنند و پيوسته در حال توطئه 
عليه ما هستند ضمن اينكه آينده منطقه روشن نيست.نمازى با اشاره به جنگ هاى 
ــتكبران موفق شوند سوريه را از سر راه  موجود در منطقه خاطرنشان كرد: اگر مس
بردارند هدف بعدى ما هستيم بنابراين مردم سوريه به نيابت از ما در برابر تروريست ها 
ايستادگى مى كنند.وى تصريح كرد: به همين دليل بايد جوانان را آماده براى دفاع 
ــاس همين ضرورت مقام معظم رهبرى در ــالم و انقالب كنيم و بر اس از وطن، اس
ــه دولت ــدت را ب ــرى و مجاه ــر ايثارگ ــعه تفك ــت هاى توس ــال 89، سياس  س

ــش بودن  ــادآورى به در پي ــا ي ــان در پايان ب ــه كاش ــام جمع ــالغ فرمودند.ام  اب
دو انتخابات مهم در عرصه كشور يادآور شد: عزادارى امام حسين(ع) نبايد سكوى 
افراد شود و تبليغات سياسى نبايد در جلسات عزادارى ساالر شهيدان صورت پذيرد 

به عبارت ديگر هيات هاى حسينى نبايد مورد استفاده سياسى قرار گيرند.

ــهر داران گفت: يكى از گزينه هاى روى ميز دشمن تبديل  امام جمعه ش
ــتكبار جهانى به روحيه ــتقامت در برابر اس ــهادت طلبى و اس روحيه ش
ــم خورده ــمنان قس ــرى و اميدوارى به دش ــهل انگارى و ذلت پذي  س

 اسالم است.
ــت: اگر ــهر داران اظهار داش ــه ش ــى، امام جمع ــالم سياوش حجت الس

 تقواى الهى در جان انسان شكل  بگيرد همه زندگى او الهى مى شود و او 
را در مسير كمال سوق مى دهد.

ــان و مواليى  ــان را باور كردن بندگى انس وى الزمه افزايش تقوا در انس
ــتيم و  ــت و تصريح كرد: اگر باور كرديم كه ما ضعيف هس خداوند دانس
خداوند قوى، كه هر لحظه مى تواند جان ما را بگيرد آن وقت است كه تقوا 

در وجودمان نهادينه مى شود.
ــت بر لزوم  ــان اين كه عزت و ذلت از ناحيه خداس امام جمعه داران با بي

ياد مرگ و توجه به حساب و كتاب اخروى تاكيد كرد.
ــاره  ــه آخرت خواند و با اش ــرودگاه وحى الهى و مزرع ــن دنيا را ف وي اي
ــان  ــى(ره) در لحظات آخر عمرش ــام خمين ــدوارى ام به آرامش و امي
خاطرنشان كرد: شهدا در هنگام  مجروح شدن به دليل آن كه  بخشى از 
وجودشان وصل به خدا مى شد، از ترس اين كه شهيد نشوند و در حسرت 

ديدار حق بمانند گريه مى كردند.

ــاره به روايتى از امام صادق (ع)  ــي در ادامه با اش حجت االسالم سياوش
ــد، ديگر گناه  ــه بار ياد مرگ بيفت ــان در روز، س مبنى بر اين كه اگر انس
ــوا را در جان و دل  ــا ياد خدا و ياد قيامت تق نمى كند،تصريح كرد: اگر ب
ــاى خدا كه  ــت همانند اولي ــخت نيس قرار داديم آنگاه مرگ براى ما س

منتظرند با فرا رسيدن مرگ شان به ديدار معبود خويش بشتابند.
وي در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به در پيش داشتن ماه محرم 
و صفر، اين ايام را بسترى مناسب براى شناخت و ابراز محبت به اهل بيت 
دانست و گفت:محبت به اهل بيت بايد  آميخته با منش آن ها و در جهت 

مسير اهداف آن ها باشد.
امام جمعه داران با ابراز رضايت از جايگاه خوب مردم شهرستان در ارادت 
به اهل بيت و برگزارى مراسم هاى اين ايام بر بهره بردارى معنوى از اين 

فرصت تاكيد كرد.
وي در ادامه فرمايشات اخير مقام معظم رهبرى را يادآور شد و گفت:يكى 
از گزينه هاى روى ميز دشمن، تبديل روحيه شهادت طلبى و استقامت 
در برابر استكبار جهانى به  روحيه سهل انگارى و ذلت پذيرى و اميدوارى 
ــت كه اين خطرناك ترين گزينه و ــالم اس ــمنان قسم خورده اس به دش

 مهم ترين دستور العمل نفوذ دشمن به جامعه اسالمى است.
امام جمعه شهر داران با بيان اين كه راه كامال مشخص است يا راه شهادت 
ــم خورده، اظهار داشت: در ــازش با دشمنان قس و امام حسين (ع) يا س

 قرآن كريم نيز خداوند به وجود مبارك پيامبر(ص) هشدار مى دهد كه در 
برابر دشمنان زودباور و غفلت زده نباشد و از راضى نشدن يهود و نصارى 

به دين او پرده بردارى مى كند.
ــلطه اى از سوى كافران نبايد  ــت كه هيچ س وى افزود: نظر قرآن اين اس
ــود و بايد براى يارى دين خدا خودمان را طورى  در دنياى اسالم وارد ش

مجهز كنيم كه هراس سرتاپاى دشمن را بگيرد.
ــود بايد  ــاس ش ــى با بيان اين كه هر كجا احس ــالم سياوش حجت االس
ــمن را مجدانه تهديد كنيم، تصريح كرد: اگر اين تشر علوى رهبرى  دش
ــتان با دفن ابدان مطهر حاجيان در گور دسته جمعى، ايران  نبود عربس
ــبز ــمن، چراغ س ــى خوش خيالى به دش ــرد. وى با نف را  تحقير مى ك

 نشان دادن دشمنان را كاذب دانست و گفت: قرآن به صراحت مى گويد: 
ــدند و  «بارها در تاريخ  آمده كه يك گروه كم بر يك گروه بزرگ غالب ش

شما نيز نترسيد و تهديد كنيد و دشمن را بيمناك سازيد.»
ــخنان اخير رهبرى در خصوص مذاكره  ــاره به س امام جمعه داران با اش
ــمن نبايد اميد داشت و مذاكره براى نفوذ و  با آمريكا تصريح كرد: به دش

حضور دشمن ممنوع است.
ــت، افزود: كافى است لحظه  ــت آمريكا آلوده اس وى با بيان اين كه دس
ــت كه  ــيم آن وقت اس ــته باش ــتقامت نداش ــه ايثارگرى و اس اى روحي
ــى با اشاره به،  ــلطه پيدا مى كند.حجت االسالم سياوش دشمن بر ما س
ــمن در دوران دفاع مقدس گفت: امروز از نظر  به هم ريختن تاروپود دش
ــان دارد و با وجود  ــاز و برگ نظامى، ايران برترى بر آمريكا و كل جه س
رهبرى آگاه، مقتدر، شجاع، دانشمند بصير و وصل به هدايت الهى، بايد 

راه عزتمندانه استقامت را در پيش گرفت و لحظه اى ترديد نكرد.

Society,Cultural  Newspaper No.1703 | October 13،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Golipour.zayanderoud@gmail.com

9 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1703 |سه شنبه 21 مهر 1394 | 29 ذى الحجه 1436

ــاى آن از دوره  ــه طرح ه ــده ك ــده نش ــون دي ــرِش تاكن ــه ف  28 تخت
ــان  ــت، در «قالى خانه» كاش ــده اس ــت ش ــه باز باف ــا قاجاري صفويه ت
ــگاه  ــاره ى اين نمايش ــدى، درب ــت.على مرش ــده  اس ــش درآم به نماي
ــه  حاج باب  ــده اند، در خان ــون ديده نش ــرد: 28 فرش كه تاكن اظهار ك
ــران و توليدكنندگان  ــن تاج ــزرگ تري ــه از ب ــت ك ــى عدال قربان عل
ــد. اين خانه  ــش درآمده ان ــوده، به نماي ــان در زمان قاجار ب فرش كاش
ــته ايم. ــه» گذاش ــى خان ــم آن را «قال ــرده ام و اس ــت ك ــودم مرم را خ
ــدود ــى دارم و ح ــرش باف ــه ف ــت ك ــال اس ــه داد: 28 س او ادام

ــت كه با رنگ هاى گياهى و طرح هاى اصيل كار مى كنيم.  ــال اس  20 س
ــت. ــوزه فرش اس ــت ما در ح ــال زحم ــگاه حاصل 20س ــن نمايش اي

ــباف كهنه كار  ــرش را 28 خانواده فرش ــدى اضافه كرد: اين 28 ف مرش
ــت،  ــبيه به هم نيس ــدام از طرح هاى آن ش ــچ ك ــان بافته اند و هي كاش
ــت انار ــردو ،  پوس ــت گ ــى و از روناس ، پوس ــا هم طبيع رنگ هاى آنه
ــت.اين توليدكننده فرش  ــردى اس ــت كه كارهاى منحصربه ف  و... اس
ــت  ــه تا قاجاريه اس ــا از دوره ى صفوي ــن فرش ه ــزود: طرح هايى اي اف
ــم  ــقان صفويه را با پش ــراى مثال فرش جوش ــاوت دارند. ب كه با هم تف
ــم  ــن فرش هاى محتش ــم. همچني ــت كرده اي ــاز باف ــس، ب ــت ري دس
ــوند  ــتر در موزه ها نگه دارى مى ش ــت و بيش ــه از دوره ى قاجار اس را ك
ــان بوده  ــتايى در اطراف كاش ــقان روس ــت كرده ايم. جوش را هم بازباف
ــاى كه با ــا مى بافتند، فرش ه ــوى را در آنج ــار صف ــاى درب كه فرش ه
ــتانى  ــدند و به نام لهس ــالدى بافته مى ش ــال 1605 مي ــال در س  نخ ط
ــتا بافته مى شده است.او درباره ى تبديل  معروف هستند نيز در اين روس
«قالى خانه» به موزه فرش كاشان بيان كرد: موزه مشكالت خاص خودش 
و نياز به حفاظت دارد، وقت من هم شبانه روز براى توليد گرفته مى شود 
و فرصتى نگهدارى موزه را ندارم؛ اما خيلى دوست دارم اين اتفاق بيفتد.

اين فرش ها را كسى نديده است

از گوشه كنار استان

ــتين ــده نخس ــالم برگزي ــاش، پيرغ ــداهللا بهت ي
ــينى كشور و از اعضاى   دوره اجالس پيرغالمان حس
ــور در گردهمايى  ــان كش ــره خانه مداح هيات مدي
ــدگل اظهار  ــى آران و بي ــاعران آيين ــان و ش مداح
داشت: خلوص اولين قدم براى موفقيت و ماندگارى

 مداح اهل بيت(ع) است.
ــى را باال مى  ــوص، عيار مداح ــان اينكه خل وي با بي
ــد، تصريح كرد:  ــان ارج مى ده ــال انس برد و به اعم
ــگ ببيند، زيرا  ــا بايد خدا را پر رن مداح در مداحى ه
هرچه به خدا متصل باشد ماندگار است.اين پيرغالم

ــت،  ــده 35 كتاب دينى اس ــه نگارن  اهل بيت(ع) ك
ــداح خواند و  ــر عوامل ماندگارى م صداقت را از ديگ
افزود: برخى مداحان براى گرم شدن فضاى جلسه به 
ذكر مطالب دروغ و خالف واقع مى پردازند كه بايد در 

پيشگاه خداوند و ائمه (ع) پاسخگو باشند.
ــين(ع)  ــه ذاكر امام حس ــه اينكه هم ــاره ب وي با اش
ــَب اند، افزود: كار مداحى  ــتند، بلكه برخى كاس نيس
ــود  ــت و نبايد به گونه اى عمل ش يك كار معنوى اس
ــداح، نوكر ــرود و در واقع م ــت آن از بين ب كه معنوي

 امام حسين(ع) است نه كاسب.

ــهرت را از آسيب هاى  بهتاش، توجه و تالش براى ش
ــين(ع)  ــزود: برخى با امام حس ــت و اف مداحى دانس
ــور و چه خوب است  مشهور مى شوند و برخى محش
ــگاه ايشان  ــين(ع) در پيش كه مداح با ذكر امام حس

محشور شود.
ــاى مداح  ــاخصه ه ــم ترين ش ــه را از مه وي مطالع
ــب صحيح و متقن از  خوب خواند و افزود: ذكر مطال
منابع اصلى اعتماد مخاطب را جلب مى كند و برنامه 

را پربار مى كند.
ــور افزود:  ــان كش ــه مداح ــات مديره خان عضو هي
ــاير  ــك س ــا كم ــالمى ب ــات اس ــازمان تبليغ س
نهادهاى فرهنگى با تغزيه فكرى مداحان مى توانند 
ــيب هاى اين حوزه را رفع كنند.وي  ــيارى از آس بس
ــتن احكام  يكى از مهم ترين نيازهاى مداحان را دانس
مداحى و عزادارى دانست و افزود: برخى از ما فراموش 
ــداح بايد  ــكام دارد و م ــه مداحى هم اح كرده ايم ك

ــر اهل بيت(ع)  ــن مداح و ذاك ــكام را بداند.اي اين اح
ــه گفته اند با  ــرد: ياد گرفته ايم ك در ادامه تصريح ك
ــيد و با عزادارى آنها عزادار،  شادى اهل بيت شاد باش
ــت احكام  ــادى اهل بي ــتيم كه ش ولى مواظب نيس
ــادى، هر كارى را ــت كه به اسم ش دارد و اشتباه اس
ــم ــت(ع) ه ــل بي ــزادارى اه ــم و ع ــام بدهي  انج

ــكام مداحى،  ــتن اح ــى دارد.وي افزود: دانس  احكام
ــيارى از آفت ها  ــوخ بس ــات عزادارى را از رس جلس
ــاره به  ــا اش ــاش ب ــظ مى كند.بهت ــات حف و انحراف
ــى از منكر مهم  ــروف و نه ــه مع ــه فريضه امر ب اينك
ــت،  ــين(ع) در عاشوراس ــدف قيام امام حس ترين ه
ــان كرد: مجالس هيات هاى مذهبى نبايد  خاطرنش
خالى از موعظه باشد و براى بهتر برپا شدن اين گونه 

مجالس بايد به اين موضوع توجه كافى داشت.
وي با بيان خاطراتى از 6 سال نوحه خوانى در محضر 
ــان كرد:  ــم انقالب در ايام محرم خاطرنش رهبر معظ

ــرايى  در يكى از اين برنامه ها كه در خالل مديحه س
ــظ پرداختم، ــه و مطالب وع ــر احاديثى از ائم به ذك

ــان اين  ــد از بي ــرى ضمن تمجي ــم رهب  مقام معظ
ــردم به اين  ــتند در جمع م ــده خواس ــب، از بن مطال
ــان از تاكيد  ــن نش ــرايى كنم و اي ــيوه مديحه س ش
ــت.عضو  معظم له به موعظه در مجالس عزادارى اس
ــور، حفظ وحدت  ــان كش ــره خانه مداح هيات مدي
ــزادارى  ــات مجالس ع ــه الزام ــلمين را از جمل مس
ــذب حداكثرى و  ــدت، ج ــزود: حفظ وح خواند و اف
ــام معظم  ــته هاى مق ــى از جمله خواس دفع حداقل
رهبرى است كه بايد در جلسات مذهبى نمود عينى
ــتان ــان شهرس ــى مداح ــد. گردهماي ــدا كن  پي

ــاعران  ــت كانون مداحان و ش ــدگل به هم  آران و بي
ــهيد  ــالمى در كانون ش ــات اس ــى و اداره تبليغ آيين
عربيان اين شهر برگزار شد.كانون مداحان و شاعران 
ــاعران  ــان و ش ــان مداح ــّكلى از منتخب ــى تش آيين
ــن و تحت نظارت  ــت كه با فرايند انتخابات، تعيي اس
ــالمى به تدبير امور مداحان و  ــازمان تبليغات اس س
شاعران مى پردازد و بيش از 380 مداح و شاعر آيينى 

شهرستان آران و بيدگل در اين كانون عضو هستند.

عضو هيات مديره خانه مداحان كشور؛

مداحان احكام مداحى را بياموزند

نماينده ولى فقيه در سپاه شهرضا گفت: افرادى با سخنان بسيار زيبا به دنبال 
تخريب سنگرهايى هستند كه شهدا جان خود را براى حفظ آن ها فدا كرده اند.

ــهداى طلبه و روحانى  ــالم على اكبر دلدار، در مراسم يادواره ش حجت االس
ــوان كرد:  ــد، عن ــهرضا برگزار ش ــه علميه ش ــتان كه در مدرس اين شهرس
ــر آن ها به ما  ــود، زيرا اگر دعاى خي ــتمداد گرفته ش ــهدا اس بايد از ارواح ش
ــى ما را نابود  ــمنان خارج يارى نكند، ليبرال هاى عوام فريب داخلى و دش
ــيار زيبا به دنبال تخريب  مى كنند.وى در ادامه افزود: افرادى با سخنان بس
ــا ــظ آن ه ــراى حف ــود را ب ــان خ ــهدا ج ــه ش ــتند ك ــنگرهايى هس س

 فدا كرده اند.نماينده ولى فقيه در سپاه شهرضا تأكيد كرد: امام خمينى(ره) 
ــازش كارى به  ــخن از س ــتند، هيچ گاه س ــام عظمت وجودى كه داش با تم
ــده اند، دم  ــان درس فقه را گذران ــده اى كه ظاهرا هم ــان نياوردند، اما ع زب
ــه در قالب  ــى ك ــوان كرد: اراذل و اوباش ــازش كارى مى زنند.دلدار عن از س
ــارت اموال آن ها  ــتار مردم و غ ــتى اقدام به قتل و كش گروهك هاى ترويس
ــتند؛ اما  ــن برنامه هايى در داخل ايران هس مى كنند، به دنبال اجراى چني
ــازش را از ادبيات انقالب  به اين علت تاكنون موفق نشده اند كه، ما شعار س
حذف كرده ايم.وى اذعان داشت: گروهى از افراد به دنبال حذف مميزى در 
امور فرهنگى مثل چاپ كتاب و توليد فيلم هستند و اين در حالى است كه اين 
ــهوات بر روحيات مردم است و انسان شهوت زده نيز  اقدام به معناى غلبه ش

توان مقابله با استكبار را ندارد.

دشمن به دنبال تخريب سنگرهايي ست 
كه شهدا براي حفظ آن، جان فدا كرده اند ماه محرم ،بهترين فرصت اشاعه

 امر به  معروف  و  نهى  از  منكر است
حافظ، چهره ماندگار

 تاريخ و تمدن جهان است
تغيير الگوى كشت در آران و بيدگل 

موفق بود
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج نطنز گفت: ماه محرم، فرصت بسيار ارزشمندى براى 

تبيين، ترويج و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهى ازمنكر است.
ــار كرد:  ــرم اظه ــاه مح ــيدن م ــون فرارس ــز پيرام ــتى، در نطن ــين آقادوس حس
ــاعه فرهنگ ــج و اش ــن، تروي ــراى تبيي ــمندى ب ــيار ارزش ــرم فرصت بس ماه مح
 امر به  معروف  و  نهى از  منكر است، چراكه حضرت سيدالشهدا براى احياى دين جدش 
ــول اهللا قيام كرده و اين واقعه ماندگار رقم خورده است.وى افزود: يكى از مواردى  رس
كه مسووالن هيات ها بايستى به آن توجه كافى و الزم داشته باشند، مباحث فرهنگى 
ــود، كه همه برنامه هاى فرهنگى با دقت و  هيات هاست و بايد طورى برنامه ريزى ش
حساسيت ويژه اجرا شود.فرمانده ناحيه مقاومت بسيج نطنز با اشاره به نقشه دشمن 
براى ورود به هيات ها براى ضربه زدن به اسالم تصريح كرد: امروز دشمن از هر فرصتى 
ــتفاده كرده و با لطايف الحيلى  براى رخنه و نفوذ فرهنگى در مراسمات مذهبى، اس
ــت گرفتن و تبليغات سوء  ــم هيات و بعد از آنان هم  دس درصدد ضربه زدن به مراس
ــالمى ايران و پيروزى آن فلسفه ــت.وى در ادامه بيان كرد: انقالب اس در رسانه هاس
ــى از ــم همه آن با تاس ــالب نگاه كني ــه اهداف انق ــت و اگر خوب ب  قيام عاشوراس
 سيره سيدالشهدا شكل  گرفته و همه شهدا و ايثارگران اين نظام با مدد از ائمه اطهار در 
جبهه هاى حق عليه باطل شركت نموده و به دفاع از ميهن اسالمى پرداختند.آقادوستى 
تصريح كرد: ديروز، دفاع مقدس بود و جبهه هاى فيزيكى و تن به تن؛ اما امروز دشمن با 

راه اندازى جنگ نرم درصدد رخنه و نفوذ در بين جوانان است .

ــه جاودانه  ــدگار و حافظ ــظ، چهره مان ــان گفت: حاف ــوزش و پرورش كاش مدير آم
ــه هايش را به  ــناخت و انديش ــد او را ش ــت كه باي ــران و جهان اس ــخ و تمدن اي تاري
ــت روز حافظ  ــم گرامى داش ــل هاى آينده معرفى كرد.محمود خدمتى در مراس نس
ــور به  ــرد: دوام و قوام هر كش ــار ك ــتان اظه ــن شهرس ــتان محموديه اي در دبيرس
ــرمايه هاى فرهنگى ملت ها  ــت، بلكه پايدارى جوامع به س ــرمايه هاى مادى نيس س
ــت.وى افزود: وقتى ملل جهان براى معرفى و شناخت مشاهير ايران به شهروندان  اس
ــت كه ما بزرگان خود را نشناسيم و نسبت  ــان تالش مى كنند، بى انصافى اس خودش
ــى حافظ را  ــيم.خدمتى، راز جاودانگ ــه باش ــود بى توج ــگ و تمدن خ به آثار فرهن
ــزرگان فرهنگ و تمدن  ــى زندگى و آثار ب ــت و تاكيد كرد: بررس ارتباط با خدا دانس
ــات علمى  ــيم.عضو هي ــاگرد آن باش ــت كه همه بايد ش ــى، اس ــور مكتب درس كش
ــم گفت: حافظ نيازى به معرفى كردن  ــالمى كاشان نيز در اين مراس دانشگاه آزاد اس
ندارد و هر آنچه در مورد او گفته و شنيده شده در برابر عظمت فكر او كم است و هر كس 
بنا به سليقه خود بخشى از انديشه او را تفسير مى كند.به گفته وى، در انديشه حافظ، 
فرهنگ اسالمى و تمدن ايرانى به شكل هنرمندانه اى تلفيق شده و گره خورده است؛ 
با اين اوصاف ايرانى ترين شاعرى است كه مهم ترين ارزش هاى تمدن ايرانى اسالمى را 
پاسدارى مى كند.خدمتى خاطرنشان كرد: حافظ، مجموعه عصاره فكر و فرهنگ ايرانى 
ــى در اين است كه حافظ نسخه و عرصه اى را  است و فرق او با سعدى، موالنا و فردوس

فراهم كرده است كه هر كس با هر سليقه و گرايشى مى تواند به او نزديك شود.

ــا توجه به  ــاورزى گفت: ب ــيرى وزارت جهاد كش ــاى گرمس ــركل دفتر ميوه ه مدي
ــتان ــورى بيش از حد آب در آران و بيدگل اين شهرس ــيار پايين آب و ش ميزان بس
ــت. ــته اس ــت و حجم باال داش ــا كيفي ــته ب ــمگيرى در توليد پس ــرد چش  عملك
ــت در هكتار) از  ــزان برداش ــى مي ــان روئين تن در عمليات كيل گيرى (بررس رمض
ــت از محصوالت  ــر الگوى كش ــتان اظهار كرد: وضعيت تغيي ــته شهرس باغات پس
ــتان موفق بود.وى افزود: متوسط برداشت پسته در  پرآب به كشت پسته در شهرس
ــب و  ــان دهنده عملكرد مناس ــا ميزان حدود 22 و نيم كيلوگرم نش آران و بيدگل ب
ــت.هم چنين  ــول با ارزش در آران و بيدگل اس تالش و مراقبت صحيح از اين محص
ــتان آران و بيدگل گفت: عمليات كيل گيرى باغات  ــاورزى شهرس مدير جهاد كش
پسته همه ساله در اواسط فصل برداشت محصول انجام و طى آن ميانگين برداشت 
ــين فتاحى افزود: در اجراى  پسته در سطح باغات شهرستان محاسبه مى شود.حس
عمليات كيل گيرى سه درخت قوى با ميزان بار زياد، سه درخت متوسط و سه درخت 
ضعيف در ميزان باردهى در نظر گرفته شده و كل محصول اين درخت ها برداشت و 
ميانگين پسته توليدى به عنوان ميانگين برداشت محصول باغات پسته در شهرستان 
ــتان آران و بيدگل افزود: در  ــاورزى شهرس ــود.مدير جهاد كش در نظر گرفته مى ش
كيل گيرى امسال از يك باغ پسته شهرستان با متوسط برداشت 22تن و 400 كيلوگرم 
رتبه نخست ميزان باالى برداشت پسته در استان اصفهان مانند سال گذشته به دست 
آمدو اين ميزان ميانگين برداشت براى محاسبه به وزارت جهاد كشاورزى ارسال شد.

