
همکارگرامی و ارجمندجن��اب آقای طاعتی مصیبت وارده 

را به ش��ما و خان��واده محترم تس��لیت عرض نم��وده و از 

خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات  و برای شما و 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مدیریت و کارکنان روزنامه زاینده رود
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 دفـاع تمـام قـد 
رییس فدراسیون والیبال

 از بازیکن ساالری
خسارت میلیاردی رزروهای 

دروغین هتل های کشور
مقابل هر تهدیدی

 ایستاده ایم
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 رییس اتحادیه بارفروش��ان تاکید کرد: نظارت کامل 
بر قیمت فروش میوه در خارج از میادین میوه و تره بار 

وجود ندارد و همین موضوع باعث می شود ...

یک کارش��ناس محیط زیست با اش��اره به موضوع 
بحران آب در کش��ور گفت: »در ی��ک برآورد خوش 

بینانه دست کم 80 درصد بحران آب در ایران...

 دان��ش آموخته دکت��ری واح��د عل��وم و تحقیقات 
به عنوان نخستین پژوهشگر ایرانی موفق به اعالم و 

ثبت فهرست نهایی و تایید شده...

ازدواج های ساده و جمع و جور که نه عروس و داماد 
را به زحمت و قرض بیندازد و نه مهمان ها را گرفتار 

تکلف و خرج تراشی کند...

افزایش 3 برابری قیمت میوه 
ازمیدان تره بار تا مغازه 

جنگ آب، شدت خواهد یافت 

فهرست نهایی گونه های ماهیان 
خلیج فارس و تنگه هرمز ثبت شد 

دست ازدواج در پوست 
گردوی تجمالت 

روسیه تعرفه واردات کاال
 از ایران را کاهش می دهد

گزارش آژانس، سفید نیست

رییس ات��اق مش��ترک بازرگانی ایران و روس��یه، گفت: 
دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 

ایران و روسیه برگزار و طرف روس متعهد شد...

مدیرکل سیاس��ی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران 
گفت: امیدواریم ش��ورای حکام بتواند در فضایی سازنده 
با قطعنامه ای که در ۱۵ دسامبر تصویب خواهد کرد کل 
موضوع پ��ی.ام.دی را خاتم��ه دهد.حمید بعی��دی نژاد، 
درباره گ��زارش و بیانیه مدی��رکل آژانس درب��اره ایران 
گفت: در گزارشی که آژانس به شورای حکام در اجالس 
اخیر ارائه ک��رد و بیانی��ه آمانو، مباحثی مطرح ش��د که 
 انتظارش می رفت و در چارچوب مواضع سنتی آژانس و
دیدگاه های مدیرکل آژانس بود و مساله غیرعادی نیست.

وی افزود: با روندی که در بحث ها وجود دارد و قرار است 
آژانس گزارش کامل خود را در مورد فعالیت های گذشته 
 و حال برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران ارائه کند 
 ب��ه زودی در ش��رایط متفاوتی ق��رار خواهی��م گرفت. 
بعیدی ن��ژاد ابراز امیدواری کرد که این نشس��ت آخرین 
نشست عادی شورای حکام در مورد برنامه هسته ای ایران 
باشد و گفت: این نشس��ت همچون نشست های گذشته 
 بود و براس��اس آن مدیرکل آژانس اقدامات��ی را که ایران 

در این مدت درخصوص ارائه اطالعات و اقدامات...

3

2

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان: 

بافت فرسوده ؛بیماري خطرناك شهري



مدیرکل سیاس��ی و بین المللی وزارت ام��ور خارجه ایران 
گفت: امیدواریم ش��ورای حکام بتواند در فضایی س��ازنده 
با قطعنامه ای که در ۱۵ دس��امبر تصویب خواهد کرد کل 

موضوع پی.ام.دی را خاتمه دهد.
به گزارش  مهر،  حمید بعیدی نژاد، درباره گزارش و بیانیه 
مدیرکل آژانس درباره ایران گفت: در گزارش��ی که آژانس 
به ش��ورای حکام در اجالس اخیر ارائه ک��رد و بیانیه آمانو، 
مباحثی مطرح ش��د که انتظارش می رفت و در چارچوب 
مواضع س��نتی آژانس و دیدگاه های مدیرکل آژانس بود و 

مساله غیرعادی نیست.
وی افزود: با روندی که در بحث ها وجود دارد و قرار اس��ت 
آژانس گزارش کامل خود را در مورد فعالیت های گذش��ته 
 و حال برنامه هسته ای جمهوری اس��المی ایران ارائه کند 

به زودی در شرایط متفاوتی قرار خواهیم گرفت.  
بعیدی ن��ژاد ابراز امی��دواری کرد که این نشس��ت آخرین 
نشست عادی شورای حکام در مورد برنامه هسته ای ایران 
باش��د و گفت: این نشست همچون نشس��ت های گذشته 
بود و براس��اس آن مدیرکل آژانس اقداماتی را که ایران در 
این مدت درخص��وص ارائه اطالع��ات و اقدامات مربوط به 
آن انجام داده را به ش��ورای حکام ارائه ک��رد و بیانیه یوکیا 
 آمانو نیز در همان مس��یر معمول بیانیه های مدیرکل بوده 

است.  
وی در پاسخ به این س��وال که اظهارات روز پنجشنبه آمانو 
مبنی بر اینکه گزارش ارزیابی آژانس درباره ایران س��یاه و 
 س��فید نخواهد بود به چه معنا اس��ت؟ گفت: این نکته در 
بیانیه های پیش از این آمانو هم بوده است که گزارش نهایی 
آژانس در مورد بحث پی. ام. دی یک گزارش سیاه و سفید 
نخواهد بود. مشخص است که سیاه نخواهد بود به این علت 
که ایران با آژانس همکاری کامال مثبتی داش��ته است و ما 
با اجرای نقش��ه راهی که بین ایران و آژانس توافق ش��ده،  
 یک مس��یر جدیدی را برای حل موضوع پی. ام. دی شروع 

کرده ایم و این مسیر به خوبی پایان پیدا کرده است.  
بعیدی نژاد گفت: آمانو درباره اینکه این گزارش کامال سفید 
نخواهد بود هم توضیح داد که پرونده پ��ی. ام. دی پرونده 
بسیار پیچیده ای اس��ت که قریب به ۱۲ سال است که این 
موضوع در آژانس درحال بررس��ی اس��ت. در واقع در سال 
۲۰۱۱ یک نقطه محوری در پرداختن به موضوع پی. ام. دی 
در آژانس شروع ش��د که البته از نظر ما تحول بسیار منفی 
تلقی می ش��ود و آن گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس 
بود که در واقع بحث پی. ام. دی را در قالب یک گزارشی که 
متشکل از ۱۲ بخش متفاوت بود، طبقه بندی کرد و در آن 
گزارش ادعاها و اتهامات بسیار زیادی علیه برنامه هسته ای 

ایران مطرح شد.
وی افزود: می توان گفت که پاس��خ قاطع دادن به تمام آن 
ادعاها که قری��ب بیش از چند صد ادعا و اته��ام علیه ایران 
هست عملی نیست. به خاطر اینکه بس��یاری از این ادعاها 
و اتهامات در حوزه مس��ایل نظامی و دفاعی ایران اس��ت و 
این امکان وجود ندارد که از نظ��ر ماهوی ایران بتواند تمام 

 این س��واالت و ابهامات را به طور کام��ل توضیح دهد و رد
 بکند. 

 به ای��ن علت ک��ه ای��ران ص��الح نم��ی دان��د اطالعات و 
دسترسی هایی را که برای پاسخگویی به این ابهامات نیاز 
است در اختیاز آژانس قرار دهد و در میان بگذارد. طبیعی 
است که نمی شود انتظار داشت آژانس در این مقطع به یک 
گزارشی دس��ت پیدا بکند که تمام آن س��واالت و ابهامات 
پاسخ داده ش��ود، اصال امکان پذیر نیس��ت. بنابراین اینکه 

امانو می گوید این گزارش کامال س��فید نخواهد بود به این 
معناست که به تمام این سواالت و ابهامات قرار نیست پاسخ 

روشن و قطعی داده شود.  
بعیدی ن��ژاد گفت: آژانس به دنبال آن اس��ت ک��ه ارزیابی 
نهایی و کامل خود را درباره کلیت برنامه هس��ته ای ایران 
ارائه کند و براس��اس اطالعات و دسترسی هایی که در این 
مدت از ایران به دس��ت آورده است ارزیابی خود را در قالب 
گزارش نهایی منتش��ر کند و اگر اکنون در برخی از موارد و 

برخی از سواالت و ابهامات، آژانس نتواند جواب قطعی آن 
سواالت را پیدا کند، با توجه به کلیت تصویری که با دریافت 
 این اطالعات به دست می آورد ارزیابی خود را ارائه خواهد 

کرد. 
یعنی نداشتن جواب قطعی برای برخی از سواالت ضربه ای 
 به اینکه بتواند یک ارزیاب��ی نهایی را ارائه کند وارد نخواهد

 آورد.
وی در پاسخ به این س��وال که آیا آژانس قادر است تصویر 
 کاملی از موض��وع پ��ی. ام. دی ارائه کند یا ای��ن موضوع، 
باز خواهد ماند، گفت: قطعا این موضوع نمی تواند باز بماند 
چرا که براساس توافقی که با آژانس در چارچوب نقشه راه 
کردیم قرار این ش��د که با ارائه اطالعات و دسترسی هایی 
که به آژانس ارائه خواهیم کرد تا در نهایت بتواند به تصویر 
کاملی از برنامه هسته ای ایران برسد و آن ارزیابی نهایی که 
آژانس خواهد کرد بتواند تمام ابهامات و مس��ایل گذشته و 
حال را حل کند و فکر می کنیم قطعا این ارزیابی نهایی که 
آژانس خواهد داد ارزیابی ای خواهد ب��ود که منتج به حل 

مسایل گذشته و حال خواهد شد.
 بعیدی ن��ژاد درباره اینکه آیا گزارش آین��ده آژانس پرونده

 پی. ام. دی را خاتمه خواهد داد و  به طور صریح این مساله 
در گزارش آژانس خواه��د بود، گفت: آن چی��زی که ما از 
گزارش آژانس انتظار داریم این است که این گزارش ارزیابی 
نهایی کاملی از برنامه هسته ایران ارائه کند، ارزیابی نهایی 
آژانس در قبال موضوع پی. ام. دی که یک مس��اله قدیمی 
شده است و ابعاد پیچیده ای دارد. ارزیابی آژانس باید بتواند 
روشن کند که آژانس تمام پاسخ های خود را در قبال مساله 
پی. ام. دی از ایران به دس��ت آورده اس��ت و می تواند این 

ارزیابی نهایی را به جامعه بین المللی ارائه کند.  
وی گفت: انتظار نداریم در ای��ن زمینه آژانس تصمیم آخر 
را بگیرد چ��ون آژانس یک نه��اد بین الملل��ی و تخصصی 
اس��ت و وظیفه اش براس��اس ماموریتی اس��ت که شورای 
حکام و کش��ورها به او م��ی دهن��د و آن این اس��ت که با 
 همکاری با کشورهای عضو و کشوری که در رابطه با برنامه 
هسته ای اش با آن همکاری دارد، اطالعات الزم را به دست 
آورد و آنها را در قالب یک گزارش کامل به ش��ورای حکام 

ارائه کند.
 در واقع تصمیم آخر را باید کشورها اتخاذ کنند. آقای آمانو 
فقط گزارش خود را به شورای حکام می دهد اما در نهایت 
این ش��ورای حکام اس��ت که باید تصمیم نهایی را درباره 

خاتمه این موضوع اتخاذ کند.
وی گفت: خوش بین هستیم با تحوالتی که در جریان است 
و با گفتگوهایی که در سطح سیاسی با کشورهای مختلف 
انجام ش��ده اس��ت بعد از ارائه ارزیابی نهایی آقای آمانو به 
آژانس که قرار اس��ت اول دسامبر انجام ش��ود کشورهای 
عضو دو هفته فرصت دارن��د این ارزیاب��ی را مطالعه کنند 
 و امیدواری��م ش��ورای حکام بتوان��د در فضایی س��ازنده با 
قطعنامه ای که در ۱۵ دس��امبر تصوی��ب خواهد کرد کل 

موضوع پی. ام. دی را خاتمه دهد.
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حمید رضا ترقی عضو ش��ورای مرک��زی حزب موتلفه 
اسالمی گفت: اگر دولت دنبال این باشد که نمایندگان 
تابع و مطیع خود به مجل��س بروند توقع غلط و خالف 

قانون انتخابات است.
 ترقی ، اظهارداش��ت: این کار اس��تقالل ق��وا را از بین 
می برد در حالی که قوا مستقلند و مردم نمایندگان را 
برای نظارت بر دولت و نه برای حمایت از دولت انتخاب 

می کنند. 
وی اضاف��ه کرد: آنچ��ه از بیانات مق��ام معظم رهبری 
در همدل��ی و همزبانی برمی آید این اس��ت که دولت 
همزبانی با ملت داشته باشد و نه این که همه خود را با 
دولت تطبیق دهند . دولت باید خواسته های عمومی، 
نیازها، مسایل و مطالبات مردم را مورد توجه قرار دهند.

ترقی همچنین در خصوص ش��فاف سازی هزینه های 
انتخاباتی گفت: از ابتدا با شفاف س��ازی موافق بودیم 
اما چگونگی و چارچوب آن در اصالحاتی که در قانون 

انتخابات مجلس صورت گرفته مشخص شده است.
وی افزود: مجددا الیح��ه ای را دولت ارائه داده و اینکه 
چقدر موازی با آن است و چقدر ضرورت دارد به بررسی 
مجلس نیازمند است اما شفاف س��ازی کامال موضوع 

مورد تایید و حمایت ماست.
 پااليش اولیه در بین نامزدها از سوی احزاب

این فعال اصولگرا همچنین در خصوص ضرورت پاالیش 
اولیه در بین نامزدها از سوی احزاب گفت: پاالیش اولیه 
در قانون وجود ندارد و جایگاهی ب��رای احزاب در این 

چارچوب در قانون پیش بینی نشده است.
عضو ش��ورای مرک��زی جمعی��ت موتلفه اف��زود: اگر 
 انتخابات حزب��ی بود این امر امکان پذی��ر بود اما هنوز 
بر اس��اس قانون، انتخابات حزبی نیس��ت که افراد در 
احزاب ابتدا پاالیش شده و پشتوانه حزبی داشته باشند.

ترقی گفت: بر اساس ارزیابی ها و کارشناسی های اولیه، 
در خصوص این که احزاب اجازه نامزد ش��دن داش��ته 
باشند در قانون های ما فعال چنین چیزی وجود ندارد 
که اگر وجود داش��ت قطعا کمک می کرد که مردم به 

انتخاب اصلح دست پیدا کنند.
 وی ای��ن را هم گفت ک��ه کس��ی در موقعیت مجلس 
نمی تواند به راحتی به منافع ملی ضربه و آس��یب بزند 

که انتخاب او چنین نگرانی داشته باشد. 
ترقی در باره برنامه های اح��زاب اصولگرا برای ائتالف 
در انتخابات آتی هم گفت: درباره ائتالف عرضی ندارم، 
 صحبت که خیلی ش��ده بحث هم زیاد ش��ده اما چیز 
تازه ای وجود ندارد، فعال برنامه و نشست خاصی در این 

چارچوب نداریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در صورت عدم بسته 
شدن پرونده PMD ایران برای اجرای برجام به مشکل 
اساس��ی می خوریم، گفت: طبق نظر رهبری و مجلس 
بسته شدن پرونده PMD ایران آستانه ورود به اجرای 

برجام است.
منص��ور حقیقت پور عض��و کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��المی ، درباره 
گزارش اخیر آمانو درباره پرونده هسته ای ایران اظهار 
داش��ت:این گزارش ،گزارش PMD نیست و گزارش 

عمومی آژانس بود.
وی افزود: گزارش مربوط به بخ��ش PMD چند روز 

دیگر حدود ۱۵ روز دیگر به شورای حکام می رود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه جنس و شخصیت 
آمانو همین اس��ت که می بینیم، یادآور شد: امیداوریم 
در گزارش PMD  شورای حکام، گزارشی برای بستن 
پرونده هسته ای ایران تنظیم شود و در غیر این صورت 

برای اجرای برجام به مشکل جدی می خوریم.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: آقای آمانو 
باید گزارشی تهیه کنند که شورای حکام بر اساس آن 

رای به بسته شدن پرونده PMD ایران دهد.
حقیقت پور در پاسخ به این سوال که اگر شورای حکام 
رای به بس��تن پرونده ایران در این بخش ندهد، دولت 
می تواند برجام را اجرایی کند، خاطرنش��ان کرد: نظر 
حضرت آقا و مجلس این است که PMD آستانه ورود 
به برجام است، مقدماتی برداش��ته شده است ولی کار 
عملیاتی و اجرای��ی برجام  از زمانی آغاز می ش��ود که 
شاهد بس��ته ش��دن پرونده PMD ایران در شورای 

حکام باشیم.

ترقی: 

 راهیابی نمايندگان تابع دولت 
به مجلس، توقع غلطی است

حقیقت پور :

PMD بسته نشود، 
برجام اجرا نمی شود

 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل که در حرم 
مطهر برگزار شد، ی سخنانی اظهار داشت: عملیات مروارید 
 در ۷ آذر و در ش��صت و هفتمی��ن روز جن��گ انجام ش��د و 
هیچ گاه پیش بینی نمی ش��د نیروی دریای��ی بتواند در این 

زمان کوتاه، این عملیات را انجام دهد.
وی افزود: دش��من بعثی با این نگاه که ما آماده نیس��تیم به 
سرزمین اس��المی مان حمله کرد و با اهداف از پیش تعیین 
شده خود به دنبال این بودند که س��یادت دریایی در خلیج 

را حفظ کنند.
دریادار س��یاری ادامه داد: اما چه ش��د که در این روز با آن 
دیدی که دشمن به آمادگی ما و کشورمان و نداجا داشت، این 
عملیات با آثار بسیار مهم ازجمله از بین بردن نیروی دریایی 

بعثی ها انجام شد. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: »مروارید«، عملیاتی بود 
که ضربه بزرگی بر پیکره دشمن وارد کرد و این عملیات باعث 

شکست دشمن در دریا شد.
وی افزود: اما چ��ه عاملی باعث این آمادگ��ی عملیاتی برای 
نداجا ش��د تا این طرح عملیات��ی ریخته ش��ود و این عزم و 
اراده ق��وی، اتحاد و هماهنگی به دس��ت بیاید ک��ه نداجا با 
اقتدار در ش��مال خلیج حض��ور یابد و تم��ام تاکتیک های 
 دش��من را نابود کند و این پیروی بزرگ در دفاع به دس��ت 

آید؟
فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش تاکید کرد: اگر بر اس��اس 
محاس��بات ریاض��ی و معادالت بررس��ی کنی��م، نداجا بعد 
از انق��الب فرصت انجام حت��ی یک رزمایش را هم نداش��ت 
و با توجه ب��ه اینکه مسنتش��اران هم رفته بودن��د، یگان ها 

 آمادگی نداش��تند و این مس��ائل ب��ا نتایج نتای��ج عملیات 
جور در نمی آید. اما چه ش��د که در مرواری��د این توفیقات 

بزرگ حاصل شد.

دریادار سیاری اظهار داش��ت: دلیل همه اینها نفوذ معنوی 
امام بزرگ��وار بین مردم، نیروهای مس��لح ارت��ش و به ویژه 
نداجا ب��ود. این اهمی��ت دارد ک��ه بدانیم یک کالم س��اده 

 ام��ام)ره( در بی��ن همه اقش��ار باعث چنی��ن پیروزی هایی 
شده است.

وی گف��ت: وقتی ص��دام حمل��ه ک��رد خیلی ها ج��ا زدند 
و ترس��یدند اما امام)ره( ی��ک کالم فرمودند ک��ه دیوانه ای 
آمده و س��نگی انداخته جوانان بروند و آن را ح��ل کنند. با 
این فرمایش امام، مس��ووالن و م��ردم ج��ان گرفتند. نفوذ 
 کالم امام موجب ش��د که ما ش��اهد جهش نداجا در جنگ 

باشیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: امروز هم این گسترش 
توس��عه و س��اخت تجهیزات و حضور در آب های آزاد که به 
فرمان حضرت آقا انجام شده و به ویژه برقراری امنیت برای 
خطوط مواصالتی کشور که بسیار حائز اهمیت است، حاصل 
رهنموده��ای فرمانده کل ق��وا و حضور رزمن��دگان نیروی 
 دریایی که در آن منطقه حس��اس جهان حض��ور می یابند،

 اس��ت.دریادار س��یاری گفت: رزمندگان نداج��ا مقتدرانه 
پرچم ای��ران را م��ی افرازند تا ص��ادارت و اقتصاد کش��ور با 
مش��کل مواجه نش��ود. باید خ��وب اندیش��ید ک��ه تامین 
امنیت در آب ه��ای آزاد و بین المللی چه تاثی��ر و وزنی در 
اقتص��اد دارد و م��ا آمادگی داری��م هرجا الزم باش��د همان 
 طور که آق��ا فرمودند حماس��ه بیافرینیم که برت��ر از ۷ آذر 

باشد.
وی در پای��ان گف��ت: ام��روز فرزن��دان ای��ن مل��ت و 
س��ربازان آق��ا ای��ن آمادگ��ی را دارن��د ک��ه در مقاب��ل هر 
تهدی��دی ایس��تاگی ک��رده ودر براب��ر ه��ر ی��اوه گوی��ی 
 بایس��تند و اج��ازه ندهند هیچ ک��س در حوزه ه��ای تحت 
 ماموریت ش��ان کوچک ترین جس��ارتی به کش��ور داش��ته 

باشند.
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اش��اره به سفر اخیر 
هیات پارلمانی انگلیس به ای��ران گفت:انگلیس همزمان۹ 
هیات پارلمانی به کشورهای مختلف فرستاده بود تا بتواند 
 ائتالف جدی��دی علیه داع��ش با محوریت خ��ودش ایجاد 

کند...
محمدصالح جوکار ، گفت: هیات پارلمانی انگلیس که اخیرا 
به ایران سفر کرده بود پیشنهاد تشکیل ائتالف جدید علیه 

داعش با محوریت این کشور را داشت.
 عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: کشور انگلیس همزمان

 ۹ هیات پارلمانی به کش��ورهای مختلف فرس��تاده بود تا 
بتوان��د ائتالف جدی��دی علیه داعش ب��ا محوریت خودش 

ایجاد کند.

نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: 
پش��ت پرده این اقدام جدیدانگلیس مشخص نیست اما به 
نظر می رس��د با توجه به پیش��رفت هایی که اخیرا ائتالف 
ایران و روسیه در آزادس��ازی مناطق مختلف سوریه داشته 
 اس��ت، غرب تالش دارد تا این پی��روزی ها را ب��ه انحراف

 ببرد.
وی با تاکید بر اینکه ایران هم اکنون محور مبارزه با داعش 
در منطقه و جهان است گفت: هر کشوری اگر قصد دارد با 
داعش مبارزه کند باید به ائتالف فعلی که حول محور ایران 
شکل گرفته و روس��یه نیز در آن عضویت دارد شرکت کند 
زیرا ش��کل گیری هر نوع ائتالف جدید ب��ه معنای انحراف 

مبارزه با داعش است.

س��خنگوی وزارت خارج��ه در واکنش به ادع��ای مقامات 
آمریکایی در خصوص حمالت س��ایبری ایران گفت:ایران 
درسال های گذشته قربانی حمالت جدی سایبری بوده،ولی 
این حمالت غیرقانونی را با حمالت متقابل س��ایبری پاسخ 

نداده است.
 حسین جابری انصاری س��خنگو و رییس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای 
برخی مقامات آمریکایی در خصوص حمالت سایبری ایران 
اعالم کرد: جمهوری اس��المی ایران در س��ال های گذشته 
قربانی حمالت جدی سایبری نظیر استاکس نت بوده، ولی 
این حمالت غیرقانونی را با حمالت متقابل س��ایبری پاسخ 

نداده است.

وی ادامه داد: از دیدگاه ما فقدان یک نظام حقوقی کارآمد 
در عرصه بین المللی برای جلوگیری و ممنوعیت از چنین 

حمالتی یکی از کمبودهای جدی در این زمینه می باشد.
جابری انصاری خاطرنش��ان س��اخت ایران ب��ه عنوان یک 
کش��ور مس��وولیت پذیر که در حال حاضر ریاست جنبش 
عدم تعهد را نیز برعه��ده دارد همواره ب��ه تدوین و تقویت 
س��از و کارهای بازدارنده بین المللی در ای��ن زمینه متعهد 
بوده و دیگر کش��ورها به ویژه کش��ورهای عرب��ی را نیز به 
 همکاری و خودداری از اقدامات و حمالت مخرب سایبری 

فرا می خواند.
وی افزود: متاسفانه عملکرد برخی از کشورها در این رابطه 

سازنده نبوده و به هنجارهای بین المللی آسیب زده است.

در واکنش به ادعای برخی مقامات آمريکايی؛

سخنگوی وزارت خارجه حمالت سايبری ايران به آمريکا را تکذيب کرد

دريادار سیاری در حرم امام خمینی)ره(:

مقابل هر تهديدی ايستاده ايم

پیشنهاد هیات انگلیسی به ايران ؛

ائتالف جديد علیه داعش تشکیل دهیم

بعیدی نژاد:

گزارش آژانس، سفید نیست

خبر 
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 وزارت صنعت درگاه پذیرش تولیدکننده جدید برای 
مشارکت در طرح فروش اقساطی کاال را بست و گویا 

همه چیز مهیای اجرا نشدن بسته دولت است.
دولت از هجدهم آبان ماه رس��ما طرح فروش قسطی 
کاالها را با وام دولتی آغاز کرد. مرحله اول هم با فروش 
قسطی خودرو با وام ۱۶ درصدی و بازپرداخت ۴ ساله 
شروع شد. بعد هم قرار بود که به موازات آن، همه چیز 
برای اجرای طرح فروش قسطی کاال فراهم شود. در 
واقع دولت می خواست با ارایه وام ۱۲ درصدی فروش 
کاال، زمینه را برای تحریک تقاض��ای تولید و فروش 

کاالهای در انبار مانده تولیدکنندگان فراهم کند.
سرنوشت نامعلوم ۹ هزار میلیارد تومان کاال

آن گونه که آمارها می گویند، بیش از ۹ هزار میلیارد 
تومان کاال در انبارها مانده اس��ت که بخش��ی از آن 
البته با اجرای طرح فروش اعتباری خودرو، به زودی 
تخلیه خواهد شد. اما هنوز تکلیف اجرای طرح فروش 
اعتباری لوازم خانگی مش��خص نیس��ت. مسووالن 
صنفی و تولیدکنندگان اعالم کرده بودند که قرار است 
از اواخر هفته گذشته، اجرای طرح فروش اعتباری کاال 
از سوی دولت کلید خورد، اما باز هم خبری از اجرای 
طرح نشد. هنوز هیچ یک از کارمندان و بازنشستگان 
دولت هم برای حضور در این طرح، آماده نش��ده اند، 
یعنی در واقع، کارتی در اختی��ار ندارند که بخواهند 

خریدی انجام دهند.
حبیب  اله انصاری، رییس انجمن لوازم خانگی دو هفته 
قبل اعالم کرد که قرار است اجرای این طرح از سوی 
دولت در اواخر هفته گذشته کلید بخورد. اما این گونه 
نشد. وی به این نکته اشاره کرد که اطالعات الزم در 

مورد کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی به وزارت 
صنعت ارائه شده که باید در اختیار بانک مرکزی قرار 
گیرد، تا بر اساس آن، تخصیص اعتبار جهت اجرای 
مرحله دوم بس��ته خروج از رکود صورت گیرد. البته 
این را هم خبر داد که فهرستی دیگر از تولیدکنندگان 
لوازم خانگی متقاضی شرکت در طرح فروش اعتباری 

کاال به وزارت صنعت ارائه شده است.
این گفته وی در ش��رایطی بود که بانک مرکزی باید 
 دس��تگاه های پوز را هم ب��رای حض��ور در این طرح 
آماده سازی کنند و در نهایت هر دارنده کارتی، بتواند 
با کشیدن کارت خود در این دستگاه ها، از وام نهفته در 
آن استفاده کرده و به این ترتیب، شرایط برای اجرایی 
شدن طرح دولت فراهم شود. اما تا این لحظه خبری 
نیست. برخی از فروش��ندگان هم هنوز از چگونگی 
اجرای این طرح بی اطالع هستند و بر این باورند که 
به این زودی ها، طرح آغاز نخواهد شد؛ چراکه آنها که 
به نوعی مجریان اصلی اجرای این طرح هستند، هنوز 

خبری از جزئیات این طرح در اختیار ندارند.
همه چیز مهیای اجرا نشدن فروش قسطی 

کاال
اما نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که اکن��ون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درگاه پذیرش تولیدکنندگان 
جدید را بس��ته اس��ت و دیگر هی��چ تولیدکننده ای 
را برای ش��رکت در این طرح پذی��رش نمی کند؛ در 
حالی که بر طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت هر 
تولیدکننده ای که از استانداردهای الزم برای حضور 
در این طرح برخوردار باش��د، می تواند در این طرح 

مشارکت داشته باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته 
به شدت از بار تورمی که ممکن است فروش کاالها در 
قالب این طرح داشته باشد، ابراز نگرانی کرده است و 
شاید هم، همین عاملی باشد که جلوی پیاده سازی 
اجرای این طرح را گرفته باشد. برخی خبرها حکایت 
از آن دارد که بانک مرکزی ب��رای اجرای طرح کارت 
اعتباری ک��ه هنوز در مرحل��ه مقدماتی ق��رار دارد، 
دغدغه های جدی دارد؛ چراکه با توجه به اینکه سقف 
اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، 
میانگین اعتباری که برای ط��رح کارت اعتباری در 
گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج میلیون تا 
۱۰ میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش 
نقدینگی است که نتیجه ای جز افزایش تورم در پی 

نخواهد داشت.
همین چند روز پیش بود که علی طیب نیا، وزیر امور 
اقتصادی و دارای��ی وعده تورم تک رقم��ی در اواخر 
آذرماه را داد. او این دستاورد را حاصل تالش حداقل 
دو س��اله دولت دانس��ته و عنوان کرده ک��ه باید این 
دستاورد بزرگ اقتصاد ایران را که رسیدن به تورم تک 
رقمی است، حفظ کرد. موضوعی که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی آن را در شرایط رکودی فعلی، چندان قابل 

افتخار نمی دانند.
۲۳۵ هزار میلیارد توم�ان نقدینگی در راه 

است؟
به هرحال، تجربه نش��ان داده تورم با نقدینگی رابطه 
مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی 
باال در کش��ور بود. در واقع در مقابل هر میزان رش��د 
نقدینگی، باید ارائه کاال و خدمات در جامعه افزایش 
یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به همراه دارد. 
حتی مجلس نیز طی روزهای گذش��ته با اعالم آثار 
تورمی اجرای طرح فروش قسطی کاال، عنوان کرده 
اس��ت که با اجرای بس��ته جدید،  ۲۳۵ هزار میلیارد 

تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.
بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم ۱۳۹۴ با اتکا به 
این تحلیل که مهم ترین مشکالت فعلی اقتصاد ایران 
برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، 
با هدف تحریک تقاضا و برون رف��ت از تنگنای مالی 
در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی 
و سیاست های اعتباری ارائه شده است.   ایجاد بازار 
بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته 
سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز 
سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد 
 تجاری دنبال خواهد ش��د. نکته مثبت این بس��ته را

 می توان در شناسایی درست مساله کوتاه مدت و ارائه 
برخی راهکارها برای تأمین مال��ی دولت و مدیریت 

سیاست پولی دانست.
به هرحال باید منتظ��ر ماند و دید که آی��ا دولت در 
روزهای آینده، اجرای طرح فروش اعتباری کاالهای 
بادوام با وام ۱۲ درصدی را آغاز خواهد کرد و اگر هم 
این را اج��را می کند، چقدر بر کنترل ب��ار تورمی آن 

احاطه دارد.

خبر  خبر 

 معاون وزیر نفت با اشاره به صادرات روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل، 
از کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان بازار گازوئیل کشور نام برد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعی��ت صادرات گازوئیل 
کشور، گفت: در سال جاری ایران از یک کش��ور واردکننده به صادرکننده 

گازوئیل تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه 
هم اکنون با توقف واردات گازوئیل، به طور متوسط روزانه بیش از ۱۰ میلیون 
لیتر از این فرآورده نفتی به بازار کشورهای منطقه خاورمیانه صادر می شود، 
افزود: سال آینده با بهره برداری از سه طرح جدید به ویزه فاز اول پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و طرح جدید بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید گازوئیل 
در پاالیش��گاه های موجود ظرفیت صادرات این محص��ول نفتی با افزایش 

بیشتری همراه خواهد شد.
معاون وزیر نفت با اع��الم اینکه با افزایش تولی��د گاز و جایگزین کردن گاز 
طبیعی به جای گازوئی��ل در صنایع و واحده��ای نیروگاهی ظرفیت مازاد 
صادرات گازوئیل ایران افزایش یافته اس��ت، بیان کرد: همزمان با صادرات، 
در ش��رایط فعلی به طور میانگین روزانه حدود ۳۱ میلیون لیتر گازوئیل با 

استاندارد یورو ۴ در سطح کالنشهرهای کشور عرضه و توزیع می شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه در سال ۹۵ با بهره برداری از طرح های جدید 
پاالیشگاهی گازوئیل یورو ۴ به طور سراسری در کل کشور عرضه خواهد شد 
و عرضه گازوئیل با گوگرد باال در تمامی جایگاه ها متوقف خواهد شد، تاکید 
کرد: عالوه بر این، در سال جاری واحد تقطیر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با 
هدف تولید محصوالتی همچون نفت سفید، گازوئیل، گاز مایع و نفتا هم در 

مدار بهره برداری قرار می گیرد.
عضو هیات مدیره ش��رکت ملی پاالیش و پخش نفتی با یادآوری اینکه هم 
اکنون ظرفیت مازادی به منظور تولید و ص��ادرات انواع فرآورده های نفتی 
همچون سوخت هوایی، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل در کشور 
وجود دارد، درباره مهم ترین بازارهای هدف صادرات گازوئیل کشور، توضیح 
داد: کشورهای منطقه خاورمیانه به ویزه افغانستان، عراق، اقلیم کردستان 
عراق و پاکستان بازارهای بزرگ صادرات گازوئیل کشور هستند، ضمن آنکه 

صادرات از مسیر دریایی هم در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی در پاسخ به این پرسش مهر که با توجه به سقوط قیمت نفت،  آیا ورود 
به بازار فرآورده های نفتی توجیه اقتصادی دارد؟ توضیح داد: مجبور هستیم 

این کار را انجام دهیم، زیرا با مازاد تولید روبه رو هستیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در خصوص فرآورده های نفت سفید، گازوییل، 
ال. پی. جی و مازوت مازاد داریم، گفت: جایگزین این فرآورده های نفتی با 

گاز طبیعی در کشور انجام شده است.
این مقام مسئول با اعالم اینکه هم اکنون متوسط قیمت فروش هر مترمکعب 
گاز حدود ۲۰ سنت است، خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت انواع فرآورده 
نفت به وی��ژه گازوییل ب��ه مراتب گران ت��ر از گاز طبیعی ب��وده و صادرات 

فرآورده های نفتی دارای توجیه اقتصادی است.

رییس اتحادیه بارفروشان تاکید کرد: نظارت کامل بر قیمت فروش میوه 
در خارج از میادین میوه و تره بار وجود ندارد و همین موضوع باعث می شود 
قیمت میوه ها بعضا تا سه برابر آنچه در میدان میوه و تره بار است، فروخته 
ش��ود و این در حالی است که قیمت  در میوه فروش��ی ها حداکثر باید ۳۵ 

درصد بیشتر از نرخ  میدان میوه و تره بار باشد.
سید محسن محمودی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه میوه ها 
در میادین میوه و تره بار طبق عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند، اظهار 
کرد: میوه فروش��انی که بدون س��رمایه اقدام به اجاره مغازه  7۰ میلیون 
تومانی می کنند طبیعی است با توجه به این که سرمایه کافی ندارند مجبور 
می شوند قیمت میوه های خود را با قیمت چند برابری به فروش برسانند، 
چون در مناط��ق باال اجاره ها زیاد بوده و طبیعی اس��ت ک��ه برای تامین 

هزینه های خود اقدام به گران  کردن قیمت ها کنند.
باال بودن اجاره  مغازه ها باعث گران فروشی میوه می شود

 وی با بی��ان اینکه غرفه های ش��هرداری نیز بر اس��اس مناطق مختلف با 
قیمت های متفاوتی اجاره داده می ش��وند، گفت: اجاره ه��ای ۲۰ تا 7۰ 
میلیون تومانی غرفه های حدود ۵۰ مت��ری در میادین اقماری عده ای را 
مجبور می کند که به دلیل نداشتن سرمایه کافی و برای تامین هزینه های 

خود قیمت های شان را افزایش دهند.
 محمودی ب��ا بیان اینکه معم��وال میوه های��ی که در باالی ش��هر عرضه 
می ش��وند از کیفیت بهتری برخوردار هستند، اظهار کرد: در این مناطق 
مردم قدرت مالی بیش��تری دارند و طبیعی اس��ت که مغازه دار به دلیل 
اجاره های باالیی که می پردازد قیمت ها را به میزان زیادی افزایش دهد که 

این کار غیرقانونی است.
خریداران موظف هستند هنگام خرید میوه در میادین فاکتور 

دریافت کنند
وی در بخش��ی از صحبت های خود با بیان اینکه می��وه  جزو محصوالت 
سریع الفساد است بنابراین فروشنده در فروش آنها عجله دارد، تاکید کرد: 
خریداران موظف هس��تند هنگام خرید میوه در میادین فاکتور دریافت 
کنند و اگر فروشنده فاکتور ارائه ندهد، تعزیرات و بازرسی  میادین در آنجا 

اعمال قانون می کند.
رییس اتحادیه بارفروشان یکی دیگر از موضوعات مهم را واردات میوه عنوان 
کرد و افزود: همان طور که شاهدیم در تمامی بخش ها واردات داریم و در 
برخی میوه ها نیز در ایامی خاص نیاز به واردات داریم و این در حالی است 
که واردات آنها غیرقانونی صورت می گیرد و این سوال مطرح می شود که 
اگر احتیاجی به میوه نداریم چرا واردات به صورت قاچاق صورت می گیرد؟

وی ادامه داد: در زمان هایی از سال به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم 
نیاز به واردات داریم که اگر از طریق قانونی وارد نشود به صورت قاچاق این 
 کار صورت می گیرد؛ بنابراین برای این موضوع باید راهکاری اندیش��یده

 شود.

واکنش ایران به سقوط قیمت جهانی گاز

ورود به باشگاه صادرکنندگان گاز
رییس اتحادیه بارفروشان عنوان کرد:

افزایش ۳ برابری قیمت میوه
 ازمیدان تره بار تا مغازه

رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و روس��یه، گفت: دوازدهمین کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه برگزار و طرف روس متعهد شد 
تعرفه های واردات کاال از ایران را کاهش دهد. اسداهلل عسگر اوالدی افزود: محمود 
واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران ریاست ایرانی کمیسیون مشترک 
دو کشور را برعهده داش��ت . وی اضافه کرد: روسیه عضو سازمان تجارت جهانی 
)WTO ( است، اما تاکنون ایران به عضویت این س��ازمان درنیامده ، بنابراین 

اکنون تعرفه های وارداتی سنگینی بر روی کاالهای ایرانی اعمال می شود.
وی در ارتباط با خبرهای منتشر ش��ده مبنی بر کاهش صادرات کاال از ایران به 
روسیه، گفت: اعمال تعرفه های سنگین کشور روسیه در قبال واردات محصوالت 
ایرانی، پیامد کاهش صادرات مستقیم به این کشور را دربر داشته ، اما در عوض 

کاالها از طریق کشورهای همسایه، به روسیه صادر شده است.
به گفته عسگراوالدی ، میزان صادرات کاال از ایران به روسیه کاهش پیدا نکرده، 

بلکه صادرات مستقیم به شکل غیرمستقیم صورت می گیرد .
وی گفت : تعرفه های واردات کاال از کش��ورهای همسایه به روسیه صفر است ، 
بنابراین کاالی ایرانی ابتدا به مقصد یکی از همسایگان این کشور منتقل و از آنجا 

راهی روسیه می شود ، که این روش مورد رضایت ایران نیست .

 رییس اتاق مشترک ایران و روس��یه افزود : روس��یه برای واردات پسته از ایران
 ۱۵ درصد تعرفه واردات مشخص کرده که در این شرایط، صادرکنندگان محصول 
خود را ابتدا به کشور سوم منتقل می کنند و پس از پرداخت حق کمیسیون، کاال 
را به روسیه صادر می کنند. وی بروز تنش های سیاسی میان روسیه و ترکیه یادآور 
شد و اظهار داشت : روس��یه در حال اعمال محدودیت برای واردات محصوالت 
کشاورزی از ترکیه است که انتظار می رود سهم ایران از بازار محصوالت کشاورزی 
روسیه افزایش پیدا کند و با افزایش صادرات مستقیم محصوالت کشاورزی، افت 
گذشته را جبران کنیم. پیش از این اعالم ش��ده بود طی هفت ماه نخست سال 
جاری، ۲۹۶ هزار و ۴۲۲ تن کاال به ارزش ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر از ایران به 
روسیه صادر شده است و به این ترتیب، میزان صادرات درمقایسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته ازنظر وزنی ۵۲/۵۲ درصد و از نظر ارزش��ی۴۰/8۵ درصد کاهش 

داشته است.
 عملکرد تجارت خارجی ایران در هشت ماه نخست سال جاری

گمرک جمهوری اسالمی ایران به تازگی اعالم کرد : طی هشت ماهه منتهی به 
آبان ماه سال جاری، صادرات غیر نفتی ایران به ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دالر 

رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۰/۴8 درصد کاهش یافت.
 برپایه این گزارش ، عمده کاالهای صادرش��ده ش��امل میعانات گازی با س��هم

 ۱7 درصدی از ارزش کل صادرات، محصوالت پتروش��یمی با ۳۵ درصد و سهم 
سایر کاالها ۴8 درصد است. عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی هم در مدت 
یاد شده به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی ، هند و افغانستان 

بودند.
بر اساس این گزارش، واردات کشورمان در مدت یاد ش��ده نیز به ۲7 میلیارد و 
۳۰7 میلیون دالر رسید که این میزان واردات ۹۵ /۲۰درصد کمتر از مدت مشابه 
سال قبل بود. میزان واردات کشورمان در هشت ماهه سال گذشته ۳۴ میلیارد 
و ۵۴۳ میلیون دالر بود. عمده واردات کشورمان در این مدت به ترتیب به ذرت 
دامی ، گندم خوراکی ، خودرو سواری با حجم سیلندر بیش از ۱۵۰۰ سی سی و 
کمتر از ۲۰۰۰ سی سی و کنجاله سویا اختصاص دارد. همچنین عمده کشورهای 
صادرکننده کاال به ایران در هشت ماهه سال جاری به ترتیب کشورهای چین، 

امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس بوده اند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان اینکه آخوندی 
پیگیر کاهش نرخ سود بانکی اس��ت گفت: قصد وزیر راه و شهرسازی این است 
 که نرخ س��ود بانکی از طریق ارائه یک بس��ته و در ش��ورای پول و اعتبار کاهش

 یابد.
حسین عبد تبریزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ 
به این سوال که تمام سازندگان مسکن اعالم می کنند تا زمانی که نرخ سود بانکی 
کاهش پیدا نکند ساخت و ساز رونق نمی گیرد، آیا وزیر راه و شهرسازی به عنوان 
یک عضو کابینه دولت با مسووالن بانک مرکزی و یا رییس جمهور در این خصوص 

رایزنی می کند؟ 
گفت: وزیر راه و شهرسازی به عنوان یک گزینه کابینه در حال پیگیری این موضوع 
است که نرخ سود بانکی را از طریق شورای پول و اعتبار و از طریق یک پکیج و نه 

فقط به یک شکل موضوعی کاهش دهد.
وی توضیح داد: چرا که اگر نرخ سود بانکی به شکل موضوعی کاهش یابد، بانک ها 
پول ها را به شرکت های تابعه می دهند و آن وقت است که نظر ما تامین نمی شود، 

بنابراین باید این موضوع از طریق یک بسته و یک پکیج کلی پیگیری شود.
مشاور وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: آخوندی موافق کاهش نرخ سود بانکی 
است و تا زمانی که نرخ سود بانکی کاهش نیابد نه مسکن بلکه سایر بخش ها نیز 

در اقتصاد رونق نمی گیرد.
عبده تبریزی ادامه داد: دولت برای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود اگر بگوید 
وام ۳۰ ساله می دهد تنها در سال اول باید ۲۵ درصد سود بدهد که این سود عدد 
بزرگی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد ش��د که در حد بودجه جاری 

کشور است. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی در پاسخ به این سوال 
که شما عدد ۲۰ میلیارد دالر خانه خالی از سکنه را اعالم کرده اید، این عدد را از 
کجا استخراج کرده اید؟ گفت: ۲ سال پیش مرکز آمار اعالم کرده بود ۱/۶ میلیون 
واحد مسکونی خالی از سکنه و سپس اعالم کرد ۱/۳ میلیون داریم که این عدد را 

بر متراژ متوسط کشور تقسیم کرده و این عدد به دست آمد.