انتقاد

امام جمعه شهر داران؛
اميدوارى به دشمنان، خطرناك ترين زمينه نفوذ دشمن به جامعه اسالمى است

امام جمعه كاشان تاكيد كرد؛
تبليغات سياسى در هيات ها، ممنوع است
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خبر خبر

بيشتر بدانيم

ــاى  ــى ه ــاوى چربــ ــه حــ ــى كـ ــن ماهـ ــد روغـ ــرات مفيــ اث
ــوزا  ــيد (DHA) و ايك ــك اس ــاى دوكوزاهگزانوئي ــام ه ــگا 3 بن ام
ــه اثبات  ــدد ب ــات متع ــت ، در مطالع ــيد (EPA) اس ــك اس پنتانوئي

رسيده است. 
بسيارى از افرادى كه نمى توانند ماهى مصرف كنند، براى بهره بردن از 
ــودمند چربى هاى امگا 3 ، اقدام به مصرف مكمل روغن ماهى  اثرات س

مى كنند.
اين مكمل ها به شكل كپسول در بازار موجود است.

نقش هاى امگا 3 در بدن
كنترل چربى هاى خون ( كاهش ترى گليسيريد و كلسترول )

 كاهش فشار خون
 جلوگيرى از ايجاد لخته خون

 كاهش احتمال بروز سكته مغزى
 كاهش التهاب

ــه  ــال ب ــاران مبت ــش درد در بيم ــل و كاه ــود ورم مفاص  بهب
آرتريت روماتوئيد

كاهش افسردگى و اختالالت دو قطبى
پيشگيرى از آلزايمر

 كاهش احتمال ابتال به برخى انواع سرطان ها
 كاهش بيش فعالى در كودكان

آيا مصرف مكمل روغن ماهى ضرورت دارد؟
ــت كه هر فرد با مصرف حداقل يك تا دو وعده در هفته  حقيقت اين اس
ماهى به عنوان بهترين منبع امگا 3، مى تواند نياز بدن به امگا 3 را كامال 

تامين كند. 
ــاردين، شاه ماهى و ...،  ماهى هاى چرب همچون خال مخالى ، حلوا، س

امگا 3 باالترى دارند.
گردو نيز منبع خوب امگا 3 است. از ميان روغن ها ، روغن كلزا ونيز روغن 

دانه كتان، امگا 3 بااليى دارند.
ــيت و يا ساير داليل  ــتن حساس اما با اين حال بعضى افراد به علت داش
ــود  ــراد توصيه مى ش ــن اف ــد. به اي ــرف كنن ــد ماهى مص ــى توانن نم
ــاز مكمل  ــورت ني ــط در ص ــود و فق ــك خ ــورت پزش ــا مش ــا ب حتم

دريافت كنند. 
ــا تداخل اثر  ــاير داروه ــن مكمل با س ــت اي ــوص كه ممكن اس به خص

داشته باشد.

ــى  ــاد بود كه حتى اقدامات آموزش ــى فاجعه منا آن قدر زي   ابعاد روان
وزارت بهداشت درخصوص لزوم رعايت نكات ايمنى و بهداشتى از سوى 
ــتقرار  حجاج و خانواده هاى آنها و همچنين اقدامات قرنطينه اى با اس
ــت و درمان و اورژانس در فرودگاه امام خمينى(ره)،  اكيپ هاى بهداش

به منظور جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا اثربخش نشد.
 برخالف همه تالش ها درجهت آرام سازى فضاى روانى جامعه، بازهم 
شايعه شيوع اين ويروس در بيمارستان حضرت رسول(ص)، دهان به 
دهان چرخيد تا درنهايت ازسوى مسووالن رده باالى وزارت بهداشت 

تكذيب شد.
ــروس كرونا  ــيوع وي ــت خبر ش ــام وزير بهداش ــن قائم مق پيش از اي
ــول اكرم(ص) تهران را تكذيب كرده و گفته بود:  ــتان رس در بيمارس

«تاكنون ابتالى هيچ يك از حجاج به كرونا تاييد نشده است».
ــته مبنى بر  ــب گذش ــه از چند ش ــت: «خبرى ك ــرج حريرچى گف اي
ــران در  ــرم ته ــول اك ــتان رس ــا در بيمارس ــروس كرون ــيوع وي ش
ــورد تائيد ما  ــت و م ــده، كذب اس ــر ش ــبكه هاى اجتماعى منتش ش

نيست».
ــى آزمايش  ــواب منف ــت از ج ــا قاطعي ــز ب ــت ني ــر بهداش حاال وزي
ــاق  ــه اتف ــب ب ــر قري ــت: «اكث ــر داد و گف ــان خب ــاى مجروح كرون
ــه زودى مرخص  ــر مى برند و ب ــوب به س ــرايط مطل مصدومين در ش

خواهند شد».
حسن هاشمى با بيان اينكه در مجموع 21 نفر از زائرين ايرانى مشكل 
ــد، تصريح كرد:  ــكوك به كرونا ويروس بودن ــتند و مش ــى داش تنفس
«اين تعداد براى رعايت احتياط بسترى شده اند كه خوشبختانه با توجه 
به آزمايش هاى انجام شده، هيچكدام از آنها به اين ويروس آلوده نبوده 
و تست همه آنها منفى بوده است و همكاران من  در حال انجام مقدمات 

ترخيص آنها هستند».
وى در پايان گفت: «در حال حاضر هيچ مشكلى در كشور از بابت كرونا 
ــدات الزم براى  ــه همكاران من تمهي ويروس وجود ندارد. ضمن آنك
ــور را نيز در مبادى ورودى كشور اتخاذ  ــاير حجاج به كش بازگشت س

كرده اند».

ــا معوقات خود را به  ــت، گفت: اگر بيمه ه معاون درمان وزارت بهداش
موقع پرداخت نكنند، به طور قطع در اجراى برنامه هاى حوزه سالمت 

مشكالتى ايجاد مى كند.
ــد آقاجانى درباره ميزان بودجه  به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محم
طرح تحول نظام سالمت در سال آينده افزود: اين بودجه در قالب 10 
ــت كه قرار است در سال 95 هم استمرار  درصد هدفمندى يارانه هاس
داشته باشد و اين اعتبار در اختيار اين برنامه و ستاد اجراى طرح تحول 

نظام سالمت قرار گيرد.
ــر بخش تامين  ــد ارزش افزوده، ديگ وى گفت: همين طور يك درص
كننده بودجه طرح تحول نظام سالمت است كه با مصوبه مجلس قانونى 
شده است و اين نيز بخشى از اعتبارات است كه اين برنامه ها را تامين 

خواهد كرد.
رييس ستاد طرح تحول نظام سالمت درباره ميزان جذب اعتبارات مالى 
اين طرح در سال جارى با بيان اينكه هنوز سال به اتمام نرسيده است 
افزود: بخشى از اعتبارات تامين شده است و در مقدارى از تخصيص ها 
ــت هاى دولت براى تامين  يعنى در وصول اعتبارات به دليل محدودي

نقدينگى عقب هستيم.
ــيار  ــتيم ولى بس ــن كمبودها هس ــار اي ــرد:  ما هم دچ ــه ك وى اضاف
اميدواريم با كمك دولت بتوانيم به موقع تخصيص هايمان را دريافت 

كنيم.
ــالمت  ــه هاى طرح تحول س ــراى جدى برنام ــى گفت: در اج آقاجان
ــى در آن اتفاق  ــل و نقصان ــتيم تا هيچ خل ــتمرار آن مصمم هس و اس

نيافتد.
ــت دارد افزود: هم  ــيار اهمي وى با بيان اينكه تامين به موقع مالى بس
ــد و هم اعتباراتى كه از طريق  بودجه هايى كه دولت تخصيص مى ده
ــد اهميت دارد كه  ــازمان هاى بيمه گر بايد به مراكز درمانى ما برس س
عمده اعتبارات، اعتباراتى است كه سازمان هاى بيمه گر به عنوان هزينه 

خدمات به بيمارستان ها پرداخت مى كنند.
ــا به وزير  ــوص وعده بيمه ه ــت همچنين در خص معاون وزير بهداش
بهداشت درباره پرداخت معوقات خود تا پايان شهريور، گفت: هنوز اين 

وعده محقق نشده و همچنان اميدواريم.
وى افزود: هنوز بيش از 6 ماه بين ارائه خدمت تا دريافت هزينه فاصله 

داريم.
ــش از 3 هزار ميليارد  ــالمت را بي آقاجانى معوقات بيمه ها به نظام س
تومان اعالم كرد و گفت: اين ميزان قطعى شده معوقات است البته رقم 
ــت ولى با آن مطالباتى كه در حال حاضر  كلى مطالبات بيش از اين اس
وعده اش رسيده است و بايد پرداخت مى كردند بيش از 3 هزار ميليارد 

تومان است.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: همچنان چشم انتظار اجراى وعده 

بيمه ها هستيم.

نقش هاى امگا 3 در بدن

هيچ يك از حجاج به كرونا 
مبتال نبودند

معاون وزير بهداشت عنوان كرد؛

قول بيمه ها به وزير بهداشت 
عملى نشد

ــش وزن را تجربه  ــان ها افزايش يا كاه ــتر انس بيش
ــب، يكى  ــده آل و مناس ــتن وزن اي ــرده اند؛ داش ك
ــيدن  ــه دنبال رس ــيارى ب ــت كه بس از اهدافى اس
ــق و گاهى  ــى موف ــه البته گاه ــتند، ك ــه آن هس ب

ناكام مى مانند.
ــم غذايى متعادل و  ــيارى از ما مى دانيم كه رژي  بس
ــن راه هاى  ــب در كنار ورزش جزو مهم تري متناس
كاهش وزن محسوب مى شوند؛ اما شايد خيلى از ما 
ــاير عوامل تاثيرگذار بر كاهش  تا به حال، درباره س

وزن چيزى نشنيده باشيم.
ــتى مفيد در مورد روش هاى   چند نكته مهم و دانس

موثر در كاهش وزن را مى توان چنين برشمرد:
1- دستگاه هاى خنك كننده هوا 

ــتگاه هاى خنك كننده هوا مى توانند بر مصرف  دس
انرژى بدن تاثير بگذارند؛ زمانى كه براى مثال دماى 
اتاق 22 درجه سانتى گراد است، بدن انرژى كمترى 
ــتان دماى اتاق 18  مصرف مى كند. اما اگر در زمس
ــانتى گراد باشد،  ــتان 28 درجه س درجه و در تابس
ــط بيرون،  ــود با محي ــم دماى خ ــراى تنظي بدن ب
ــده و از همين رو انرژى بيشترى را  ــت به كار ش دس

مى سوزاند.
2- نخوردن آب ميوه 

با اين كه آب ميوه هاى طبيعى داراى ميزان بااليى از 
ويتامين هستند، اما همزمان كالرى بااليى هم دارند. 
نيم ليتر آب ميوه طبيعى نزديك به 500 كالرى دارد 
كه مى توان آن را به عنوان يك وعده غذايى دانست.

ــت كه  ــه آن توجه كرد، اين اس ــه بايد ب نكته اى ك
ــى را جايگزينى براى ميوه  نمى توان آب ميوه طبيع
دانست، زيرا فيبرهاى غذايى كه در ميوه وجود دارند، 

در آب ميوه وجود ندارند.
3- خواب كافى

ــرد را  ــى 27 زن و م ــا در تحقيق ــگاه كلمبي دانش
ــبانه  ــاعت در ش ــور معمول ميان 7 تا 9 س كه به ط
ــرار داد. از اين  ــى ق ــى خوابيدند، مورد بررس روز م
ــد تا ميزان خواب روزانه شان را به  افراد خواسته ش
ــان داد كه شركت  چهار ساعت برسانند. نتيجه نش
ــزان خواب روزانه،  كنندگان پس از پايين آمدن مي
ــته  ــتر از حد معمول گذش در روز 300 كالرى بيش

مصرف كردند.
4- كاهش استرس

زمانى كه يك فرد دچار استرس شديدى باشد، بدن 
شروع به ترشح آدرنالين مى كند كه اين امر موجب 
ــار خون  ــان قلب و باال رفتن ميزان فش افزايش ضرب
ــود؛ در اين هنگام براى ايجاد تعادل در ترشح  مى ش
آدرنالين، هورمون كورتيزول در بدن آزاد مى شود. 

كورتيزول تحريك كننده اشتهاست.
5- ورزش، اولين اولويت

ــى توانيد  ــه نداريد، م ــراى ورزش روزان اگر وقتى ب

ــى تغيير  ــا اندك ــره هم ب ــادى روزم ــاى ع در كاره
ــت. يكى از  ــرك واداش ــه ها را به تح روش، ماهيچ
ــور و  ــردن از آسانس ــر ك ــرف نظ ــا ص ــن كاره اي
ــاال رفتن  ــت. 20 دقيقه ب ــه هاس ــن از پل ــاال رفت ب
ــرى  ــوزاندن 100 كال ــب س ــه در روز موج از پل

مى شود.
6- رژيم غذايى

ــيرينى جات، از خوردنى  ــيب زمينى و ش پاستا، س
ــت كه پروتئين ها  ــتند. بايد دانس هاى ممنوعه هس
ــى دارند، بلكه  ــاخت عضله نقش مهم نه تنها در س
ــاوى كربوهيدرات  ــدازه غذاهاى ح مى توانند به ان
ــبت  ــانند با اين تفاوت كه به نس به بدن انرژى برس
ــير  ــان را س ــدرات، مدت طوالنى ترى انس كربوهي

نگه مى دارند.
7- بسيارى از انسان ها گرسنگى را با تشنگى 

اشتباه مى گيرند
نوشيدن آب كافى در روز از اهميت بااليى برخوردار 
ــوى تازه به  ــت. اضافه كردن چند قطره آب ليم اس
ــوزاندن چربى نمى شود، اما به  آب هر چند باعث س
بدن ويتامين C مى رساند و موجب تقويت سيستم 

ايمنى مى شود.
8- رنگ هاى كوركننده اشتها

ــدارد ،  ــزى وجود ن ــد چنين چي ــر مى كني اگر فك
ــات علمى  ــى كنيد. تحقيق ــتباه م بايد بگوييم اش
ــل زرد،  ــرم مث ــاى گ ــد، رنگ ه ــى دهن ــان م نش
ــوند  ــتها مى ش ــى و قرمز موجب تحريك اش نارنج

ــى آن را پايين  ــبز و آب ــل س ــرد مث و رنگ هاى س
مى آورند.

9- غذاهاى پرحجم، اما كم كالرى بخوريد
ــنگين و  ــتند كه به نظر س ــواد غذايى هس برخى م
ــت.  ــا در واقع اين گونه نيس ــى آيند، ام پركالرى م
هندوانه از جمله اين مواد غذايى است. بخش اعظم 
ــده و تنها درصد اندكى از  هندوانه از آب تشكيل ش
آن را شيرينى تشكيل مى دهد. براى همين خوردن 
هندوانه مى تواند اشتياق شديد براى غذا را كاهش 

دهد.
10- نقش هورمون هاى شـادى آور در كاهش 

وزن
ــان و مقدار  ــا درصد باالى تريپتوف مواد غذايى اى ب
ــا مغز هورمون  ــوند ت پايين پروتئين، موجب مى ش
ــح كند. از جمله اين  شادى سروتونين در بدن ترش
ــكبار و  ــه خرما، انجير، خش ــواد غذايى مى توان ب م

شكالت تلخ اشاره كرد.
11- حقه هاى روانشناسانه 

ــكالت داريد،  ــدت هوس خوردن ش زمانى كه به ش
اندكى عطر به يك دستمال بزنيد و آن را بو بكشيد. 
ــوس تان  ــث خواباندن ه ــدازه اى باع ــن كار تا ان اي

مى شود.
آب ولرم تاثير مثبتى روى كاهش احساس گرسنگى 
ــش از خوردن  ــتن از خواب و پي دارد.پس از برخاس
صبحانه و ديگر وعده هاى غذايى، نوشيدن آب ولرم 

موجب كاهش اشتها مى شود.

ــت  ــتاني اس ــي يك ميوه تابس كدو از نظر علم گياه شناس
ــبزي در نظر گرفته  ــوان يك س ــر پخت و پز به عن اما از نظ
ــود، كه خيلي هم ارزش تغذيه اي زيادي دارد و براي  مى ش
سالمتي بسيار مفيد است. اين گياه به رنگ هاى سبز و زرد 
در دسترس مي باشد. بياييد با هم به خواص اين سبزي سالم 

و مفيد، نظري بيندازيم:
پيشگيري از بيماري ها

كدو سبز يكي از بهترين غذاهايي است كه به پيشگيري از 
بيماري اسكوربوت، كبودي و... كه در نتيجه كمبود ويتامين 
C به وجود مي آيد كمك مى كند. همچنين از خطر ابتال به
ــزرگ) محافظت مى كند.  ــرطان كولون (روده ب  ام اس و س
ــرطاني است. آب كدو سبز از  كدو سبز حاوي عناصر ضد س
نظر توانايي مقابله با جهش هاى سلولي همانند تره فرنگي، 
ــذي موجود در  ــتر مواد مغ ــت. بيش تربچه و كدوتنبل اس
ــكلروزيس (گرفتگي  ــگيري از آترواس ــه پيش ــبز ب كدو س
ــا كمك مى كند و  ــروق) و بيماري هاى قلبي در ديابتي ه ع
همچنين خطر حمله قلبي و سكته مغزي را به وسيله كاهش 
ــار خون باال، كاهش مي دهد. كدو سبز از اكسيداسيون  فش
ــترول در  ــل اصلي تجمع كلس ــترول كه يكي از دالي كلس
ــري مى كند.  ــد، جلوگي ــواره ي رگ هاى خوني مى باش دي
ــبز يكي از بهترين غذاها، براي مبارزه  به اين ترتيب كدو س
ــت؛ چرا كه حاوي تركيبات آنتي اكسيداني  با بيماري هاس

و ضد التهابي است. 
كاهش عالئم بيماري

ــم را درمان مى كند؛  ــبز آس اين باور وجود دارد كه كدو س
ــت منظم اين  ــت. درياف ــاوي ويتامين C بااليي اس زيرا ح

ــطوح باالي هموسيستئين خون  سبزي موجب كاهش س
ــطوح باالي هموسيستئين  مى شود؛ حتما مي دانيد كه س
ــود. مقدار باالي  منجر به حمله قلبي و سكته مغزي مي ش
ــم هاي  ــبز به چش ــن C و لوتئين موجود در كدو س ويتامي
ــالمت آنها را بهتر  ــما كمك مى كند تا بهتر ببينيد و س ش
حفظ مى كند. فوالت، پتاسيم و ويتامين A با هم در جهت 
حفظ و بهبود سالمت عمومي مشاركت مي كنند. تحقيقات 
اخير نشان داده است كه عصاره ي كدو سبز به تخفيف عالئم 
ــتات كمك مى كند؛ همانطور كه  بزرگي خوش خيم پروس
مى دانيد بزرگي خوش خيم پروستات منجر به مشكالتي در 
عملكرد دستگاه ادراري و جنسي مى شود؛ فيتونوترينت هاى 
موجود در كدو سبز عامل اين تسكين هستند. مس موجود 
ــبزي به كاهش عالئم دردناك آرتريت روماتوئيد  در اين س

كمك مي كند. 
خواص ضد پيري

ــاوي تركيبات  ــبز ح ــاد وجود دارد كه كدو س اين اعتق
ــت. آنتي اكسيدان هاى  ــيار خوبي اس ضد پيري بس

ــه و  ــت حافظ ــب تقوي ــود در آن موج موج
ــته به سن به ميزان  كاهش مشكالت وابس

ــق تحقيق  ــود. بر طب 40 درصد مى ش
ــگاه راش در  ــط دانش ــده توس انجام ش
ــن A و E در تركيب  ــيكاگو، ويتامي ش

ــذب  ــگا 3 ج ــرب ام ــيدهاي چ ــا اس ب
آنتي اكسيدن هاى محلول در چربي را تقويت 

ــازي موثر سلول هاى مغزي  مى كند و به بازس
كمك مى كند. 

غني از مواد مغذي
كدو سبز از نظر تغذيه اى داراي ارزش زيادي است و به عنوان 
يك منبع خوب ويتامين C، ويتامين A، منيزيم، پتاسيم، 
ــفر و ريبوفالوين شناخته مى شود.  مس، فيبر، فوالت، فس
ــع غذايي منگنز  ــبز همچنين يكي از بهترين مناب كدو س
 B6 و B1 نيز است. اين گياه مقدار قابل توجهي از ويتامين

مورد نياز بدن را نيز تامين مى كند. 
ديگر فوايد

ــبز  عالوه بر خواص متعدد و مفيد كدو س

بر سالمتي، اين سبزي به عنوان عضو اصلي يا اجزاي جدايي 
ناپذير ساالدها، خورش ها، سوپ ها و... به كار برده مى شود. 

كدو سبز معموال از آن دسته موادي است كه در تمام مدت 
سال، يا حداقل بيشتر آن، در اختيار و در دسترس شماست 
ــتفاده كنيد تا از  پس آن را به طور مرتب در غذاهاي تان اس

بيماري ها در امان باشيد. 
كاهش وزن

ــش از 95  ــبز حاوي بي كدو س
ــت، كه آن را  درصد آب اس
به عنوان يكي از بهترين 
ــرادي  ــراي اف ــا ب غذاه
ــد، مطرح  ــه رژيم دارن ك

مى كند.  
ــبز همچنين حاوي  كدو س
كالري كمي است، به طوري 
كه هر 100 گرم آن 
ــدود 25  فقط ح

كالري دارد. 
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خـواص مفيـد كــدو سبـز

اخير نشان داده است كه عصاره ي كدو سبز به تخفيف عالئم 
ــتات كمك مى كند؛ همانطور كه  بزرگي خوش خيم پروس
مى دانيد بزرگي خوش خيم پروستات منجر به مشكالتي در 
عملكرد دستگاه ادراري و جنسي مى شود؛ فيتونوترينت هاى 
موجود در كدو سبز عامل اين تسكين هستند. مس موجود 
ــبزي به كاهش عالئم دردناك آرتريت روماتوئيد  در اين س

ــاوي تركيبات  ــبز ح ــاد وجود دارد كه كدو س اين اعتق
ــت. آنتي اكسيدان هاى  ــيار خوبي اس ضد پيري بس

ــه و  ــت حافظ ــب تقوي ــود در آن موج موج
ــته به سن به ميزان  كاهش مشكالت وابس

ــق تحقيق  ــود. بر طب  درصد مى ش
ــگاه راش در  ــط دانش ــده توس انجام ش
 در تركيب 

ــذب   ج
آنتي اكسيدن هاى محلول در چربي را تقويت 

ــازي موثر سلول هاى مغزي  مى كند و به بازس

ديگر فوايد
ــبز  عالوه بر خواص متعدد و مفيد كدو س

ــش از 95 ــبز حاوي بي ــش از 95كدو س ــبز حاوي بي 95كدو س
ــت، كه آن را  درصد آب اس
به عنوان يكي از بهترين 
ــرادي  ــراي اف ــا ب غذاه
ــد، مطرح  ــه رژيم دارن ك

مى كند.  
ــبز همچنين حاوي  كدو س
كالري كمي است، به طوري 
كه هر 100 گرم آن 
ــدود 25 ــدود 25فقط ح 25فقط ح

كالري دارد. 
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ــت بردن در بافت طبيعى بدن است كه  درد ناشى از جراحى و كشيدن دندان به دليل دس
ــى موضعى كنترل خواهد شد. اين  هنگام جراحى يا كشيدن دندان با استفاده از بى حس
ــته شدن  درد، پس از جراحى به دليل تالش بدن براى ترميم جاى خالى موجود و نيز بس
حفره باقى مانده ادامه مى يابد.پس از اينكه كار دندان پزشك با دندان شما تمام شد به شما 

راهنمايى هايى خواهد كرد كه براى كاهش درد و خونريزى بسيار مفيد است.
توصيه هاى دندان پزشكى براى بعد از كشيدن دندان :

ــدان ها رامحكم  ــده درمحل زخم، بين دن ــتريل قرار داده ش ــاعت گازاس  تا يك س
فشار دهيد.

ــود.  ــويد و تف نكنيد. تف كردن باعث خونريزى مى ش ــاعت دهان را نش  تا چند س
بهتر است آب دهان قورت داده شود، هر چند كمى خونى باشد.

 دهان بسته باشد و زياد صحبت نكنيد.
 يك ساعت بعد از كشيدن دندان، بستنى بخوريد.

 تا چند ساعت غذاهاى سفت يا مايعات داغ نخوريد.
ــى از  ــتفاده نكنيد. مكش ناش ــيدن مايعات از نى اس ــاعت براى نوش  به مدت 24 س

استفاده از نى ممكن است، باعث شروع مجدد خونريزى شود.

 اگر بعد از يك ساعت، خونريزى ادامه پيدا كرد و يا مجددا شروع شد، يك گاز استريل 
ــا روى هم،  ــردن دندان ه ــم بگذاريد و با فش ــوب را در محل زخ ــه اى مرط يا چاى كيس

حدود نيم ساعت ديگر آن را نگه داريد.
ــتريل از روى زخم  ــتن گاز اس ــكن درد را بعد از برداش ــزوم داروى مس  در صورت ل

مصرف كنيد.
ــاير دندان ها بايد از سر گرفته شود.  ــواك زدن س  از فرداى روز كشيدن دندان، مس
البته تا چند روز ناحيه زخم حاصل از كشيدن دندان را بايد با ماليمت تميز كرد. همچنين 
ــول كلرهگزيدين  ــردن آب نمك يا محل ــويه ك ــدان، دهان ش ــيدن دن از فرداى روز كش
(روزى دو بار به مدت يك هفته) براى جلوگيرى ازعفونت وكمك به بهبود زخم مفيد است.

 پس از انجام جراحى هاى ناحيه دهان و لثه، الزم است بيمار عالوه بر موارد باال، نكات زير 
را نيز مد نظر داشته باشد:

 بعد از اتمام بى حسى، درد مختصرى در ناحيه جراحى شروع مى شود كه براى رفع آن 
بايد داروهاى تجويزشده توسط دندانپزشك را به موقع مصرف كنيد.

ــيدنى داغ مصرف كنيد.  ــاعت پس از جراحى نبايد غذاهاى سفت يا نوش  تا چند س
همين طور عاقالنه است از غذاهاى پر ادويه يا آب ميوه هاى ترش استفاده نشود. به جاى آن 
بهتر است در چند ساعت اول شير سرد مصرف شود كه هم حجم مايعات بدن را باال مى برد 
ــت. همچنين مصرف نوشيدنى هاى سرد و غذاهايى  و هم در ترميم زخم كمك كننده اس

مانند سوپ مفيد است.
 تورم در ناحيه جراحى شده تاسه روز طبيعى است و بعد از شدت آن كاسته مى شود.

ــت با نظر پزشك معالج، مصرف  در صورت ادامه تورم يا همراه شدن آن با درد، ممكن اس
آنتى بيوتيك الزم شود.

ــات يخ را در  ــرل تورم، مى توانيد قطع ــاعت اول بعد از جراحى، براى كنت  در 24 س
ــورت در ناحيه جراحى  ــت ص ــاوب بر روى پوس ــه فريزر قرار داده و به صورت متن كيس

قرار دهيد.
 آب دهان تا چند ساعت بعد از جراحى كمى آغشته به خون است. اين موضوع به دليل 

نشت كمى خون از موضع جراحى است و جاى نگرانى نيست.
 براى جلوگيرى از خونريزى و كاهش تورم، در هنگام استراحت يا خواب بعد از جراحى 

بهتر است با استفاده از دو بالش، سر خود را باالتر از بقيه بدن قرار دهيد.
ــس از جراحى  ــد روز پ ــا چن ــنگين را بايد ت ــا ورزش س ــى ي ــديد بدن ــت ش  فعالي

به تعويق انداخت.
ــود. مطالعات علمى  ــيگارمصرف ش  تا چند روز بعد از جراحى به هيچ وجه نبايد س
ــدت بيمارى هاى لثه است و  ــيگار يك عامل مهم در افزايش ش ــيدن س ــان داده كش نش
ــى و افزايش احتمال عود بيمارى  مصرف آن باعث تاثير منفى بر نتايج درمان هاى جراح

مى شود.
 خمير جراحى قرار داده شده در محل، پس از چند ساعت سفت مى شود و به عنوان 

پانسمان جهت محافظت ناحيه جراحى و بخيه از آسيب هاى احتمالى عمل مى كند.
ــه محل جراحى  ــمان و بخي ــد از جراحى، بايد براى خارج كردن پانس  يك هفته بع

به دندانپزشك مراجعه كرد.

زبان خوراكى هادريچه

بعد از كشيدن دندان چه بايد كرد؟

حقه هايى كه به كاهش وزن
 كمك مى كنند
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داستان تاريخى

ستارخان ، سردار مقاومت آذربايجان و جنبش مشروطيت در جايى 
نوشته است:

ــى ريختم،  ــك م ــون اگر اش ــى كنم چ ــت گريه نم ــچ وق من هي
ــت مى خورد و اگر آذربايجان شكست مى خورد،  آذربايجان شكس

ايران زمين مى خورد...
ــك روز  ــم در ي ــار آن ه ــروطه دو ب ــان مش ــا در جري ام

اشك ريختم.
حدود 9 ماه بود تحت فشار بوديم، بدون غذا،بدون لباس...

از قرارگاه آمدم بيرون...
چشمم به زنى افتاد با بچه اى در بغلش...
 ديدم كه بچه از بغل مادرش پايين آمد. 

ــه  ــف را از ريش ــه علف؛ عل ــرف بوت ــت به ط ــت وپا رف ــار دس چه
ــه ها را  ــاك ريش ــرد خ ــروع ك ــنگى ش ــدت گرس درآورد و از ش

خوردن.... 
ــى دهد  ــن فحش م ــه م ــه ب ــادر آن بچ ــم االن م ــود گفت ــا خ ب
ــن روز  ــه اي ــا را ب ــه م ــتارخان ك ــه س ــت ب ــد لعن ــى گوي و م

انداخته است.
اما... 

مادر كودك آمد، بچه اش را بغل كرد و گفت :
عيبى ندارد فرزندم

«خاك مى خوريم اما خاك نمى دهيم».
آنجا بود كه اشكم در آمد.

روزى كه اشك ستارخان درآمد
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دريچه

ــته كه به چشم خود ديده كه سربازان  هرودوت  در كتاب خود نوش
ــتن دارند؛ در حالى كه در همان موقع  ــواد خواندن و نوش ايرانى س
ــتند و حتى  ــواد خواندن و نوشتن نداش ــران يونانى، س بيشتر افس
لئونيداس  پادشاه كشور اسپارت كه جنگ او با 300 سرباز در تنگه 
ى  ترموپيل  در مقابل خشايار شاه اتفاق افتاد، فقط  مقدمات خواندن 
ــلط بخواند و بنويسد و و نوشتن را مى دانسته و نمى توانست با تس

در بين 300 سربازش حتى يك نفر هم سواد نداشته است.
ــى  ــاظ صنف ــردم ار لح ــان م ــران در دوره ى هخامنش در اي
ــدند، ولى نه مزاياى طبقاتى (از لحاظ  به چند طبقه تقسيم مى ش

مالى) و نه تبعيض درآموزش و پرورش.
ــتند همان طور كه بايد براى ادامه ى زندگانى   ايرانيان عقيده داش
كار كنند، براى خواندن متون مذهبى هم بايد خواندن و نوشتن را 

فرا بگيرند.
 يكى از داليل با سوادى ايرانيان حتى در پايان دوره ى هخامنشيان 
اين است كه در تمام خانه هاى ايران كتاب و به خصوص كتاب هاى 
مذهبى وجود داشته و اگر سواد نداشتند در خانه ى آنها كتاب يافت 

نمى شد (در حالى كه همه ى خانه ها كتاب داشتند).
ــط دين،  ــتن آن توس ــب دانس ــا واج ــتن ب ــواد داش ــع س  در واق
ــا نيز  ــرب ه ــه ع ــد از حمل ــه بع ــد ك ــان ش ــرت ايراني ــزو فط ج

از بين نرفت.
بعد از حمله ى عرب ها بعضى از مورخان سطحى گفتند كه اعراب 
سواد و كتاب خوانى و كتاب نويسى را به ايرانيان آموختند در صورتى 
ــده، كلمه ايرانى است و از  كه كلمه ى كتاب كه وارد زبان عربى ش

ريشه ى  «كتو»است.
ــتند و بعضى عرب ها  عرب ها كتاب نمى خواندند و كتاب نمى نوش

حتى در طول  عمر خود يك كتاب هم نديده بودند.
ــوى  ــوف فرانس ــناس و فيلس ــنده و لغت ش ــان  نويس ــت رن ارنس
مى گويد فرهنگ و ادب عرب از ايرانيان جان گرفت و اگر آنچه را كه 
ــد،  ــى اعراب ش ــران وارد زندگ ــگ و ادب اي ــيله ى فرهن ــه وس ب

از آنها منتزع كنيم، تنها عرب مى ماند و شتر او....
پروفسور كامرون مى نويسد:  اگر در ايران مبادرت به حفارى كنيم، 
بعيد نيست آثار و اسنادى به دست بيايد كه باعث حيرت جهانيان 
ــود، ايرانيان اولين معلم خط و الفبا در  ــود و به خصوص ثابت ش ش

جهان بوده اند.

ســــواد  ايرانيــــان

  در چنين روزى

تصويب اليحه كاپيتوالسيون توسط 
مجلس شوراي ملي 

(1343ش)

تصرف سرزمين تاريخي « بابِل»
توسط كــوروش هخامنشي 

(539 سال قبل از ميالد مسيح)

شهادت روحاني آگاه و مبارز انقالبي 
«شيخ محمد خياباني» در تبريز

(1338 ق)
ــنهاد آمريكا مبني بر اعطاي  ــداهللا َعلَم، به دستور شاه، پيش پس از آن كه كابينه اس
ــي در دولت  ــك اليحه قانون ــه صورت ي ــاع آمريكايي را ب ــه اتب ــت قضايي ب مصوني
ــه پر سر و صداي مجلس شوراي ملي  تصويب كرد، اين اليحه در نهايت در يك جلس
با نطق موافقين و مخالفين، برخالف راي باالي مخالفان، به تصويب رسيد. با تصويب 
ــا و معافيت هاي قضايي  ــاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت ه اين قانون، مستش
ــدند. تصويب اين اليحه در مطبوعات اعالم نشد، ولي پس از مدتي كه از  بهره مند ش
تصويب آن گذشت، حضرت امام خميني(ره) از آن مطلع شدند. با آگاهي امام از مفاد 
ــخنراني رسواگرانه اي،  ــان با درايت و دورانديشي خاص خود، در س اين مصوبه، ايش
ــه آن را لغو كند. ــتند ك ــاخته و از دولت خواس ــوم اين اليحه را مطرح س عواقب ش
اعالميه امام نيز در تيراژ بسيار زياد و در سطح گسترده اي با شيوه اي ابتكاري در يك 
زمان پخش شد. اين سخنراني امام در چهارم آبان 1343 و نيز صدور اعالميه توسط 
آن حضرت، به رژيم بسيارگران آمد و پس از چند روز در زمان دولت حسنعلي منصور، 
ــيزدهم آبان 1343 به تركيه تبعيد كردند. اين قانون خفت بار و  حضرت امام را در س

ننگين سرانجام با پيروزي انقالب اسالمي براي هميشه لغو شد.

كوروش هخامنشي، موسس سلسله پادشاهي هخامنشيان، از ساليان قبل، در ناحيه 
ــتان فعلي) دولت كوچكي  ــتر و حوالي رود كارون (در خوزس ــرق شوش انشان در ش
داشت و مي خواست همه آريايى هاي ايراني را با هم متحد سازد. از اين رو با مخالفان 
ــت و بر متصرفات خود افزود. كوروش پس از فتوحاتي در شرق  خود به جنگ برخاس
ايران و افزايش دادن حدود سرزمين ايران باستان، به فكر تسخير بابل قديم افتاد. در 
ــاه بابِل، پيش از آن با كوروش پيمان اتحاد بسته بود،  اين زمان، برخالف اينكه پادش
ــت. از آن طرف، در بابل فساد اخالق و ظلم و  اما كوروش اعتمادي به دوستي او نداش
ــيراني كه از ممالك اطراف گرفته بودند  ــت و مردم بابل به اس ستم، رواج فراوان داش
ظلم زيادي مي كردند. چون موجبات سقوط بابل از هر جهت فراهم بود، كوروش در 
بهار سال 539 قبل از ميالد از رود دجله گذشت و براي آنكه از سد بزرگي كه در شمال 
ــير فرات را تغيير  ــاخته بودند، بگذرد، فرمان داد تا مس بابل بين رود دجله و فرات س
دادند و از آن عبور كردند. كوروش پس از آن به سوي بابِل تاخت و پس از جنگي كوتاه، 
ــيزدهم اكتبر 539 ق.م به تصرف خود درآورد. كوروش سپس با  ــهر را در س اين ش

جالل و شكوه وارد بابل شد و فرداي آن روز، در همان شهر تاج گذاري كرد.

ــال 1297ق در خامنه از توابع شبستر به دنيا آمد.گرايش  شيخ محمد خياباني در س
ــيخ محمد مدارج علمي را  روحي به فراگيري علم او را به سلك روحانيت در آورد. ش
به سرعت پيمود. در محاصره ي تبريز، وي از اركان فكري و رهبري مردم بود و با لباس 
روحانيت و تفنگ بر دوش در سنگرها به دفاع از شهر و ناموس و حيثيت مردم مسلمان 
ــپاه متجاوز عين الدوله صدراعظم قاجار پرداخت. پس از خلع محمدعلي  در مقابل س
شاه از حكومت، از طرف مردم تبريز به مجلس شوراي ملي راه يافت. از جمله كارهاي 
ــاز او عليه اولتيماتوم  ــجاعانه و كارس ــان خياباني در مجلس دوم، اعتراض ش درخش
استعماري دولت تزاري روس بود. اوضاع نابسامان ايران و اخراج نمايندگان آذربايجان 
از مجلس شوراي ملي، شيخ محمد خياباني را به تشكيل مجلس محلي و قيام مردمي 
ــاخت. در اين قيام تبريز از لوث حضور  فرا خواند و در 16 رجب 1338 آن را علني س
خائنان و بيگانگان مزدور پاك شد و زمام امور به دست خياباني و يارانش افتاد. سرانجام 
ــت، هواداران و ياران خياباني  ــلطنه كه چهره اي موجه و ملي داش با خيانت مخبرالس
به قتل رسيده و يا خلع سالح شدند. در نهايت بر اثر خيانت برخي مزدوران، شيخ محمد 
خياباني در 29 ذي الحجه ي سال 1338 ق (22 شهريور 1299 ش) به شهادت رسيد.

ــن قلعه تجديد بنا  ــلجوقيان اي قلعه رودخان آرميده در دل جنگل در دوره س
شده و از پايگاه هاى مبارزاتى اسماعيليان بوده است. بر روى سردر ورودى آن

ــرى براى  ــا 921 هجرى قم ــال 918 ت ــت كه اين قلعه در س ــده اس  درج ش
سلطان حسام الدين اميردباج بن امير عالء الدين اسحق تجديد بنا شده است.

ــود.  ش ــى  م ــدارى  نگه ــت  رش ــه  گنجين ــوزه  م در  ــه  كتيب ــن  اي
ــلجوقى  ــه دوران س ــق ب ــى متعل ــه اى تاريخ ــام قلع ــان ن ــه رودخ قلع
ــت. اين  ــتان گيالن اس ــهر فومن در اس ــوب غربى ش ــرى جن در 20 كيلومت
ــرار دارد. ــتاى رودخان ق ــراز ارتفاعات روس ــاحت بر ف قلعه با 26، هكتار مس

ــت.  ــده اس ــول دارد و در آن پنج برج قرار گرفته ش ــه 1500 متر ط ديوار قلع
ــت و  ــده اس ــطح دريا واقع ش اين قلعه در ارتفاعى بين 665 تا 715 متر از س
در كنار آن رودخانه اى با همين نام جارى است. قلعه رودخان در20 كيلومترى 
جنوب شرقى فومن از دهستان گوراب پس، در بخش مركزى شهرستان فومن 

قرار دارد.
ــه از  ــرار دارد ك ــام ق ــن ن ــه همي ــه اى ب ــه، رودخان ــت قلع ــمت راس در س
ــت.  ــمال در جريان اس ــه و آب آن از جنوب به ش ــمه گرفت ارتفاعات سرچش
ــتن از  ــهر فومن، پس از گذش ــد از عبور از ش ــدن قلعه بع عالقه مندان به دي
ــياه كش، گوراب پس،  ــت رودخان، س ــت، كر و محله، گش ــتاهاى گش روس
ــتن  ــيده و پس از گذش ــتاى قلعه رودخان رس ــعيدآباد به روس ــكام و س ملس
ــارك جنگلى  ــى وارد اراضى پ ــر جاده خاك ــه كيلومت از حيدرآالت و طى س
ــل قلعه را از  ــرى صعود تا مح ــير 5/1 كيلومت ــده و بايد مس قلعه رودخان ش
ــان از دو بخش  ــت، قلعه رودخ ــور كنند. گفتنى اس ــده، عب راه پله احداث ش
ــاه قلعه در دو طبقه و از آجر ساخته  ــمت ارگ يا ش ــت، قس ــده اس تشكيل ش
ــت، قلعه كال داراى دو قراول خانه  ــمت غربى اين بنا واقع اس ــده كه در قس ش

است.

در ورودى يا دروازه قلعه شمالى است و در دو طرف آن دو برج توپر بسيار عظيم 
ساخته شده است و بر باالى دروازه اصلى، كتيبه اى نصب شده بود كه اين كتيبه 
ــود. برخى از ساكنين منطقه به  در حال حاضر در موزه رشت نگهدارى مى ش
ــد. آنها در باور خود،  ــايعه باور دارند كه اين قلعه را «جن ها» بنا كرده ان اين ش

ــد، نمى تواند  ــده باش ــط آدميزاد بنا ش ــد، هيچ بنايى كه توس اظهار مى دارن
اينقدر دوام بياورد.

بر اساس تحقيقات انجام شده، اين دژ عظيم كه به قلعه روخان (رودخان) موسوم 
است، طى وقايع و رويدادهايى كه پس از دوره ساسانى به وقوع پيوست، تخريب 
شد، اما در قرن 5 و 6 هجرى قمرى و در زمان حكومت سلجوقيان تجديد بنا شد 

و به همين جهت در شمار قالع اسماعيليه مشهور است. 
ــتاى قلعه رودخان تا قلعه رودخان طبيعت بسيار زيبا و چشم اندازهاى  از روس
ــير  ــه هر بيننده اى را به خود جلب مى كند. در مس زيادى وجود دارد كه توج
ــمان قد علم كرده و نور  صعود به قلعه درختانى با قدمت طوالنى به سمت آس
ــان مى شود:  ــاخه هاى اين درختان به پايين مى ريزد. خاطرنش از البه الى ش
ــد و  ــمه آبى كه منبع اصلى آب قلعه بود، در حياط قلعه ديده مى ش قبال چش
معروف است كه اين آب را از ييالق زردخونى آورده اند. اين چشمه پس از زلزله 
ــيله ميراث فرهنگى گيالن احيا  ــك؛ اما بعدها به وس سال 1369 گيالن خش

شده است.
ــت كه در قسمت شرقى قلعه  ــمت نظامى يا قورخانه اس قسمت دوم قلعه، قس

رودخان قرار دارد.
ــاق هاى  ــرد ط ــان كارب ــه رودخ ــارى قلع ــه در معم ــب توج ــوه جال از وج
ــنگ چينى  ــركارى و س ــاى آج ــف آن و نيز طرح ه ــواع مختل ــى و ان جناغ
ــت،با توجه  ــازندگان آن دارد.گفتنى اس ــر س ــت نظ ــان از دق ــت كه نش اس
ــاى ــم بن ــگاه مه ــت و جاي ــه اهمي ــالن ب ــگرى گي ــروه گردش ــژه كار گ وي

ــتان،  ــگرى در اس ــه آن در ايجاد يك قطب بزرگ گردش قلعه رودخان و نقش
ــالن زمينه حضور  ــى گي ــاى اداره كل ميراث فرهنگ ــت ه ــا فعالي همزمان ب
ــان  ــه رودخ ــى قلع ــارك جنگل ــى در پ ــش خصوص ــذارى بخ ــرمايه گ و س

فراهم شده است.

قلعـه رودخــان

ــروطه خواهى  ــتار خان از سرداران جنبش مش س
ايران، و ملقب به سردار ملى است. وى در مقاومت 

تبريز، جانفشانى هاى بسيارى كرد.
مقدمه

ــن  ــاج حس ــر ح ــومين پس ــى س ــتار قره داغ س
ــال 1285 ق ( 1868 ميالدى)  ــى در س قره داغ
ــره داغ آذربايجان بود  ــى ق ــد. او از اهال به دنيا آم
ــاه  ــم محمد على ش ــون عظي ــه در مقابل قش ك
ــوراى ملى  ــس ش ــتن مجل ــوپ بس ــس از به ت پ
ــتگير كردن  ــرد و دس ــى آن كه براى ط و تعطيل
ــان  ــه آذربايج ــز ب ــان تبري ــروطه خواه مش
ــاى  ــرد و بن ــتادگى ك ــود ايس ــده ب ــيل ش گس
ــد اردوى  ــر ض ــردم را ب ــذارد. وى م ــت گ مقاوم
ــرى آن را  ــود رهب ــد و خ ن ــى فراخوا دولت
ــاير مجاهدين  ــراه س ــه هم ــت و ب ــر عهده گرف ب
ــال در برابر  ــدت يك س ــاالر ملى م و باقرخان س
ــت  ــرد و نگذاش ــتادگى ك ــى ايس ــواى دولت ق
ــت طرفداران محمد على شاه  ــهر تبريز به دس ش
ــار و اعتراض  ــاهان قاج ــالف او با ش ــد. اخت بيفت
ــى اش  ــان كودك ــان، به زم ــتم آن ــم و س ــه ظل ب
ــت. او و دو برادر بزرگ ترش اسماعيل و  بر مى گش
ــب  غفار از كودكى عالقه وافرى به تيراندازى و اس
سوارى داشتند، اما اسماعيل فرزند ارشد خانواده 
در اين امر پيشى گرفته بود و شب و روزش به اسب 
تازى، تيراندازى و نشست و برخاست با خوانين و 
بزرگان سپرى مى شد، سرانجام او در پى اعتراض به 
ــتگير و محكوم به اعدام شد. اين  حاكم وقت، دس
امر كينه اى در دل ستار ايجاد كرد و نسبت به ظلم 

درباريان و حكام قاجارى خشمگين شد.
جوانى

ــان  لوطي ــه  جرگ ــه  ب ــى  ن جوا در  ــتار  س
ــه اميرخيز  ــوت) محل ــل فت ــردان، يا اه (جوانم
ــى كه  ــاب در حال ــن ب ــد و در همي ــز درآم تبري
ــش  ــات زحمتك ــوق طبق از حق ــاع  دف ــه  ب
بر مى خاست با مامورين محمدعلى شاه درافتاد و 
به ناچار از شهر گريخت و مدتى به راهزنى مشغول 
ــد، اما از ثروتمندان مى گرفت و به فقرا مى داد.  ش
ــهر  ــپس با ميانجيگرى پاره اى از بزرگان به ش س
ــتى و امانتدارى  ــه درس ــون در جوانى ب آمد و چ
ــت به همين دليل مالكان  ــهرت داش در تبريز ش
ــپردند.  ــه او مى س ــود را ب ــت از امالك خ حفاظ
او هيچ گاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن 
ــت، اما هوش آميخته به شجاعتش و مهارت  نداش
در فنون جنگى و اعتقادات مذهبى و وطن دوستى 

اش، او را در صف فرهيختگان عصر قرار مى داد.
مقاومت

ــادى االول  ــاه از 20 جم ــازده م ــدت ي او در م

ــى 1327 ق  ــع الثان ــتم ربي ــا هش 1326 ق ت
ــه و قفقازى ها  ــز و ارامن ــرى مجاهدين تبري رهب
ــديد و  ــت ش ــت و مقاوم ــده داش ــر عه را ب
ــى و پنج  ــاى اهالى تبريز در مقابل س طاقت فرس
ــا راهنمايى و  ــون دولتى، ب الى چهل هزار نفر قش
ــهرت  ــت؛ به طورى كه ش ــت او انجام گرف رهبري
ــيد و در  ــور رس ــاى كش ــارج از مرزه ــه خ او ب
ــر روز نام او  ــى و امريكايى ه ــد اروپاي غالب جراي
ــد و درباره مقاومت هاى  با خط درشت ذكر مى ش

سرسختانه وى مطالبى انتشار مى يافت.
ــيه  ــواى روس ــز ق ــره تبري ــر كار محاص در اواخ
ــوى تبريز آمد و  ــت انگليس به س ــا موافقت دول ب
ــا ديدن قواى  ــواى دولتى ب ــا را باز كرد. ق راه جلف
ــره تبريز پايان  ــت و محاص روس به تهران بازگش
ــت از دولت  ــتارخان حاضر به اطاع گرفت، اما س
ــى 1327 ق  ــد و در اواخر جمادى الثان روس نش
ــا همراهانش  ــه 1909 م) به ناچار ب (اواخر ماه م
ــز پناهنده  ــى در تبري ــه عثمان ــول خان ــه قنس ب
ــتارخان  ــت كه س ــر شده اس ــع ذك ــد. در مناب ش
ــت  ــول روس (پاختيانوف) كه مى خواس به كنس
ــر در خانه  ــه س ــول خانه خود ب ــى از كنس بيرق
ــت روس  ــار دول ــد و او را در زينه ــتارخان زن س
ــول،  كنس ــرال  «ژن ــت:  گف ــد،  ده ــرار  ق
ــه زير بيرق دولت  من مى خواهم كه هفت دولت ب