وی افزود: در م��ورد واحدهایی که قبل از عمر مفید نیز تخریب می ش��وند عدد 
باالی ۲7 میلیارد دالر استخراج ش��ده است که این هم مربوط به محاسبات ۱۵ 
سال گذش��ته و مربوط به واحدهایی که زودتر از موعد مقرر تخریب شده اند به 

دست آمده است.
عبده تبریزی در پاس��خ به این س��ووال که نظرتان در مورد فروش تراکم توسط 
شهرداری ها چیس��ت،گفت: اقتصاد یک جایی جلوی ش��ما می ایستد، دائم به 
ش��هرداری ها می گوییم که تراکم نفروش��ید اما گوش نکردند ام��ا اقتصاد االن 
جلوی آنها ایستاده اس��ت و می بینید خرید و فروش و ساخت و ساز جلوی آنها 

ایستاده است.
وی ادامه داد:اینکه ش��هرداری ها بگویند جلو جلو پول ع��وارض را واریز کنید و 
پول تراکم را بدهید که در فروردین ماه گران می ش��ود، می بینید که این اتفاق 
نمی افتد و گران نمی ش��ود، یعنی االن اقتصاد در تمام ای��ن حوزه ها جلوی این 

حرف ها ایستاده است.
وی افزود: ما سیاست را س��خت می توانیم اجرا کنیم، نهایتا همه چیز می ماند تا 

اینکه با اقتصاد تعیین تکلیف شود و این چیز بدی است.

عسگراوالدی :
روسیه تعرفه واردات کاال از ایران را کاهش می دهد

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی:

آخوندی پیگیر کاهش نرخ سود بانکی است

همه چیز مهیای اجرانشدن فروش قسطی کاال؛

توقف پذیرش تولیدکننده جدید

وزارت جهاد کشاورزی با رد اظهارنظرهای منتشره از سوی برخی مبنی بر امحای 
مقادیری سیب زمینی در استان فارس برای تنظیم بازار، تاکید کرد: سیاست وزارت 

جهاد کشاورزی پایداری تولید، حمایت از مصرف و تامین امنیت غذایی است.
 به گزارش ایرن��ا از وزارت جهاد کش��اورزی، در حالی که س��االنه بی��ش از چهار 
میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می ش��ود که عالوه بر تامین نیاز داخلی 
برای مصارف تازه خوری و تامین مواد اولیه صنایع غذایی مرتبط، مقادیری نیز به 

کشورهای همجوار صادر می شود.
صادرات نزدیک به ۴۰۰ هزار تن سیب زمینی از محصول فصل گذشته و نیز ادامه 
صادرات آن در حال حاضر به منظور تنظیم بازار و توسعه بازار صادراتی محصوالت 

کشاورزی صورت گرفته است.
 براس��اس این گزارش، تامین امنیت غذایی با اتکاء به تولی��دات داخلی از اولویت 
برنامه های دولت یازدهم بوده و به همین منظور حل مس��ایل بخش کشاورزی و 
حمایت از تولیدات داخلی همواره در دوس��ال اخیر به عنوان یک رسالت از سوی 

وزارت جهاد کشاورزی به طور مستمر پیگیری شده است.
علی رغم تش��دید محدودیت های اقلیم��ی موجود در فرآین��د تولید محصوالت 
کش��اورزی، حمایت ها و پش��تیبانی های ویژه دولت از بخش کشاورزی و تقویت 

بنیان های تولید، امید، انگیزه و تالش کشاورزان را در امر کشت و کار مضاعف کرده 
و همین امر موجب شده است تا در دو سال زراعی گذشته )دولت یازدهم( تولیدات 

کشاورزی افزایش یابد.
براساس گزارش وزارت جهاد کش��اورزی، در دولت یازدهم بیش از ۱۱ درصد به 
سرجمع تولیدات کشاورزی در مقایسه با زمان آغاز فعالیت دولت افزوده شده است 
به طوری که متوسط رشد بخش کشاورزی در ۶ماهه نخست امسال نشان از رشد 

چشمگیر بخش کشاورزی دارد.
این گزارش می افزاید: فراوانی تولید، دسترسی اقتصادی و فیزیکی آحاد ملت به 
مواد غذایی که سیاس��ت اصلی دولت در بهبود امنیت غذایی است را آسان کرده 
هرچند متوسط رش��د قیمت های محصوالت کشاورزی متناس��ب با هزینه های 
تولید و تورم ساالنه کش��ور افزایش نیافته و همواره موجب گالیه تولیدکنندگان 

شده است.

توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و بازارهای صادراتی برای بخشی از محصوالت که 
مازاد تولید بر مصرف و یا فس��ادپذیری باال دارند، برای پایداری تولید و حمایت از 

تولیدکنندگان ضروری و مورد توجه ویژه است.
این گزارش می افزاید: از ای��ن رو حفظ و حمایت از تولیدات کش��اورزی از اصول 
بنیادین وزارت جهاد کشاورزی است و در این مسیر، معدوم سازی اگرچه محدود و 
ناچیز محصوالت کشاورزی تولیدی کشور را به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار 
که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، مورد قبول ندانسته 
و هیچ گاه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی نبوده است، البته گاهی با توجه به 
ویژگی فسادپذیری، آفت زدگی و شیوع برخی بیماری ها در محصوالت کشاورزی 
و به منظور رعایت موازین بهداشتی جهت تامین سالمت جامعه، حذف مقداری از 

محصوالت کشاورزی ناگزیر و اجتناب پذیر می شود.
اگرچه وزارت جهاد کش��اورزی به نمایندگی از دولت و بر اساس اسناد باالدستی 

ملزم به تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با سازوکارهای پیش بینی شده در قانون 
خرید تضمینی و نیز به کارگیری سایر سیاست های حمایتی است اما به هیچ وجه 
در مجموعه این ساز وکارها وسیاس��ت ها حذف محصول مد نظر نیست بلکه با به 
کارگیری این مکانیزم ها، محصوالت کش��اورزی مش��مول قانون خرید تضمینی 
در مواقع فراوانی عرضه و کاهش تقاضا، خریداری و ذخیره س��ازی می شود تا هم 
 از تولیدکنندگان حمای��ت و هم با عرضه محصوالت در مواق��ع کمبود، از افزایش 

قیمت ها جلوگیری شود.
طبق این سیاست و فرایندهای آن ساالنه میلیون ها تن از محصوالت زراعی و باغی 
و کاالهای پروتئینی توسط وزارت جهاد کشاورزی خریداری می شود و از طریق 
انبارداری،نگه داری، بسته بندی و بعضا فرآوری، مدت زمان ماندگاری آنها افزایش 
یافته و عالوه بر این از فسادپذیری آنها نیز جلوگیری می شود تا در مواقع الزم به 

بازار مصرف عرضه شود.
براساس این گزارش، امحای سیب زمینی در استان فارس نیز نه به خاطر تنظیم 
بازار بلکه به سبب غیرقابل استفاده ش��دن محصول خریداری شده برای مصارف 
 انس��انی و حتی دامی و تحت نظارت دس��تگاه ها و افراد مس��وول صورت گرفته

 است.

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی درباره امحای سیب زمینی در استان فارس
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عکس روز   )کاکتوس(

دریچه

 فهرست نهایی گونه های ماهیان 
خلیج فارس و تنگه هرمز ثبت شد

اخبار کوتاه

ابالغ سیاست های کلی محیط زیست توسط رهبری ازسویی دلگرمی دغدغه مندان محیط 
زیست رادر پی داشت و از سوی دیگر منجر به ابراز عقیده کارشناسا نی شدکه نگران بودند 

نهادهای مربوطه نتوانند سیاست ها رابه خوبی اجرا کنند.
 ابالغ سیاست های کلی محیط زیس��ت توس��ط رهبر انقالب را می توان مهم ترین خبر

 محیط زیس��تی روزهای اخیر در کش��ور قلمداد کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
 معظم انقالب، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساس��ی، در نامه ای به روس��ای قوا،

 سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ کردند. ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، 
مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیس��ت، تهیه 
اطلس زیست بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه 
سازی فرهنگ و اخالق زیس��ت محیطی از جمله محورهای ابالغیه رهبر معظم انقالب 

اسالمی بود.
مقام معظم رهبری پیش از این نیز بارها بر مساله محیط زیست و دغدغه های شان در این 
باره تأکید کرده بودند. ایشان در سخنانی در فروردین ماه ۱۳۸۹ فرموده بودند: »تخریب 
محیط زیست از آن چیزهایی اس��ت که ضربه اش را یک ملت، یک منطقه  جغرافیایی و 
گاهی همه  دنیا، وقتی احساس می کنند که دیگر قابل جبران نیست. مساله محیط زیست 

بسیار مساله مهمی است.«
ایشان در سخنانی تاریخی در روز هفدهم اسفندماه سال گذشته نیز فرموده بودند: »مساله 
محیط زیست، مساله این دولت یا آن دولت، مساله  این شخص یا آن شخص و مساله این 
جریان یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکالت 

مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.«
در بخش دیگری از سخنان ایشان تأکید شده بود : »دستگاه های مسوول باید قاطعانه با 
تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی، جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه 

تا برخی توجیهاِت به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.«
ساختار و مدیریت کنونی محیط زیست کارا نیست

دغدغه ها و سیاست های ابالغی ارزشمند مقام معظم رهبری مورد استقبال فعاالن محیط 
 زیست واقع ش��د اما کارشناس��ان این حوزه بالفاصله در خصوص اجرایی شدن تمام و 

کمال این سیاست ها توسط نهادهای مسوول ابراز نگرانی کردند.
دکتر حسین آخانی در این باره می گوید: به هر حال ابالغ یک سیاست با اجرای آن، دو 
مساله متفاوت است. االن اصل ۵۰ قانون اساسی هم به وضوح، اهمیت محیط زیست را 
ذکر کرده و هرگونه عملیاتی که باعث تخریب محیط زیست بشود را ممنوع کرده است 
اما واقعیت تلخ این است که ما می بینیم در عمل محیط زیس��ت اصاًل جایگاهی ندارد. 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی، چه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چه مجلس، باید 
ببینند که چرا محیط زیس��ت در ایران به اصطالح کارایی ندارد. شاید یکی از مهم ترین 
دالیلش این باشد که سازمان محیط زیست با این بودجه کم، کادر کارشناسی موجود و 
مدیریت ضعیفی که در شرایط کنونی دارد عمال قادر به حفاظت از محیط زیست ایران 

نیست.
این استاد محیط زیست دانشگاه تأکید می کند: در اولین قدم، انتظار ما این است که هم 
دولت و هم مجلس دالیل بی توجهی به محیط زیست را ریشه یابی کنند. مهم ترین آنها هم 
بی توجهی به تشکیالتی است که باید بر محیط زیست نظارت کند و از تخریبش جلوگیری 
کند. اگر این تشکیالت را اصالح کنند و به آن قدرت بدهند می توانیم امیدوار باشیم که این 
سیاست های ابالغ شده به طور کامل به اجرا در بیاید وگرنه با این تشکیالت، با این مدیریت 
و با این کادر وسیستم ضعیف و که در س��ازمان حفاظت از محیط زیست وجود دارد هر 
برنامه ای را هم اعالم کنیم، حفاظت از محیط زیست متأسفانه روی کاغذ باقی خواهد ماند.

دکتر اسماعیل کهرم هم در این خصوص با اش��اره به سخنان ۱۷ اسفندماه مقام معظم 

رهبری، می گوید: سال گذشته رهبری، سخنان خیلی خوب، مهم و جانانه ای داشتند. 
ایش��ان به کرات در مورد جنگل ها، در مورد نقض قوانین و در مورد زمین خواری اخطار 
داده اند. و من فکر می کنم ایشان بعد از این همه تذکری که داده اند و متاسفانه آن گونه که 

باید عملی نشده است، به این نتیجه رسیده اند که باید این بار اتمام حجت کنند.
این استاد سرشناس محیط زیست با تأکید بر این که چند سازمان با این مسائل درگیرند، 
می گوید: س��ازمان حفاظت از محیط زیست، س��ازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و 
یکی هم شهرداری که کوه خواری ها به او مربوط اس��ت در این موضوع درگیرند. یکی از 
شاهکارهای سخن ایشان این بود که تاکید کردند »حتی اگر بگویید می خواهیم حوزه 

علمیه هم بزنیم نمی توانید.«
وی در این خصوص به موردی اشاره کرد و گفت: در دماوند، در جایی که ۸۰۰ متر باالتر 
است رفته بودند و مسجد احداث کرده بودند و بعد می گفتند برای این که مردم بتوانند 
به این مسجد بروند باید جاده احداث کنیم. اصال چرا مسجد را این باال احداث کرده اید؟ 
اما رهبری گفتند حتی برای حوزه علمیه هم که از نظر اسالمی اهمیت و تقدس دارد و 
آموزش روحانیون در آن انجام می شود، مجوز ساخت و ساز نباید بدهند. حاال اگر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات را باالتر از ۱۸۰۰ متر می سازند این دیگر نقض غرض 

است.
با این ابالغیه باید به سراغ متخلفان واقعی رفت

در بخشی از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری به »پیشگیری و ممانعت از انتشار 
انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده 
آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت« اشاره 

شده است.
دکتر ناصر کرمی، اقلیم ش��ناس، در این باره می گوید: در همین روزهای گذشته، دولت 
در قالب وام خودرو بخش مهمی از منابع مالی کشور را صرف نجات دو کارخانه ای کرد 
که محصوالت آنها مهم ترین عامل انتش��ار آلودگی هوا در ایران اس��ت. کیفیت پایین 
خودروهای تولید ایران همچنین از جمله دالیل ۱۰ برابر بودن نرخ مرگ و میر در حوادث 
رانندگی ایران به نسبت متوسط جهانی محسوب می شود. شکی نیست که آالیندگان باید 

کنترل بشوند اما آالیندگان اصلی با دوپینگ مالی دولت امکان ادامه بقا یافتند.
این استاد دانشگاه برگن نروژ در مثال دیگری می گوید: در ماه های اخیر مکررا اشاره شده 
که یکی از خطرناک ترین آالینده های ایران، سد گتوند است که می تواند به تنهایی حیات 
در جلگه خوزستان را با مخاطره جدی روبه رو کند. آیا با ابالغیه امروز، دولت اعتماد به 
نفس الزم برای مقابله با پیمانکاران فرابخشی این س��د را پیدا خواهد کرد؟ واقعا سوال 

سختی است.
به این ترتیب با در نظر داشتن این که در ش��رایط کنونی عمال بزرگ ترین تخریب های 
زیس��ت محیطی، حاصل فعالیت نهادهای دولتی اس��ت پیش از هم��ه، ارتقاء جایگاه 
 حاکمیتی سازمان محیط زیست به جایگاهی اداری و قانونی همچون دیوان محاسبات،

 سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری به نظر می رسد.
تصویب قوانین بازدارنده و ایجاد ضمانت اجرایی قدرتمند برای آن و همچنین بازنگری و 
اقدام برای تصویب نهایی سند ملی تدوین شده محیط زیست کشور که از سال ۱۳۹۰ بر 
زمین مانده است نکته دیگری است که برای اجرایی شدن سیاست های ابالغی نمی توان 

از آن چشم پوشید.
بر این اساس به نظر می رسد مشکل محیط زیست ایران بیش از  آن که از کمبود اطالعات 
و آگاهی باشد، از مشکل اراده و انگیزه است. مش��کلی که با ابالغیه مقام معظم رهبری 
جایی برای کم کاری و تعلل در آن باقی نمی ماند و این بار جای آنکه بپرس��یم مجلس، 
دولت، و سازمان متولی محیط زیست چه اندازه همت و یارای جامه عمل پوشاندن به این 
سیاس��ت ها را دارند باید دید این نهادها  به راستی چه اندازه سرباز مجری سیاست های 

ابالغی خواهند بود.

ارزیابی دیجیتالی میلیون ها درخت توس��ط ناسا نشان می دهد که 
مطالعات قبلی احتم��االً میزان کربن ذخیره ش��ده در جنگل های 

معتدل را بیش از اندازه برآورد شده است.
یافته های جدید می تواند به دانشمندان در فهم بهتر تاثیر درختان 
بر میزان کربن موجود در اتمس��فر کمک کند. ب��ا وجودی که این 
حقیقت به خوبی به اثبات رسیده است که درختان، کربن را جذب 
کرده و به مدت طوالنی ذخیره می کنن��د، محققان در مورد میزان 

ذخیره آن در جنگل های جهانی نامطمئن هستند.
دکتر »لورا دانکانس��ون«، عضو مرکز پرواز فضایی ناسا، در این باره 
می گوید: »برآورد دقیق میزان کربن درختان زنده معموال با شیوه 
مبتنی بر قطع همه درختان به دست می آید. اما به خاطر غیرعملی 
بودن این ش��یوه، در مطالعات میدانی، درختان نمونه مورد مطالعه 

قرار می گیرند.«
اما در مطالعه جدید ناس��ا از تکنیک مبتنی بر لیزر موسوم به لیدار 
برای آنالیز کل درختان استفاده شده است. در این ارزیابی دیجیتال، 
محققان دریافتند که بررسی زیست توده درختان تنومندتر میزان 

کربن ذخیره شده در جنگل ها را بهتر نشان می دهد.
از این رو به گفته محققان، در شیوه های قدیمی، میزان کربن موجود 

در جنگل های معتدل بیش از اندازه برآورد شده است.

به گفته محققان، زنبورعسل با حس بویایی قوی خود می تواند وجود 
مواد منفجره را تشخیص دهد.

تحقیقات انجام شده در ایاالت متحده و بریتانیا تاکنون نشان داده 
است که می توان با آموزش انبوه زنبورهای عسل از آنها برای کشف 

مواد منفجره استفاده شود.
در حال حاضر ایتالی��ا قصد دارد ارت��ش خود را مجهز ب��ه این نوع 
زنبورهای آم��وزش دیده کند ت��ا از آنها ب��رای مقابله ب��ا اقدامات 

تروریستی کمک بگیرد.
مارینو کوآرانتا، از مرکز تحقیقات انرژی و محیط زیس��ت فلورنس 
 Mellifera ایتالیا، در این ب��اره می گوید: »زنبورهای موس��وم به
توانایی تش��خیص مواد منفجره را دارا هس��تند و از آنه��ا می توان 
در عملیات شناس��ایی در فرودگاه ها، بن��ادر، میادین مین و اهداف 

احتمالی تروریستی استفاده کرد.«

مطالعه جدید ناسا نشان می دهد؛

میزان ذخیره کربن در جنگل های 
معتدل دقیق نبوده است

با توجه به توانایی تشخیص مواد منفجره؛

زنبورها به کمک مقابله با اقدامات 
تروریستی می آیند

نگرانی کارشناسان از اجرای ناقص ابالغیه؛

ساختارکنونی جوابگونیست

دانش آموخته دکتری واحد علوم و تحقیقات به عنوان نخستین پژوهشگر ایرانی موفق به اعالم و 
ثبت فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز شد.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و دانش آموخته دکتری دانشکده علوم 
و فنون دریایی این واحد دانش��گاهی، هدف از اجرای این پروژه را که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود 
بازنگری و اصالح رده بندی ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز، رفع ابهامات و حصول اطالعات جدید 

در زمینه فهرست نهایی گونه های ماهیان این منطقه عنوان کرد.
فریدون عوفی افزود: تعیی��ن روابط جغرافیای زیس��تی ماهیان دریایی جنوب ای��ران با مناطق 
 دریایی همج��وار منطقه اقیانوس��ی هن��د و آرام و همچنین س��ایر مناطق دریایی و اقیانوس��ی

 دور دست از دیگر اهداف انجام این تحقیق بوده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: به همین منظور در گام نخست منابع و مس��تندات آرشیوی شامل منبع 
 فارس��ی موجود ۳۵ س��ال اخیر و غیر فارس��ی موجود ۱۱۰ س��ال اخیر در زمینه ماهی شناسی 
خلیج فارس و خلیج عمان و در گام بعدی عالوه بر بررسی نمونه های ثبت و نگهداری شده در ۱4 
موزه داخل کشور و ۷ موزه خارج از کشور، نمونه های ماهیان به دست آمده از گشت های ساحلی و 
دریایی در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت و در گام آخر نیز اطالعات و داده های به دست آمده 

با به کارگیری روش های استاندارد، مقایسه و تفسیر شد.
عوفی اهداف کلی این پروژه را در سه بخش شناخت و تایید تعداد گونه های ماهیان منطقه برای 
تکمیل فهرست نهایی، بررسی جغرافیایی زیستی و دیرینه ماهیان و ارائه راهکارهای علمی جهت 

برنامه ریزی مناسب حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر تفکیک کرد.
وی یادآور ش��د: این تحقیقات با همکاری صاحب نظران و متخصصان بین المللی دانش��گاه ها و 
موزه های مرجع ماهی شناسی و تاریخ طبیعی از کش��ورهای مختلف نظیر آمریکا، کانادا، ژاپن، 
 اس��ترالیا و با انجام مس��افرت های خارج از کش��ور و تبادل اطالعات و مقایس��ه نمونه ها و چک

 لیست ها صورت گرفت.

دانش آموخت��ه علمی واح��د علوم و تحقیق��ات اظهار داش��ت: در ای��ن پروژه، جه��ت تکمیل 
 اطالعات و تعیی��ن وضعیت موجود، نمونه ب��رداری های میدانی گس��ترده و عملیات غواصی در 
زیستگاه های ساحلی و دریایی و نیز بررسی نمونه های موجود در بنادر ماهیگیری و مراکز تخلیه 
صید چهار استان جنوبی کش��ور و همچنین کش��ورهای حوزه خلیج فارس و خلیج عمان انجام 

گرفت.
به گفته وی فهرست نهایی ماهیان غضروفی و استخوانی خلیج فارس و تنگه هرمز، مورد اصالح 

و بازنگری قرار گرفته است.
عوفی با اش��اره به تایید این فهرست توس��ط دپارتمان ماهی شناس��ی موزه تاریخ طبیعی کانادا 
 گفت: براساس نتایج به دست آمده فهرست نهایی ماهیان با احتساب تنگه هرمز و منطقه مرزی 

دریای عمان ۹۰۷ گونه در قالب ۱۵۷ خانواده است.
وی توضی��ح داد: این پروژه منجر به بازنگ��ری، اصالح رده بندی و ارائه فهرس��ت نهایی گونه ها، 
طبقه بندی زیستگاهی براساس ویژگی های رفتار تغذیه ای و هم پوشانی زیستگاهی و مشابهت 
جغرافیای جانوری ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز شد و ادامه مطالعات و تحقیقات برای تعیین 

وضعیت گونه شناسی ماهیان خلیج عمان نیز در دست بررسی است.
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور به پدیده های ناشی از تنش های سیاسی، 
جنگ و مانورهای نظامی و نیز آلودگی ها و شوک های محیطی در منطقه اشاره کرد و گفت: طبق 
مستندات علمی و شواهد موجود در پی بروز این حوادث و بحران های محیط زیست دریایی، در 
مواردی ماهی ها ناچار به مهاجرت های اجباری می شوند که گاه تا سالیان دراز مانع از حضور گونه 

هایی خاص در منطقه می شود. 
این تحقیق در قالب رس��اله دکتری و زیر نظر سید محمدرضا فاطمی اس��تادیار دانشکده علوم و 
فنون دریایی، عباسعلی مطلبی استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات و Brian W. Coad استاد و 
صاحبنظر بین المللی از دپارتمان ماهی شناسی موزه تاریخ طبیعی کانادا – اتاوا انجام گرفته است.
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ازدواج های س��اده و جم��ع و ج��ور که نه ع��روس و دام��اد را ب��ه زحمت 
و ق��رض بین��دازد و ن��ه مهمان ه��ا را گرفت��ار تکل��ف و خ��رج تراش��ی 
کن��د، ش��عار مس��ووالن دولت��ی و توصیه مش��اوران خان��واده اس��ت، اما 
زوج هایی هس��تند که ن��ه به ازدواج س��اده وکم خ��رج اعتقاد قلب��ی دارند 
 و ن��ه از موض��ع خود ب��رای برپا ک��ردن مراس��م پرخ��رج و خی��ره کننده 

کوتاه می آیند .
حاص��ل ای��ن ط��رز فکرم��ی ش��ود عکس ه��ا و فیلم ه��ای محیرالعق��ول 
از جهیزیه ها، ماش��ین های ع��روس لوک��س و تجملی، کیک ه��ای ازدواج 
ویژه و ده ه��ا خرده کاری پرهزینه برای مراس��م چند س��اعته ازدواج که در 
سایت های اینترنتی و فضاهای مجازی دس��ت به دست می چرخد و عده ای 
 را مجذوب این س��بک زندگی و عده ای را دلشکس��ته از جیب بی پول خود 

می کند.
تجمل درون خانه

ابتدا جا می خوری از تصویر سلفون کش��یده یک دست کله و پاچه گوسفند 
که مثل یک عروس مژه مصنوعی به چشم چسبانده، لب را سرخ کرده، ابروها 
را رنگ زده و سربندی قرمز به سر پیچیده. ولی به تصویر که عادت می کنی 
سم های واکس خورده و انگشتری نگین دار را می بینی که به این سم ها وصل 

و روی هم شده کله و پاچه مخصوص یخچال عروس.
این کله و پاچه را که ببینی، دیگر از مرغ ویژه یخچال عروس جا نمی خوری 
وقتی درون یک سینی، مرغی پرکنده را می بینی که سر یک عروسک روی 
گردنش چس��بیده و دس��تبند و النگو به دو بال و یک کیف صورتی کوچک 

زیربغلش گذاشته اند. 
ماهی یخچال عروس، گوش��ت یخچ��ال عروس، میوه و نوش��یدنی یخچال 
عروس، اینها این روزها ش��ده اس��باب فخرفروش��ی بعض��ی خانواده ها که 
ت��ا ای��ن ح��د خ��وش ذوق و باس��لیقه اند و البت��ه وس��یله ای ش��ده برای 
 کس��ب و کار ع��ده ای دیگرکه ب��ا تزیی��ن جهیزیه ع��روس ام��رار معاش 

می کنند .
پیدا کردن این افراد کارآس��انی اس��ت و مایه اش کمی گش��ت زدن اس��ت 
در ش��بکه های اجتماعی. تماس برقرار می ش��ود، دختری جوان آن س��وی 
خط اس��ت و می گوید کار اصلی اش تهیه کیک، دس��ر و ژله ب��رای یخچال 
 عروس اس��ت ک��ه هزینه تهیه ی��ک کیک و یک دس��ر و یک ژله می ش��ود

 150 هزار تومان.
تماس��ی دیگ��ر برق��رار می ش��ود، بازه��م زن��ی ج��وان پاسخگوس��ت، او 
میوه ه��ا و الوی��ه و بطری ه��ای نوش��یدنی یخچ��ال را تزئی��ن می کن��د و 
 می گوی��د می��وه و م��واد الزم را ک��ه خانواده ه��ا در اختی��ارش بگذارن��د، 

دستمزدش می شود 200 هزار تومان .
 به جزاین دو، افراد دیگری نیزهستند که کارشان تزئین تخم مرغ های یخچال 

یا نان و پنیر و سبزی عروس است با هزینه 30 هزار تومان به باال. 
عده ای دیگ��ر ه��م دکوپ��اژ عک��س روی صابون ه��ای جهیزی��ه را انجام 
 می دهن��د با دس��تمزدی از هفت ت��ا ده هزارتوم��ان بابت تزیی��ن هر قالب 

صابون.
تجمل بیرون خانه

عروس و دامادهای معمولی اما پا به چنین خانه هایی نمی گذارند. س��اکنان 
این خانه های بزک ش��ده که حتی گوش��ت چرخ ک��رده درون فریزرش در 
ازای هزین��ه ای تزئین ش��ده یا در س��رویس بهداش��تی اش که ب��ا تورهای 
رنگی و پارچه های س��اتن آراسته ش��ده، کاس��ه های آجیل و شکالت قرار 
 گرفته، کس��ی نیس��تند جزعده ای که مراس��می پرتجمل و تش��ریفات راه

 انداخته اند.
کامال بستگی به جیب هر زوجی دارد هزینه ای که صرف خرید لباس، طال و 
جواهر، شام عروسی و تاالر و هزار خرده ریز دیگر می شود؛ این هزینه ها سقف 
ندارد. اما گاهی اوقات در گوشه ای از این کشور اتفاقاتی رخ می دهد که چشم 
خیلی ها را خیره می کند، مثل خودرویی که حاال در سایت های اینترنتی به 
نام گران ترین ماشین عروس ایران شناخته می شود؛ یک رولزرویس فانتوم 
کوپه سفید رنگ با پالک گذرموقت اس��ت که گفته می شود قیمتش باالی 

400 هزار یوروست .
 البته مشخص نیس��ت عروس و داماد، مالک این خودرو بوده اند یا نه، ولی 
ماللی نیست چون حتی اگر دوستداران تجمل صاحب خودروهای لوکس 
نباشند، می توانند با چند میلیون تومان،ماش��ین عروسی مدل باال و چشم 

خیره کن داشته باشند.
 پیگیری ه��ای ما نش��ان می دهد در ته��ران می توان یک بن��ز اس 500 را 
از س��اعتی 90 هزار ت��ا 120 ه��زار تومان اجاره ک��رد یا برای هر س��اعت 
اس��تفاده از یک بی ام دبلی��و 740 آی 80 ت��ا 100 هزار توم��ان پرداخت 
یا دل ب��ه دریا زد و پورش��ه پانام��را را با س��اعتی 140 هزار توم��ان کرایه 
 ک��رد ی��ا س��وار مازرات��ی ش��د و باب��ت ه��ر س��اعت 180 ه��زار تومان

 پرداخت .
موسسات اتومبیل های کرایه ای لوکس همه رقم خودرو در اختیار مشتریان 
قرار می دهند البته با این شرط که مدت اس��تفاده از آن بیش از 12 ساعت 
باشد که با یک ضرب ساده، رقمی که بابت کرایه ماشین عروس نیاز است، 

مشخص می شود.
چرا تجمالت؟

بعضی از مردم اسم این قبیل کارها را می گذارند وقت تلف کردن یا هدر دادن 
پول، اما این کارها برای عده ای عین زندگی اس��ت؛ یک جزء جدانشدنی از 

زیباترین شب زندگی. 
روان شناسان و جامعه شناس��ان هم هر کدام تحلیل خود را دارند وعده ای 
پرداختن به حاش��یه های ازدواج با ای��ن غلظت را مص��داق تجمل گرایی 
می دانند. اما کسی مثل دکتر حس��ین آقاجانی، جامعه شناس که سال های 
زیادی از عمرش را میان اقوام ایرانی گذرانده و مراس��م ازدواج در گوش��ه 
 و کنار ایران را مطالعه ک��رده، می گوید اینها نه تجم��الت که عرف جامعه

 ماست.
او می گوید ازدواج تابع قوانین مدنی، شرعی و عرفی است که نقش عرف در 

ش��کل گیری فرهنگ ازدواج از دو قانون دیگر قوی تر و نافذتر است و هرچه 
جامعه مدرن تر شود، تجمالت و رقابت میان مردم بیشتر می شود.

 این جامعه ش��ناس تحلیلش این اس��ت که وقتی در ی��ک جامعه طبقات و 
پایگاه های اجتماعی متفاوت وجود داشته باشد، ارزشگذاری ها نیز براساس 
پایگاه های اجتماعی صورت می گیرد که بر همین اساس وقتی زوجی متعلق 
به یک طبقه مرفه باشند، طالب ازدواج پرزرق و برق اند و غیر از این را سبک 

گرفتن مراسم ازدواج تلقی می کنند .
اما سوی دیگر این تحلیل، دکتر بهروز بیرشک، روان شناس قرار دارد که ظهور 
تجمالت روزافزون را یک مشکل می داند، نه پدیده ای که بتوان با آسودگی 

از کنارش گذشت.
 او تجمالت و تشریفات در ازدواج را ربط می دهد به افزایش رقابت میان افراد 
بر سر امورات مادی و از بین رفتن معنای واقعی ارزش ها و معیارها در زندگی 

خیلی ها.
 به اعتقاد این روان ش��ناس، آنچه جایش در زندگی های امروزی خالی است 
تالش برای سعادت وخوشبختی واقعی است که برای عده ای این دو مفهوم 

خالصه شده درخرج کردن و متفاوت بودن نسبت به دیگران.
دولت ها وارد شوند یا خیر؟

چه کسی می تواند ترمز ولع برای تفاخر و متفاوت بودن را بکشد؟ هرکسی به 
نوبه خود، خانواده ها یا دولت؟ هرشخصی برای این سوال پاسخی دارد، عده ای 

می گویند آدم ها را باید به حال خودش��ان رها کرد تا آن طورکه می پسندند 
زندگی کنند، گروهی دیگر اما معتقدند بد نیست اگرخانواده ها وارد گود شوند 
و ترمز تجملگرایی را بکشند. در این میان دکتر بیرشک و آقاجانی می گویند 
 هرکسی وارد این گود شود بهتر اس��ت تا این که دولت به این موضوع ورود 

کند. 
بیرش��ک نقش خانواده ها را پررنگ می داند و آنها را مسوول راهنمایی نسل 
جوان می داند و آقاجانی معتقد است اگر در امورات خانوادگی مداخله نکنند 

و از باال به پایین نسخه نپیچند، بهتراست .
تجمل شیرین

ماش��ین های لوکس سال هاس��ت زیرپ��ای برخ��ی ع��روس و دامادها گاز 
می خ��ورد و اتف��اق ت��ازه ای نیس��ت. ام��ا س��وژه ت��ازه، کیک ه��ای 
موزی��کال عروس��ی اس��ت که ای��ن اواخ��ر خیلی ه��ا را ب��ه دنب��ال خود 
 کش��انده اس��ت؛ کیک هایی با ی��ک متر ارتف��اع ک��ه می توان��د موزیکال 

شود.
 یک��ی از طراحان این کیک ه��ا به ما می گوی��د وقتی تمام بدن��ه این کیک 
نورپردازی شود و در تاالر رقص نور کند و موزیکش به گوش مهمانان برسد، 

آن وقت لذت داشتن کیکی مدرن احساس می شود .
  نورپردازی این کی��ک 600 هزار تومان خ��رج دارد که این ج��دا از هزینه 

پخت کیک است.

دست ازدواج در پوست گردوی تجمالت
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وزیر آموزش و پرورش گفت: هر زمان از سال سابقه فرهنگیان بیش 
از 6 سال شود، حکم رتبه بندی آنان نیز صادر می شود.

 تصویر  صدور حکم رتبه بندی معلمان با بیش از ۶ سال سابقه
مش��موالن طرح طبقه  بندی معلمان ش��امل »آموزگاران، دبیران، 
هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سالمت، مدیران 
و معاونان مدارس و مجتمع های آموزش��ی و تربیتی« هستند و در 
پنج رتبه »مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی« رتبه بندی حرفه ای 
می ش��وندتمام افرادی که بیش از 6 سال س��ابقه دارند در صورتی 
 که شامل ضوابط رتبه بندی می ش��وند تحت پوشش این نظام قرار

 می گیرند.
مش��موالنی ک��ه براس��اس ضواب��ط مص��وب در یک��ی از ای��ن 
رتبه ه��ا ق��رار گرفتن��د، ب��ه ترتی��ب از 15، 25، 35 و 50 درصد 
 افزای��ش امتی��از حق ش��غل از مه��ر ماه س��ال 1394 برخ��وردار

 شدند.
گروهی از معلم��ان نیز وجود دارند که از نیمه س��ال ش��امل طرح 
رتبه بندی می ش��وند و ب��ه عبارتی س��ابقه تدریس آن��ان بیش از 
6 س��ال می ش��ود که در تماس ب��ا خبرگ��زاری پرسش��ی درباره 
 وضعیت رتبه بن��دی خود پس از اتمام 6 س��ال س��ابقه کار مطرح 

کردند.
علی اصغ��ر فانی درب��اره رتب��ه بندی افرادی که از اواس��ط س��ال 
ش��امل طرح رتبه بندی می ش��وند، گفت: هر زمان از سال سابقه 
 فرهنگیان بیش از 6 س��ال ش��ود، حکم رتبه بندی آن��ان نیز صادر

 می شود.
وزیر آم��وزش و پ��رورش همچنین درب��اره کارت ه��ای اعتباری 
خری��د کاالی فرهنگی��ان نیز بیان ک��رد: معاون توس��عه مدیریت 
و مناب��ع وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا ش��رکت در جلس��اتی 
 با حضور مع��اون اجرای��ی رییس جمه��وری پیگیر ای��ن موضوع

 هستند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

 صدور حکم رتبه بندی معلمان
 با بیش از ۶ سال سابقه

مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی، چگونگی 
جایگزین��ی کارت ه��ای هوش��مند درمان ب��ه جای 
دفترچه ه��ای بیم��ه را تش��ریح و اظه��ار ک��رد: 
اکن��ون طرح پایل��وت در اس��تان یزد در ح��ال انجام 
اس��ت و قص��د داری��م در ف��از بع��دی این ط��رح را 
 ب��رای بیم��اران خ��اص سراس��ر کش��ور عملیات��ی 

کنیم.
سیدتقی نوربخش  درباره زمان اجرای طرح جایگزینی 
کارت هوشمند به جای دفترچه های بیمه اظهار کرد: 
هم اکنون طرح کارت هوشمند در استان یزد به صورت 

پایلوت درحال انجام است.
وی اف��زود: در قال��ب ای��ن ط��رح دفترچه ه��ای 

بیمه ح��ذف ش��ده و س��یم کارت هایی جایگزین آن 
می ش��ود و از پزش��ک گرفت��ه ت��ا مراکز تش��خیصی 
 و داروخانه ه��ا ب��ه ی��ک سیس��تم مرک��زی متص��ل

  هستند.
 مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی ب��ا بی��ان 
 اینک��ه بیم��ار ب��ا کارت مل��ی  خ��ود ب��ه مراک��ز 
درمان��ی مراجع��ه و اس��تحقاق درمان��ش توس��ط 
مرک��ز اطالع��ات س��ازمان تایید م��ی ش��ود گفت: 
نس��خ داروی��ی نی��ز الکترونیک��ی نوش��ته ش��ده و 
بالفاصل��ه ب��ه تم��ام مراک��ز ط��رف ق��رارداد منتقل 
می ش��ود، بنابرای��ن پی��ش از آنک��ه بیم��ه ش��ده به 
 داروخانه ب��رود نس��خه اش در داروخان��ه قابل رویت 

است.
نوربخ��ش ادام��ه داد: اگر هم��ه اقالم داروی��ی بیمار 
در ی��ک داروخان��ه موج��ود نباش��د وی می توان��د 
 داروهای باق��ی مان��ده اش را از داروخان��ه دیگر تهیه

 کند. 
این ط��رح هم از لح��اظ کنترل هزینه و هم س��هولت 

دسترسی بیمار به امکانات موثر است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تعمی��م ط��رح پایل��وت کارت 
 هوش��مند در آینده و پس از احصای اطالعات و نتایج

تصمیم گیری می ش��ود اظهار کرد: قصد داریم در فاز 
بعدی این طرح را برای بیماران خاص سراس��ر کشور 

عملیاتی کنیم.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

 اعالم کرد:

نحوه جایگزینی کارت های 
هوشمند درمان به جای 

دفترچه های بیمه

»آموزش خانواده ها از طریق سامانه پیامکی 101«؛ این خبری 
بود که به نق��ل از معاون هماهنگی و برنامه ری��زی معاونت امور 
زنان و خانواده نهاد ریاس��ت جمهوری منتشر ش��د. قرار است 
پیامک هایی که این سامانه برای خانواده ها می فرستد، به ارتقای 
مهارت و قابلیت های زنان و خانواده ها بینجامد، این درحالی است 
که بیش��تر جوانان و خانواده ها درگیر دنیای مجازی ش��ده اند و 
ارتباط پیامکی مانند گذشته کارساز نیست، بنابراین بهتر است 
استفاده از ظرفیت دنیای مجازی برای آموزش و کاستن از آمار 
آسیب های اجتماعی مانند طالق واعتیاد در اولویت برنامه های 

مسووالن قرار گیرد.
»اول در وایب��ر،دوم در تلگرام، س��وم در الین« اینه��ا برخی از 
رتبه های ایرانیان در اس��تفاده از ش��بکه های مجازی است که 
این روزها شگفتی ساز شده و به انتش��ار روزانه ده ها خبر دروغ و 

شایعه های مختلف دامن می زند.
اغراق نیس��ت اگر فضای مجازی را فضای مسموم خواند؛ زیرا به 
دلیل نبود سواد درس��ت اس��تفاده از آن، این روزها آسیب های 
بیش��تری گریبان خانواده ها را گرفته، از دوری اعضای خانواده 
از یکدیگر تا خیانت و اطالعات نادرس��تی که در حوزه آموزش و 

درمان در اختیار افراد قرار می گیرد.
این در حالی است که کمتر مقام مسوولی سعی در استفاده درست 
از این ظرفیت دارد، زیرا بیش��تر مدیران س��ازمان ها و نهاد های 
مختلف کشور این روزها در شبکه هایی مانند تلگرام کانال ایجاد 
کرده اند اما همه استفاده آنها از این ظرفیت به مسائلی مانند ارائه 
گزارش کار یا اطالع رسانی درباره سفرهای استانی شان محدود 
شده، به همین دلیل باید از آنها خواست اندکی از حضورشان در 
فضای مجازی را به ماموریت های اصلی خ��ود مانند آگاه کردن 
خانواده ها و جوانان نسبت به مس��ائلی که کانون خانواده را این 
روزها نشانه رفته، اختصاص دهند و در کناراستفاده از سامانه های 
پیامکی که این روزها بیشتر شهروندان توجهی به آن ندارند، از 

ظرفیت دنیای مجازی که جذاب تر است بهره ببرند.
پیامک یا فضای مجازی

اطهره نژادی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و 
خانواده نهاد ریاست جمهوری از شروع به کار سامانه های پیامکی 

خبر داد که قرار است به توانمند شدن خانواده ها کمک کند.
وی دراین باره به ایسنا گفت:تاکنون از زنان در نقاط مختلف ایران 
درخواست کرده بودیم مطالبات حوزه زنان را به ما اطالع دهند 
تا به صورت روزآمد و پویا از خواس��ته های مردم اطالع یابیم، اما 
قصد داریم تعامل خود را بیشتر و آموزش های مورد نیاز را به زنان 

کشور با پیامک ارائه کنیم.
هرچند نمی توان تاثیر پیامک های آموزش��ی را انکار کرد، اما با 
توجه به استقبال شهروندان از دنیای پرزرق و برق مجازی، باید به 
فکر بیشترین استفاده از این بستر بود تا مانع گسترش آسیب های 