ايران بيايند؛ من زير بيرق بيگانه نمى روم».
ــهر  ــواى روس مردم ش ــينى ق ــس از عقب نش پ
ــتبد  ــتارخان در برابر حاكم مس ــرى س ــه رهب ب
ــد و او را از  ــم كردن ــد عل ــان ق ــم خ ــز رحي تبري
ــتارخان  ــا اندكى بعد س ــد، ام ــهر بيرون راندن ش
ــار دولت روس، دعوت تلگرافىِ  آخوند  در زير فش
ــى از مليون  ــانى و جمع ــم خراس مالمحمدكاظ
ــوى تهران  ــردار ملى به س را پذيرفت و با لقب س
ــفر باقرخان ساالر ملى نيز  حركت كرد. در اين س

همراه او بود.
ــدام  ق ا ــن  ي ا از  ــروطه  مش ــت  دول ــدف  ه
ــتارخان و باقرخان  ــل از س ــه تجلي ــه بهان ــه ب ك
ــرل آذربايجان  ــع كنت ــه بود در واق صورت گرفت
ــود. روز  ــز ب ــن تبري ــالح مجاهدي ــع س و خل
ــب  ــال 1328 ق در ش ــع االول س ــنبه 7 ربي ش
ــردم و  ــادى از م ــت زي ــوروز، جمعي ــد ن عي
ــى براى  ــان ارمن ــه يپرم خ ــهر از جمل رجال ش
ــدند و  ــع ش ــان جم ــتارخان و باقرخ ــا س وداع ب
ــزل خود  ــت از من ــه جمعي ــان هلهل ــان درمي آن
ــت كردند.  ــوى تهران حرك ــرون آمدند و به س بي
ــان،  ــه، زنج ــهرهاى ميان ــز در ش ــن راه ني در بي

ــكوهى از اين  ــتقبال باش ــرج، اس ــن و ك قزوي
ــل آمد و  ــتين آزادى به عم ــد راس دو مجاه

ــهر براى استقبال  هنگام ورود به تهران نيمى از ش
ــاى پذيرايى  ــير چادره ــتافتند و در طول مس ش
ــاق نصرت هاى  ــات، و ط ــواع تزيين ــته با ان آراس
ــاى  ــگ و قالى ه ــاى رنگارن ــا و چلچراغ ه زيب
ــر خيابان هاى  ــتردند. در سرتاس گران قيمت گس
ــتارخان  ــاد س ــده ب ــاى زن ــهر، تابلوه ورودى ش
ــد.  ــاهده مى ش ــان مش ــاد باقرخ ــده ب و زن
ــود.  ــرور ب ــن و س ــر جش ــران آن روز سرتاس ته
ــى  ــار مفصل ــرف ناه ــس از ص ــتارخان پ س
ــران  ــم ته ــاى مقي ــادر آذربايجانى ه ــه در چ ك
ــى كه  ــوى محل ــود به س ــده ب ــدارك ديده ش ت
ــار  ــب اختي ــزل صاح ــش در من ــراى اقامت ب
ــى)  كنون ــعدى  س ــان  خياب در  ــى  (محل
ــدت  ــت. او م ــد، رف ــه بودن ــر گرفت در نظ
ــل وجود  ــود، اما به دلي ــان دولت ب يك ماه مهم
ــاغ اتابك  ــت، محل ب ــا دول ــى ج ــربازان و كم س
(محل فعلى سفارت روسيه) را به اسكان ستارخان 
و يارانش و محل عشرت آباد را به باقرخان و يارانش 
ــه نيروهاى  ــس از چند روزى ك اختصاص داد. پ
ــكان  ــده اس ــرف در محل هاى تعيين ش هر دو ط
يافتند، مجلس طرحى را تصويب كرد كه به موجب 

ــارزان غيرنظامى از  ــدان و مب آن تمامى مجاه
ــت  ــتارخان و خود او مى بايس جمله افراد س

ــد.  ــل دهن ــود را تحوي ــالح هاى خ س
اين تصميم به دليل بروز حوادث ناگوار 

و ترور مرحوم سيد عبداهللا بهبهانى 
ــى محمدخان تربيت  و ميرزاعل

ـــــروطــه  ـــــران مش از س
ــود؛  ـــــده بـ ــه ش گرفتــ
ــتارخان  س ــاران  ي ــا  م ا
ــر  ــن ام ي ــن ا از پذيرفت
ــد.  كردن ــوددارى  خ
به تدريج مجاهدين ديگرى 

كه با اين طرح مخالف بودند 
ــتارخان و يارانش  به س
ــن امر  ــتند و اي پيوس
ــراس دولت  موجب ه
ــردار  ــد. س مركزى ش
ــتارخان  ــعد به س اس

ــام داد كه  پيغ

ــد  ــس خوردي ــه در مجل ــوگندى ك ــه س «ب
ــدم خلع  ــم ع ــب وخي ــيد و از عواق ــادار باش وف
ــاران  ــاز ي ــا ب ــد»؛ ام ــى بپرهيزي ــالح عموم س
ــالح ن س ــل  تحوي ــه  ب ــى  راض ــتارخان  س

شدند.
مرگ

ق   1328 ــعبان  ش اول  ــر  بعدازظه
قــــواى دولتى، كه جمعا سه هزار نفر مى شدند 

ــى يپرم  به فرمانده
خان، يار قديمى 

ستارخان در 
ــز و  تبريـــ
ــس  ييـــ ر

ــه  نظميـ
ــت،  قــــ و
باغ اتابك را 
ه  ــر صــ محا
ــد  كـــــردن
ــس از  و پــ

ــاغ صورت  ــوم نظاميان به ب ــام، هج ــار پيغ چندب
ــى و مجاهدين  ــن قواى دولت گــرفت و جنگ بي

آغاز شد. 
ــراده توپ و  ــواى دولتى از چند ع در اين جنگ ق
ــتفاده كردند و به  ــصت تير اس پانصد مسلسل ش
ــاعت 300 نفر از افراد حاضر در باغ  فاصله چهار س
ــام را  ــت ب ــتارخان راه پش ــدند. س ــته ش كش
ــا در يكى از  ــير پله ه ــت، اما در مس در پيش گرف
ــش اصابت  ــه پاي ــرى ب ــارت تي ــاى عم راهروه
ــت نبود.  ــه حرك ــادر ب ــد و ق ــروح ش كرد و مج
ــتگير كردند،  ــى او را دس ــواى دولت اندكى بعد ق
ــالح  ــع س ــه خل ــار ب ــش ناچ ــود و اتباع و خ

شدند .
ــد و  ــين ش ــتارخان، خانه نش بعد از اين وقايع، س
ــاى او تمام  ــداواى پ ــراى م ــاذق ب ــكان ح پزش
ــه جايى  ــا معالجات ب ــد؛ ام ــود را كردن تالش خ
ــه 1332 هـ. ق  ــيد و در تاريخ 28 ذى الحج نرس
ــر 1914 م)  ــان 1293 ش / 16 نوامب ( 25 آب
ــاغ  ــت و در ب ــى را وداع گف ــران دار فان در ته
ــرت  ــه حض ــوار بقع ــى در ج طوط
ــهررى  ــنى در ش عبدالعظيم حس
ــزار  ــزاران ه ــه ه ــى ك درحال
ــا  ــى ب ــى و تهران آذربايجان
چشمانى گريان جنازه او 
ــييع مى كردند به  را تش

خاك سپرده شد. 
او هنگام فوت حدود 

53 سال داشت.

ــد و درباره مقاومت هاى  با خط درشت ذكر مى ش

ــيه  ــواى روس ــز ق ــره تبري ــر كار محاص در اواخ
ــوى تبريز آمد و  ــت انگليس به س ــا موافقت دول ب
ــا ديدن قواى  ــواى دولتى ب ــا را باز كرد. ق راه جلف
ــره تبريز پايان  ــت و محاص روس به تهران بازگش
ــت از دولت  ــتارخان حاضر به اطاع گرفت، اما س
1327 ق 
ــا همراهانش   م) به ناچار ب
ــز پناهنده  ــى در تبري ــه عثمان ــول خان ــه قنس ب
ــتارخان  ــت كه س ــر شده اس ــع ذك ــد. در مناب ش
ــت  ــول روس (پاختيانوف) كه مى خواس به كنس
ــر در خانه  ــه س ــول خانه خود ب ــى از كنس بيرق
ــت روس  ــار دول ــد و او را در زينه ــتارخان زن س
ــول،  كنس ــرال  «ژن ــت:  گف ــد،  ده ــرار  ق
ــه زير بيرق دولت  من مى خواهم كه هفت دولت ب

ــهر  ــواى روس مردم ش ــينى ق ــس از عقب نش پ
ــتبد  ــتارخان در برابر حاكم مس ــرى س ــه رهب ب
ــد و او را از  ــم كردن ــد عل ــان ق ــم خ ــز رحي تبري
ــتارخان  ــا اندكى بعد س ــد، ام ــهر بيرون راندن ش
ــار دولت روس، دعوت تلگرافىِ  آخوند  در زير فش
ــى از مليون  ــانى و جمع ــم خراس مالمحمدكاظ
ــوى تهران  ــردار ملى به س را پذيرفت و با لقب س
ــفر باقرخان ساالر ملى نيز  حركت كرد. در اين س

ــدام  ق ا ــن  ي ا از  ــروطه  مش ــت  دول ــدف  ه
ــتارخان و باقرخان  ــل از س ــه تجلي ــه بهان ــه ب ك
ــرل آذربايجان  ــع كنت ــه بود در واق صورت گرفت
ــود. روز  ــز ب ــن تبري ــالح مجاهدي ــع س و خل
ــب   ق در ش
ــردم و  ــادى از م ــت زي ــوروز، جمعي ــد ن عي
ــى براى  ــان ارمن ــه يپرم خ ــهر از جمل رجال ش
ــدند و  ــع ش ــان جم ــتارخان و باقرخ ــا س وداع ب
ــزل خود  ــت از من ــه جمعي ــان هلهل ــان درمي آن
ــت كردند.  ــوى تهران حرك ــرون آمدند و به س بي
ــان،  ــه، زنج ــهرهاى ميان ــز در ش ــن راه ني در بي

ــكوهى از اين  ــتقبال باش ــرج، اس ــن و ك قزوي
ــل آمد و  ــتين آزادى به عم ــد راس دو مجاه

ــى  ــار مفصل ــرف ناه ــس از ص ــتارخان پ س
ــران  ــم ته ــاى مقي ــادر آذربايجانى ه ــه در چ ك
ــى كه  ــوى محل ــود به س ــده ب ــدارك ديده ش ت
ــار  ــب اختي ــزل صاح ــش در من ــراى اقامت ب
ــى)  كنون ــعدى  س ــان  خياب در  ــى  (محل
ــدت  ــت. او م ــد، رف ــه بودن ــر گرفت در نظ
ــل وجود  ــود، اما به دلي ــان دولت ب يك ماه مهم
ــاغ اتابك  ــت، محل ب ــا دول ــى ج ــربازان و كم س
(محل فعلى سفارت روسيه) را به اسكان ستارخان 
و يارانش و محل عشرت آباد را به باقرخان و يارانش 
ــه نيروهاى  ــس از چند روزى ك اختصاص داد. پ
ــكان  ــده اس ــرف در محل هاى تعيين ش هر دو ط
يافتند، مجلس طرحى را تصويب كرد كه به موجب 

ــارزان غيرنظامى از  ــدان و مب آن تمامى مجاه
ــت  ــتارخان و خود او مى بايس جمله افراد س

ــد.  ــل دهن ــود را تحوي ــالح هاى خ س
اين تصميم به دليل بروز حوادث ناگوار 

و ترور مرحوم سيد عبداهللا بهبهانى 
ــى محمدخان تربيت  و ميرزاعل

ـــــروطــه  ـــــران مش از س
ــود؛  ـــــده بـ ــه ش گرفتــ
ــتارخان  س ــاران  ي ــا  م ا
ــر  ــن ام ي ــن ا از پذيرفت
ــد.  كردن ــوددارى  خ
به تدريج مجاهدين ديگرى 

كه با اين طرح مخالف بودند 
ــتارخان و يارانش  به س
ــن امر  ــتند و اي پيوس
ــراس دولت  موجب ه
ــردار  ــد. س مركزى ش
ــتارخان  ــعد به س اس

ــام داد كه  پيغ

ــى يپرم  به فرمانده
خان، يار قديمى 

ستارخان در 
ــز و  تبريـــ
ــس  ييـــ ر

ــه  نظميـ
ــت،  قــــ و
باغ اتابك را 
ه  ــر صــ محا
ــد  كـــــردن
ــس از  و پــ

ــش اصابت  ــه پاي ــرى ب ــارت تي ــاى عم راهروه
ــت نبود.  ــه حرك ــادر ب ــد و ق ــروح ش كرد و مج
ــتگير كردند،  ــى او را دس ــواى دولت اندكى بعد ق
ــالح  ــع س ــه خل ــار ب ــش ناچ ــود و اتباع و خ

شدند .
ــد و  ــين ش ــتارخان، خانه نش بعد از اين وقايع، س
ــاى او تمام  ــداواى پ ــراى م ــاذق ب ــكان ح پزش
ــه جايى  ــا معالجات ب ــد؛ ام ــود را كردن تالش خ
ــه 1332 هـ. ق  ــه 1332 ذى الحج 1332 ذى الحج ــيد و در تاريخ 28 ــيد و در تاريخ 28نرس 28نرس
ــر 1914 م)  16 ش / 16 ش / 16 نوامب ــان 1293 ( 25 آب
ــاغ  ــت و در ب ــى را وداع گف ــران دار فان در ته
ــرت  ــه حض ــوار بقع ــى در ج طوط
ــهررى  ــنى در ش عبدالعظيم حس
ــزار  ــزاران ه ــه ه ــى ك درحال
ــا  ــى ب ــى و تهران آذربايجان
چشمانى گريان جنازه او 
ــييع مى كردند به  را تش

خاك سپرده شد. 
او هنگام فوت حدود 

53 سال داشت.

ستارخان؛   سردار ملى



خبر 
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ــزار هيات  ــش ه ــدود ش ــت: ح ــان گف ــى اصفه ــكل هاى مذهب ــوول تش مس
ــاى  ــال برنامه ه ــرم امس ــه در مح ــت دارندك ــان فعالي ــى در اصفه مذهب
ــالم   گرفته ايم.حجت االس ــر  نظ در  ــا  هيات ه ــن  اي ــراى  ب را  ــژه اى  وي
ــان اصفه ــى  مذهب ــكل هاى  تش ــاره  درب ــى  باباي ــن  ــلمين حس والمس
ــش هزار هيات مذهبى در اصفهان وجود دارد و در سال  ــت: حدود ش  اظهار داش
جارى و براى محرم امسال تغييرانى را در مجوز و نوع مجوز اين هيات ها داشته ايم و 
براى هيات هاى غيرفعال كه به تازگى تغييراتى را ايجاد كرده اند نيز تشكيل پرونده 
داده ايم.وى افزود: موضوع تكميل هيات امنا در هيات هاى مذهبى از اهميت بااليى 
برخوردار است و بر اساس آيين نامه تصويب شده هيات ها بايد در بدنه هيات خود 
مداح و روحانى مشخص، رابط فرهنگى، رابط قرآنى و مدير مسوول داشته باشند 
كه بر اساس آيين نامه مدير مسوول ها هيات ها بايد حداقل داراى مدرك ليسانس 
باشند.مسوول تشكل هاى مذهبى اصفهان درباره برنامه هاى در نظر گرفته شده براى 
تشكل هاى مذهبى خاطرنشان كرد: برنامه هاى بسيارى را قبل از شروع محرم براى 
هيات هاى مذهبى و توليت هيات ها در نظر گرفته شده است كه در هفته گذشته 
همايش بصيرتى و معرفتى برگزار شد كه اين همايش منطقه اى است و هر شب در 
يك منطقه برگزار مى شود.وى تصريح كرد: همايش ويژه روحانيون، همايش مبلغان 
هيات ها و همايش بصيرتى معرفتى متمركز كه براى همه مناطق در مكانى مشخص 
برگزار مى شود از جمله برنامه هايى است كه قبل از شروع محرم براى تشكل هاى 

مذهبى در نظر گرفته شده است.

دو رشته تحصيلى ژنتيك پزشكى در مقطع دكترا و تكنولوژى گردش خون در مقطع 
كارشناسى ارشد در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان راه اندازى شد.

ــكى اصفهان اعالم كرد: با استناد  به گزارش ايرنا، روابط عمومى دانشگاه علوم پزش
به راى صادره در دويست و چهل و هشتمين جلسه شوراى گسترش دانشگاه هاى 
علوم پزشكى با راه اندازى اين دو رشته موافقت شد. رشته ژنتيك پزشكى در مقطع 
دكترى تخصصى با پذيرش دانشجو براى يك دوره به صورت يكسال درميان و رشته 
تكنولوژى گردش خون مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته با پذيرش دانشجو براى 
يك دوره در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان راه اندازى شد.ژنتيك پزشكى شامل علم 
ژنتيك است كه به بررسى علل ژنتيكى ناهنجارى هاى ژنتيكى در انسان مى پردازد 
و با توصيف دقيق وضعيت و علت مولكولى آن سعى در ايجاد راهكارهاى جلوگيرى 

از بروز وضعيت، تشخيص قبل از تولد و حتى درمان آن دارد.
رشته تكنولوژى گردش خون (پرفيوژن) از رشته هاى جديد دانشگاهى است كه تا 
كنون به صورت تجربى و نيز در برخى از مراكز آموزشى به صورت دوره هاى كوتاه 
مدت آموزش داده مى شد و آموزش آن در مقطع كارشناسى ارشد از سال 92 آغاز شد. 
پرفيوژن (perfusion) به معناى برقرارى جريان خون اكسيژنه و انتقال آن با شرايط 
مطلوب به بافت ها و ارگان هاى حياتى بدن براى حفظ حيات و عملكرد طبيعى آنها 
 perfusionist) در حين اعمال جراحى قلب، ريه و عروق است و يك پرفيوژنيست
) عضو متخصص و آموزش ديده از تيم جراحى قلب است كه با به كارگيرى دستگاه 

قلب و ريه مصنوعى، فرايند فعاليت آنها را حمايت مى كند.
ــوان يكى از ــتى درمانى اصفهان به عن ــكى و خدمات بهداش ــگاه علوم پزش دانش
 دانشگاه هاى بزرگ دولتى استان و كشور حدود 13 هزار دانشجو و 600 عضو هيات 

علمى دارد.

مسوول تشكل هاى مذهبى اصفهان:

شش هزار هيات مذهبى در ايام محرم
 در اصفهان فعاليت مى كنند

 دو رشته جديد در دانشگاه 
علوم پزشكى اصفهان ايجاد شد

ــگرى ــم توسعه،گردش ــان طبق برنامه شش ــعه اصفه محور توس
ــان، گردشگرى زمانى به كام   تعريف شده؛ اما به اعتقاد كارشناس
ــعارها به رعايت الزامات آن  ــود كه فارغ از ش ــيرين مى ش همه ش
ــتن حدود 22 هزار اثر فرهنگى،  توجه شود. استان اصفهان با داش
ــتان هاى نخست كشور است و عالوه بر  تاريخى و طبيعى، جزء اس
آن در حوزه صنايع دستى نيز جايگاه بسيار مهمى دارد ؛ به طوريكه 
نزديك به يك سوم رشته هاى صنايع دستى شناخته شده جهان در 

اين استان است.
اصفهان داراى جاذبه هاى متنوعى در حوزه گردشگرى بوده و مقصد 
گردشگران زيادى اعم از داخلى و خارجى است كه محدوديت منابع 
آبى براى كشاورزى و همچنين اشباع صنايع و عوارضى كه بخش 
ــده تا همه فعاليت ها در اصفهان تا  صنعت به دنبال دارد سبب ش
سال 1400 حول محور گردشگرى حالل تعريف و برنامه ريزى شود 
و بيش از گذشته به اين صنعت پاك و درآمدزا، بها دهند. با اين حال 
هنوز طرح جامع مشخص و كاربردى به عنوان سند باالدستى براى 
ــرمنزل مقصود  ــت تا اين حوزه را به س اين حوزه تدوين نشده اس

هدايت كند.
ــابق ميراث فرهنگى، صنايع دستى  ــن مصلحى مديركل س محس
ــال  ــتان اصفهان، بابيان اينكه ما بيش از 50 س ــگرى اس و گردش
ــگرى كاركرده ايم و هنوز هم  ــرح و برنامه در حوزه گردش بدون ط
ــده طرح هاى جامع  ــت: در دولت هاى قبل عم انجام مى دهيم گف

گردشگرى ما توسط مشاوران شهرسازى تهيه شده و براى بيش از 
15 استان كشور طرح جامعه گردشگرى به عنوان يك سند جامع 
ــده چون به صورت  ــده؛  ولى تاكنون اجرايى نش ــته و تهيه ش نوش

تخصصى تهيه نشده است.
اين در حالى است كه فريدون الهيارى، مديركل ميراث فرهنگى، 
ــتان اصفهان، با اشاره به اينكه طرح  صنايع دستى و گردشگرى اس
ــور در حال تدوين بوده و طرح جامع  جامع توسعه گردشگرى كش
ــده است مى گويد:  ــتان اصفهان نيز در آن ديده ش گردشگرى اس
درگذشته مطالعاتى در حوزه گردشگرى استان اصفهان انجام شده 
ــط متخصصان  ــت؛  ولى ارزيابى نكرده ام كه اين مطالعات توس اس
ــان حوزه شهرسازى؛  ــده و يا كارشناس حوزه گردشگرى انجام ش
اما اين مطالعات حتماً به بازنگرى نياز دارد چون امروزه مطالعات 
ــد و علت اينكه  ــرايط و كاربردهاى روز باش بايستى متناسب با ش
بسيارى از مطالعاتى كه درگذشته در حوزه هاى مختلف انجام شده، 
ــى توصيفى از  ــت كه بيشتر يك بررس اجرايى نشده اين بوده اس
شرايط موجود بوده است بدون اينكه راهكارهاى مناسبى ارائه شود.
در حال حاضر در اين استان بسيارى از مسووالن مشكالت استان 
براى گردشگران خارجى را كمبود هتل هاى چهار و يا پنج ستاره 
مى دانند و تمام همت و تالش خود را صرف ساختن هتل معطوف 
كرده اند؛ چراكه معتقدند با روند افزايشى گردشگران خارجى، در 
آينده با كمبود مكان اقامتى براى گردشگران مواجه خواهيم شد؛ 

ــهرى همچون اصفهان كه  ــتى الزامات گردشگرى و ش اما به راس
ــت فقط و فقط به ساختن هتل بايد  مقصد گردشگران زيادى اس

خالصه شود؟
ــى از الزامات  ــده دارد: اگرچه يك ــوص عقي ــى در اين خص مصلح
ــت اما سوال هاى اساسى يك  گردشگرى در حوزه اقامت، هتل اس
گردشگر در مقصد ازجمله امكانات اقامت، پذيرايى، اطالع رسانى و 

جاذبه هاى گردشگرى بايد پاسخ داده شود.
ــگرى بالقوه فراوانى  وى افزود: در شهر اصفهان جاذبه هاى گردش
ــوند و  وجود دارد كه اين ها بايد از بالقوه بودن به بالفعل تبديل ش
ــن آثار را از نزديك  ــگران اي فرصت و انگيزه اى ايجاد كند تا گردش

مشاهده كنند.
ــجد  ــهر اصفهان به غيراز ميدان امام (ره)، مس به گفته وى، در ش
جامع، باغ چهل ستون و پل هاى تاريخى كه روى رودخانه زاينده رود 
بناشده است، جاذبه هاى گردشگرى فراوان ديگرى وجود دارد كه 

بايد به بالفعل تبديل شوند.
ــرويس هاى  ــگرى همچون س ــات گردش ــود خدم مصلحى، وج
بهداشتى را در محورهاى تاريخى شهر اصفهان را ضرورى مى داند 
و دراين باره گفت: در تعطيالت نوروز، روزانه بيش از 100 هزار نفر 
در مجموعه ميدان امام (ره) و آثارى كه پيرامون اين ميدان تاريخى 
ــرويس بهداشتى  وجود دارد را ديدن مى كنند و به دليل كمبود س
شاهد صفوف طوالنى در اين مجموعه هستيم كه اين زيبنده نيست 
درحالى كه سرويس هاى بهداشتى عمومى بايد به صورت پراكنده 
در نقاط مختلف اين شهر و بخصوص در محورهاى تاريخى ساخته 

شود.
جايگاه علم گردشگرى

ــورها به صورت علمى و دانش بنيان  صنعت گردشگرى بيشتر كش
ــى به رتبه هاى برتر  ــورمان براى دسترس مديريت مى شود و كش
ــنتى به  ــم انداز راهى جز تغيير رويكرد از اقتصاد س ــند چش در س
دانش بنيان ندارد و بى ترديد مهم ترين گام براى توسعه گردشگرى 

حركت بر اساس روش هاى علمى با پشتوانه دانش بنيان است.
ــگرى دانش بنيان هيچ  ــاره گفت: در حوزه گردش مصلحى دراين ب
اتفاق خاصى در كشورمان رخ نداده است و در اين رابطه هيچ كارى 
ــگرى به شيوه سنتى و روش هاى  نكرده ايم و در حال حاضر گردش
ــاى امروز  ــود درحالى كه در دني ــى، مديريت مى ش ضمن خدمت
گردشگرى به يك علم تبديل شده است و بنابراين تنها با حلوا حلوا 

كردن صنعت گردشگرى شيرين نمى شود.
وى افزود: تمام كشورهاى در بخش هاى خدمات، پذيرايى، اقامت، 
حمل ونقل اطالع رسانى به صورت علمى با يكديگر رقابت مى كنند 
ــگران ــدى را براى گردش ــترين رضايتمن ــورى كه بيش و هر كش

فراهم كند و بتواند سواالت گردشگر را پاسخ دهد، به طورقطع آن 
كشور به عنوان يك مقصد براى گردشگران تبديل مى شود.