اجتماعی شد.
قاس��م جعفری، عضوکمیس��یون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجل��س در این ب��اره گفت: فن��اوری ه��ر روز پیش��رفت های 
بیش��تری می کن��د ب��ه همی��ن س��بب از فرصت ه��ای ایجاد 
ش��ده باید به درس��تی اس��تفاده ک��رد، زی��را فض��ای مجازی 
ب��ه لح��اظ گس��تردگی و فرص��ت برابری ک��ه به هم��ه مردم 
 ب��رای اظهار نظ��ر می دهد م��ورد اس��تقبال افراد ق��رار گرفته

 است.
وی با بیان این که باید با توجه به سیاس��ت های کالن کشور این 
حوزه را مدیریت کرد، افزود: برای کاستن از آسیب های اجتماعی 
باید محتوای آموزشی مناسب تولید کرد. در واقع هنر درست ارائه 
کردن محتوا مطرح است؛ محتوایی که با فرهنگ بومی و دینی ما 

همخوانی داشته باشد.
جعفری تصریح کرد: چنانچه نتوانیم محتوایی مناسب تهیه کنیم 
و تمدن نوین اس��المی را با کمک فضای مجازی توسعه بدهیم، 
در فضای مجازی قافیه را خواهیم باخت؛ چون به دیگران اجازه 

می دهیم برای مان محتوا تولید کنند.
نقش مسووالن در فضای مجازی

عضوکمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در این باره 
عنوان کرد: مس��ووالن وارد دنیای مجازی می ش��وند، اما نقش 
هدایت کننده ندارند و اگر قرار باش��د مسووالن با همین رویکرد 
پیش بروند به جای کنترل آسیب ها به شیوع آنها دامن خواهند 

زد.
در این بین باید یادآور شد اگر مدیران نهادهایی مانند بهزیستی، 
وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان ریاست جمهوری،کمیته 
امداد،ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان حفاظت محیط زیست 
بخش��ی از حضور خود در فضای مجازی را ب��ه ارائه محتواهای 
مناسب آموزش��ی اختصاص دهند، بی ش��ک در حل مشکالتی 
 که حل و فصل آن وظیفه سازمانی آنهاست، بهتر عمل خواهند

 کرد.
استفاده از نیروی متخصص

محسن ایمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره 
اهمیت ارائه بسته آموزش��ی مناس��ب در فضای مجازی اظهار 
کرد:با توجه به استقبال خانواده ها و جوانان از فضای مجازی باید 
محتوای مناسبی در اختیارشان قرار بگیرد؛ محتوایی که بتواند 
گره ای از کار آنها باز کند، اما باید تاکید کرد بسته های آموزشی 

حتما توسط نیروهای متخصص آماده شود.
باید به نکات این اس��تاد دانش��گاه،این واقعیت را نیز اضافه کرد 
که فضای مجازی محل مناسبی است برای اطالع رسانی درباره 
مسائلی که هنوز بس��یاری از خانواده ها در بازگوکردن آنها برای 
فرزندان شان مشکل دارند. برای نمونه خیلی از نوجوانان اطالعات 
الزم درباره مسائل جنسی و تغییرات در سن بلوغ را از طریق گروه 
همساالن خود به دست می آورند و این سبب می شود در بسیاری 

از مواقع اطالعات نادرست در اختیار آنها قرار بگیرد.
افزون بر این تهیه بس��ته های آموزشی مناس��ب درباره درمان 
 اعتیاد یا نحوه درمان ناتوانی های جنس��ی که ای��ن روزها افراد

 غیر متخصص نیز برای آنها نسخه می پیچند  بی شک در کاهش 
آمار طالق نقش دارد.

دنیای مجازی، دنیای ظرفیت
دنیای مجازی را نباید به چشم تهدید نگاه کرد و برای رفع حواشی 
آن تصمیم به پاک کردن صورت مساله گرفت؛ یعنی فیلتر کردن 
سایت ها و شبکه های اجتماعی در این بین بی تاثیر است، زیرا با 

پیشرفت فناوری، هر روز شبکه های جدیدی متولد می شود.
غالمرضا قاسمی کبریا، کارشناس خانواده و ازدواج اظهار کرد: در 
عصر تحول تمام ظرفیت ها به سمت فضای مجازی رفته، از کسب 
و کار و توسعه فرهنگ گرفته تا سبک زندگی تحت تاثیر فضای 
مجازی قرار گرفته، بنابراین باید رویکرد مناسبی در مقابل آن در 
پیش گرفت تا بتوان در کنار مهار تهدیدها، از ظرفیت مناسب آن 

نیز بهره برد.
وی یادآور ش��د: ایجاد ش��غل، اطالع رس��انی، آموزش و کاهش 
آس��یب های اجتماع��ی برخ��ی از قابلیت های فض��ای مجازی 
است که رسیدن به آنها با داش��تن برنامه ای جامع میسر است؛ 
اما نب��ود برنام��ه ای مناس��ب ب��رای مدیریت فض��ای مجازی 
سبب ش��ده اکنون دنیای مجازی به دنیای ش��ایعات بدل شود 
 و برای ش��هروندانی ک��ه از آن اس��تفاده می کنند س��ود زیادی 

نداشته باشد.
قاسمی کبریا با تاکید بر این که با ظرفیت دنیای مجازی می توان 
آمار ازدواج را ب��اال برد و آمار ط��الق را نیز کاه��ش داد، عنوان 
کرد: این روزها با تغییر سبک زندگی، بس��یاری از آسیب ها در 
جامعه بیش��تر ش��ده چون محالت از بین رفته و انسان ها دیگر 
با یکدیگر ارتباط ندارن��د، به همین دلیل با برنامه ای مناس��ب 
می توان محله های قدیم را در ش��بکه های مج��ازی ایجاد کرد 
 و زمینه را برای حل مش��کالت ش��هروندان به دست خودشان 

فراهم آورد.

فضای مجازی؛ ظرفیت فراموش شده آموزش

دریچه
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در خانه آمنه حتی به سختی می شود عکس گرفت. چیزی انگار 
در برت می گیرد که فرقی میان بیابان ها قم و صحرای عربستان 

قائل نمی شوی؛ صدای آن کودک انگار هنوز در اینجا می آید. 
جمعی از نویسندگان و شعرا به همت موسسه شهرستان ادب با 
حضور در شهرک سینمایی پیامبر اعظم)ص( از لوکیشن ساخت 

فیلم سینمایی محمد رسول اهلل بازدید کردند.
نمای یک: آغاز سفر

خیابان ها ساکت اند و هنوز از خواب بیدار نشده اند. خنکی صبح 
جمعه هم را که رویش بگذاری می ش��ود نم نم��ک فهمیدم که 
انگار به این زودی هم قصد ندارند بیدار شوند. در همین خنکی 
هواست که به س��رم می زند چند قدمی وس��ط خیابان راه بروم، 
وسط خیابان ش��ریعتی. روی آن خط های س��فید تکه تکه که 
 انگار در هیچ صبحی جز همین صبح نمی شود به سادگی پا روی

قلب شان گذاشت.از سیاه و سفید خیابان های خوابیده می گذرم 
و می رس��م به قرار. دو اتوبوس کنار خیابان ایس��تاده. جمعیت 
اما س��ه چهار نفری بیشتر نیس��ت که از میان ش��ان دو نفری را 
می شناسم. بعد از س��ام و علیکی. چش��مم می خورد به در باز 
اتوبوس و بی آنکه منتظر بقیه ش��وم سریع خودم را می چسبانم 

به اولین صندلی.
از پشت شیشه رفقای زیادی را می بینم. فرهاد حسن زاده، هادی 
خورشاهیان، یوسف قوجق، اسماعیل امینی، سید احمد نادمی، 
س��ید اکبر میرجعفری، محمد علی گودینی، حس��ین فتاحی، 
مصطفی جمشیدی، یاسین حجازی و خیلی های دیگر. خانم ها 
 هم هس��تند. از میان ش��ان س��میرا اصان پور و منیژه آرمین و 

زهرا زواریان را می شناسم.
سفر آغاز می ش��ود. قصدمان دیدن مکه و مدینه است و راه مان 
جاده قم. می دانم که مسیر عجیبی است اما یافتن این دو شهر در 
دل کویر قم هم برای خودش حکمتی دارد.سفر همیشه فرصت 
خوبی بوده برای تجدید دوس��تی ها و ش��اید همین می شود  که 
بخش زیادی از راه رفتن را پای صحبت با دوس��ت نویس��نده ای 
می نشینم و حرف هایی می زنیم که از فرط زدن شاید نوشتنش 

اینجا تکرار مکررات باشد.
جاده قم از کیلومتر ۶۵ ک��ه می گذرد و اتوب��وس از راهدارخانه 
سعادتمند، راهمان کج می شود در جاده خاکی که می رود سمت 

روستای اهلل یار. 
راننده آنقدر آهس��ته می راند که انگار عروس می برد. غر می زند 
که رفتن در خاکی جزو برنامه اش نبوده و دوست جوانی با لبخند 
می گوید که چهار پنج دقیقه بیشتر نیست که البته بود و نزدیک 
به چهل دقیقه ش��د این خاکی رانی در دل بیابان قم. از تیرهای 
برق که بگذریم جاده چیز چشم نوازی نداشت، جز خاک و سنگ 

و خارهای زرد روییده بر کف بیابان.
دوست نویس��نده ای می گوید: یاران ابوس��فیان به مکه نزدیک 
می شوند. خنده ام می گیرد و سرم را که بر می گردانم به جلو جاده 
چیزی بیشتر از خاک نمایش می  دهد. چیزی شبیه بادگیر های 
یزد اس��ت. یادم می آید در فیلم محمد)ص( نشانه ای بود که راه 
مکه و مدینه را از ه��م جدا می کرد و حاال اینجا در دل ش��هرک 
 س��ینمایی پیامبر اعظم نیز کارش همین است. ما هم راه مان را 

کج می کنیم سوی مکه.

نمای دوم: مکه
راه مکه در مجتمع سینمایی پیامبر اعظم)ص( با سک سرباالیی 
شروع می شود. سربایی که شروعش گویا انبار تاسیسات شهرک 
بوده و حاال البته متروکه شده است. نشانی از هیچ آدمی نیست. 
س��کوت خودش را به تو دیکت��ه می کند. حتی ص��دای پایت را 
می توانی بش��نوی وقتی که ق��دم می زنی.راهنمایی که از گیت 
ورودی همراه مان است به راننده اصرار می کند که زودتر حرکت 
کند، اصرار دارد فرصت نمی شود همه جا را دید. به ورودی مکه 
می رسیم. اولین چیزی که توجهم را به خود جلب می کند، یادبود 
حضور مقام معظم رهبری به شهرک و افتتاحش در سال ۹۱ است 
که در قالب یک سکو و ستون ساخته ش��ده و بعد تنه های نیمه 
شده نخلی که در زمین کوفته اند و رویش زنجیرهایی کشیده اند 
که حریم مکه را از بیابان جدا کند. حاال ما در مدخل شهریم در 

ابتدای مکه، مکه در عصر جاهلیت چهل سال پیش از بعثت.
در قدم اول تعدادی ارابه چش��م را به خود جلب می کند. راهنما 
می گوید که ارابه های باررس��ان در مکه بوده اند و افرادی با آنها 
بار بازرگانان را حمل می کرده اند.چرخ هایش بسیار بزرگ است. 
نمی دانم چنین وس��یله های چوبی در این ش��هر سنگی چطور 

حضور دارند.
س��ر می گردانم همه جا خاک و کاه و گل اس��ت و پنجره هایی 
حصیری و نحیف. و البته بت هایی که بزرگ و کوچک در جایی 
نهاده شده اند و خودنمایی می کنند.ار جمع جدا می شوم و خودم 
را به س��مت کعبه می کش��م. قدم به قدم به آن نزدیک می شوم. 
برای من حاجی نش��ده، دیدن کعبه حت��ی در دل بیابان قم هم 
حس عجیبی دارد. دوس��ت دارم دورش بچرخم. نمایش انگار از 

سنگ و چوب است و کف محوطه اش البته از سنگ.
خوب که دقت می کنم می بینم که س��نگ ها چیزی جز نقاشی 
نیس��ت و انگار در بیابان های ق��م ماده دیگری و البت��ه همراه با 
چوپ جان کعبه را س��اخته اس��ت. از کنار جایگاه حجر االسود 
رد می شوم؛ خالی است. می رس��م پای پلکان چوبی. در کعبه باز 
است و کسی هم نیست.آرام آرام باال می روم. دو در چوبی بزرگ 
با گل میخ های زیبایی کنار رفته و دل کعبه آغوشش را برایت باز 
می کند. تازگی ها در یک کلیپ کوتاه درون��ش را دیده بودم که 
سنگی است و جز یکی دو تابلو انگار چیزی دیگری ندارد اما دل 

کعبه در بیابان قم برایم حرف ها و قصه ها دارد.
داخل کعبه در بیابان قم، سردتر از آنی است که فکرش را می شد 
کرد. گوش��ه گوشه اش ش��مایل های متفاوتی اس��ت از بت های 
جاهلی و وس��ایل دیگری اعم از صندوق و ظرف و ....و البته یک 
عاج بزرگ فیل. در میان همه شان چیزی که چشم نواز است عهد 
نامه معروف قریش اس��ت برای تبعید آل پیامبر)ص(. جلویش 

می ایستم. قصه دارد خودش را روایت می کند.
سقفش هم از درون حصیر خرماس��ت و البته می دانم که نمایی 
است برای ساخت فیلم وگرنه دوس��تان دیگری که به رو سقف 
رفتند حکایت دیگری دارند از س��نگ و آهن و سیمان .از کعبه 
که بی��رون می زنم صدای راهنما را می ش��نوم؛ خودش را نعمت 
 اهلل صفری فروش��انی معرف��ی می کند و می گوی��د: خانه ای که 
حضرت اس��ماعیل)ع( به نام کعب��ه بنا ک��رد ارتفاعش نزدیک 
بیش��تر از کعبه فعلی بوده و درش چس��بیده به زمین. از سو ی 
دیگر شکلش نیز مکعب مستطیل نبوده وهر ضلعش طولی دارد.

ادامه می دهد که در س��ال ۳۵ هجری کعبه ساخته شده توسط 

حضرت اس��ماعیل)ع( در آتش می س��وزد و چون قریش اصرار 
داش��ته تجدید بنای کعبه تنها با پول حال باشد، نمی تواند آن 
را به اندازه س��ابقش بس��ازد و به همین خاطر از ارتفاع کعبه ۳ و 
نیم متر کاسته شده و بر خاف خانه ساخته شده توسط حضرت 
اسماعیل)ع(، مسقف نیز می شود. از طرف دیکر کعبه قریش در 
دوم کعبه سابق را ندارد و تنها در نیز از روی زمین باالتر ساخته 
می شود تا هر که می خواهد وارد کعبه شود مجبور به کسب اجازه 
از قریش باش��د و دزدان نیز طمع به نذورات کعبه نبندند.نکته 
دیگری که حرف هایش برایم جالب اس��ت توصیفش از جایگاه 
مقام ابراهیم است که گویا در زمان خلیفه دوم از کنار کعبه کمی 

دورتر می برندش.
نمای سوم: منزل ابولهب

از حال و هوای کعبه خارج نش��ده ام. یک دوری برای خودم و به 
خیال خودش گ��ردش را می چرخم و راه م��ان ر ا کج می کنیم 
به س��وی منزل ابولهب. خانه را خاک گرفته اما از سر و شکلش 
می ش��ود فهمید که خانه اشرافی اس��ت. راهنما می گوید بودن 
حمام در خانه های کعبه در آن دروان سندیت تاریخی نداشته و 
تنها برای نمایش هنری ساخته شده. هر چه هست اما زیباست 
و هنرمندانه.کفش از حصیر اس��ت و گوشه و کنارش مخده ها و 

تشکچه هایی برای نشستن و ایوانی رو به کعبه دارد.
راهنم��ا می گوید که تا مدت ها کس��ی در حری��م کعبه خانه ای 
 نداش��ته و مردم خارج از آن حریم منزل گرفت��ه بودند تا اینکه

قسی ابن کاب منزلی در حریم کعبه اختیار می کند و قومش را 
به آنجا می کشاند و منزلش نیز بعدها دارالندوه اعراب می شود.

در منزل ابولهب اس��ت که می ش��نوم خانه های مکه تا مدت ها 

به احترام کعبه مکعب و مرتفع س��اخته نمی شد و اعراب اعتقاد 
داشتند این خانه ها همه ملک الهی است و باید بدر خدمت تمام 
حاجیان باشد و بر همین تفس��یر تا زمان خلیفه دوم بسیاری از 

خانه های هم جوار کعبه در نداشته اند.
نمای چهارم: منزل آمنه

در همه خانه های بازسازی شده در شهرک سینمایی چیزی که 
چش��م را به خود جلب می کرد وجود تنور بود و پنجره هایی که 
در همه س��وی خانه بود. در حیاط خانه آمنه با چند نفر دیگر از 
راهنما خواهش می کنیم که در خانه را بگشاید. این کار را می کند 
و می خواهد کفش های مان را درآوریم. می پرسیم چرا؟ می گوید 
می دانم که دکور است اما به احترام رسول اهلل)ص( با کفش وارد 

محوطه بازسازی شده از محل تولدشان نشوید.
کفش را می کنم و وارد می شم. چند پرده نازک نخی آویزان است 
و تش��تی پر از نخ روی زمین مفروش به زیلوهایی خاک گرفته. 
روبه رویم بستری است که در فیلم، آمنه فرزندش را به دنیا عرضه 
کرد و کنارترش گهواره ای که به روایت مجید مجیدی در فیلمش، 
زندگی حلیمه را زیر و رو کرد. دوستان همراه صلوات می فرستند. 
کار دیگری هم نمی شد کرد. فضا به تو اجازه کار دیگری نمی دهد. 
حتی به س��ختی می ش��ود عکس گرفت. چیزی ان��گار در برت 
می گیرد که فرقی میان بیابان های قم و صحرای عربستان قائل 

نمی شوی. صدای آن کودک انگار هنوز در اینجا می آید. 
نمای پنج: ِشعب ابی طالب

راهنما می گوید ِشعب مکانی است میان دو کوه که می توان در  آن 
زیست کرد و خانه ساخت و عبدالمطلب و ابوطالب هم قوم شان 
را در اینجا سکنی داده بودند و وقتی ماجرای شعب رخ داده، راه 

ورود این مکان به مکه را بستند و اجازه آمد و شد ندادند.
دو ر و اطراف پر است از خانه های کوچک و بزرگ. چشمم را در 
این میان خانه س��نگی کوچکی می گیرد که باالی کوه ساخته و 

شده و رسیدن به آن مسیری سنگاخ پیش رویم می گذارد.
یادم می آید در نمای نخستین فیلم محمد)ص( خانه رسوال اهلل 
همانجاس��ت که صدای تاوت قرآن از آن بلند است.برخی باال 
می روند برای عکس گرفتن. گویا یادگاری با بیت النبی)ص( هم 

برای خودش عالمی دارد
نمای ششم: مدینه

ناهار را در میهمانس��رای ش��هرک می خوریم و نماز را در سالن 
بس��یار بزرگ آن به جا می آوریم. میان دو نماز جای خوبی است 
برای بحث ها و گپ های دوستانه و از قضا داور یکی از جوایز ادبی 
پرحاش��یه این روزها نیز به جمع مان می پیوندد و روایتی جالب 
دارد از آنچه قضاوت کرده اند.از محل اس��تراحت ت��ا مدینه راه 
زیادی نیست. شمایل شهر پیامبر در ش��هرک سینمایی پیامبر 
اعظم)ص( سفید است. رنگی که همواره نماد اسام بوده است. 
 جالب ترش پیچک های س��بزی اس��ت که س��رزنده و شاداب

گوش��ه کنار خانه ها در مدینه ب��اال رفته. پل��ه ای نظرم را جلب 
می  کند. خودم را روی آن می کشم و به باال می برم. مدینه را از باال 
می بینم. سفید است و به وضوح می شود تفاوتش را با مکه حس 

کرد.راهنما از مدینه الرسول)ص( برای مان صحبت می کند. 
از زندگی ساده زیستانه مسلمانان مهاجر و انصار و دسیسه های 

یهود در آن.

یک روز با اهل قلم در شهرک سینمایی پیامبر)ص(؛

هنـوزصـدایـیمـیآیـد
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 سردبیر بخش خبری ساعت ۲۲ شبکه س��ه با اشاره به تغییرات در این 
بخش بیان کرد ک��ه ادبیات عامیان��ه و شکس��ته را از این بخش حذف 

کرده اند.
مجید موغاری، س��ردبیر بخش خبری س��اعت ۲۲ شبکه س��ه درباره 
تغییراتی که در مدت هفت ماه حضور خود در این بخش خبری داشته 
است به خبرنگار مهر گفت: یکی از تغییراتی که من در این بخش ایجاد 
کردم در حوزه ادبیات بود چراکه حس می کردم نسبت به ادبیات خبر 
نوعی خیانت صورت می گیرد از این نظر که افعال شکسته می شود که 

کمتر از اصول و قاعده برخوردار نبوده است.
وی ادامه داد: متاسفانه این اتفاق خوبی نیست که در حوزه خبر ادبیات 
به درستی به کار نمی رود و مردم هم به دلیل فراگیری رسانه های رادیو 
 و تلویزیون از آن الگو می گیرند. فرم اس��تفاده از افعال و جمات حتی

 به تدریج وارد ادبیات رس��می کش��ور می ش��ود و این اولین مساله ای 
 بود که من س��عی کردم آن را تغییر دهم و امی��دوارم این تغییر به باقی 

بخش های خبری هم منتقل شود.
 موغاری با اش��اره به دیگر تغییرات این بخش خب��ری عنوان کرد: فکر

 می کنم مخاطب این بخش برخاف آنچه که تصور می شود فقط جوانان 

نیستند و اقشار وس��یع تری را در بر می گیرد و عامه مردم را هم شامل 
می شود. این بخش خبری بیش��تر دربرگیرنده اخباری برای جوانان و 
مخصوصا قشر دانش��جو شده بود، بنابراین بخش��ی از اخبار دانشگاهی 
را کاهش دادم و اخباری را در کنداکتور گذاش��تم که برای عامه مردم 

جذاب باشد.
سردبیر بخش خبری ساعت ۲۲ شبکه سه تصریح کرد: بخشی از اخباری 
که در کنداکتور قرار گرفته است در حوزه سیاسی بوده اند و باید گفت 
خوشبختانه با رویکرد جدید سازمان حتی گاهی از خطوط قرمزی که 
به اشتباه و خودس��اخته بودند هم فراتر رفته ایم. بعضی از خطوط قرمز 
 ما تنها به خاطر سایق ش��خصی ایجاد ش��ده اند، به طور مثال یکی از 
حوزه هایی که ما در این بخش خبری بیش��تر از قبل به آن می پردازیم 
حوزه موسیقی است و اکنون اخباری از موسیقی ارزشمند را پخش می 

کنیم که قبا پخش نمی شد.
وی در پایان با اش��اره به دیگر تغییرات این بخ��ش خبری تصریح کرد: 
استودیو بخش خبری ۲۲ به شدت قدیمی شده است و ما در حال تغییر 
این استودیو و حتی گرافیک این بخش خبری هستیم و می توانم بگویم 
که در آینده بخش خبری ۲۲ از نظر محتوا و فرم کاما مدرن خواهد شد.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: موکب مسجد جمکران در مسیر 
پیاده روی اربعین پاس��خگوی شبهات مهدویت به س��ه زبان عربی، انگلیسی و 

فارسی است.
 حجت االس��ام عباس ابراهیمی معاون فرهنگی مس��جد مق��دس جمکران با 
اشاره به اینکه موکب مسجد مقدس جمکران با هدف نشر معارف اهل بیت)ع( 
و خدمت رسانی به زائران امام حسین)ع( در کنگره عظیم اربعین در حد فاصل 
نجف تا کربا برپا شده است، اظهار داشت: هر س��اله میلیون ها زائر در همایش 
بین المللی پیاده روی اربعین ش��رکت می کنند و مردم عراق در این ایام به نحو 

شایسته ای از زائران حسینی پذیرایی می کنند.
وی افزود: یکی از وظایف خادمان فرهنگی در ایام اربعین این اس��ت که در کنار 
ارائه خدمات رفاهی به فعالیت های فرهنگی بپردازند و در جهت معرفت افزایی 

و بصیرت بخشی زائران گام بردارند تا در ثواب پیاده روی اربعین سهیم باشند.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: خادمان مسجد مقدس جمکران 
در موکب این مس��جد تاش می کنند که عاوه بر خدم��ات رفاهی، از ظرفیت 
عظیم همایش پیاده روی اربعین استفاده کنند و جهت معرفی آموزه های اسام 
ناب، پاس��خگویی به نیاز های معرفتی زائران و ترویج فرهنگ مهدویت فعالیت 

می کنند.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی موکب مسجد مقدس جمکران ادامه داد: اقدامات 
فرهنگی موکب مسجد مقدس جمکران در چهار بخش قرآن و عترت، کودک، 

پاسخگویی و مشاوره و همچنین سخنرانی و مداحی به زائران پیاده روی اربعین 
ارائه می شود.

حجت االس��ام ابراهیمی ابراز داش��ت: در موکب مس��جد مق��دس جمکران 
کرسی های تاوت با حضور قاریان برجسته برگزار می شود، همچنین برگزاری 
محافل و مسابقات قرآنی از جمله برنامه های قرآنی این موکب است.وی افزود: در 
این موکب تاوت زنده اذان  گاهی توسط قاریان ممتاز صورت می گیرد، همچنین 
نماز جماعت در سه وعده اقامه می شود، تصحیح الصاه، آموزش نماز، بیان احکام 
متناسب با ایام اربعین، احکام مسافر و . . . از دیگر اقدامات فرهنگی موکب مسجد 

مقدس جمکران در بخش قرآن و عترت است.
معاون فرهنگی مس��جد مقدس جمکران با اش��اره به اینکه بخش مش��اوره و 
پاس��خگویی از دیگر اقدامات فرهنگی موکب مس��جد مقدس جمکران است، 
اظهار داشت: در این موکب، پاسخگویی به سؤاالت شرعی و اعتقادی و همچنین 
پاسخگویی به ش��بهات مهدویت به س��ه زبان عربی، انگلیسی و فارسی صورت 

می گیرد.
وی ادامه داد: ارائه خدمات مش��اوره ای با رویکرد س��بک زندگ��ی و همچنین 
برگزاری نشست های صمیمی و حلقه های معرفت از جمله برنامه های فرهنگی 
موکب در بخش مش��اوره است، خادمان فرهنگی مس��جد مقدس جمکران در 
این موکب، به معرفی جایگاه و تاریخچه مس��جد مقدس جمکران برای زائران 
می پردازند، همچنین متبرکات و هدایای فرهنگی در این موکب توزیع می شود.
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 ادبیات عامیانه از »خبر ۲۲«
 شبکه سه حذف شد

پاسخگویی به شبهات مهدویت 
در موکب مسجد جمکران

خبر  خبر 

نویسنده تقدیرشده در بخش نقد ادبی جایزه جال آل احمد می گوید: اگر 
برای صرفه جویی در بخش اقتصاد، سکه های جایزه جال را کم می کنند 

این موضوع باید در فوتبال و سایر بخش ها هم اعمال شود.
در هش��تمین دوره جای��زه ج��ال آل احم��د در بخش نق��د ادبی کتاب 
»روایت شناسی کاربردی« نوشته علی عباسی مورد تقدیر قرار گرفت. این 
نویسنده  در واکنش به این گفته برخی که معتقدند کم شدن مقدار جایزه 
جال بر امید نویسندگان تاثیر منفی گذاشته است و در عین حال برخی 
بر ارزش معنوی جایزه تاکید دارند، اظهار کرد: نحوه برگزاری جایزه جال 

بسیار عالی بود.
 در ابتدا الزم است بگویم نویسنده منتظر پول کسی نیست. معنوی بودنش 
معنوی اس��ت. برگزارکنندگان به خوبی این جایزه را برگ��زار کردند؛ اما 

پرسش اصلی این است که یک بام و دوهوا می شود؟
او افزود: گویا این کم ک��ردن جایزه به علت صحبت ه��ای یکی از مقامات 
مسوول مبنی بر کم کردن هزینه ها از طریق کم کردن جوایز جشنواره ها 
بوده اس��ت. چطور ای��ن جایزه ب��رای فوتبالیس��ت ها کمتر نمی ش��ود؟ 
فوتبالیس��ت ها قراردادهای یک میلیارد تومانی می بندد. بعد همین افراد 
با چنین پول هایی در بازی ها می بازند، اگر ه��م بازی بعد را ببرند باز مورد 

تشویق قرار می گیرند.
عباسی ادامه داد: اگر بناست سکه ها را کم کنند چرا این کار را در حوزه ای 
انجام می دهند که تماما معنوی اس��ت و به فرهنگ کشور کمک می کند؟ 
فوتبال که حتی به صنعت تبدیل نش��ده و بر کش��ور تاثیری ندارد. من از 
کم کردن ناراحت نیس��تم و حاضرم برای کمک به اقتصاد کش��ور چنین 
تصمیماتی گرفته شود، خدا خیرش��ان بدهد. ما هم همراهیم و بچه های 

همین مملکت هستیم. اما به شرط آنکه حواس شان به همه جا باشد.
این استاد دانش��گاه درباره تاثیر جایزه های ادبی بر استقبال از کتاب بیان 
کرد: تاثیر جوایز مثبت است. این جوایز نویس��نده را برای نوشتن تشویق 
می کنند. البته برخی معتقدند که جوایز دیده نمی شود اما هرکسی که اهل 

مطالعه باشد جوایز ادبی را می بیند و دنبال می کند. 
 جوای��ز ادب��ی بس��یار تاثیرگ��ذار اس��ت و ش��خصا از تمام کس��انی که 
جوایز ادب��ی برگزار می کنند تش��کر می کنم. نش��ان تاثیرگ��ذار بودن را 
 می توانم در رفتار افرادی که مدام حضوری ی��ا پیامکی تبریک می گویند

 ببینم.
پس این نشان می دهد که مردم جوایز را می بینند.عباسی همچنین درباره 
کتاب »روایت شناسی کاربردی« اظهار کرد: به نظر خودم یکی از بهترین 
کتاب هاست زیرا در این کتاب سعی کردم نظریه های غربی را بومی کنم. 
ویژگی اصلی این کتاب این اس��ت که در مرحله اول نظری��ه را ارائه کردم 
و در مرحله بعد ب��ه صورت کاربردی نش��ان دادم. به همین س��بب برای 
دانش��جویان، فرهیختگان و افرادی که می خواهند متنی را چه داستانی و 

چه غیرداستانی تحلیل کنند مناسب است.
او در ادامه گفت: سود دوم این کتاب بومی سازی است. من این نظریات را 
روی نقالی پیاده کرده ام. نقالی خاص کشور ماست و ویژگی بزرگ و اصلی 
کتاب در این اس��ت. این را به صراحت می گویم؛ چ��ون تخصصم در حوزه 
نشانه شناسی و روایت شناسی است فکر نمی کنم کتابی معادل این کتاب 

پیدا شود. این کتاب حاصل حداقل ۱0 سال کار من است.

ثریا قاسمی در س��ریال تاریخی »معمای ش��اه« با ایفای نقش رییس گدایان، 
شخصیتی متفاوت  از نقش های قبلی اش را تجربه کرده است.

این بازیگر پیشکسوت از حضور در این پروژه و اینکه به او فرصتی داده شده تا 
نقشی متفاوت را تجربه کند ابراز رضایت کرد.

قاس��می به توضیح نقش��ش در این مجموعه پرداخت و گفت: درباره ی کلیت 
س��ریال »معمای ش��اه« نمی توانم حرف خاصی بزنم؛ چراکه من فقط در دو، 
سه سکانس از این مجموعه حضور داشتم؛ چراکه درروند قصه وقتی از دروازه 
 تهران رد می ش��ویم، دیگر وارد دربار می ش��ویم و نقش��م در این سریال دیده 

نمی شود.
وی درباره ی دالیلش از پذیرش این نقش متفاوت توضیح داد: زمانی که آقای 
ورزی پیش��نهاد بازی در »معمای شاه« را به من داد، س��رکار بودم، اما خیلی 
دوست داشتند حتما در این پروژه حضور داشته باشم؛ ضمن اینکه خودم هم 
دوست داش��تم با او همکاری کنم که در نهایت توانستم در وقت آزادی که در 
اختیار داش��تم به مدت خیلی کوتاهی در خدمت گروه »معمای ش��اه« باشم. 
حتی در ابتدای کار که ایف��ای نقش »ملکه« )رییس گدایان( به من س��پرده 
ش��د، خیلی می خندیدیم و حتی در گپ و گفت های مان می گفتیم که ممکن 
است به خاطر جذابیت این نقش، بینندگان دوست داش��ته باشند باز هم مرا 
در »معمای شاه« ببینند. در حال حاضر هم خوشحالم که مردم نسبت به من 
لطف دارند و در این سریال هرچند که حضور کوتاهی داشتم، دوستم داشتند؛ 
البته حمل بر خودستایی نباش��د اما تک تک بینندگان از ایفای نقشم در این 
مجموعه تعریف کردند و به دلیل اینکه تا به حال چنین نقشی ایفا نکرده بودم 

برای شان جذابیت داشت.
او همچنین به اولین همکاری اش با محمدرضا ورزی اشاره کرد و یادآور شد: جا 
دارد در همین جا از آقای ورزی به عنوان کارگردان »معمای شاه« تشکر کنم 
که بدون اینکه با من کار کرده باش��د، به من اعتماد کرد و مرا پذیرفت؛ اگرچه 
ایشان در جریان کارهای تاریخی ام بود و دورادور توانایی های مرا دیده بود اما 
باز هم از وی سپاسگزارم؛ چراکه برخی کارگردانان از اینکه نقش های متفاوتی 
را به بازیگرانی که تا به حال تجربه چنین نقش هایی نداشته اند بسپارند، واهمه 
دارند و این مساله همیشه موجب گله ما از کارگردانان و نویسندگان است. ما 
به عنوان بازیگرانی که سال ها در این عرصه کار کرده ایم، توانمندی ایفای هر 

نقشی را داریم.
این بازیگر پیشکسوت در ادامه اظهار کرد: »معمای شاه« فرصتی بود تا نقشی 
متفاوت را هم تجربه کنم. ممنونم از تمام کسانی که مرا در این پروژه دیدند و 

بدون استثنا از کارم خوش شان آمد.
وی سپس درباره ایفای نقشش در سریال »معمای شاه« توضیح بیشتری داد و 
گفت: در این سریال نقش رییس گدایان با عنوان »ملکه« را بازی کردم. زمان 
گذش��ته هم گدایان مثل زمان حال که رییس دارند، برای خودش��ان رییس 
داشتند و مناطقی که باید گدایی می کردند را تقسیم بندی می کردند. راستش 

این نقش برایم خیلی جالب بود و خودم هم آن را دوست داشتم.
او در بخشی دیگر از صحبت هایش به سختی کار در »معمای شاه« اشاره و اظهار 
کرد: در کل خیلی کوتاه در خدمت دوستان در »معمای شاه« بودم اما دورادور 
در جریان مسایل نوش��تاری این پروژه بودم و می دانس��تم که چقدر کارشان 
سخت اس��ت. در حال حاضر هم به خوب یا بد بودن این کار اشاره نمی کنم و 

قضاوتی ندارم اما به هر حال »معمای شاه« کار سنگین و دشواری بود.

تقدیرشده جایزه جالل:

چرا جایزه فوتبالیست ها کم نمی شود؟
توضیحات ثریا قاسمی درباره ایفای نقش رییس گدایان؛

توانایی ایفای هر نقشی را دارم
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امام جمعه موقت شهرکرد با بیان اینکه زمینه محقق شدن امر به معروف و نهی از 
منکر در جامعه ایجاد شود، گفت: با محقق شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، 

بسیاری از مشکالت جامعه حل می شود.
 حجت االسالم سید ابوالحسن فاطمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد 
در مصال ی بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد با اشاره به اینکه زمینه محقق شدن امر 
به معروف در جامعه ایجاد شود، اظهار داشت: مسووالن و مردم باید زمینه محقق 

شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه فر اهم کنند.
وی افزود: با محقق شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیاری از 

مشکالت جامعه حل می شود.
امام جمعه موقت شهرکرد بیان کرد: زمینه اجرای صحیح فریضه امر به معروف و 

نهی از منکر توسط مسووالن در جامعه باید فراهم شود.
وی در ادامه با اش��اره به پیاده روی بزرگ اربعین، اظهار داشت: هم اکنون زائران 
بسیاری راهی کربال شده اند و در مراسم پیاده روی روز اربعین حضور پیدا می کنند.

حجت االسالم فاطمی تاکید کرد: راهپیمایی روز اربعین مسلمانان بیانگر وحدت 
میلیون ها مسلمان است که به عشق امام حسین)ع( راهی کربال شده اند.

زمینه خدمات رسانی به زائران کربال به نحو مطلوب فراهم شود
امام جمعه موقت شهرکرد با بیان اینکه راهپیمایی بزرگ روز اربعین در عراق بیانگر 
اهمیت قیام امام حسین)ع( و یارا نش است، عنوان کرد: باید زمینه خدمات رسانی 

به زائران به نحو مطلوب فراهم شود تا مشکلی برای زائران پیش نیاید.
حجت االسالم فاطمی در ادامه با اشاره به برگزاری دو انتخاب مهم در کشور، اظهار 
داشت: امسال برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز خبرگان و مجلس را در کشور در 
پیش رو داریم که باید زمینه حضور حداکثری مردم در این دو انتخابات فراهم شود.

امام جمعه موقت شهرکرد یادآور شد: مردم باید در انتخابات بهترین افراد را انتخاب 
کنند که ویژگی های والیتمداری، بصیرت، علم و... را داشته باشند.

وی اظهار داشت: اهمیت دو انتخابات برای سرنوشت کشور بسیار مهم است و باید 
مردم در رای دادن و انتخاب افراد دقت کنند.

یک کارشناس محیط زیست با اش��اره به موضوع بحران 
 آب در کش��ور گف��ت: »در یک ب��رآورد خ��وش بینانه

 دست کم 80 درصد بحران آب در ایران ناشی از مدیریت 
نامتوازن ب��ا توانمندی های اکولوژیکی س��رزمین ایران 
اس��ت و تنها 20 درصد آن ناش��ی از تنگناهای اقلیمی و 

خشکسالی است.«
اگرچه چند ماه پیش برخی کارشناس��ان در همایشی با 
موضوع »آب، فرهنگ و جامعه« عنوان کردند ایران تا پنج 
سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین 
مناطق و استان ها خواهد بود؛ اما اکنون و خیلی زودتر از 
آن موعد خبرهایی مبنی بر اختالفات و اعتراضات درباره 
موضوع آب در مناطق مختلف کش��ور منتشر می شود. 

بحران آب چه تبعاتی برای کشور در بر دارد؟
جنگ آب شدت خواهد یافت

محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مش��ارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: »در صورت 
تداوم غلبه تفکر سازه ای در مدیریت آب، یعنی تفکری 
که منجر به سدس��ازی مداوم و اجرای طرح های انتقال 
آب بین حوزه ای می شود، بیم آن می رود که جنگ آب 

در ایران شدت پیدا کند.«
وی ادام��ه داد: »اکنون نش��انه هایی از ک��دورت میان 
خوزس��تانی ها و اصفهانی ه��ا بروز ک��رده و هموطنان 
خوزس��تانی به ش��دت به تعدد ط��رح ه��ای انتقال آب 
 بین حوزه ای و سدس��ازی ها اعت��راض دارند. همچنین

 این گونه اختالفات میان هموطنان ما در منطقه سامان 
در سرشاخه های کوهرنگ با کاشانی ها وجود دارد که به 

شدت درباره تونل گالب 1 و 2 اعتراض دارند.«
وی اف��زود: »بختیاری ها نی��ز درباره طرح بهش��ت آباد 
با اصفهانی ه��ا اختالف دارن��د و مردم منطق��ه ناقان با 
 بروجنی ها درب��اره طرح انتقال آب س��بزکوه مش��کل 

دارند.
 همچنین مردم الیگودرز با مردم قم درباره حقابه به شدت 
مشکل دارند و مردم منطقه تالوار هم اعتراضاتی به دلیل 
سدی که قرار است در زنجان افتتاح شود و هنوز افتتاح 

نشده دارند.«
این کارش��ناس محیط زیس��ت اظهار کرد: »همچنین 
م��ردم منطقه مین��اب در هرمزگان به ش��دت نس��بت 
به احداث س��د اس��تقالل معترض هس��تند و معتقدند 
حقابه ت��االب جلگه حاصلخی��ز میناب ب��رای نیازهای 
صنعت و ش��رب به بندرعباس انتقال پیدا کرده اس��ت. 
 در منطقه ورزنه همین مش��کل را مردم شرق اصفهان با 
یزدی ها دارند و مردم زرین گل در عل��ی آباد کتول نیز 
 با مردم شاهرود و سمنان درباره طرح انتقال آب مشکل

 دارند.«
وی ادامه داد: »لذا دولت باید ب��ه جای غلبه این تفکر در 
مدیریت آب کشور و برهم زدن تراز آبی حوزه های آبخیز 
کش��ور که منجر به بروز کدورت هایی می��ان مردم می 

شود که حتی اگر مشکل آب حل شود، ممکن است این 
کدورت ها تا چند نسل باقی بماند، از روش های جایگزین 

و کم خطرتر استفاده کند.«
وی تصریح کرد: »بنابراین  اکنون جنگ آب در کش��ور 
وجود دارد اما می توان آن را در مرحله کنونی مهار کرد 
و اجازه نداد ش��دت پیدا کند. بنابراین قب��ل از آنکه این 
منازعات شدت یابد تا وزارت کشور ناچار شود وارد عرصه 
 ش��ود، بهتر اس��ت وزارت نیرو این بحران را حل و فصل

 کند.«
مدیرکل دفتر آموزش و مش��ارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست خاطرنش��ان کرد: »خوشبختانه 
اخیرا وزی��ر نیرو دس��تور خوب��ی مبنی بر پای��ان عصر 
سدس��ازی در ایران صادر کردند و اینکه هرکس برق را 
از طریق اس��تحصال انرژی های نو تامی��ن کند دولت تا 
900 تومان این برق را می خ��رد در صورتی که تا قبل از 
این قیمت آن 150 تومان بود و چ��ون هزینه تولید برق 
از این طریق 700 تومان می ش��ود کس��ی در این زمینه 
س��رمایه گذاری نمی کرد. بنابراین اکن��ون این بهانه از 
 سدسازان گرفته شده که بخواهند به بهانه تولید برق سد 

بسازند.«
80 درصد بحران آب ناشی از ناکارآمدی مدیریتی است

درویش در پاسخ به این س��وال که بحران آب در ایران تا 
چه میزان ناشی از ش��رایط اقلیمی و تا چه میزان ناشی 
 از ناکارآمدی مدیریتی اس��ت؟، گف��ت: »در یک برآورد

 خوش بینانه دس��ت کم 80 درصد بح��ران آب در ایران 
ناش��ی از مدیریت نامتوازن با توانمندی های اکولوژیکی 
س��رزمین ایران اس��ت و تنه��ا 20 درصد آن ناش��ی از 

تنگناهای اقلیمی و خشکسالی است.«
وی ادامه داد: »از جمله اقدام��ات نامتوازن این مدیریت 
می توان به این موضوع اش��اره کرد که در حالی که ایران 
در کمربند خش��ک جهان قرار گرفته اجازه داده ش��ده 
بی��ش از 300 ه��زار چاه غیرمج��از حفر ش��ود و حدود 
1000 سد س��اخته ش��ود تا افت س��طح آب زیرزمینی 
با ریش��ه های انس��انی به بی��ش از 2 متر در س��ال و در 

 گس��تره ای به وس��عت 100 میلی��ون هکت��ار افزایش
 یابد.«

وی افزود: »ما در منطقه سبالن که دیگر نباید با کمبود 
آب روبه رو باشیم؛ در حالی که اکنون در منطقه آبی بیگلو 