ــگرى  ــتى و گردش ــين ميراث فرهنگى، صنايع دس مديركل پيش
استان اصفهان گفت: اگر بخواهيم در حوزه گردشگرى ورود كنيم 
ــاى علمى، توليد  ــوزه تحقيقات علمى، پژوهش ه ابتدا بايد در ح
منابع انسانى به صورت علمى گام برداريم و سپس بسترهاى الزم 
ــورت علمى و  ــت، پذيرايى، حمل ونقل را به ص در بخش هاى اقام

دانشگاهى فراهم كنيم.
ارائه خدمات از كجا تا كجا

ــورهاى اطراف كه بعد از كشورمان به حوزه  مصلحى به برخى كش
ــته اند سهم چشمگيرى در  گردشگرى ورود پيداكرده اند و توانس
حوزه گردشگرى به خود اختصاص دهند اشاره كرد و گفت: وقتى 
ــود، خدمات آن ها به گردشگر از  گردشگر وارد اين كشورها مى ش

ــروع مى شود و  ــكل ممكن ش همان پاى پله هواپيما به بهترين ش
باالترين اطالع رسانى ها و وسايل اطالع رسانى به صورت رايگان در 

اختيار گردشگر قرار مى گيرد.
ــگر مى آيد، آداب ورسوم  ــتقبال گردش وى افزود: فردى كه به اس
ــن لباس فرم  ــت و با بهتري ــوازى را بلد اس ــريفات و ميهمان ن تش
ــتقبال مى كند؛  ــگر  اس ــن رعايت ادب و اخالق از گردش و باالتري
پيشرفته ترين وسايل حمل ونقل براى جابجايى گردشگران فراهم 
است؛ از گردشگر حق الزحمه نمى گيرند تا او را هتل ديگرى ببرد؛ 
ــود، به خوبى پذيرايى  در هتل به بهترين شكل اسكان داده مى ش
ــى مى كند؛ درواقع  ــود و راهنماى مخصوص، او را راهنماي مى ش
ــورت علمى،  ــه فعاليت مى كنند به ص ــه در اين زمين تمام افراد ك
آموزش هاى الزم را فراگرفته اند و هركسى كار خودش را بلد است.

ــگرى  ــوزه رقابتى در حوزه خدمات گردش ــت: وقتى در ح وى گف
ــورمان  ــم بايد خودمان را با بازارهاى پيرامون كش فعاليت مى كني

بسنجيم و ببينيم در چه شرايطى هستيم.
ــال تاريخ و  ــهرى مثل اصفهان كه بيش از  7000 س وى گفت: ش
ــاخت هاى آن هم بايد  ــدازه در زيرس ــدن دارد بايد به همين ان تم
كارشده باشد كه البته همه ظرفيت ها براى جذب گردشگر فراهم 
است، ولى از صفر تا صد آن نياز به آموزش، ساماندهى و اصالح دارد 

تا به استاندارهاى الزم برسد.
ــتى و  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــركل مي ــدون الهيارى، مدي فري
گردشگرى استان اصفهان نيز گفت: در حوزه گردشگرى اصفهان 
ــمت و  ــم ولى رويكردها به س ــى خيلى كارنكرده اي به صورت علم
ــى حوزه گردشگرى استان  ــتوانه هاى پژوهش سويى است كه پش
ــاس بيش از 140 محور پژوهشى در  را تقويت كنيم و بر همين اس
حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان تعريف و 
در اولويت قرارگرفته است و به تمامى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
اصفهان و همچنين برخى مراكز علمى و پژوهشى ديگر استان هاى 
كشور اعالم شده است تا در پايان نامه هاى دانشجويى قرار بگيرد تا 

به صورت كاربردى در حوزه اى يادشده استفاده شود.
تهديدات حوزه گردشگرى در اصفهان

صنعت گردشگرى، راهبردهاى اقتصادى دوران مدرن و پسامدرن 
ــوب مى شود و اگر  ــيدن به اهداف پيش بينى شده محس براى رس
كشورها بتوانند با ايجاد ظرفيت هاى الزم در راستاى رشد صنعت 
گردشگرى اقدام كنند، قادر خواهند بود براى شكوفايى اقتصادى 
كشور خود، گام هاى اساسى بردارند.  مسائلى اما اين حوزه را تهديد 
ــى براى توسعه اين  مى كند كه اگر از هم اكنون كه گام هاى اساس
ــت به آن توجه نشود مى تواند اين صنعت  صنعت برداشته شده اس

را به بى راهه ببرد.
ــال  ــش خصوصى ما از 35 س ــز گفت: بخ ــى دراين باره ني مصلح
ــگرى را مساوى با  ــته و آن زمانى كه بسيارى از افراد گردش گذش
ــگرى اعم  ــتند، در حوزه خدمات گردش تهاجم فرهنگى مى دانس
ــترين زحمت را  ــى، راهنمايى و حمل ونقل، بيش از اقامت، پذيراي
كشيده و تمام اين مسائل را تحمل كرده است ولى امروز يك سرى 
شركت هاى وابسته به دولت در قالب هلدينگ بزرگ سرمايه گذارى 
و سرمايه دارى در حال سازمان دهى براى ورود به اين حوزه هستند 
ــترين  ــد بخش خصوصى كه بيش ــبب خواهد ش كه ورود آن ها س
زحمت را در اين حوزه كشيده، به بلوغ نرسند و دوباره متضرر شود.
ــگرى هستيم بايد  ــعه گردش وى افزود: اگر ما واقعاً به دنبال توس
ــن كنيم و اگر بخواهيم در  ــائل روش تكليف خودمان را با اين مس
ــرايط ايده آل جامعه خودمان برسيم بايد  حوزه گردشگرى به ش
ــى بر اساس تخصص ها و  از اول شروع كنيم، به گونه اى كه هركس

ــهم  ــود تا س گرايش هاى علمى و تخصصى كه دارد، وارد عمل ش
كشورمان از اين صنعت پويا و اثرگذار افزايش يابد.

مبلمان شهرى و گردشگرى
بيشتر گردشگرانى كه به اصفهان سفر مى كنند، اغلب گردشگران 
فرهنگى هستند و اين دسته گردشگران، بيشتر عالقه دارند بناهاى 
ــند و  ــبك معمارى دوره هاى مختلف را نظاره گر باش تاريخى و س
عالقه چندانى به مسائل رفاهى، تفريحى و جاذبه هاى دست ساخت 
ندارند ولى در دنياى كنونى به مسائل رفاهى، تفريحى، سرگرمى و 
جاذبه هاى انسان ساخت به دليل منفعت هاى مالى و درآمدى كه 
در اين بخش وجود دارد، بهاى زيادى داده مى شود و در اين رابطه 
زيباسازى شهر اصفهان مى تواند به ايجاد جذابيت ها و جذب بيشتر 

گردشگر كمك كند.
 مبلمان شهرى يكى از موارد مكمل در حوزه خدمات گردشگرى و 
بخشى از سيماى شهر و از عواملى است كه در ايجاد هويت و زيبايى 

شهر اهميت فراوان دارد.
ــهر هم مى شود و  ــبب آرامش بصرى در ش مبلمان شهرى هم س
ــگران فراهم  ــاكنان و همچنين گردش هم محيطى جذاب براى س

مى آورد.
ــهرى فقط به نيمكت، آبخورى ها، ايستگاه هاى اتوبوس  مبلمان ش
ــهرى خالصه نمى شود  ــطل هاى زباله و تابلوهاى ش و تاكسى، س
ــهرى هم از  ــا عنوان عناصر ش ــى از اين تجهيزات كه ب بلكه بخش
ــانى چون ساعت، تابلوهاى  آن نام مى برند، شامل موارد اطالع رس
اطالع رسانى و نام گذارى ميدان ها و معابر، كيوسك فروش بليت، 
ــا، طاق نصرت ها،  ــتگاه اتوبوس، فواره ها و آب نماها ، گلدان ه ايس
ــان در  ــايلى كه حضورش ــاى تزيينى و همچنين تمام وس چراغ ه
شهر فقط جنبه زيبايى دارد و به نظر غيركاربردى مى آيد، قلمداد 
ــب با بافت فرهنگى و هويتى آن منطقه  ــود كه بايد متناس مى ش

تعريف شود.
ــه جامع، تعريف  ــهرها مى بايست بر اساس يك نقش زيباسازى ش
ــفانه در هيچ كدام از  ــئوالن متأس ــود كه به گفته مس و اجرايى ش

شهرهاى كشورمان سند جامع براى زيباسازى وجود ندارد.
ــهردارى اصفهان درباره اينكه  ــازى ش  مديرعامل سازمان زيباس
مبلمان شهرى به دليل اينكه در منظر شهر ديده مى شود مى تواند 
در جذب گردشگر و آرامش مردم مؤثر باشد كه در اين خصوص بايد 
دقت شود، به مهر گفت: در طراحى مبلمان شهرى بايد مخاطبان را 
تفكيك كنيم چراكه در حال حاضر مبلمان شهرى به صورت يكسان 
طراحى شده درصورتى كه بايد شرايط جسمى كودكان، سالمندان و 

معلوالن نيز در آن ها ديده شود.
ــهروندان را از  ــهر، ش ــى بابيان اينكه در حال حاضر ش مهدى بقاي
ــهر اصفهان يا سفيد  ــاند گفت: ش لحاظ بصرى به آرامش نمى رس
ــاله را مى توان از رنگ بيشتر ماشين ها و  ــياه و اين مس است و يا س
ــتان  ــاختمان ها به خوبى ديد و بخصوص در فصل زمس نماهاى س
ــتر  ــل را مى توان بيش ــت اين معض ــان ريخته اس كه برگ درخت
ــگ و نور ــتر از ابزار رن ــع آن  بايد بيش ــاهده كرد كه براى رف مش

 استفاده شود.
ــه  ــگرى در دنيا جايگاه مهمى دارد و جزء س امروزه صنعت گردش
صنعت برتر جهان و در كنار صنعت نفت و خودرو قرارگرفته است.
مطابق برآورد سازمان جهانى گردشگرى، كل گردشگران دنيا در 
سال 2020 به حدود يك ميليارد و 600 ميليون نفر خواهند رسيد؛ 
ــده  ــگر ايجادش بنابراين رقابت فزاينده اى در دنيا در جذب گردش
ــهم بيشترى به  ــورهاى درگير اين صنعت بتواند س ــت تا كش اس

دست آورند.
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جايگاه علم گردشگرى كجاست؛

صنعت گردشگرى اصفهان
 با حلوا حلوا كردن شيرين نمى شود

ــازمان حفاظت محيط زيست  مشاور رييس س
ــاالب گاوخونى و  ــكى ت ــا توجه به خش گفت: ب
ــير به جنوب مهاجرت  پرنده هايى كه از اين مس
مى كنند به دليل كمبود مواد غذايى و نبود آب، 
نزديك به 20 درصد از جمعيت پرندگان مهاجر 

در اين مسير هر سال تلف مى شوند.
اسماعيل كهرم ، با اشاره به مهاجرت پرندگان به 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به اينكه گاوخونى 
ــده فقط همان سال  ــت خشك ش چند سال اس
نخست پرندگان مهاجر گمراه شده و بين 10 تا 
15 درصد تلف آن ها مى شود و سال هاى بعد ياد 
مى گيرند كه از اصفهان كناره بگيرند  و اين يك 

اشكال بزرگ است.
وى افزود: معموال در سال هاى اول خشك شدن 
تاالب اجساد پرندگان بسيارى در اطراف تاالب 
ــرا آن ها وقتى  ــده اند؛ زي ــه  تلف ش مى بينيم ك
ــذا مصرف  ــدار زيادى غ ــد مق ــت مى كنن حرك
مى كنند و اليه زيادى چربى در بدن خود ذخيره 
كرده و از آن به عنوان سوخت استفاده مى كنند.

مشاور رييس سازمان حفاظت از محيط زيست 

ــند، آن  ــرد: وقتى به گاوخونى مى رس تصريح ك
ــده و درجه حرارت بدن باال  ــوخت مصرف ش س
ــينند تا  رفته و پرندگان نياز دارند كه در آن بنش
خنك شده و تغذيه كنند تا انرژى از دست رفته 
ــول مهاجرت جبران كنند؛  را بازگردانده و در ط
اما حاال وقتى به گاوخونى مى رسند انرژى ندارند.

ــر گاوخونى را از  ــرد: پرندگان  مهاج وى بيان ك
ــدا مى كنند و به  ــود ج ــه مهاجرتى مغز خ نقش
مكان هاى ديگر مى روند در واقع گاوخونى براى 
آن ها حكم يك قهوه خانه سرراهى را داشته است.

ــان كرد: گاوخونى از نظر تعداد  كهرم خاطرنش
ــت نبود و  ــايان اهمي ــده زياد ش ــرت پرن مهاج
ــه آنجا مهاجرت  حدود 10 الى 12 هزار پرنده ب
ــى از پرندگان  ــا در اين بين خيل مى كردند؛  ام
مى آمدند سوخت گيرى كرده و به سمت جنوب 
ــتند  كه بيشترين  حركت مى كنند و آن ها هس

ضرر را مى بينند.
وى افزود: با از بين رفتن گاوخونى تصور مى كنم 
نزديك به 20 درصد از جمعيت پرندگان مهاجر 

در اين مسير هر سال تلف مى شوند.

مشاور رييس سازمان حفاظت از محيط زيست 
تصريح كرد: در اصفهان عالوه بر اينكه زاينده رود 
ــت داده ايم كه در آنجا  نيز پرنده مهاجر  را از دس
ــت گاوخونى را هم از دست داده ايم؛  وجود داش
ــواد غذايى  ــردى هوا كه م پرندگان به دليل س
ــوند و اين  ــود مجبور به كوچ مى ش ناياب مى ش
ــتگى به دماى هوا و مواد غذايى كه  مهاجرت بس
در آن منطقه كاهش يابد دارد؛ در واقع پرندگان 
ــردى هوا مهاجرت نمى كنند بلكه به  به دليل س
دليل كمبود مواد غذايى مجبور به كوچ مى شوند.

ــاالب گاوخونى احيا  ــاره به اينكه اگر ت وى با اش
ــه زودى در آن جارى  ــود جريان زندگى نيز ب ش
ــودش را با  ــت: طبيعت خ ــود اظهار داش مى ش
ــان آب در تاالب  محيط وفق مى دهد و اگر جري
ــان كوتاه  ــود در مدت زم ــارى ش گاوخونى ج
ــكل مى گيرد و به محض اينكه  جريان زندگى ش
تاالب احيا شود سال بعد پرندگان به اين تاالب 
ــا در ارتفاعات پرواز  مهاجرت مى كنند زيرا آن ه
ــاالب گاوخونى ــر آب ببينند به ت مى كنند و اگ

 باز مى گردند.

ساالنه :

20 درصد از پرندگان مهاجر 
در مسير تاالب گاوخونى تلف مى شوند

با گذشت يك دهه از اجراى طرح هادى در روستاها، آنچه 
از روستاهاى اصفهان باقى مانده يك لباس شهرى است 
كه هيچ بويى از بافت روستايى ندارد و جذابيت هاى خود 
را از دست داده است . به دنبال اجراى طرح هادى اگرچه 
ــفالت شده دارند  ــتاها از اينكه جاده هاى آس مردم روس
ــده اند، دلخوش  ــازهاى شهرى ش و صاحب ساخت وس
ــتند اما ديگر خبرى از وجود بافت روستايى نيست  هس
چراكه فّناورى اين بار به جان روستاهاى ما افتاده است. 

روستاها زمانى داراى خانه هاى خشت و گلى، معابر تنگ 
ــبزى، هواى پاك براى آرامش اهالى و  و كاه گلى، سرس
ــهرى بود اما اكنون تنها هواى  همچنين گردشگران ش
پاك و فضاى سبزى را از سال هاى گذشته خود به يادگار 
ــتاها به زودى همين  دارد كه قطعا با شهرى شدن روس
هواى پاك هم به عارضه آلودگى مبتال مى شود.مديركل 
بنياد مسكن انقالب اسالمى استان اصفهان، با بيان اينكه 
هدف عمده از اجراى طرح هادى ايجاد بسترى مناسب 
ــتاييان به  ــتا و مهاجرت معكوس روس براى اهالى روس
زادگاه خود بوده است، اظهار داشت: به دنبال اجراى طرح 
ــتاها تنها بين 10 تا 15 درصد مهاجرت  هادى در روس
ــتاييان به زادگاه هاى خود صورت گرفت.  معكوس روس
غالمحسين خانى ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده در 
سال 90، 210 هزار و 521 خانوار روستايى داشتيم كه 
ــتاييان به زادگاه خود، آمار  در سال 92 با مهاجرت روس
روستاييان استان به 217 هزار نفر افزايش يافت.اگرچه 

عمده هدف اجراى طرح هادى بازگرداندن روستاييان به 
زادگاه  خود است اما اين بازگشت هم به صورت دائمى و 
سكونت در روستاها نبوده است؛ بلكه  روستاييان ساكن 
شهر به صورت فصلى و يا براى گذران دوران تفريح خود 

به روستاها بازگشت داشته اند. 
ــتاهاى مختلف  خانى ادامه داد: مهاجرت معكوس روس
ــت، به طورى كه در برخى روستاها از جمله  متفاوت اس
فريدون شهر تا 5 درصد مهاجرت معكوس را شاهد بوديم 
اما در روستاهاى ديگر اين شاخص بين 10 تا 15 درصد 
ثبت شده است. على كريمى، معاون عمران روستايى نيز 
در اين خصوص در گفتگو با مهر، با اشاره به اينكه با اجراى 
طرح هادى ديگر بافت روستايى باقى نمانده و به همين 
دليل گردشگرى روستايى دچار آسيب  شده است، ادامه 
داد: تمام روستاها قابليت گردشگرى ندارند؛  اما در سال 
ــه  روستاى سميرم، نشرج و  جارى در استان اصفهان س
ــگرى در نظر گرفته  گرمه در خور و بيابانك براى گردش
ــازى بنياد مسكن  ــن قوى بيان، معاون بازس شد. محس
ــالمى اصفهان نيز در اين خصوص در گفتگو  انقالب اس
با مهر با تائيد اينكه الزم است ضمن اجراى طرح هادى 
ــتور كار ما  ــود و اين امر در دس بافت روستايى حفظ ش
است، گفت: در منشور 16 بندى كه سال 84 طراحى شد 
تنها يك بند آن در خصوص مقاوم سازى مسكن روستايى 
است و تمام بندهاى آن در ارتباط با حفظ بافت روستاها 

بوده است. 

ــت: طرح  ــان گف ــتان اصفه ــران اس ــتاد بح مديركل س
ــتاندارى بر آن  ــيده و اس ــه مرحله اجرا رس خطرپذيرى ب

نظارت مى كند.
ــه فروش ، اظهار كرد: طرح  به گزارش ايسنا، منصور شيش
ــگاه صنعتى اصفهان به همراه  خطرپذيرى استان را دانش
ــت. اين طرح در سطح هاى  ساير دانشگاه ها تهيه كرده اس
ــد و در مورد حوادثى  ــتگاهى تهيه ش ــتانى و دس شهرس

همچون خشكسالى، سيل، زلزله و آلودگى هوا است.
ــا خطرپذيرى و  ــگاه ها در رابطه ب ــان اينكه دانش وى با بي
ــگاه هاى گوناگونى  مديريت بحران فعال هستند و نمايش
ــگاه ها مى توانند تحقيقات  برگزار مى كنند ادامه داد: دانش
علمى و پايان نامه هايى كه در آن ها كار مى شود را به سمت 
رفع مشكالت و مسايل استان از جمله مواردى كه با ايمنى 

و خطرات مرتبط است، پيش ببرند.
ــتان اصفهان با اشاره به همكارى  مديركل ستاد بحران اس
ــتان را از  ــتان، گفت: اس ــگاه هاى اس ــتاندارى با دانش اس
ــكان وقوع آن ها را  ــى و ام نظر وقوع حوادث طبيعى بررس
ــخص كرديم، همچنين در اين طرح مشخص شده كه  مش
ــبت به وقوع حادثه چند است و  هر شهرستان رتبه اش نس
ــتا در برابر حادثه تعيين  راهكارهاى ايمنى هر شهر و روس

شده است.
ــان كرد: در مديريت بحران به هر  شيشه فروش خاطرنش
ــده كه چگونه در برابر  ــتان اعالم ش دستگاه در هر شهرس
حوادث عمل كنند. دستگاه هايى همچون جهاد كشاورزى، 

آب منطقه اى، مسكن و... نيز مأموريت يافته اند كه بر روى 
بازه هاى كوچك تر طرح خطرپذيرى كار كنند.

وى افزود: آب منطقه اى در مورد پيشگيرى از سيل طرحى 
را از دانشگاه صنعتى اصفهان گرفته و بر روى آن كار مى كند 
و نقشه هاى سيل خيز را تهيه كرده است، جهاد كشاورزى 
ــالى تحقيق مى كند،  ــرمازدگى و خشكس نيز در مورد س
همچنين هواشناسى در مورد بالياى جوى و محيط زيست 

در مورد بالياى زيست محيطى كار مى كند.
مديركل ستاد مديريت بحران استان اصفهان با بيان اينكه 
ــتگاه هاى  ــازمان ها و دس ــتان به س طرح خطرپذيرى اس
ــت، ادامه داد: طرح خطرپذيرى  ــده اس گوناگون ابالغ ش
ــر آن نظارت  ــتاندارى ب ــيده و اس ــرا رس ــه اج ــه مرحل ب

مى كند.
ــركت  ــتاد بحران با ش ــه س ــان اينك ــه فروش با بي شيش
ــگاه هاى مرتبط با  ــزارى نمايش ــراى برگ ــگاه ها ب نمايش
ــت، اظهار كرد: با  ــتان صحبت كرده اس محيط زيست اس
توجه به موقعيت استان اصفهان توجه به آخرين فناورى ها 
ــتفاده از انرژى  ــرژى، آب، اس ــه ان ــوزه مصرف بهين در ح

خورشيدى و پاك بسيار مهم است.
ــبك سازى ساختمان،  وى افزود: اطفاى حريق، صنعت س
امداد و نجات، آلودگى هوا و خشكسالى از جمله موضوعاتى 
ــت كه مى توان از آخرين فناورى ها براى مقابله با آن ها  اس
استفاده و سازمان هاى گوناگون كه مخاطب ستاد هستند 

را از آن ها مطلع و بهره مند كرد.

مهاجرت معكوس تنها 10 درصد؛

روستاهاى اصفهان لباس شهرى پوشيدند
شيشه فروش خبر داد:

ابالغ طرح خطرپذيرى استان اصفهان، به سازمان ها



ــى هايش را براى  ــپوليس مى گويد بررس ــرمربى تيم فوتبال پرس س
حضور در فصل نقل و انتقاالت انجام داده است.

ــاى تمرين ه ــت  وضعي ــن  آخري ــاره  درب ــچ،  ايوانكووي ــو  برانك
 تيم فوتبال پرسپوليس اظهاركرد: طى روزهاى گذشته تمرين هاى 
ــعى داريم روز به  ــتيم و س ــر گذاش ــت س ــار و خوبى را پش پرفش
ــاف صباى قم  ــا با قدرت به مص ــر كنيم ت ــان را آماده ت روز خودم

برويم. 
ــزى براى ما  ــفناك و غم انگي ــه ضايعه ى اس ــه مى دانيم كه چ هم
رقم خورد، زيرا ما يكى از بهترين بازيكنان و البته كاپيتان تيم مان 
را از دست داديم؛ اما با اين حال بازيكنان هم قسم شده اند تا بتوانند 

نتايج خوبى در آينده بگيرند.
ــا صبا يك بازى كليدى و فوق العاده  ــه اضافه كرد: بازى ب او در ادام
مهم براى ما است؛ زيرا ما با پيروزى در اين ديدار مى توانيم به روند 
ــود روحيه  پيروزى هاى مان ادامه بدهيم و اين موضوع باعث مى ش
ــود. ما به كسب اين پيروزى نياز داريم و اميدوارم  تيمى ما بهتر ش
ــش بازيكن  ــيم. البته ش ــه در بازى روز جمعه برنده بازى ما باش ك
ملى پوش داريم كه فقط يك روز قبل از بازى روز جمعه به جمع ما 
اضافه مى شوند و در كنار آن ها هم دو بازيكن مصدوم و دو بازيكن 
ــا 10 بازيكن خودمان را عمال در  ــروم داريم. اين يعنى اينكه م مح
ــب پيروزى  ــته ايم؛ اما همان طور كه گفتم ما به كس ــار نداش اختي
ــكالت كه گريبانگير تيم ما شده است  فكر مى كنيم و همه اين مش

را فراموش كرده ايم.
سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس با اشاره به انگيزه باالى بازيكنانش 
در تمرين ها گفت: من انگيزه را وقتى بازيكنانم تمرين مى كنند در 

آن ها مى بينم. 
ــود؛ اما هيچ  ــيار غم انگيز ب ــوروزى براى ما بس ــت هادى ن درگذش
ــب  ــت كه ما با كس ــر از اين نيس ــر باارزش ت ــال حاض ــز در ح چي
ــوروزى  ــادى ن ــادى روح ه ــث ش ــم باع ــى بتواني ــوان قهرمان عن
ــم تا بتوانيم  ــان را در آينده مى كني ــويم. مطمئنا تمام تالش م بش

نتايج خوبى را بگيريم.
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سرخابى ها 

بازى با صبا براى مان كليدى است

  

ــابقات  ــا حضور در مس ــابر ايران ب ــلحه س ــيربازى اس ــم ملى شمش ــاى تي اعض
جام جهانى گرجستان موفق شدند به مجموع امتيازات المپيكى خود اضافه كنند.
ــتان كه از روز جمعه در شهر تفليس آغاز شد، پس  ــابقات جام جهانى گرجس مس
ــنبه  ــزارى دو روز رقابت هاى انفرادى و يك روز ديدارهاى تيمى، روز يكش از برگ
ــد رهبرى، محمد فتوحى،  ــيد.مجتبى عابدينى، على پاكدامن، محم به پايان رس
ــباران و سجاد پورسلمان شمشيربازان اعزامى ايران به اين رقابت ها  فرزاد باهرارس
بودند.اين شمشيربازان طى ديدار با حريفان خود موفق شدند به مجموع امتيازات 
ــاس على پاكدامن و مجتبى عابدينى كه تا  ــان اضافه كنند. بر اين اس المپيكى ش
مرحله يك چهارم نهايى مسابقات پيش رفتند و در نهايت هم به ترتيب در رده هاى 
هفتم و هشتم اين رقابت ها قرار گرفتند هر يك صاحب 14 امتياز المپيكى شدند.

محمد رهبرى كه در ميان 156 شمشيرباز شركت كننده در رده 49 ايستاد، به دو 
امتياز المپيكى دست يافت. فرزاد باهرارسباران و محمد فتوحى كه در اين رقابت ها به ترتيب صاحب 

جايگاه هاى 67 و 82 شدند هر كدام يك امتياز المپيكى كسب كردند. 

 على حيدرى، قهرمان مسابقات پاورليفتينگ قهرمانى كشور در دسته 66 كيلوگرم 
رده سنى پيشكسوتان شد.

ــت در دسته 66 كيلوگرم  اين پيشكسوت اصفهانى  معروف به رستم دستان توانس
ــابقات پاورليفتينگ بدون لوازم قهرمانى باشگاه هاى  در رده سنى پيشكسوتان مس
ــتان تهران با ركورد 230 كيلوگرم به مقام اول وكسب يك  ــال 94 در اس ــور س كش
ــته 25 مدال طال و نقره براى  ــت يابد.وى  تاكنون توانس قطعه مدال درجه يك دس
مسابقات فيگور، پرورش اندام، پرس سينه، پاورليفتينگ و ليفت و اسكات در سطح 
استانى كشورى و جهانى كسب كند. حيدرى،از قهرمانان پيشكسوت پاورليفتينگ 
استان اصفهان و متولد 1323 در شهر مسجد سليمان است. وى در دوران جوانى به 
ورزش هاى كشتى و بوكس عالقه مند بود و در آن دوران چند مدال در اين دو رشته 
به دست آورد ولى مدتى به علت مشغله هاى كارى و زندگى از صحنه ورزش دور بود 
تا آن كه پس از بازنشستگى مجددا به ورزش پاورليفتينگ و بدنسازى روى آورد و توانست صاحب  

مدال هاى رنگارنگ در رقابت هاى مختلف پاورليفتينگ  شود.

شمشيربازان ايران در گرجستان چند امتياز المپيكى گرفتند؟ قهرمانى پيشكسوت اصفهانى در مسابقات پاورليفتينگ قهرمانى كشور

ــپاهان مى گويد ديدار با ژاپن براى بازيكنان  ــرمربى تيم فو تبا ل س س
جوان ايران از ارزش بااليى برخوردار است.

ــگاه آزادى  ــين فركى درباره ديدار امروز ايران و ژاپن در ورزش حس
ــال 2005  اظها ر كرد: فكر مى كنم آخرين بازى ما مقابل ژاپن به س
ــريفاتى  بازمى گردد كه بعد از صعود ما به جا م جها نى حكم بازى تش
ــت و ما با يك گل مقابل آنها شكست خورديم. ژاپن به همراه  را داش
ــورها ديگر  ــيا مى زنند و اين كش ــتراليا و كره حرف اول را در آس اس
ــت بازى ها  دغدغه  صعود نكردن به جا م جها نى را ندارند. از اين دس
ــادى به بازيكنان ما بكند. اين بازى مى تواند براى  مى تواند كمك زي
ــان را  ــد تا بتوانند خودش بازيكنان جوان و كم تجربه ما با ارزش باش

محك خوبى بزنند.
ــپاهان درباره اين كه در هفته  اخير تيم هاى  سرمربى تيم فو تبا ل س
ــتراليا و ايران را  ــد اس ــتند تيم هايى مانن ــيايى توانس ــه دو آس درج
متوقف كنند، خاطر نشان كرد: به نظر من پيروزى تيمى مانند اردن 
ــايد اتفاق خاصى افتاده  ــتراليا نشان از پيشرفت نيست. ش مقابل اس
است كه آنها توانستند به پيروزى برسند و اين پيروزى براى يك بار 

است. چنين نتايجى اتفاقى است.
ــا  م ــان  بازيكن ــان  عم ــا  ب ــازى  ب در  ــه  ك ــن  اي ــان  بي ــا  ب او 
ــا روز خوبى را  ــر بازيكنان م ــزود: اكث ــتند، اف ــرد خوبى نداش عملك

سپرى نكردند و نسبت به گذشته عملكرد ضعيفى داشتند .

ديدار با ژاپن براى بازيكنان جوان
 ما موثر است

ــرد  ــه عملك ــيارى ب ــادات بس ــه انتق ــا ك ــن روزه در اي
ــده، پيروزى  ــازى با عمان مطرح ش ــم ملى فوتبال در ب تي
ــد كارنامه  ــى مى توان ــازى تداركات ــن حتى در ب ــر ژاپ براب
ــى روش را  ــا و كارنامه فنى ك ــم بادامى ه ــران برابر چش اي
ــاه و 26 روز  ــك م ــال و ي از 10 س ــد  ــت كند.بع تقوي
ــر هم  ــيا براب ــرب آس ــرق و غ ــر ش ــدرت برت ــاره دو ق دوب
صف آرايى مى كنند، آنهم در مسابقه اى دوستـــانه كــــه

 

ــگاه  در ورزش
بــــــرگزار  آزادى 
ــل  تقاب ــود.  مى ش
ــه  ــم ك ــر دو تي آخ
ــاه  مردادم  26 روز 
ــال 1384 و پس  س
ــدن  ش ــى  قطع از 
ــه  ب ــران  اي ــود  صع
ــام جهانى 2006  ج
ــهر  ش در  آلمان 

ــا  ژاپنى ه ــرى  برت ــا  ب ــد،  ش ــزار  برگ ــا  يوكوهام
ــه تداركاتى  ــتر جنب ــدارى كه بيش ــيد، دي ــان رس به پاي
ــت. ــرمربى وقت تيم ملى داش ــراى برانكو ايوانكوويچ، س ب
ــال پيش  ــم بادامى ها به 65 س البته رويارويى ايران با چش
باز مى گردد، جايى كه نخستين مرتبه دو تيم در بازى هاى 
ــم  ــر ه ــى) براب ــو (1329 شمس ــيايى 1951 دهلى ن آس
صف آرايى كردند، مسابقه اى كه با تساوى بدون گل همراه 
ــد. پس از آن بازى و تا به امروز دو تيم 15 مرتبه ديگر  ش
برابر هم به ميدان رفتند و عصر سه شنبه 
ــل هم قرار  ــراى هفدهمين بار مقاب ب

مى گيرند.
ــش مرتبه ايران به ــال ها ش در اين س
ــدار با  ــت، پنج دي ــيده اس ــروزى رس  پي
تساوى همراه بوده و پنج مرتبه هم ژاپنى ها برنده شده اند. 
18 مرتبه ايران و 17 مرتبه ژاپن دروازه حريف را باز كردند، 
ــران در تقابل تاريخى  ــان از برترى تيم اي آمارهايى كه نش

دو تيم دارد. 
بــا  تقابـــل  شـيرين  و  تلـخ  خاطـرات 

چشم بادامى ها
ــود، چندين  ــا ژاپن مى ش ــى ب ــت از روياروي ــى صحب وقت
ــود.  ــده مى ش زن ــال  فوتب ــواداران  ه ــن  ــره در ذه خاط
ــام ملت هاى ــى ج ــه گروه ــازى مرحل ــومين ب ــدا س ابت
در  ــم  تي دو  ــان  بــــازيكن ــه  كــــ ــن  ژاپـــ  1992  
ــريف  ــدند و جمال ش ــم درگير ش ــابقه با ه ــان مس جري
ــراج  اخ و  ــود  خ ــف  ضعي ــاوت  قض ــا  ب ــورى،  س داور 
جمشيد شاه محمدى، 
ــى  محمدخان ــادر  ن
و  ــوس  پي ــاد  فرش و 
ــول گل دقيقه 87  قب

كازيوشى ميورا باعث پيروزى ميزبان جام و حذف ايران شد.
ــدا  ــاه 1371، ابت ــنبه 12 آبان م ــى سه ش در آن روز يعن
ــاه محمدى موى راموس برزيلى االصل را كشيد  جمشيد ش
ــان دهد.  ــن كارت قرمز نش ــه اين بازيك ــورى ب تا داور س
ــيطنت مجتبى محرمى و  ــاد پيوس چوب ش ــپس فرش س
ــباهتش به مرتضى كرمانى مقدم را خورد تا مانند  البته ش
ــا كارت قرمز  ــق پايانى بازى ب ــى در دقاي ــر محمدخان ناص
ــود.ديدار ديگر كه فراموش نشدنى است، به  داور مواجه ش
ــت پلى آف مقدماتى جام جهانى 1998 فرانسه  ديدار نخس
ــدى  ــر استاداس ــابقه على اكب ــردد. در آن مس ــاز مى گ ب
ــه ــى ك ــرد و درحال ــاز ك ــودى را ب ــتباه دروازه خ ــه اش ب
ــع را  ــن مداف ــوت اي ــات و مبه ــدزاده م ــا عاب  احمدرض
ــد و اعالم كرد  ــم ايران آم ــرد، داور به يارى تي ــگاه مى ك ن
ــايد ــه آفس ــن در منطق ــن ژاپ ــه بازيك ــش از آن ضرب پي

 قرار گرفته بود.
در  ــدزاده  عاب ــديد  ش ــت  مصدومي ــازى  ب آن  در  ــه  البت
ــه تعويض  ــس از انجام س ــم پ ــازى، آنه ــى ب ــق پايان دقاي
ــم پيروزى  ــى از عوامل مه ــود كه يك ــى، اتفاقى ب تيم مل
ــوب  ــه بر دو  ژاپن و صعود آن تيم به جام جهانى محس س

شد.
ــم در روز  ــن رقابت دو تي ــيرين  ترين و تلخ تري ــا ش مطمئن
ــال 1384 رقم خورد، جائيكه تيم ملى  پنجم فرودين ماه س
ــاگر، با دو گل دقايق 24 و 75  ايران مقابل 100 هزار تماش
ــى مقابل  ــيمان و تك گل دقيقه 66 فوكو نيش وحيد هاش
ژاپن پيروز شد تا به جام جهانى 2006 آلمان نزديك شود. 
در ميان شادى گسترده مردم و هواداران فوتبال در آن روز، 
ــت هفت تن از تماشاگران ايران بر اثر  نا گهان خبر درگذش
ــلوغى جمعيت در راه خروج از استاديوم منتشر شد كه  ش

شيرينى آن پيروزى را تلخ كرد.

آگـــهى مزايده

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان 

 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان در نظر دارد فروش تعداد 48 دستگاه اطاقك (كيوسك از جنس آلومينيوم 
ــى از جنس آهن) تاالر 26 ميدان مركزى ميوه و تره بار واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان- نائين، با وزن حدود 8000 كيلوگرم آلومينيوم با مبلغ  با شاس
پايه 35/000 ريال بابت هر كيلوگرم و حدود 8000 كيلوگرم آهن با مبلغ پايه 4/500 ريال بابت هر كيلوگرم به صورت وزنى را از طريق مزايده به اشخاص 
ــازمان واقع در خيابان  ــد از تاريخ 94/7/14 تا پايان وقت ادارى مورخه 94/7/22 به دفتر مركزى س حقيقى يا حقوقى واگذار نمايد. متقاضيان مى توانن
آمادگاه، روبروى هتل عباسى، مجتمع تجارى عباسى، طبقه همكف، واحد 107 يا به ميدان مركزى ميوه و تره بار واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان، نائين 
مراجعه نموده و پس از اخذ تاييديه نسبت به واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مزايده در وجه حساب جارى شماره 3100003041007 
نزد بانك ملى ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملى) اقدام نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس: 357270721-3 

 ارائه سپرده شركت در مزايده طى فيش پرداختى به مبلغ 50/000/000 ريال الزامى است. 
 بازديد از كيوسك ها جهت پيشنهاد قيمت الزامى است. 

 مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 13 مورخه 94/7/23 مى باشد. 
 پيشنهادات در تاريخ 94/7/25 بازگشايى مى شود. 
 سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد. 

 هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مزايده است. 

نوبت دوم

ــتاگرامش حمايت خود را از  ــار پيامى در صفحه اينس ــد طالب لو با انتش وحي
ــت:  ــان داد. وحيد طالب لو نوش ــم راه آهن نش ــژاد بازيكن تي ــن ايران ن محس
«محسن ايران نژاد دوست خوبم در بازى دوستانه با استقالل دچار مصدوميت 
ــل حرفه اى ــز مدير عام ــى از آقاى رحيمى عزي ــت اول: مرس ــد. پي نوش ش

 راه آهن كه در همان ساعات اوليه مصدوميت محسن در منزلش حاضر شد و 
ــن داد و اين كار در روحيه يك بازيكن مي تونه  قول تمديد قرارداد را به محس
ــى در طول درمان. ــه و آرامش ذهنى و روح ــته باش تاثير خيلى مثبتى داش

پى نوشت دوم : محسن جان هميشه در كنارت هستيم. 

لنز دوربين

پيام دروازه بان استقالل براى ايران نژاد

ــش منكر  ــر ورزش و معاون ــه وزي ــى ك درحال
ــتقالل  ــگاه اس ــن وزارتخانه به دو باش كمك اي

ــى  ــل انتخاب ــد، مديرعام ــده ان ــپوليس ش و پرس
ــى را تاييد كرده  ــگاه آب ــك به باش وزارت ورزش كم

ــعه ورزش قهرمانى ــت!نصراهللا سجادى ،معاون توس اس
ــش  گفتگوي در  ــان  جوان و  ورزش  وزارت  اى  ــه  حرف و   

ــك وزارت ورزش و  ــه از كم ــرد ك ــد ك ــگاران تاكي ــا خبرن ب
ــت. ــپوليس بى اطالع اس ــتقالل و پرس ــگاه اس جوانان به دو باش

ــته به ــم كه هفته گذش ــر ورزش و جوانان ه ــودرزى، وزي ــود گ محم
ــدن نمايندگان و  ــس رفته بود در ميان دفاعيه اش كه منجر به قانع نش  مجل

ــوى  ــرخابى هاى پايتخت پولى از س ــد، اعالم كرد كه به س گرفتن كارت زرد وزير ش
وزارت ورزش داده نشده و آنها امورات خود را با اسپانسر مى گذرانند.اين حرف درحالى در مجلس 

ــارزاده دو روز قبل اعالم كرده بود كه با 800 ميليونى كه به زودى استقالل  ــد كه افش ــالمى اعالم ش ــوراى اس ش
ــه ميليارد تومان مى رسد و البته طاهرى هم در زمانى كه ــگاه به س مى گيرد، رقم كمك وزارت ورزش به اين باش
 دو شغله بود و مدير صندوق پيشكسوتان و قهرمانان بود سه ميليارد تومان از صندوق به هر كدام از دو تيم وام 
ــده كه البته كار بدى هم  ــش ميليارد تومان به اين دو تيم كمك ش داده بود.در مجموع بايد گفت چيزى حدود ش
نيست و معتقديم براى اين دو باشگاه كه متعلق به مردم هستند بايد اين مبالغ پرداخت شود و بيشتر از اين هم 
ــود؛ اما نكته مبهم اين است كه بين حرف هاى طاهرى و افشارزاده با گودرزى تناقض هايى وجود  بايد پرداخت ش
دارد كه با يك توضيح كوتاه مى توان آن را حل كرد؛ اما ظاهرا اين تناقض ها ادامه دارد و شفاف سازى در كار نيست.

ــيا گفت: از  ــر اجرايى كميته  پارالمپيك آس مدي
ــى پارالمپيك در ايران  ــم روز مل اين كه در مراس
ــرده ام، هيجان زده  ــور پيدا ك ــراى اولين بار حض ب
ــاهد چنين جنبش پارالمپيكى در  شده ام. تاكنون ش

هيچ كشورى نبوده ام.
ــحالم كه  ــيار خوش ــا بيان اين كه بس ــارق الصويدى ب ط
ــى براى اولين بار در ايران هستم، اظها ر  ــاهد چنين جنبش ش
ــى پارالمپيك ــه معلول در روز مل ــا از حضور اين هم ــرد: واقع ك
ــدم.وى گفت: من  ــان زده ش ــت كردم و هيج ــت درياف ــرژى مثب  ان
ــورها براى گرامى داشت چنين روزى شركت  ــيارى از كش تاكنون در بس
ــن با چنين عظمتى  ــمى در ايران براى م ــودم؛ اما برپايى چنين مراس ــرده ب ك
ــه، تصريح كرد:  ــيا در ادام ــى كميته  پارالمپيك آس ــت.مدير اجراي ــاى تعجب داش ج
ــود و حضور آنها در  ــادابى بين معلوالن مى ش ــاط و ش ــمى در ايران باعث افزايش نش ــك برگزارى چنين مراس بدون ش
محيط هاى ورزشى را افزايش مى دهد. اين مراسم سبب مى شود كه افراد معلولى كه در خانه ها هستند، انگيزه حضور در 
جامعه را پيدا كنند و حركت خوبى براى رشد و ورزش معلوالن است.وى افزود: در ايران چهره هاى ورزشى بسيار خوبى 
در ورزش معلوالن وجود دارد كه از بين اين چهره ها، سيامند رحمان كه و ز نه بر د ار  مطرحى در دنيا است و زهرا نعمتى 
ــده اند ورزش جانبازان و معلوالن در جهان جايگاه خاصى داشته باشد.مدير اجرايى كميته  پارالمپيك آسيا در  ــبب ش س
پايان با تاكيد بر اين كه تاكنون شاهد چنين جنبشى در هيچ كشورى نبودم، خاطر  نشان كرد: من يقين دارم كه بر پايى 
چنين روزى به نام روز ملى پارالمپيك يك روز به ياد ماندنى است و هميشه در خاطر من چنين روزى باقى خواهد ماند. 
ضمن اين كه اميدوارم حضور تمام مسووالن و به ويژه  مشاور ويژه  دبير كل سازمان ملل سبب شود تا ايران در آينده در 

ورزش معلوالن جايگاه بهترى در بين تمام كشورهاى آسيايى و حتى جهان پيدا كند.

تناقض اظهارات وزير ورزش 
و مديرانـش براى كمك به 

استقالل و پرسپوليس

تاكنــــون چنيــن 
جنبـش پارالمپيكى را

 نديده بودم

استقالل روى خط بحران
ــه دنبال ــر ورزش و جوانان كه ب ــوى وزي ــر از س ــن خب ــالم اي اع

ــين براى مديرعامل استقالل هستيم، اين باشگاه   پيدا كردن جانش
ــات خوبى براى  ــرد و قطعا تبع ــران راهنمايى ك ــير بح ــه مس را ب

آبى پوشان نخواهد داشت.
ــارزاده ــالم اينكه افش ــت و اع ــين ليگ برتر اس ــتقالل صدرنش اس

ــتباه  ــخص وزير يك اش ــط ش ــان و توس ــن زم ــرود در اي ــد ب  باي
ــپوليس ــتقالل برخالف پرس ــى به نظر مى آيد؛ چرا كه اس تاكتيك

 ثباتى نسبى داشت كه آن هم با اين خبر از بين رفت.
ــه بازيكنانى  ــكال زياد دارد، منهاى بدهكارى ب ــتقالل البته اش اس
ــارد تومان  و  ــم در حد يك ميلي ــى و بيك زاده آن ه ــل صادق مث
ــان و باز بدون ــال كرار و مگوي ــتمزد امث ــاى عقب ماندن دس منه

ــن  ــوق بازيك ــزار دالر از حق ــدن 40 ه ــم ش ــن گ ــر گرفت  در نظ
ــم االن و در حال  ــن تي ــد كرد اي ــرده بايد تاكي ــرارداد ك ــخ ق فس
ــر ورزش ابتدا  ــت و كاش وزي ــر اس ــگ برت ــين لي ــر صدرنش حاض
ــب و  ــت مناس ــد در فرص ــرد بع ــاب مى ك ــين وى را انتخ جانش
ــر جايگزين را ــگ برت ــتقالل در لي ــدن اس ــن آم ــورت پايي در ص

 معرفى مى كرد.
ــت صحبت  ــدر جدول اس ــتقالل در ص ــا روزى كه اس ــع ت در واق
ــد  ــه به نظر مى رس ــر چ ــت و اگ ــتباه اس ــال اش ــرات كام از تغيي
ــده؛ اما  ــروع ش ــتقالل در جدول ش ــخت اس ــازى هاى س ــازه ب ت
ــد تغيير  ــروز به بع ــارى از ام ــر آم ــه از نظ ــرد ك ــد ك ــد تاكي باي
ــتقالل خواهد  ــع اس ــس مجم ــردن خود ريي ــين  برگ ــدر نش ص

افتاد.
ــگاه  ــود، هر كس درون اين باش ــتقالل حاال دچار تنش مى ش اس
ــد و بيرونى ها هم  ــهمى داشته باش ــد كه در تغييرات س مى كوش
ــوند و از همه بدتر  ــتقالل ش ــالش خواهند كرد كه مديرعامل اس ت
ــن به بعد تالش مى كنند  ــتند كه از اي خود بازيكنان اين تيم هس
ــد كه بعد از  ــارزاده بگيرند چون مى دانن ــود را از افش ــه طلب خ ك
ــرد و بدتر  ــا بيافتد زمان مى ب ــر بعدى تا ج ــارزاده مدي رفتن افش
ــدات به ما  ــى گويند آن  تعه ــران م ــيارى از مدي ــه بس از آن اينك
مربوط نيست و اين عمال استقالل را دچار تنش هاى زيادى خواهد 

كرد.
ــغله  ــارزاده به عنوان يك مدير دو ش ــع از ابتدا انتخاب افش در واق
ــتقالل را  ــتباه بوده و حاال هم تغيير او در اين مقطع زمانى اس اش

دچار تنش خواهد كرد. 