با نشست زمین روبه رو هستیم. 
یا به طور مثال چرا در منطقه چهارمحال بختیاری که 10 
درصد آب های سطحی ایران از این منطقه سرچشمه می 

گیرد باید 60 روستا بدون آب بمانند؟!«
100 میلیارد متر مکعب اس�تحصال، 8 میلیارد متر 

مکعب نیاز
درویش گفت: »مجموع آب شربی که 78 میلیون ایرانی 
برای یک س��ال نیاز دارند 8 میلیارد متر مکعب اس��ت. 
این رقم را مقایس��ه کنید با 10 میلی��ارد متر معکب که 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس فقط از طریق آب شیرین 
کن ها تامین م��ی کنند در حالی ک��ه مجموع جمعیت 
کش��ورهای حوزه جنوبی خلیج ف��ارس نصف جمعیت 

ایران هم نمی شود.«
وی ادامه داد: »یا به طور مثال آب شرب مورد نیاز مردم 
عربس��تان 2/5 میلیارد مت��ر مکعب اس��ت، اما مجموع 
 آب قابل اس��تحصال این کش��ور 1 میلی��ارد متر مکعب

 است. 
یعنی عربس��تان حتی برای تامین آب ش��رب با مشکل 

مواجه است.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در بدترین س��ناریو آب قابل 
اس��تحصال ایران 100 میلی��ارد متر مکعب اس��ت، اما 
همانطور که عنوان شد میزان آب شرب مورد نیاز مردم 

ایران فقط 8 میلیارد متر مکعب است.«
8 درصد منابع آبی، نیازهای آب شرب ایرانیان را 

تامین می کند
وی اف��زود: »یعن��ی در بدبینان��ه ترین س��ناریو تنها 8 
درصد از منابع آب��ی ایران می تواند نیازهای آب ش��رب 
ایرانی��ان را تامی��ن کند و حت��ی اگر با خشکس��الی 50 
 ی��ا 60 درصدی روب��ه رو ش��ویم بازهم نباید کابوس��ی
  به نام تامین آب ش��رب برای مردم ایران وجود داش��ته

 باشد.«
مافیای آب در وزارت نیرو

دروی��ش در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه چ��را برخالف  
اهمیت موضوع آب به لحاظ انس��انی، زیست محیطی و 
 امنیتی، این موضوع از سوی مس��وولین مورد توجه قرار

 نم��ی گی��رد؟، گف��ت: »ب��ه نظ��ر م��ن ی��ک الب��ی و 
مافی��ای قدرتمن��د در بخ��ش آب وج��ود دارد که فقط 
100 ه��زار نف��ر کارش��ناس ارش��د و دکت��را در ای��ن 
مافی��ا و ش��رکت ه��ای اقم��اری وابس��ته ب��ه وزرات 
نیرو حق��وق می گیرن��د و ت��داوم حیات اینه��ا به طرح 
ه��ای انتق��ال آب بین ح��وزه ای و سدس��ازی اس��ت 
 و ب��ه هیج وج��ه حاض��ر نیس��تند روش خ��ود را تغییر

 دهند.«
منافع اقتصادی عامل اصلی مشکالت است

وی ادامه داد: »اکنون حدود 500 هزار میلیارد تومان در 
این حوزه هزینه شده و برای تکمیل طرح های نیمه تمام 
نیازمند 150 هزار میلیارد تومان دیگر هستند و این واقعا 

وسوسه برانگیر است. 
بنابرای��ن عل��ت مس��ئله مناف��ع اقتص��ادی ماج��را 
اس��ت که اجازه نمی دهد بخ��ش های دیگ��ر، متوازن 
با آم��وزه های توس��عه پای��دار در کش��ور رش��د کنند 
و ش��اید ش��کل گیری برخ��ی بح��ران ها باعث ش��ود 
 آدرس ه��ای اش��تباهی ک��ه داده م��ی ش��ود تصحیح 

شود.«
بحران جدی تر از بحران آب

درویش گفت: »ما اکنون با بحران جدی تری در کش��ور 
روبه رو هس��تیم و آن بحران از دس��ت رفتن خاک ایران 
است که حتی مهم تر از بحران آب می باشد. اگر این خاک 
که برای تولید یک س��انتیمتر آن بین 400 تا 800 سال 
زمان الزم است از دس��ت برود به هیچ وجه قابل جبران 

نیست.«
سالی 56 میلیارد دالری که از دست می رود

وی ادام��ه داد: »اکنون در خ��وش بینان��ه ترین حالت 
س��االنه دو میلیارد تُن خ��اک ایران در اثر فرس��ایش از 
بین م��ی رود و ب��ا توجه به اینک��ه ارزش ه��ر تُن خاک 
28 دالر اس��ت یعنی س��االنه ایرانی��ان 56 میلیارد دالر 
از دس��ت می دهند ک��ه حداقل 2 براب��ر ارزش صادرات 
 نف��ت ای��ران اس��ت و هیچ ک��س متوج��ه ای��ن خطر

 نیست.«
درویش ب��ا بی��ان اینکه همه ای��ن موضوعات ب��ه دلیل 
ناکارآمدی مدیریتی اس��ت که نتوانس��ته اولویت های 
راهب��ردی را آن گون��ه که واقع��ا وجود دارد مش��خص 
کند خاطرنش��ان کرد: »اینه��ا همه در حالی اس��ت که 
س��ال گذش��ته رهبر انقالب در س��خنرانی 17 اس��فند 
خ��ود عنوان کردن��د بحران خ��اک به مرات��ب جدی تر 
 از بح��ران آب اس��ت و باید ب��رای بحران خ��اک فکری

 کرد.«

امام جمعه موقت شهرکرد:

زمینه اجرای فریضه امر به معروف در 
جامعه فراهم شود

رییس سازمان بودجه و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
اعتبارات اختصاص یافته به اس��تان نس��بت به سال گذش��ته 43 درصد 

افزایش یافته است.
اسماعیل عامری، اظهار داشت: ابتدای سال گذشته اعتبارات مصوب شده 
برای استان 352 میلیارد تومان بوده که امس��ال این اعتبارات نسبت به 

سال گذشته بیش از 43 درصد افزایش یافته است.
وی از تخصیص 79 میلیارد تومان دیگر به اعتبارات امسال در استان خبر 
داد و افزود: با تخصیص این اعتبار، در جم��ع اعتبارات تخصیص یافته به 

استان 590 میلیارد تومان برآورد شده است.
رییس س��ازمان بودجه و برنامه ریزی چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
تاکنون 50 درصد اعتبارات ملی � استانی، تملک دارایی و ماده 10 و 12 

در استان محقق شده است.
عامری خاطر نشان کرد: 50 درصد تمامی اعتبارات به جزء اعتبارات ماده 

180 در استان تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه با تخصیص این اعتبارات تحوالتی خوبی در جهت توسعه 
استان انجام ش��ده اس��ت، گفت: با تخصیص اعتبارات مطلوب به استان 
 در حال حاضر تعدادی از روس��تاها می توانند از آب لوله کش��ی استفاده 

کنند.
معاون اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: توس��عه فضاهای 
آموزشی، احداث بیمارستان، بهسازی جاده ها و ایجاد جاده های چهارخطه 
در استان از جمله اقداماتی بوده که با اختصاص اعتبارات در استان انجام 

شده است.
عامری با اشاره به عملیات اجرایی بیمارستان مال خلیفه افزود: با توجه به 
پیشرفت فیزیکی این بیمارستان پیش بینی می شود بیمارستان مال خلیفه 

تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اختص��اص اعتب��ارات در س��ال 92 بی��ان ک��رد: 
س��ال 92، 116 میلی��ارد تومان به اس��تان اختص��اص یافت ک��ه از این 
 اعتبارات پایان س��ال 92 تنها 40 میلیارد تومان آن به اس��تان تخصیص 

یافت.
رییس س��ازمان بودجه و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با 
توجه به اینکه س��ال 92 س��قف اعتبارات خوب بود اما تنها 22/5 درصد 

اعتبارات در استان محقق شد.

رییس سازمان بودجه و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

اعتبارات 43 درصد افزایش یافته است

خبر

عبدالمحم��د نجات��ی، مدی��رکل دامپزش��کی 
چهارمح��ال و بختیاری اظه��ار ک��رد: در 7 ماهه 
امسال 110 هزار راس دام زنده از استان چهارمحال 
و بختیاری به کش��ورهای کویت و قطر صادر شده 

است.
وی بیان داش��ت: جابه جایی دام ب��ا رعایت قوانین 
بهداش��تی و قرنطینه ای و با نظارت کامل از استان 

چهارمحال و بختیاری به مقصد انجام می شود.
نجاتی ادامه داد: دامپزش��کی این استان بر اساس 
نقش خود در راستای پیش��گیری از بیماری های 
مش��ترک انس��ان و حیوان و نظارت بر بهداشت و 
سالمت فراورده های خام مورد اس��تفاده در سبد 
غذایی خانوار نظارتی همه جانبه بر محصوالت دارد.

 وی خاطرنش��ان کرد: نظارت از مزرع��ه تولیدات 
دامی تا س��فره خان��وار ب��ر تمامی مراک��ز تولید، 
نگهداری و عرض��ه فراورده های خ��ام دامی انجام 

می شود.

نجاتی تصریح کرد: در 7 ماهه سال جاری یک هزار 
و 730 کیلوگرم مواد خام دامی غیرقابل مصرف در 

شهرستان لردگان ضبط و معدوم شد.
نه و  وی بی��ان ک��رد: ب��ا اقدام��ات پیش��گیرا
واکسیناس��یون منظ��م در جمعی��ت گاوی و 
گوس��فندی ش��اهد کنترل بیماری ت��ب برفکی 

هستیم.
مدی��رکل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت: بیماری تب برفکی ویروس��ی و واگیردار در 
بین نش��خوارکنندگان اهلی مانند گاو، گاومیش، 
گوسفند و بز است و اهمیت کنترل بیماری به دلیل 

عوارض اقتصادی آن است.
وی با اش��اره به اینکه بیماری ت��ب برفکی موجب 
 کاهش تولید در دام می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: 
مای��ه کوب��ی ب��ه موق��ع و دوره ه��ای بیم��اری 
 مهم ترین عامل در پیش��گیری از وقوع تب برفکی 

است.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: مایه کوبی هر ساله در یک نوبت در مورد دام 
س��بک و دو نوبت در مورد دام سنگین روستایی و 
سه نوبت برای دام س��نگین دامداری های صنعتی 

سراسر استان اجرا می شود.
 وی ادامه داد: یکی از راه های پیشگیری از بیماری 
بروس��لوز در بین جمعیت دامی مایه کوبی وسیع 
علیه این بیماری با واکس��ن های کیفی و نیروهای 

عملیاتی کارآمد است.
 نجات��ی بی��ان داش��ت: دامپزش��کی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با اس��تفاده از توان بخشی 
دولتی و خصوصی می تواند در زمینه جلوگیری از 
بیماری برسلوز در بین جمعیت دامی اقدامات الزم 

را با کیفیتی بیشتر انجام دهد.
وی عنوان کرد: مردم باید جهت حفظ سالمت خود 
و خانواده از خرید گوشت های فاقد مهر و برچسب 
دامپزشکی که خارج از کشتارگاه ها ذبح می شوند 

خودداری کنند.
 این مس��وول  ادامه داد: گوش��ت های مورد تأیید 
دامپزشکی به اندازه کافی و نیاز مردم در قصابی های 
سطح شهرها وجود دارد و خرید گوشت از اماکنی 
که دام را خارج از کش��تارگاه ها ذبح می کنند غیر 
بهداش��تی اس��ت و از لحاظ صرفه اقتصادی قابل 

توجیه نیست.
 وی افزود: ماهیانی که توسط فروشندگان دوره گرد 
در معاب��ر ورودی و خروجی روس��تاها، ش��هرها و 
جاده ها به فروش می رسند مورد تأیید این اداره کل 
نیس��ت و در صورت مش��اهده ماهیان آنها ضبط و 

پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می شود.
نجاتی به مردم توصیه کرد: از خرید مرغ های با وزن 

باالی یک کیلو و 800 گرم خودداری کنند.
 وی ادام��ه داد: تخم مرغ های��ی، م��ورد تایی��د 
دامپزشکی است که تاریخ تولید و انقضای آن روی 

تخم مرغ حک شده باشد.

صادرات 110 هزار راس دام زنده از چهارمحال و بختیاری

منوچهر س��لمان زاده ، اظهار کرد: تفاهمنامه ای با 
موضوع خدمات دهی، بین مدیران کل ادارات حمل 

و نقل و پایانه ها و پست این استان منعقد شد.
مدیرکل حمل و نقل استان چهار محال و بختیاری 
تصریح کرد: انعقاد این تفاهمنامه بین حمل و نقل 
و پست در راستای انجام برخی از خدمات مربوط به 

حمل و نقل جاده ای توسط پست است.
وی بی��ان کرد: از جمل��ه این خدم��ات ارائه کارت 
هوشمند ناوگان باری، مس��افری و رانندگان درب 

خانه است.
س��لمان زاده ادامه داد: این تفاهم نامه در راس��تای 
اجرای ماده 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری 
بخش��ی از ام��ور دس��تگاه های اجرایی ب��ه بخش 

خصوصی است.
وی هدف از انعقاد این تفاهم نامه را تسهیل و تسریع 
در ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل جاده ای استان 

چهارمحال و بختیاری بیان کرد.
مدیرکل حمل و نقل استان چهار محال و بختیاری 

گفت: تحویل کارت های هوشمند درب خانه موجب 
جلوگیری از صرف هزینه ه��ای رفت و آمد به دفاتر 

پیشخوان دولت می شود.
وی خاطرنشان کرد: این امر در کاهش اتالف وقت 

استفاده کنندگان از کارت  تاثیر به سزایی دارد.
این مسوول با بیان اینکه بلیت های اتوبوس زائران 
عتبات عالیات از 8 تا 18 آذر ماه سال جاری پیش 
فروش می ش��وند، ادامه داد: اولویت اع��زام زائران 
عتبات عالیات با زائرانی اس��ت که در سامانه سماح 

سازمان حج و زیارت ثبت نام کرده اند.
سلمان زاده از برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر برای 
برگش��ت زائران خبر داد و گفت: به دلیل تدریجی 
بودن اعزام زائران کربالی معلی تردد برای رفت آ نها 

راحت تر انجام می شود.
وی ادام��ه داد: در راس��تای خدمات ده��ی بهتر به 
زائران کربالی معلی تیم های مشترک با پلیس راه و 
سازمان حمل و نقل استان چهارمحال و بختیاری 

برای  نظارت و کنترل تشکیل شده است.

مدیرکل حم��ل و نق��ل پایانه ه��ای چهارمحال و 
بختیاری بیان ک��رد: انعقاد قرارداد ناوگان اس��تان 

برای ارائه خدمات در سایر استان ها ممنوع است.
سلمان زاده گفت: مرز ورود و خروج کاروان های زائر 
اس��تان چهار محال و بختیاری از مرز چزابه است و 
تردد کاروان های زائران از محور لردگان � خوزستان 

ممنوع است.
وی تصریح ک��رد: از ابتدای آذرماه امس��ال صدور 
هرگونه صورت وضعیت اتوبوس��ی به مقاصد غیر از 

عتبات عالیات ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه امس��ال نخس��تین جش��نواره و 
مسابقه عکس حمل و نقل در استان چهار محال و 
بختیاری برگزار می شود، گفت: موضوع های مسابقه 
عکس حمل و نقل، نماز در سفر جاده ای، ایثار دفاع 
مقدس و حمل و نقل جاده ای، ایمنی در حمل و نقل 
جاده ای، طبیعت و حمل و نقل جاده ای، حمل بار، 
عابرین پیاده، راکبین موتور سیکلت سوار، گذشته 
حال و آینده حم��ل و نقل ج��اده ای و موضوع آزاد 

مرتبط با حمل و نقل جاده ای است.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
هنرمندان می توانند با ارسال یک یا چند اثر در این 

مسابقه شرکت کنند.
مدیرکل حم��ل و نق��ل پایانه ه��ای چهارمحال و 
بختیاری گفت: این مسابقه به منظور پررنگ کردن 
نقش ایمنی در حمل و نقل جاده ای و کار کردهای 

آن در توسعه پایدار برگزار می شود.
س��لمان زاده افزود: ایجاد ارتباط هنر و حمل و نقل 
جاده ای با استفاده از نگاه تیز بین هنرمندان عکاس 
برای به تصویر کش��یدن زوایای زیبای حمل و نقل 

جاده ای از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه است.
وی از زمان بندی مس��ابقه خبر داد و گفت: آخرین 
مهلت دریافت آثار توس��ط دبیرخانه جشنواره 20 

آذرماه سال جاری است.
س��لمان زاده ادامه داد: پس از اتمام مهلت ارسال، 
آثار توسط اس��اتید مجرب داوری و در اختتامیه با 
اهداء جوایزی از برگزیدگان مسابقه تقدیر می شود.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

برگزاری جشنواره و مسابقه عکس حمل و نقل در استان 

محمد درویش تحلیل کرد:

جنگ آب ، شدت خواهد یافت
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آسمان آبی در فاصله 100 سال 
نوری کشف شد

ستاره شناسان در فاصله 100 سال نوری از زمین، موفق به کشف 
آسمان آبی شبیه زمین و متعلق به یک فراسیاره کوچک شدند که 

به دور یک ستاره کوتوله قرمز رنگ می چرخد.
ستاره شناسان، آسمان آبی این سیاره را در هنگام گذر آن در عرض 
ستاره مادر خود و از طریق تجزیه و تحلیل نوری که توسط ذرات ریز 
در اتمسفر این سیاره پراکنده ش��ده بود؛ روشی که به »پراکندگی 

رایلی« معروف است، کشف کردند.
پراکندگی رایلی به وسیله ذراتی ایجاد می ش��ود که اندازه آنها به 

مراتب کوچکتر از طول موج تابش باشد.
در اث��ر این ن��وع پراکندگی ط��ول موج تاب��ش تغییر نم��ی کند؛ 
مشهودترین مثال برای این نوع پراکندگی، آبی بودن رنگ آسمان 
اس��ت که در اثر پراکندگی طول موج های کوتاهتر طیف مرئی رخ 

می دهد.
در حالی که این سیاره آسمان آبی دارد اما ستاره شناسان احتمال 
وجود حیات روی آن را بعید می دانند.این سیاره که به اندازه نپتون 
اس��ت و »3470b GJ« نام دارد، دارای س��طح س��وزانی با دمای 
حدود 3 هزار و 300 درجه سلس��یوس )6 ه��زار درجه فارنهایت( 
است.به گفته دانش��مندان، این کوچک ترین س��یاره ای است که 
موفق به مشاهده پراکندگی رایلی در آن شده اند؛ همین اثر عامل 
ایجاد آسمانی آبی در زمین است. س��تاره شناسان به ریاست دایانا 
دراگومیز از دانشگاه شیکاگو با استفاده از رصدخانه تلسکوپ جهانی 

)LCOGT( به این کشف دست یافتند.
محققان ب��ا تلفیق اطالعات عبور این س��یاره از تم��ام پایگاه های 
رصدخانه ای در هاوایی، تگزاس، شیلی، استرالیا و آفریقای جنوبی، 
این نتایج را تایید کردند.زمانی که 3470b GJ در محل مناس��بی 
قرار داشت، محققان توانستند اطالعات در مورد طیف اتمسفر این 
سیاره را با اندازه گیری طول موج ها به دست آورند و به جستجوی 

پراکندگی رایلی بپردازند.

خبر 

ژاپن علت گرم شدن زمین را یافت و در نظر دارد تا یافته های این تحقیق 
را در نشست بین المللی تغییرات آب و هوایی در پاریس اعالم کند.

تلویزیون »ان اچ کی«  در گزارش��ی به نقل از وزارت محیط زیست این 
کشور اعالم کرد که بر اساس یافته های ماهواره تحقیقاتی ژاپن، علت 
گرمی بخش زیادی از زمین های کشاورزی و شهرهای دنیا وجود گاز 
متان است.این وزارتخانه اعالم کرد که در تالش است تا اطالعات بیشتر 
و دقیق تری در این زمینه به دست آورد تا بتوان مانع گرم شدن زمین 
شد.بر اساس گزارش وزارت محیط زیس��ت ژاپن، گاز متان در مزارع و 
برخی ش��هرهای دنیا از جمله در چین، پاکستان و برزیل بیشتر از حد 
مجاز است.متان یک گاز گلخانه ای اس��ت که به عنوان سوخت به کار 
می رود و ماده اصلی گاز طبیعی است و از تجزیه مواد گیاهی در نواحی 

مردابی تشکیل می شود. 
این گاز به خاطر توانایی ج��ذب گرما به مقدار ف��راوان، اثر گلخانه ای 
بیشتری نسبت به »کربن دی اکس��ید« دارد.یافته های این تحقیق را 
ماهواره »ایبوکی« به زمین فرس��تاد. این ماهواره در س��ال 2009 و با 
هدف جم��ع آوری اطالعات در باره گازهای گلخان��ه ای به فضا پرتاب 
ش��د.وزارت محیط زیست ژاپن با آنالیز اطالعات ارس��الی این ماهواره 
تحقیقاتی تا پایان سال 2012 میالدی کشف کرد که تراکم گاز متان در 
اطراف شهرهای »چگندو« و »چونگ چینگ« در چین و »الهور« در 
شرق پاکستان و همچنین جنوب برزیل جایی که مزارع بزرگی وجود 
 دارد، بیشتر است.گاز متان که از فعالیت های دامداری و دفت زباله ایجاد

 می شود و 20 برابر بیشتر از دی اکسید کربن در گرم شدن زمین موثر 
است و اعتقاد بر این اس��ت که یکی از علل گرم شدن کره زمین است.

بیس��ت و یکمین نشس��ت بین المللی تغییرات آب و هوایی پاریس از 
دوشنبه این هفته تا 11 دسامبر - 20 آذر ماه - برگزار می شود و پیش 
بینی می شود در مراس��م آغازین آن 147 نفر از رهبران جهان شرکت 
کنند. البته مقام های فرانسوی از حضور 138 رهبر جهان در این نشست 
خبر می دهند.هدف اصلی این نشست جلوگیری از افزایش دو درجه ای 

دمای هوای زمین تا پایان قرن 21 است.