ــگاه  در ورزش
بــــــرگزار  آزادى 
ــل  تقاب ــود.  مى ش
ــه  ــم ك ــر دو تي آخ
ــاه  مردادم  26 روز 
ــال 1384 و پس  س
ــدن  ش ــى  قطع از 
ــه  ب ــران  اي ــود  صع
ــام جهانى 2006 ج

ــهر  ش در  آلمان 

ــد. پس از آن بازى و تا به امروز دو تيم  ش
برابر هم به ميدان رفتند و عصر سه شنبه 
ــل هم قرار  ــراى هفدهمين بار مقاب ب

مى گيرند.
ــش مرتبه ايران به ــال ها ش در اين س

ــدار با  ــت، پنج دي ــيده اس ــروزى رس  پي
تساوى همراه بوده و پنج مرتبه هم ژاپنى ها برنده شده اند. 
17 مرتبه ايران و 17 مرتبه ايران و 17 مرتبه ژاپن دروازه حريف را باز كردند،  18
ــران در تقابل تاريخى  ــان از برترى تيم اي آمارهايى كه نش

دو تيم دارد. 
بــا  تقابـــل  شـيرين  و  تلـخ  خاطـرات 

چشم بادامى ها
ــود، چندين  ــا ژاپن مى ش ــى ب ــت از روياروي ــى صحب وقت
ــود.  ــده مى ش زن ــال  فوتب ــواداران  ه ــن  ــره در ذه خاط
ــام ملت هاى ــى ج ــه گروه ــازى مرحل ــومين ب ــدا س ابت

در  ــم  تي دو  ــان  بــــازيكن ــه  كــــ ــن  ژاپـــ  1992
ــريف  ــدند و جمال ش ــم درگير ش ــابقه با ه ــان مس جري
ــراج  اخ و  ــود  خ ــف  ضعي ــاوت  قض ــا  ب ــورى،  س داور 

گزارشى از نبردهاى
 ايران و ژاپن؛

ازگلزنى
 استاد اسدى 

تاكشيدن موى 
راموس
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به من بگو چرا!سبك زندگى

گام دوم- خودانضباطى و خودآگاهى تان را توسعه دهيد. مطالعات نشان مى دهد 
خودآگاهى براى رهايى از عادت هاى بد يك مهارت الزامى است. «خودآگاهى» 
ــته هاو  ــناخت خود و آگاهى از خصوصيات، نقاط ضعف و قوت، خواس توانايى ش
ترس هايى كه در زندگى ما وجود دارد، است. با داشتن خودآگاهى به خوبى از داليل 
توقف عادات بدى كه در خود داريم، مطلع خواهيم بود. داشتن نظم و انضباط فردى 
نيز يكى از مواردى است كه مى تواند كمك زيادى به غلبه بر عادات منفى كند و تنها 

با ممارست فراوان در افراد ايجاد مى شود.
گام سوم-براى غلبه بر عادات بد، رويكردهاى مناسبى انتخاب كنيد. بعضى از 
ــعى مى كنند تا يك  افراد براى غلبه بر عادات بد، تصميمى انقالبى مى گيرند و س
شبه آن را ترك كنند. بعضى ديگر نيز با روندى كاهشى و به تدريج عادات بد را در 
خود از بين مى برند. براى مثال، مى توانيد عادت بد وب گردى در خود را روزانه پنج 

دقيقه كاهش دهيد تا به زمان مناسب و قابل قبولى براى ترك اين عادت برسيد.
ــى از بهترين راه هاى  ــن ببريد. يك ــد را از بي ــع ترك عادات ب گام چهارم-موان
جايگزينى عادات خوب به جاى عادت هاى بد، از بين بردن موانع است. براى مثال، 
اگر عادت داريد در جمع همكاران در هنگام صرف ناهار، از ديگران غيبت كنيد، 
مى توانيد تا زمان برطرف شدن اين عادت بد، ناهار خود را در محلى ديگر و به صورت 

انفرادى صرف كنيد.
گام پنجم- براى جايگزينى عادت هاى خوب آگاهانه تالش كنيد. در اغلب موارد، 
با اقدام عملى استفاده از رفتارهاى خوب، مى توانيد موجب توقف عادات بد شويد. 
براى مثال اگر شما فردى ايرادگير در تيم كارى خود هستيد، پيشنهاد مى شود 

تمرين كنيد تا در جلسات به جاى انتقاد، از افراد تعريف و تمجيد كنيد.
ــتيد كه عادت داريد به طور دائم در جلسات  ــانى هس يا تصور كنيد از جمله كس
ايميل هاى خود را كنترل كنيد، كافى است با برداشتن يك كاغذ و قلم از تمامى 
تصميمات و جزئيات جلسه يادداشت بردارى كنيد. به اين ترتيب خواهيد ديد به 

تدريج عادت بد قبلى شما از بين خواهد رفت.
ــى بد در خود  ــق به ترك عادت ــاداش بدهيد. هرگاه موف گام ششـم-به خود پ
ــود، كمك مى كند  ــاداش دادن به خ ــديد، بالفاصله به خود پاداش بدهيد. پ ش
ــترى پيدا كنيد. ــام داده ايد، انگيزه بيش ــدارى عادات خوبى كه انج تا براى نگه

گام هفتم-از ديگران كمك بخواهيد. در آخر مى توانيد از خانواده و دوستان خود 
بخواهيد براى توقف عادت هاى بد به شما كمك كنند.

ــد، صدايي كه توليد مي كند بسامد  ــتر باش خفاش هاهرچه جرم يك جانور بيش
كمتري دارد و فروصوت است. برعكس آن هم صادق است؛ يعني حيوانات كوچك 
ــاي صحرايي،  ــال خوكچه هاي هندي، موش ه ــوت دارند؛ براي مث صداي فراص
سنجاب هاي پرنده، ميمون هاي آمريكاي جنوبي و پرندگاني مانند جغدها امواج 
ــي قورباغه كمياب  ــنوند و جانوران ديگري مانند خفاش و نوع فراصوت را مي ش
چيني قادرند امواج فروصوت را بشنوند. يك نوع قورباغه براي جفت گيري از امواج 
فراصوت استفاده مي كند. بعضي از پرنده ها مانند جغد هم براي رديابي شكارشان 
ــون در آب زندگي مي كنند، ــتند.البته دلفين و نهنگ چ امواج فراصوت مي فرس
ــتثناعا مي توانند امواج فروصوت را بشنوند.چون حركت امواج صوتي در آب و  اس

هوا با دليل تفاوت غلظت شان متفاوت است.

ــت. وقتي در حال فعاليت  ــموميت اس ــتگي بدن در واقع نوعي مس خس
ــيد الكتيك توليد مي كنند كه  هستيم، ماهيچه ها نوعي اسيد به نام اس
باعث احساس خستگي در عضالت مي شود. اگر بتوانيم اين اسيد را از عضو 
خسته بيرون بكشيم خستگي برطرف مي شود و آن عضو دوباره نيروي كار 
پيدا مي كند. به اين ترتيب در جريان كارهاي روزانه، بدن به وسيله اسيد 
ــود. مواد ديگري هم بر اثر فعاليت عضالت پديد  الكتيك مسموم مي ش
ــتگي مي گويند. خون اين مواد را در بدن  مي آيند كه به آنها زهرآبه خس
ــان حمل مي كند و با خود به نقاط مختلف مي رساند. به همين دليل  انس
فقط عضالت نيستند كه احساس خستگي مي كنند، بلكه تمام بدن و حتي 

مغز دچار خستگي مي شوند.

ــي و بدنه خارجي. بين  ــتر زيردريايي هاي امروزي دو بدنه دارند؛ بدنه داخل بيش
ــود كه داخل آنها با آب يا  ــكل صدف ساخته مي ش اين دو بدنه مخزن هايي به ش
هوا  براي سنگين يا سبك كردن وزن زيردريايي پر مي شود. وقتي كه زيردريايي  
مي خواهد در آب فرو رود،  شيرهاي بزرگ آن را كه زير مخزن ها قرار گرفته اند باز 
ــود. در اين حالت هواكش ها هواي موجود در  مي كنند و آب وارد مخزن ها مي ش
مخزن ها را تخليه مي كنند. اين هواكـش ها باالي مخـزن ها قرار دارند. وقتي آب 
وارد مخزن هاي صدف مانند مي شود،  زيردريايي هم سنگين مي شود و به اعماق 
آب فرو مي رود. وقتي الزم باشد زيردريايي از ته دريا باال بيايد، نخست هواكش ها 
را مي بندند و با دستگاهي هوا را چنان با فشار وارد مخزن ها مي كنند كه آب درون 

آنها بيـرون رانـده مي شود. 
در اين هنگام زيردريايي سبك مي شود و مي تواند به راحتي از زير آب بيرون آيد. 
براي فرو بردن زيردريايي به زير آب يا برعكس، از چند سكان كه افقي بر بدنه اش 
ــود. اما هنگام حركت به پيش، مانند يك كشتي  ــتفاده مي ش ــبيده اند، اس چس

معمولي فقط با يك سكان هدايت مي شود.

عادت هاى بد(بخش پايانى)

داستان كوتاه

داستان هاى شيوانا(زيبايى چيست!)

 (idiom ــى( انگليس ــان  ــات در زب اصطالح
ــه مجموعا داراى  ــتند ك گروه هايى از واژه ها هس
ــند. مفهوم  ــژه و خاص مى باش درك و معنايى وي
ــا ترجمه  ــات» رو نمى توان ب ــى «اصطالح و معن
تك تك لغات تشكيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايى اين بخش 
از زبان خارجى(دراينجا انگليسى) مى افزايد. آنها اغلب استعارى هستند 
و به زبان روح و تنوع مى دهند. همين مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمى توان به يك ترجمه كلى براى آن اصطالح رسيد، خود دليلى 

بر زيبايى idiom مى 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.

كالهبردارى ازطريق شركت هاى هرمىزنگ زبان

اصطالحاتى كه مربوط به اعضاى بدن هستند
( سرى بيستم )

Leg   «پا » 
Cost/pay an arm and a leg

Talk the hind legs o� a donkey
روده دراز بودن، پرحرف بودن

سپيده 
بارانى

نمونه يك پرونده واقعى 
ــب و پر درآمد،  ــت با هزاران آرزو براى داشتن شغل مناس او جوانى اس
زندگى مرفه، ازدواج و تشكيل خانواده، اتومبيل، مسافرت و گردش؛ اما 

چون بيكار است، همه آرزوهايش را مثل يك سراب مى بيند.
ــطحى نيستندكه اور ا حمايت   از طرفى خانواده او نيز از نظر مالى در س
كنند. وقتى افراد هم سن و سال خود را مى بيند كه چقدر راحت زندگى 
مى كنند، سوار خودروهاى مدل باالمى شوند و امكانات بسيارى برايشان 
فراهم است، به حال آن ها غبطه مى خورد و در خيال، خودش را صاحب 

همه اين ها مى بيند. 
ــا  ــود ي ــا مى ش ــى خيابان ه ــردن كار راه ــدا ك ــد پي ــه امي ــر روز ب ه
ــن همراهش  ــك از روزها تلف ــى زند. در ي ــا را ورق م آگهى روزنامه ه
ــرم و صميمى ــا گ ــنا ام ــط صدايى ناآش ــت خ ــد و از پش زنگ مى زن

 احوالپرسى مى كند.
ــايه  ــه و همس ــت دوران مدرس ــد دوس ــه مى فهم ــد لحظ ــد از چن  بع
ــكارى او ــى و بي ــد مال ــاع ب ــتش از اوض ــت. دوس ــى آن هاس قديم

 خبر دارد.
ــرمايه گذارى و كار در يك شركت معتبر و معروف با در آمد   پيشنهاد س
ــد در زمان كوتاهى  ــتش مى گوي ــيار باال را به او مى دهد. وقتى دوس بس
ــز كمك مالى  ــه خانواده اش ني ــد و حتى ب مى تواند به آرزوهايش برس
ــمانش عبور  كند، در يك لحظه تمام روياهايش چون برق از جلوى چش
مى كنند. فرداى آن روز دوباره تلفن به صدا در مى آيد و باز همان دوست 
قديمى است و باز همان وعده ها. با دنيايى از اميد و شادى جواب مثبت 
ــرمايه گذارى  ــد وچند نفر از س ــركت مى رون مى دهد. روز موعود به ش
ــتيابى به آرزوهايى كه به آن ــب درآمد و دس ــيوه هاى رويايى كس و ش

 نرسيده است، با او صحبت مى كنند.
ــنايان، از آن ها مقدار زيادى پول  ــتان و آش  او در تماس باخانواده، دوس
قرض مى كند و در شركت سرمايه گذارى مى نمايد. بعد از مدتى رفت و 
آمد به شركت وقتى كه خبرى از تحقق وعده ها نمى شود، تازه مى فهمد 
كه در دام يك شركت هرمى گرفتار شده است و تمام سرمايه اش از كف 

رفته است. 
Talk the hind 

ــود  ب ــا  ــاه ه م و  ــود  ب ــه  ــفر دورى رفت ــه س ب ــر  پس
ــا دع ــادرش  .م ــتند  نداش ــرى  خب او  از  ــه  ك

 مى كرد كه او سالم به خانه بازگردد.
ــان مى پخت و  ــداد اعضاى خانواده اش ن مادر او هر روز  به تع
هميشه يك نان اضافه هم مى پخت و پشت پنجره مى گذاشت 
تا رهگذرى گرسنه كه از آن جا مى گذشت نان را بر دارد . هر روز 
مردى گو ژ پشت از آن جا مى گذشت و نان را بر مى داشت و به 

جاى آن كه از او تشكر كند مى گفت:
هر كار پليدى كه بكنيد با شما مى ماند و هر كار نيكى كه انجام 

دهيد به شما باز مى گردد !!!
ــه زن از گفته هاى مرد  ــت تا اين ك اين ماجرا هر روز ادامه داش
ــت : او نه تنها  ــد  و به خود گف ــت ناراحت و رنجيده ش گوژ پش
ــكر نمى كند بلكه هر روز اين جمله ها را به زبان مى آورد . تش

 نمى د انم منظورش چيست؟
يك روز كه زن از گفته هاى مرد گو ژ پشت كامال به تنگ آمده 
بود تصميم گرفت از شر او خالص شود بنابر اين نان او را زهر آلود 
كرد و آن را با دست هاى لرزان پشت پنجره گذاشت، اما ناگهان 

به خود گفت : اين چه كارى است كه مى كنم ؟ .....
بالفاصله نان را برداشت و دور انداخت و نان ديگرى براى مرد گوژ 
پشت پخت .مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرف هاى 

معمول خود را تكرار كرد و به راه خود رفت.
ــب در خانه پير زن به صدا در آمد . وقتى كه زن در را باز  آن ش
كرد، فرزندش را ديد كه نحيف و خميده با لباس هايى پاره پشت 
ــته بود، در حالى كه به  ــتاده بود او گرسنه، تشنه و خس در ايس

مادرش نگاه مى كرد، گفت:
ــتم خودم را به شما  ــده بود نمى توانس مادر اگر اين معجزه نش
ــنگى اين جا چنان گرسنه و ضعيف شده  برسانم. در چند فرس
بودم كه داشتم از هوش مى رفتم . ناگهان رهگذرى گو ژ پشت 
را ديدم كه به سراغم آمد. ازاو لقمه اى غذا خواستم و او يك نان 

ــت  ــن داد و گفت : اين تنها چيزى اس به م
ــورم امروز آن را به  كه من هر روز مى خ
ــش از من به  ــم زيرا كه تو بي تو مى ده

آن احتياج 
دارى .

ــادر اين ماجرا  وقتى كه م
ــنيد رنگ از چهره اش  را ش

ــه ابتدا نان  ــاد آورد ك پريد. به ي
ــت پخته بود و اگر زهر آلودى براى مرد گوژ پش
ــود و نان  ــوش نكرده ب ــداى وجدانش گ به ن
ديگرى براى او نپخته بود، فرزندش نان زهر 

آلود را مى خورد .
به اين ترتيب بود كه آن زن معناى سخنان 
ــت را دريافت:هر كار  روزانه مرد گوژ پش
پليدى كه انجام مى دهيم با ما مى ماند 
ــى دهيم به  ــى هايى كه انجام م و نيك

خود ما باز مى گردد.

ــيد: ــيوانا از او پرس ــاگردان ش ــى از ش روزى يك
ــغل و قيافه  ــت كه هر انسانى يك ش « استاد چگونه اس
خاصى را زيبا و قشنگ مى پندارد! يكى قد بلند و ابروى 
باريك را دوست دارد و ديگرى ابروهاى پرپشت و چشمان 
درشت را مى پسندد و فردى ديگر به تيپ و قيافه كامال 
ــير  ــدد. دليل اين همه تنوع در تفس متفاوتى دل مى بن
زيبايى چيست ؟ و از كجا بدانيم كه همسر آرمانى ما چه 

شكل و قيافه اى دارد!؟»
ــكل و قيافه نيست.  ــخ داد: «موضوع اصال ش شيوانا پاس
ــت كه آن  ــوش و اثرگذار و مثبتى اس موضوع خاطره خ

شخص در زندگى كودكى و جوانى خود داشته است. 
ــخص يا  ــه آن ش ــن دارد ك ــتگى به اي ــا بس ــه اينه هم
ــته اند و با او صميمى  ــخاصى كه به انسان توجه داش اش

ــكلى بوده است. در واقع وقتى  شده اند قيافه شان چه ش
ــالى رنگ  ــود در الب ــره اى خيره مى ش ــان به چه انس
ــور و شوق  ــكل ابرو و اندام فرد محبت و ش ــم و ش چش
ــن خود قبل  ــتجو مى كند كه در ذه ــرتى را جس و مس
ــوده و يا در ــه نم ــان هيبتى تجرب ــب چن از آن از صاح
ــبيه  ــان ها همه ش ــت. انس ــده اس  خاطره اش حك ش
همديگرند و هيچ كسى زيباتر از ديگرى نيست. اين ذهن 
ماست كه در البالى شكل و قيافه و رفتار و حركات آدم ها 
به دنبال گمشده روياهاى خود مى گردد و آن را به چشم 

زيبا و تير مژگان ترجمه مى كند!»
ــپس لبخندى زد  ــكوت كرد وس ــيوانا لختى س آنگاه ش
ــويد! مردى را ــراف خود دقيق ش و گفت:«خوب در اط
ــرى را براى  ــرزمينى دور همس ــه از س ــد ك ــى بيني  م

ــر دقيق  ــت. در چهره آن دخت ــرده اس ــود انتخاب ك خ
ــل انكار با  ــباهت هايى غير قاب ــويد! مى بينيد كه ش ش
ــرد دارد. در  ــواده و فاميل آن م ــهريان و اهل خان همش
ــت  ــا را در قيافه آن زن ديده اس ــباهت ه واقع او اين ش
ــا صاحبان  ــه در كودكى ب ــى ك ــرات خوب ــه خاط و هم
ــاره در چهره ــه يكب ــته را ب ــخصاتى داش ــن مش چني
آن زن ديده است و به او دلباخته است. براى همين است 
كه زيبايى مورد اشاره ديگران براى شما عادى جلوه مى 
ــخاص با شكل و قيافه  كند و اهالى يك قبيله خاص ، اش

ثابت و مشخصى را زيبا و جذاب مى پندارند. 
ــت. اين خاطرات  در واقع هيچكس زيباتر از ديگرى نيس
متصل به شكل و چهره و ادا و اطوار هاست كه توهم تفاوت 

زيبايى  را در ذهن ها ايجاد مى كند.»

كاريكاتور(بدون شرح!)

خرج زيادى برداشتن

Have one's tail between one's legs
ماستها را كيسه كردن

چه جانداراني فروصوت يا فراصوت را 
مي شنوند؟

چرا خسته مي شويم؟

چرا زيردريايي زير آب مي ماند؟

جواب سودوكو  شماره 1701سودوكو  شماره 1703

جواب معما 1701معما 1703
ــى به اميد موفقيت و انجام مقصود مدتها  زمانى كس
تالش و فعاليت كند ولى با صراحت و قاطعيت پاسخ 
منفى بشنود و دست رد به سينه اش گذارند و بالمره او 
را از كار نااميد كنند، براى بيان حالش به ضرب المثل 
باال استناد جسته مى گويند: «بيچاره اين همه زحمت 

كشيد ولى باالخره آب پاكى روى دستش ريختند».
ــاك كننده  ــن عامل پ ــالم آب مؤثرتري در دين اس
ــت و زمين و آفتاب و استحاله در مرحله  نجاست اس
دوم مطهرات قرار دارند. هر چيز نجس با شستن پاك
ــود و اصوالً آب زايل كننده هر گونه نجاسات   مى ش
است.موضوع مشكوك و ناپاك را بايد از سه الى هفت 
ــت، شستشو داد تا  بار ،بسته به نوع و كيفيت نجاس

ــه آن آب آخرين كه  ــرعى به عمل آيد. ب طهارت ش
نجاست و ناپاكى را به كلى از بين مى برد در اصطالح 
ــرعى « آب پاكى» مى گويند. زيرا اين آب آخرين  ش
موقعى ريخته مى شود كه از نجاست و ناپاكى اثرى 
باقى نمانده، موضوع مشكوك كامال پاك و پاكيزه شده 

باشد. با اين توصيف به طورى كه مالحضه مى شود 
« آب پاكى»  همان طورى كه در اصطالح شرعى آب 
آخرين است كه شىء ناپاك را به كلى پاك مى كند، 
در عرف اصطالح عامه كنايه از« حرف آخرين»است 
كه از طرف مخاطب در پاسخ متكلم و متقاضى گفته 
مى شود و تكليفش را در عدم اجابت مسوول يكسره 

و روشن مى كند.

يك زن و شوهر بيست و يك سال پيش زمانى كه 
با هم ازدواج كردند ، سن شوهر سه برابر سن زن 
بود . امروز سن او دو برابر سن زنش است ، زن در 

روز عروسى چند ساله بوده است .

ــب شود سپس از  مرد منتظر مى ماند تا ش
درب اول خارج مى شود.

معما ايستگاه ضرب المثل
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آب پاكى را روى دستش ريخت

نيكى ها به ما بازمى گردند

ــت  ــن داد و گفت : اين تنها چيزى اس به م
ــورم امروز آن را به  كه من هر روز مى خ
ــش از من به  ــم زيرا كه تو بي تو مى ده

آن احتياج 

ــادر اين ماجرا  وقتى كه م
ــنيد رنگ از چهره اش  را ش

ــه ابتدا نان  ــاد آورد ك پريد. به ي
ــت پخته بود و اگر زهر آلودى براى مرد گوژ پش
ــود و نان  ــوش نكرده ب ــداى وجدانش گ به ن
ديگرى براى او نپخته بود، فرزندش نان زهر 

آلود را مى خورد .
به اين ترتيب بود كه آن زن معناى سخنان 
ــت را دريافت:هر كار  روزانه مرد گوژ پش
پليدى كه انجام مى دهيم با ما مى ماند 
ــى دهيم به  ــى هايى كه انجام م و نيك

خود ما باز مى گردد.

نيكى ها به ما بازمى گردندنيكى ها به ما بازمى گردند
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اخبار كوتاه

دانش آموز 13 ساله كه به خاطر خستگى از زندگى خود را از باالى پل عابر در شرق 
تهران به پايين پرت كرده بود پس از برخورد با اتوبوس جان باخت.

ساعت 20 و 30 دقيقه شنبه ماموران كالنترى جواديه در جريان تصادف مرگبار 
دختر 13 ساله اى با يك دستگاه اتوبوس قرار گرفتند. با حضور ماموران در محل 

حادثه در خيابان دماوند تحقيقات براى بررسى علت تصادف آغاز شد.
ــرق به سمت  ــاعت 19 و 30 دقيقه از پايانه ش راننده اتوبوس به ماموران گفت: س
بابلسر حركت كردم. قبل از پل رسالت متوجه سقوط فردى از باالى پل و برخوردش 
با اتوبوس شدم. همكارم گفت كيسه زباله از باالى پل پرتاب شده، اما وقتى براى 
ــدم دختر نوجوانى را ديدم كه با اتوبوس برخورد كرده و  بررسى موضوع پياده ش
جانش را از دست داده بود.ماموران در بررسى صحنه متوجه رفتار مضطرب دختر 
نوجوانى شده و تحقيقات از او را آغاز كردند. دختر نوجوان به نام مينا در تحقيقات 
ــت كه به علت نامعلومى  ــتش به نام پريناز اس ــد متعلق به دوس مدعى شد جس
ــى كرده و خودش را از باالى پل عابر به پايين پرتاب كرد.دختر نوجوان  خودكش
گفت: امروز ساعت 13 از مدرسه به خانه پريناز رفتيم. ساعت 17 براى خريد از خانه 
بيرون آمده و با مترو به فرهنگسراى اشراق رفتيم. بعد از خريد روى پل رفتيم كه 
پريناز ادعا كرد از زندگى خسته شده و مى خواهد خودكشى كند. چون يك سال 
قبل هم او ادعاى خودكشى كرده بود و حرفش را عملى نكرده بود فكر كردم شوخى 
مى كند. روى پل ايستاده بوديم كه او يك لحظه دستش را از دستم جدا كرد و خود 
را به پايين پرت كرد.با اظهارات دختر نوجوان و مشخص شدن خودكشى پريناز با 
دستور سعيد احمد بيگى بازپرس ويژه قتل، جسد دختر 13 ساله به پزشكى قانونى 

منتقل و تحقيق از خانواده او براى مشخص شدن علت خودكشى آغاز شد.

سقوط مرگبار دختر 13 ساله از پل عابر ــبكه هاى اجتماعى  ــه زدن در ش مجرم اينترنتى كه با پرس
دختران دانش آموز را اغفال و پس از تهيه فيلم سياه از آنها 
اخاذى مى كرد، با شكايت ششمين قربانى خود دستگير شد. 
ــاهده فيلم سكته كرد .، هفته  پدر آخرين طعمه، پس از مش
گذشته دختر دانش آموزى با حضور در پليس فتاى استان 
ــان رضوى از مرد جوانى به اتهام اغفال و فيلمبردارى  خراس
ــكايت كرد و گفت: دو ماه پيش به  مخفيانه براى اخاذى ش
ــبكه هاى اجتماعى تلفن همراه  ــتانم در ش پيشنهاد دوس
عضو و پس از مدتى در يك گروه در واتس آپ با مردى آشنا 
ــك و مدير يك آزمايشگاه معرفى ــدم كه خودش را پزش ش

ــتانه، او زمانى كه متوجه   مى كرد. در ادامه اين ارتباط دوس
شد من عالقه مند به امور آزمايشگاهى هستم و رشته درسى 
ام تجربى است، وعده داد مى توانم براى دوره هاى كارورزى 
ــگاه وى بروم، غافل از اين كه چه باليى قرار است  به آزمايش

سرم بيايد.
ــوت و ادعا كرد  ــر كارش دع ــرد: او مرا به دفت وى اضافه ك
ــت و مرا آنجا نيز خواهد برد.  آزمايشگاه در مكان ديگرى اس
ــرد و گفت قصد ازدواج  ــدار به من ابراز عالقه ك او در اين دي
ــى كردم او  ــم داد. گمان م ــن ترفند فريب با مرا دارد و با اي
ــده و به زودى با هم ازدواج مى كنيم اما پس  ــيفته ام ش ش
ــده و اگر  ــد از ازدواج با من منصرف ش از مدتى او مدعى ش

شكايت كنم عكس هايم را منتشر مى كند.
ــيدم خانواده ام از ماجرا مطلع  شاكى تصريح كرد: مى ترس
ــد، به همين خاطر سكوت  ــوند و زندگى مان از هم بپاش ش
ــم و عكس هايى را از طريق  كردم تا اين كه مرد اغفالگر فيل
ــال و تهديد كرد اگر ده ميليون  واتس آپ و وايبر برايم ارس
تومان پول به او ندهم، اين فيلم و عكس را منتشر مى كند. 
من هم نتوانستم اين پول را تهيه كنم و او فيلم و عكس ها را 
در قالب يك سى دى به محل كار پدرم فرستاد و منجر به آن 

شد كه پدرم سكته كند.
ــتى اش را  او همچنان مرا تهديد مى كند اگر پول در خواس

ــاى مخفيانه اى كه از رابطه مان  تهيه نكنم، فيلم و عكس ه
ــد. همزمان با  ــر مى كن تهيه كرده در فضاى مجازى منتش
تشكيل پرونده قضايى، تحقيقات پليس فتا براى شناسايى و 
دستگيرى مجرم اينترنتى ادامه داشت تا اين كه دو روز پيش 
مخفيگاه وى دريكى از محله هاى شهر مشهد شناسايى شد 
و ماموران او را دستگير كردند. ماموران فتا دربازرسى رايانه 
و گوشى تلفن همراه وى تصاوير و فيلم هاى سياه متعلق به 
شش دختر جوان را كشف كردند. متهم براى ادامه تحقيقات 

به پليس فتاى استان خراسان رضوى منتقل شد.
شناسايى متهم توسط شاكى

مرد اخاذ در بازجويى اوليه اظهارات ضد و نقيضى را بيان و 
ــد وعكس و فيلم هاى سياهى  ادعاكرد شاكى را نمى شناس
ــده متعلق به يكى از  ــف ش ــى اش كش كه در رايانه و گوش
ــت. اين در حالى بود كه دختر دانش آموز به  دوستانش اس
ــد و در مواجهه حضورى با متهم، او  پليس فتا فراخوانده ش

را شناسايى كرد .
اعتراف به اخاذى هاى سياه

در اين مرحله متهم سكوت خود را شكست و به اغفال دختر 
دبيرستانى و دختران ديگر اعتراف كرد و گفت: من متاهل 
ــگاه هستم. به دليل  و داراى فرزندم و كارمند ساده آزمايش

ــكالت مالى تصميم به اغفال دختران در فضاى مجازى  مش
ــى در واتس آپ و  ــاى اجتماع ــن در گروه ه گرفتم بنابراي
ــگاه معرفى و با فريب  ــك و مدير آزمايش وايبر خود را پزش
طعمه هاى خود كه اغلب دبيرستانى بودند، به بهانه ازدواج 

اغفالشان مى كردم.
در ادامه با نصب دوربين هاى مداربسته در دفترى كه اجاره 
كرده بودم و حتى خانه ام، از رابطه پنهانى مان فيلم و عكس 
تهيه و با ارسال آن براى دختران اخاذى مى كردم. به دليل 
اين كه شاكى حاضر به پرداخت پول نشد، فيلم و عكس را به 
ــتادم تا مجبور به پرداخت ده ميليون  محل كار پدرش فرس
تومان پول شود، اما اين گونه نشد و پدر شاكى سكته كرد و 

روانه بيمارستان شد.
براى متهم قرار قانونى صادر شد

ــدن ديگر  ــخص ش تحقيقات تكميلى از مرد اخاذ براى مش
جرايمش ادامه دارد. افرادى كه در دام وى گرفتار شده اند، 
مى توانند با حضور در پليس فتاى اين استان از وى شكايت 

كنند و بدانند اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند.
فضاى مجازى زنگ خطرى براى دختران

ــن عرفانى، رييس پليس فتاى استان خراسان  ــيد محس س
رضوى با هشدار به دختران نوجوان و جوان از آنها خواست 
ــتفاده از فضاى مجازى را دارند، آگاه باشند كه  اگر قصد اس
ــترى براى حضور افراد تبهكار و سودجو ســت  اين فضا بس
ــه اغفال افراد  ــاى غيرواقعى حضور يافته و ب كه با هويت ه
ــى و روانى به افراد به ويژه  مى پردازند و ضررهاى جانى، مال
ــه رابطه هاى  ــن به راحتى ب ــى كنند بنابراي جوانان وارد م
اينترنتى اعتماد نكنند تا در دام افراد شياد و تبهكار گرفتار 
نشوند و در صورتى كه به هويت اين گونه افراد و فعاليت آنها 
پى بردند، موضوع را به پليس فتا اطالع دهند. از والدين نيز 
مى خواهيم نسبت به ارتباط هاى اينترنتى فرزندانشان در 
ــته باشند تا از بروز اين گونه  فضاى مجازى دقت الزم راداش

مشكالت جلوگيرى كنند.

اخبار

رييس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان مالخران را مهم ترين 
عامل ترغيب سارقان براي ارتكاب سرقت عنوان و بر برخورد قاطع با اين گونه 
افراد تاكيد كرد.سرهنگ ستار خسروي در اين باره به خبرنگار ما گفت: يكي از 
جرايمي كه امروز به دغدغه اي براي مردم و مسووالن تبديل شده جرم سرقت 
است.وي از سرقت به عنوان ام الجرايم ياد كرد و گفت: سرقت به هر صورت كه 
انجام بگيرد در زمره جرايم خشن قرار مي گيرد و از آن جهت كه احساس امنيت 

را در جامعه پايين مي آورد براي پليس از اهميت بااليي برخوردار است.
ــروقه و مالخر را به عنوان مثلث  ــارق، اموال مس اين مقام مسوول سه عنصر س
ــارقان براي ارتكاب  ــمرد و گفت: مهمترين عامل ترغيب س شوم سرقت برش
ــارق جايي را براي فروش اموال مسروقه  ــتند، زيرا اگر س سرقت مالخران هس
نداشته باشد دست به سرقت نمي زند.وي  با بيان اينكه معامله امواله مسروقه 
ــده  ــنگيني پيش بيني ش ــت و براي آن مجازات س تحت هر عنواني جرم اس
ــرار قرار گرفتن  ــب و در صورت تك ــي، لغو پروانه كس گفت: پلمب واحد صنف
ــت كه براي برخورد با مالخران  ــياه مجرمان از جمله تدابيري اس در ليست س

انجام مي گيرد.
ــاره به برخورد قاطع پليس آگاهي با خريداران اموال مسروقه از   خسروي با اش
ــت دوم خبر داد و بيان داشت:  شناسنامه دارد كردن صنوف خريدار اموال دس
متصديان اين واحدها مي بايست در صورت خريد اموال دست دوم مشخصات 
كامل فروشنده و اموال خريداري شده را در دفتر مخصوص ثبت كنند زيرا در غير 
اين صورت اگر اموال مسروقه كشف شوند هيچ توجيهي از آنان قابل قبول نبوده 

و به عنوان مالخر اموال مسروقه دستگير مي شوند.
ــان كرد: اوراق كردن خودرو بدون مجوز  رييس پليس آگاهي استان خاطر نش
قانوني ممنوع است و پليس با كساني كه اقدام به اين كار كنند برخورد خواهد 
ــروي به واحد هاي صنفي توصيه كرد از خريد اموالي كه  ــرهنگ خس كرد.س
احتمال سرقتي بودن آن را مي دهند خودداري كرده و موضوع را از طريق شماره 

تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

ــتان زنجان گفت: 278 كيلو مواد مخدر  رييس  پليس مبارزه با مواد مخدر اس
شيشه و پيش ساز شيشه در شهرستان خدابنده زنجان كشف شد.

سرهنگ شيرمحمدى در تشريح جزييات اين خبر گفت: مأموران انتظامى استان 
زنجان پس از دريافت اطالعات مردمى درباره توليد و توزيع مواد مخدر در يكى از 
شركت هاى كشاورزى شهرستان خدابنده و پس از حصول اطمينان با هماهنگى 

مرجع قضائى وارد اين شركت شدند.
ــه در قالب  ــركت ك ــدگان افزود: اين ش ــاره به تعداد دستگيرش وى بدون اش
ــاورزى در زمينى به وسعت توليد و پرورش توت فرنگى و ديگر محصوالت كش
ــاز  ــه و مواد پيش س  صد هكتار فعاليت مى كرد، بزرگ ترين توليدكننده شيش

شيشه در استان زنجان بود.
ــتان زنجان اظهار كرد: مأموران انتظامى  رييس پليس مبارزه با مواد مخدر اس

پس از تشكيل پرونده، متهمان را تحويل مراجع قضائى دادند.

ــرقت مبلغ 14 ميليون تومان از حساب  فردى كه به صورت اينترنتى اقدام به س
بانكى يكى از شهروندان كرده بود در كمتر از 24 ساعت بعد از وقوع جرم دستگير 
شد.سرهنگ سيد مصطفى مرتضوى رييس پليس فتا فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان گفت: در پى شكايت يكى از شهروندان مبنى بر اينكه مبلغ 14 ميليون 
تومان  به صورت غير مجاز از حساب بانكى وى به صورت اينترنتى برداشت شده 

است، موضوع در دستور كار كارآگان پليس فتا قرار گرفت.
وى افزود: با انجام تحقيقات تخصصى وجستجو در فضاى سايبرى سرانجام  هويت 
ــت كه در كمتر از 24 ساعت  متهم  شناسايى و مشخص شد وى داماد شاكى اس
پس از وقوع جرم دستگير و تحويل مراجع قضائى شد.سرهنگ مرتضوى با بيان 
ــاكى در دادن كارت و رمز عبور به داماد خود در وقوع اين  اينكه سهل انگارى ش
سرقت نقش داشته است گفت:  شهروندان كارت بانكى خودرادراختيارديگران قرار 
ندهند و در صورت قرار دادن كارت خود در اختيار اقوام و آشنايان ويا هر شخص 
ديگر ، سريعا رمز اول و دوم آنرا تغيير دهند.وى افزود: توصيه ديگر ما اين است كه  
سامانه پيامكى تراكنش هاى بانكى خود را فعال كنند تا در صورت برداشت هاى 
ــده و اقدامات الزم از جمله مسدود سازى حساب  احتمالى سريعاً از آن مطلع ش
بانكى خود را انجام دهند،همچنين براى امنيت بيشتر از يك رمز براى حساب هاى 
مختلف بانكى استفاده نكرده و موجودى حساب خود را با نگهداشتن رسيد هاى 
بانكى (تراكنش ها)به طور مرتب كنترل و حسابرسى نمايند و هرگونه مغايرت را 

به بانك اطالع دهند.

خسروى:

برخورد قاطع پليس اصفهان 
با مالخران

توليد شيشه در قالب 
پرورش توت فرنگى

داماد ناخلف سارق اينترنتى بود؛

دستگيرى متهم در كمتر از 24 ساعت

حصر وراثت
7/284 آقاى غالمرضا يوســفى داراى شناســنامه شــماره 2 به شــرح 
دادخواست به كالســة 185/94 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل 
اختالف تيران از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عبدا... يوسفى تندرانى بشناسنامه 132 در تاريخ 
1386/9/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- فاطمه صغرا يوسفى تندرانى ش.ش 10 بعنوان 
همسر متوفى. 2- غالمرضا يوسفى ش.ش 2، 3- محمدعلى يوسفى ش.ش 
13، 4- حسين يوســفى ش.ش 12، 5- ابراهيم يوسفى تندرانى ش.ش 12، 
6- عباس يوسفى ش.ش 21، 7- مجيد يوســفى تندرنى ش.ش 15 بعنوان 
فرزندان ذكور متوفى 8- شهربانو يوســفى ش.ش 9، 9- صديقه يوسفى 
ش.ش 6 بعنوان فرزندان و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:248 شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران
دادنامه

7/290 شــماره تصميم نهايى: 9409970352800709، شــماره پرونده 
9409980365800176، شــماره بايگانى شــعبه: 940363، شاكى: خانم 
عاطفه امينى باغبادرانى فرزند محمد به نشــانى اصفهان بلوار كشــاورز 
كوچه پيام انتهاى قيام پالك 24 طبقه 2، متهم: آقاى سجاد فتحى فرزند مجيد 
به نشانى مجهول المكان، اتهام: مزاحت تلفنى، گردشكار: دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سجاد فتحى فرزند مجيد 
23 ساله داير بر مزاحمت تلفنى موضوع شكايت خانم عاطفه امينى، با توجه 
به اظهارات شاى، متن پيام هاى ارسال شده توسط خط مزاحم براى شاكى 
و تعلق خط مزاحم به متهم حسب استعالم از اداره مخابرات مربوطه و اينكه 
متهم عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگى حاضر نشــده ودفاعى نكرده است 
مجرميتش محرز است و دادگاه به استناد ماده 641 قانون تعزيرات وى را 
به تحمل 91 روز حبس تعزيرى محكوم مــى نمايد. اين راى غيابى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و 20 روز پس از آن 
قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م/

الف: 15294 – رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
دادنامه:

7/291 شــماره دادنامــه: 9409970353500852، شــماره پرونــده: 
9309980359501242، شــماره بايگانــى شــعبه: 931359، متهم: آقاى 
اصغر مهرابى كرمانى فرزند محمد مهدى به نشانى خانه اصفهان خ سپاه 
ك ميخك بن فرعى دوم پ 50 ط 3 ، اتهام: جعل اســناد دولتى و رسمى از 
طرف افراد عادى، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى اصغر 
مهرابى كرمانى فرزند محمد مهدى داير بر جعــل كارت معافيت از خدمت 
وظيفه عمومى دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرا عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان و گزارش پليس آگهى ناجا و عدم حضور متهم 
در جلسه دادرسى عليرغم ابالغ قانونى و ساير قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابى بوى محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 532 و 533 
قانون مجازات اسالمى متهم را به پرداخت مبلغ هيجده ميليون ريال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 

مدت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين دادگاه و ظرف 
مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر 
استان اصفهان مى باشــد. م/الف: 15298 رييس شعبه 109 دادگاه كيفرى 

دو اصفهان 
دادنامه:

7/292 شــماره تصميم نهايى: 9409970354200699، شــماره پرونده: 
9309980358400546، شماره بايگانى شعبه: 940291، شكات: 1- آقاى 
محمد باقر خانى فرزند على به نشانى رودســر خ بعثت روبروى خاوران 
دفتر فروش گل چــاى نوين رودســر، 2- خانم زينب خزايــى پول فرزند 
فتحعلى به نشانى اصفهان ، خ بزرگمهر هشت بهشت شرقى 50 متر مانده 
به امامزاده زيد سمت چپ ساختمان كيميا ط 1، متهم: آقاى جواد محمدى 
فرزند حسين به نشانى خ توحيد س الماس ط 4 و 11 ، اتهام: كالهبردارى، 
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد.  راى دادگاه: درخصوص اتهام جواد محمدى فرزند حسين 
دائر بر كالهبردارى به مبلغ پانصد و سيزده ميليون ريال موضوع شكايت 
شــاكى محمد باقر خانى كركرودى فرزند على با وكالت زينب خزايى پول 
نظر به محتويات پرونده، كيفر خواست دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، 
شكايت شاكى خصوصى، استعالم انجام شــده از ثبت شركت ها تصوير 
قرارداد مورخ 1392/4/16 و فاكتور تحويل بار و بارنامه (هفت هزار كيسه 
چاى) و عدم حضور متهم جهت دفاع عليرغم احضار از طريق نشــر آگهى 
و نظر به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهكارى 
نامبرده به شرح فوق محرز تشخيص فلذا مستندا به ماده يك قانون تشديد 
مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبردارى نامبرده را به تحمل چهار 
سال حبس تعزيرى و رد مبلغ پانصد و سيزده ميليون ريال در حق شاكى 
و پرداخت همين مبلغ بعنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى 
نمايد. اين راى غيابى محسوب و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه و  ســپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
تجديد نظر استان مى باشــد. م/الف 15307 – رييس شــعبه 116 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان 
دادنامه

7/293 شــماره دادنامــه: 9409970353700444، شــماره پرونــده: 
9309980358100788، شــماره بايگانى شــعبه: 931088، شاكى: آقاى 
حميد مهرابى فرزند محمد على به نشانى شهرستان اصفهان خ گلزار شمالى 
– نبش شــمالى – بن ادب، متهم: آقاى مهران نجيمى به نشانى شهرستان 
اصفهان خ خاقانى م بهار واحد 3، اتهام ها: 1- كالهبردارى 2- جعل اوراق 
3- تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات  4- 
استفاده از اوراق مجعول 5- جعل عنوان، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى مهران نجيمى (كه ساير مشخصات وى به علت متوارى 
بودن مشخص نيست) داير بر جعل استفاده از سند مجعول و كالهبردارى 
موضوع شــكايت آقاى حميــد مهرابى (مدير عامل شــركت نقشــه نگار 
هرمزگان) با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان، نظريه كارشناسى مضبوط در پرونده، تحقيقات به عمل آمده در 
پليس آگاهى در دادســرا، عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسى 
جهت دفاع و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه جرايم انتسابى 
به نامبرده را محرز دانسته و مســتنداً به مواد 523 و 536 قانون تعزيرات 
مصوب 1375 و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس 
و كالهبردارى و با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 

متهم موصوف را از جهت جعل به تحمل دو سال حبس و از جهت استفاده 
از سند مجعول به تحمل دوسال حبس و از جهت كالهبردارى به تحمل هفت 
سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز 
قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م/

الف: 15987 رييس شعبه 111 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
دادنامه

7/294 شــماره دادنامــه: 9409970350300545، شــماره پرونــده: 
9409980350300123، شماره بايگانى شعبه: 940150، خواهان: تعاونى 
اعتبار ثامن االئمه با وكالت آقاى جواد قاســمى گورتى فرزند عباســعلى 
به نشــانى اصفهان – خيابان شيخ مفيد شــرقى – مجتمع پايا – طبقه دوم 
جنوبى – دفتر آقاى شيروانى، خواندگان: خانم شهره شفيعى فرزند حسين 
2- آقاى مجيد كريمى علويجه فرزند ناصر 3- آقاى محمد شــكوهى پور 
فرزند مرتضى همگى به نشانى مجهول المكان، آقاى على صادقيان فرزند 
اسماعيل به نشانى اصفهان – خيابان طالقانى – كوچه بيمارستان احمديه 
– پالك 86، آقاى مازيار فنايى پور فرزند امير هوشــنگ به نشانى اصفهان 
– خيابان ميرداماد- كوى شماره 5 – پالك 296 ، آقاى آرش شفيعى فرزند 
حسين به نشــانى اصفهان – خيابان اســتاندارى – كوچه بكتاش –كوچه 
شهيد حلقى – نبش كوچه ســمت راســت درب قهوه اى پالك 1، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خســارت دادرسى 3- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه ، دادگاه با بررســى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت آقاى جواد قاسمى گورتى 
به طرفيت آقايان و خانم ها 1- مجيد كريمى علويجه 2- شــهره شــفيعى 
فرزند حسين 3- محمد شكوهى پور فرزند مرتضى 4- آقاى على صادقيان 
فرزند اســماعيل دائر بر مطالبه مبلغ 330/000/000 ريال وجه چك شمار 
ى 220728 تاريخ 93/12/12 عهده بانك صادرات با احتســاب خسارات 
دادرسى و تاخير تاديه، با اين توضيح كه خوانده رديف اول چك موصوف 
را بعنوان صادر كننده امضا و ساير خواندگان آن را ظهر نويسى نموده اند 
دادگاه با مالحظه مستندات تقديمى پيوست شامل رونوشت مصدق چك و 
گواهى عدم پرداخت كه حكايت از اشتغال ذمه خواندگان داشته وبقاى اصل 
چك در يد خواهان نيز ظهور در استمرار مديونيت دارد و با عنايت به اينكه 
از ناحيه خواندگان دفاع و ايرادى بعمل نيامده و شرايط مقررات مربوط به 
ظهر نويسى موضوع ماده 315 قانون تجارت از سوى دارنده چك رعايت 
شده است ادعاى خواهان را وارد دانســته و به استناد مواد 310 و 312 و 
313 و 314 و 315 قانون تجــارت و مــواد 198 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرســى خواندگان را بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 330/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/760/000 ريال بعنوان هزينه دادرسى 
و مبلغ 9/120/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل به انضمام خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان تاديه محكوم و اعالم مى نمايد و 
در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت آقايان آرش شفيعى و مازيار 
فنايى پور با  توجه به استرداد دادخواست از سوى وكيل مدافع خواهان به 
موجب صورتجلســه مورخ 94/05/04 دادگاه به استناد بند الف ماده 107 
قانون آيين دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص 
صادر مى نمايد. راى صادره نسبت به خواندگان محكوم عليهم غيابى بوده 
و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م/الف: 15988 

رييس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

ابالغ راى 
7/295 شــماره دادنامه: 746-94/5/25 به تاريــخ 94/5/14 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 14 حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالســه 94-347 تحت نظر است. قاضى 
شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح ذيل 
اعالم مى دارد.  خواهان: سيد مجيد عســگرى اصفهان، زيار، جنب مسجد 
امام سجاد (ع) ايزوگام عسگرى  خوانده: سيف اله حسين پورآقائى مجهول 
المكان خواسته: مطالبه 3 فقره چك به مبلغ 44500000 ريال و تاخير تاديه 
و هزينه هاى دادرسى و نشر آگهى. راى قاضى شورا در خصوص دعوى 
آقاى سيد مجيد عسگرى  فرزند سيد رضا به طرفيت آقاى سيف اله حسين 
پور آقائى فرزند امال به خواســته مطالبه وجه  چك  به ميزان 44500000 
ريال موجب سه فقره چك به شماره هاى 121144/001605/17 و 246100 
و 282919 به عهده بانك صادرات و ملت به انضمام خسارات دادرسى و 
خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل 
عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده 
اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ نشر 
آگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و 
دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده 
و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى 
نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به 
گواهى عدم مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى 
نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلــذا بنابر مراتب فوق و با عنايت 
به گواهى عدم پرداخــت صادره و  احراز ذينفع بــودن خواهان در دعوى 
مطروحه و  صــدور آن از ناحيــه خوانده/ صدور آن از ناحيه شــركت و 
امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور 
اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و 
در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ تجارى فوق 
االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا 
ميزان مورد خواسته دانســته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به 
نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 
249- 286- 310-  311-314 تجــارت و مــواد 503-198-197-194-
515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ چهل 
و چهار ميليون و پانصد هزار ريال معادل چهار ميليون و چهارصد و پنجاه 
هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ يكصد و نود و پنج هزار 
ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و 
اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  
تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 1389/8/30 و 1388/11/15 
و 1389/7/15 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه 
حين االجراء محاسبه و تعيين مى  شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه 
محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى  
باشد. م الف15983 دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

سكته پدر پس از مشاهده فيلم سياه دختر

ــتان گفت: حين  ــتان ماهشهر در خوزس دادستان شهرس

بازرسى از عملكرد گمرك بندر امام خمينى(ره) مشخص 
ــى، فرهنگى و غيرانتفاعى دو  ــركت آموزش شد كه يك ش
ميليون و 400 هزار ليتر گازوئيل به صورت قاچاق به امارات 

متحده عربى صادر كرده است.
ــى، فرهنگى و  ــركت آموزش عليرضا آقاجرى افزود: اين ش
ــوت، ماده متانول به  غيرانتفاعى اخيرا 119 كانتينر 20 ف
ــرده كه يكى از اين كانتينرها  امارات متحده عربى صادر ك

حامل سوخت گازوئيل بود.
ــت كانتينرهاى ياد شده و در  ــير بازگش وى گفت: در مس
حين بازرسى مشخص شد كه دو ميليون و 400 هزار ليتر 
ــور امارات صادر  گازوئيل به ارزش 35 ميليارد ريال به كش
شده است.دادستان بندر ماهشهر گفت:با تشكيل پرونده 
و جمع آورى مستندات موضوع به دادستانى ارجاع شد كه 

پس از رسيدگى در مورد مديرعامل شركت مذكور، اقدام 
قضايى به عمل آمد.

آقاجرى تصريح كرد:مديرعامل شركت با قرار وثيقه به ارزش 
70 ميليارد ريال آزاد است و دو متهم ديگر اين پرونده نيز با 

قرار وثيقه آزاد هستند.
شهر ماهشهر مركز شهرستان بندرماهشهر است و بندرامام 

خمينى از شهرهاى زيرمجموعه اين شهرستان مى باشد.
بندرماهشهر داراى دو هزار و 713 هكتار مساحت است كه 

پس از اهواز وسيع ترين شهر خوزستان است.
اين شهر به دليل وضع طبيعى مناسب بندرگاهى و اجراى 
ــگاه آبادان و  ــراورده هاى نفتى پااليش طرح هاى صدور ف
ــى و مجتمع هاى  ــه بندرامام خمين همچنين نزديكى ب

پتروشيمى مجاور آن، شهرى مهاجرپذير است.

شركت آموزشى كه 2/4ميليون ليترگازوئيل قاچاق كرد



حضرت محمد صلى اهللا عليه و آله :
هــر كــس مــى خواهــد دعايــش مســتجاب 
شــود و غمش از بيــن بــرود بايد گــره از كار 

گرفتارى باز كند.
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