ژاپن علت گرم شدن زمین را یافت

همان گونه که انتظار داش��تیم تا خبرهای بیشتری 
در خصوص تکنولوژی Li-Fi )تکنولوژی بی سیمی 
که ب��ا اس��تفاده از ارتباطات ن��ور مرئی ب��ه انتقال 
اطالعات با سرعت باال مبادرت می ورزد( بشنویم، در 
جدیدترین آزمایش های انجام شده، محققان برای 
اولین بار تکنولوژی »الی  فای« را در محیط بیرون از 

آزمایشگاه، پیاده سازی و بررسی کردند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در فضای آزمایش��گاهی، 
رس��یدن به س��رعت 224 گیگابیت بر ثانیه در سال 
جاری میالدی محقق شده بود تا حدس و گمان های 
مختلفی در خص��وص تاثیر این تکنول��وژی بر نحوه 

استفاده ما از اینترنت مطرح شود.
در جدیدتری��ن اقدام��ات، تکنول��وژی الی فای در 
محیط های اداری و صنعتی در ش��هر تالین استونی 
مورد بررسی قرارگرفت.گزارش های منتشر شده در 
خصوص این بررسی ها حکایت از رسیدن به سرعت 
یک گیگابیت بر ثانیه یعنی چیزی در حدود 100 برابر 
بیشتر از متوسط س��رعت تکنولوژی کنونی وای فای 
دارند.دیپاک سوالنکی، مدیرعامل شرکت استونیایی 
»Velmenni« در ای��ن خص��وص می گوید: ما در 
حال انجام پروژه های آزمایش��ی در صنایع مختلفی 
که امکان بهره گی��ری از تکنولوژی VLC )برقراری 
ارتباط با اس��تفاده از نور مرئی( در آنه��ا وجود دارد 
هس��تیم.در حال حاضر ما راه حلی هوش��مند برای 
محیط های تجاری طراحی کرده ایم که انتقال داده ها 

در آن از طریق نور انجام می گیرد. همچنین پروژه ای 
آزمایشی با مش��تری خصوصی دیگری را نیز در نظر 
داریم ک��ه در آن در حال راه اندازی ش��بکه الی فای 
به منظور دسترس��ی ب��ه اینترنت در فض��ای اداری 
هستیم.بد نیس��ت بدانید که الی  فای توسط هارالد 
هاس از دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در سال 2011 
 LED ابداع شد تا او برای اولین بار با استفاده از یک
از انتقال اطالعاتی به مراتب بیشتر از آنچه دکل های 
مخابراتی انتقال می دهند پرده برداری کند. در محیط 
آزمایشگاهی، رسیدن به س��رعت 224 گیگابیت بر 
ثانیه به منزله دانل��ود 18 فیلم 1/5 گیگابایتی در هر 
 ،)VLC( ثانیه است.این تکنولوژی از ارتباط نور مرئی
به عنوان واسطه ای که از نور مرئی بین 400 تا 800 

تراهرتز استفاده می کند، بهره می برد.
 این تکنولوژی عملکردی مانند ش��کل پیشرفته کد 
مورس دارد و همانند خاموش و روش��ن کردن یک 
چراغ قوه بر اساس الگویی مشخص است که می تواند 
 LED پیغامی محرمانه را انتقال دهد.چشمک زدن
و خاموش و روش��ن ش��دن آن با سرعت بس��یار باال 
می تواند برای نوشن و انتقال داده ها در قالب کدهای 
باینری مورد استفاده قرارگیرد.شاید در نگاه اول شما 
نگرانی از بابت تمامی چش��مک زدن های چراغ ها در 
محیط اداره داشته باش��ید اما این خاموش و روشن 
شدن ها با س��رعت آنچنان باالیی انجام می شوند که 
چشم غیرمسلح قادر به تشخیص آن نیست.مزایای 

الی  فای در مقایس��ه با وای  فای، عالوه بر سرعت به 
مراتب باالتر آنس��ت که امکان عبور ن��ور از دیوارها 
وجود ندارد و همین امر موجبات در دس��ترس بودن 
شبکه ای به مراتب امن تر را فراهم خواهد آورد. از سوی 
دیگر احتماال تداخل کمتری هم میان دستگاه های 
مختلف شاهد خواهیم بود.اگرچه احتمال جایگزینی 
کامل وای  فای با نمونه جدیدت��ر یعنی الی  فای در 
دهه آتی کم اس��ت اما محققان معتقدند با استفاده 
از هر دو تکنولوژی در کنار یکدیگر می توانیم شاهد 
ش��بکه هایی امن تر و با کارایی باالتر باشیم.در حال 
حاضر منازل، دفاتر اداری و س��اختمان های صنعتی 
 مملو از دس��تگاه ها و زیرس��اخت هایی هستند که با

 وای  فای سازگاری دارند و از همین رو جایگزینی همه 
این موارد با تکنولوژی الی  فای کار ساده ای نخواهد 
بود.از همین رو پیشنهاد کارشناس��ان بر آن است تا 
دس��تگاه های موجود به نحوی آماده سازی شوند تا 
امکان اس��تفاده از تکنولوژی الی  فای به ساده ترین 

شکل ممکن وجود داشته باشد.
به گزارش آی تی ایران، این امر، موضوعی اس��ت که 
تیم های تحقیقاتی در سراسر جهان در حال تالشند 
تا راهکاری برای آن بیابند.هاس و تیم وی ش��رکتی 
ب��ه ن��ام »PureLiFi« را راه ان��دازی کرده اند که 
برنامه راه اندازی س��اده برای دسترس��ی به اینترنت 
بی سیم در قالب ظرفیت انتقال داده 11.5 مگابایت 
بر ثانی��ه را ارائ��ه می دهد.موضوعی که در مقایس��ه 
با راه ان��دازی انجام ش��ده برای نس��ل اول وای  فای، 
قابل توجه اس��ت. این در حالی اس��ت که ش��رکت 
فرانس��وی »Oledcomm« نی��ز در ح��ال نصب 
تکنولوژی های الی  فای در بیمارستان های محلی این 
کشور است.در صورتی که اگر برنامه های اینچنینی 
در کنار آزمایش هایی مانند آنچه »Velmenni« در 
اس��تونی انجام می دهد به موفقیت برسند می توانیم 
به رویای هاس یعنی ام��کان بهره گیری تمامی افراد 
از اینترنت، با اس��تفاده از یک المپ LED در منزل 
جامه عمل بپوشانیم.هاس در این خصوص می گوید: 
تمامی آنچ��ه باید انجام دهیم تعبیه یک ریزتراش��ه 
در هر تجهیز و دس��تگاهی اس��ت که ن��ور را از خود 
س��اطع می کند تا بدین ترتیب دو قابلی��ت پایه را با 
هم ترکیب کنیم: ساطع ش��دن نور و انتقال بی سیم 
اطالعات. در آینده ما نه تنه��ا 14 میلیارد چراغ بلکه 
14 میلیارد تجهیز در قالب الی  فای در سراس��ر دنیا 
خواهیم داشت تا آینده ای روشن تر، سبزتر و پاک تر 

داشته باشیم.
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  یک ش��رکت دانش بنیان فع��ال در زمینه صنایع هوایی توانس��ته اس��ت
 پمپ های سوخت هواپیما با دور و توان باال را بومی سازی کند.

 محمد عالم��ی، مدیر بازرگانی یک ش��رکت دانش بنی��ان تولید کننده
 »پمپ های هواپیما ب��ا دور و توان باال« گفت: ب��ه همین دلیل ضرورت 
ارتق��ای  دانش فنی داخلی و رس��یدن به س��طح بین الملل��ی درتولید 
تجهیزات حساس در ایران بیش از پیش حس می شود.وی با بیان اینکه 
در صنایع هوایی کش��ور با توجه به لزوم دسترس��ی به تجهیزات هوایی 
در ش��رایط خاص، ضرورت بومی کردن دانش فنی و س��اخت مجموعه 

 های هوایی و فضایی بیش از هر جا و زمان دیگر در این شرایط احساس
 می شود، گفت: از این رو در این ش��رکت دانش بنیان که عضو اتحادیه 
صنایع هوایی و فضایی ایران است، توانسته ایم با انجام تحقیقات فراوان 
و کسب دانش فنی الزم، مجموعه های خاص هوایی و فضایی که نیاز به 
فناوری برتر دارد را تولید کنیم.عالمی با اش��اره به پمپ های هواپیمایی 
 تولید ش��ده در این ش��رکت گفت: پمپ هایی که در هواپیماها استفاده

 می شوند باید با دور و توان باال باشند که شرکت های محدودی توانایی 
ساخت این پمپ ها را دارند.وی با بیان اینکه س��ازنده اصلی پمپ های 
هواپیمایی ش��رکت های امریکایی هس��تند، افزود: واردات پمپ های 
سوخت هواپیما به کشور باعث ارزبری خواهد شد، به همین دلیل به فکر 
بومی سازی این پمپ ها افتادیم تا نیازی به واردات نباشد.مدیر بازرگانی 
این شرکت دانش بنیان گفت: در حال حاضر موفق شده ایم که پمپ های 
نمونه خارجی را طبق استاندارد های نظامی، بر  اساس مهندسی معکوس 
بسازیم. اکنون این پمپ ها در حال استفاده هستند و روی هواپیماهای 

جنگنده نصب می شوند.وی عنوان کرد: موتورهای صنعتی بین  1500 تا 
2900 در دقیقه دور می زنند، اما این پمپ های بومی سازی شده، در هر 
دقیقه 10 هزار دور می زند.عالمی درخصوص قیمت این پمپ ها گفت: 
چنین پمپی در قالب صنعتی 500 الی 600 هزار تومان قیمت دارد ولی 
درقالب هوایی 50 الی 60 میلیون تومان است. هر یک از این پمپ ها 20 
الی 30 هزار دالر در شرایط غیر تحریم ارزبری خواهند داشت.وی ادامه 
داد: در نتیجه ساخت و بومی س��ازی پمپ هواپیما با دور و توان باال می 
تواند صرفه جویی ارزی باالیی در کشور داشته باشد.عالمی افزود: عالوه بر 
اینها در این شرکت، »طراحی و تولید پمپ های هوایی«، »طراحی و تولید 
الکتروموتورهای  AC و DC«، »ساخت اکچو ئیتورهای الکترومکانیکی 
به  روش مهندسی معکوس«، »طراحی و س��اخت دستگاه های آزمون 
عملکردی« انجام می گیرد. این محصول در غرفه های ششمین نمایشگاه 
صنایع هوایی و هوانوردی به نمایش گذاشته ش��د. ششمین نمایشگاه 

صنایع هوایی و هوانوردی از 4 تا 6 آذرماه در سایت پنها 2 برگزار شد.

 

محقق��ان ایرانی ب��ا بهره گی��ری از نان��وذرات، نمونه هایی 
آزمایشگاهی از پارچه های پشمی ضدمیکروبی ساخته اند 

که خاصیت خود را تا 5 بار پس از شستشو حفظ می کند.
ویژگی ضدباکتری نانوذرات نقره موجب شده تا عالقه  زیادی 
به استفاده از  آن ها در حوزه های مختلف ایجاد شود. با توجه 
به ساختار ش��یمیایی و فیزیکی کاالهای پشمی که محل 

مناسبی برای رش��د و تکثیر میکروب هاست، به کارگیری 
این نانوذرات می تواند به ایجاد خواص ضد میکروبی در کاال 
کمک کند. از طرفی اس��تفاده از ترکیبات گیاهی زیس��ت 
س��ازگار جهت تولید نانوذرات نقره، گام��ی مؤثر در ایمن 
س��ازی فرآیند و کاربرد نهایی محص��ول خواهد بود.مجید 
نصیری برومند، یکی از محققان این طرح عنوان کرد: هدف 
از انجام این کار، دستیابی به روشی دوستدار محیط زیست 
برای ساخت و استفاده از نانوذرات نقره در صنعت قالیبافی 
بوده است تا بتوان ویژگی ضد باکتری را در محصول تولید 
ش��ده  نهایی به وجود آورد.وی با بیان اینک��ه در این طرح 
از پوس��ت انار به عنوان ماده  احیاکننده در فرایند س��اخت 
نانوذرات نقره استفاده شده اس��ت، گفت: نتایج تحقیقات 

مان نشان داد که رنگزای استخراج شده از پوست انار قابلیت 
س��نتز نانوذرات نقره را دارد، بنابراین استفاده از این روش 
می تواند باعث کاهش استفاده از احیاکننده های شیمیایی 
در سنتز این نانوذرات و طبیعتاً کمک به جلوگیری از آلودگی 
زیست محیطی شود.به گفته وی، از آنجا که نانوذرات سنتز 
ش��ده پس از بارگذاری بر نمونه های الیاف پشمی، ویژگی 
ضدمیکروبی خوبی را ایجاد کرده اند، بنابراین قالی های بافته 
شده از چنین الیاف پش��می ضد میکروب بوده و باکتری بر 
سطح آنها  رشد نخواهد داشت.نصیری برومند خاطرنشان 
کرد: می توان ب��ا انجام آزمایش های تکمیلی و دس��تیابی 
به تولید انبوه چنی��ن پارچه ها و الیاف��ی، در صنعت فرش 
دستبافت و نیز ساخت منسوجات پزش��کی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در مطالعات صورت گرفته از عصاره  رنگزای 
طبیعی پوست انار به عنوان احیاکننده، پایدارکننده و نیترات 
نقره به عنوان پیش ماده در س��نتز نانوذرات نقره استفاده 
شده اس��ت، عنوان کرد: در این راستا انتخاب عوامل بهینه 
در سنتز نانوذرات بر اس��اس حصول ویژگی ضد میکروبی 
نیز انجام ش��د. همچنین نانوذرات سنتز شده به روش های 
» UV-Vis، TEM و DLS  « مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گفته وی، فعالیت ضدباکتری این نانو ذرات نیز در مقابل 
باکتری »اشرشیاکولی« بررسی شد که پارچه های پشمی 
خام و رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی و نانوذرات سنتزی 
به روش رمق کش��ی بارگذاری شدند و س��اختار آنها تحت 
آزمون های» SEM و EDX « قرار گرفت.وی افزود: طبق 

نتایج، پارچه های عمل شده با نانوذرات نقره که سنتز شدند، 
نسبت کم رنگزا و ویژگی ضد باکتری داشته و اثر محسوسی 
روی رنگ نمونه ها ندارند. از طرفی نمونه های پارچه حتی 
پس از 5 بار شستش��و خواص ضدباکتری خود را به خوبی 
حفظ می کنند. همچنین کاهش» pH « و افزایش دمای 
محیط سبب بهبود رمق کش��ی نانوذرات نقره سنتز شده 
روی پشم می ش��وند.این تحقیقات حاصل همکاری دکتر 
مجید نصیری برومند، عضو هیات علمی دانش��گاه شهید 
باهنر کرمان، دکتر مجید منتظر، عضو هیات علمی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و همکارانشان بوده است که نتایج آن در 
مجله  Applied Surface Science )جلد 346، س��ال 

2015، صفحات 477 تا 483( منتشر شده است.

در قالب نمونه آزمایشگاهی؛
پارچه های ضدمیکروبی با 
نانوذرات نقره ساخته شدند

محققان بانک میکروارگانیس��م های مرکز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیس��تی ایران موفق ش��دند انواع متنوعی از 
جلبک های خشک ش��ده را تحت شرایط خأل و سرمای 

پایین )لیوفیلیزاسیون( تولید کنند.
رییس این مرک��ز در این مورد گف��ت: تهیه آمپول های 
لیوفیلیزه به عنوان راهکار اساسی برای حفظ و نگهداری 
میکروارگانیس��م ها از دیرباز مرس��وم بوده و این بار در 
مورد جلبک ها استفاده شده است.دکتر سیدابوالحسن 
شاهزاده فاضلی افزود: نتایج آزمایشات کنترل کیفی به 
خوبی اثربخشی این روش را در نگهداری جلبک ها نمایان 
ساخت؛ بنابراین از این پس بانک میکروارگانیسم های 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران قادر خواهد بود 
برای تضمین دوام ریزجلبک ها و تسهیل در انتقال، آنها 
را به صورت لیوفیلیزه در شکل آمپول های نگهداری در 

حجم باالتر برای مصارف صنعتی و تحقیقاتی ارائه کند.
وی ادامه داد: به طور کلی فرآیند لیوفیلیزاسیون جدای 
از تضمین حیات میکروب ها در طوالنی مدت منجر به 
حفظ ساختارهای مفید میکروارگانیسم ها می شود و در 
 مورد جلبک های ارزشمند صنعتی، این روش به حفظ

 ارزش غذای��ی و دارویی جلبک ه��ا و همچنین افزایش 
ماندگاری ترکیب��ات طبیعی موجود در س��اختارهای 
ریزجلبکی از قبیل ویتامین ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی 
و رنگ های طبیعی می انجامد. ش��اهزاده فاضلی اظهار 
کرد: شکل خشک یا پودر شده ریزجلبک ها کاربردهای 
فراوانی در صنایع شیالت، دارویی، بهداشتی، آرایشی و 
غذایی دارد و خدمت ارائه ش��ده از س��وی این مرکز می 
تواند نیازهای تحقیقاتی دانشمندان، محققان، اساتید و 

دانشجویان حوزه زیست فناوری را مرتفع کند.

رییس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با اش��اره 
به رونمایی از ن��ام تجاری»امید صهفا « در شش��مین 
نمایشگاه توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران 
گفت: از این پس محصوالت دانش بنیان فضایی ایران با 

این برند به بازارهای بین المللی عرضه می شود.
صادرات محصوالت دانش بنیان فضایی ایران با 

برند  امید صهفا
امین س��االری افزود: با توجه به اینکه در چند س��ال 
اخیر برندس��ازی، برای توس��عه صادرات محصوالت 
دانش بنیان کش��ور در عرصه های بی��ن المللی، مورد 
توجه قرار گرفته، برن��د امید صهفا نیز در این راس��تا 
طراحی ش��ده اس��ت.وی بیان کرد: ای��ران توانمندی 
های بس��یاری در زمین��ه ماه��واره ای و فضایی دارد، 
بنابراین یک برند جدی��د که برگرفته از ن��ام ماهواره 

امید ش��رکت صنایع الکترونیک ای��ران )گروه فضایی 
صاای��ران( و اولین کنسرس��یوم فضایی کش��ور به نام 
صهفا است، به عنوان برند صادراتی ایران در این حوزه 
طراحی و رونمایی ش��ده است.س��االری اظهار کرد: از 
این به پس تم��ام خدمات و محص��والت فضایی ایران 
برای صادرات ب��ا این برن��د در بازارهای بی��ن المللی 
عرضه می شود.وی یادآور شد: در ششمین نمایشگاه 
توانمندی ه��ای صنایع هوایی و فضای��ی ایران، عالوه 
ب��ر رونمایی از ای��ن برن��د، 35 تفاهم نام��ه و قرارداد 
همکاری در زمینه تعمیر و نگهداری، همکاری فناورانه 
و انتف��ال فناوری بین ش��رکت های هوای��ی و فضایی 
 ایرانی و خارجی منعقد شده است.ششمین نمایشگاه

 توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران از چهارم تا 
ششم آذرماه جاری در سایت پنها 2 برگزار شد.

دانشمندان صربستانی موفق به ساخت یک میکروفون مبتنی بر گرافن شده اند 
که تقریبا 32 برابر حساس��تر از میکروفون های با ساختار استاندارد مبتنی بر 
نیکل است.مارکو اسپاس��نوویچ، یکی از مولفان این تحقیق از دانشگاه بلگراد 
اظهار کرد: ما می خواستیم نشان دهیم که گرافن با وجود اینکه ماده نوظهوری 
اس��ت، از کاربردهای بالقوه ای برای جهان واقعی برخوردار است.وی افزود: با 
توجه به وزن سبک گرافن، قدرت مکانیکی باال و انعطاف آن، می توان از این ماده 
به عنوان غشای صوتی بهره برد.محققان یک غشای ارتعاشی از گرافن تولید 
کردند که صدا را به جریان تبدیل می کند.غشای گرافن با ضخامت نزدیک به 
60 الیه با استفاده از رسوب شیمیایی بخار بر روی یک فویل نیکل پرورش داده 
شد تا از کیفیت ثابت در سراسر نمونه اطمینان حاصل شود.در طول تولید غشا، 
فویل نیکل کنار گذاشته شد وغشای گرافن برای مقایسه به جای آن قرار گرفت.

میکروفون جدید، 15 دسیبل حساسیت بیش��تری از میکروفون های موجود 
تجاری نش��ان داد.به گفته محققان، در حال حاضر موانع زیادی برای ساخت 
گرافن ارزان وجود دارد از این رو، میکروفون جدید را تنها باید یک طرح مفهومی 

دانست.این تحقیق در مجله 2D Materials منتشر شده است.

محققان ایرانی موفق به تولید ریزجلبک های خشک شده 
در شرایط خأل شدند

صادرات محصوالت دانش بنیان فضایی ایران 
با برند امید صهفا

تولید میکروفون فوق حساس با گرافن
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توسط یک شرکت دانش بنیان :
 پمپ های سوخت هواپیما 

با دور و توان باال، بومی سازی شد

»الی  فای« صد برابر سریع تر از »وای فای« است
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اخبار کوتاه

رییس شورای اسالمی شهرستان شهرضا با بیان اینکه قطع ارتباط 
مسووالن با دانشگاه یک معضل بزرگ است، گفت: دانشگاه به منزله 
اتاق فکر و مدیران اجرایی اجرا کننده فکرهای تخصصی ارائه شده 
هستند، یک سو نگری در حوزه اجرا باعث اتالف وقت و بیت المال 

می شود.
منصوره السللادات صفوی در جلسه شورای اسللالمی شهرستان با 
تأکید بر لزوم تدوین نقشه جامع فرهنگی شهرضا اظهار کرد: تدوین 
این نقشه وظیفه نخبگان است، اسللتفاده از ایده های نخبگان برای 
دسللت یابی به قله های پیشرفت و توسعه شهرسللتان مفید و مؤثر 

است.
وی تصریح کرد: متأسفانه یکی از نواقص مدیریتی در سطح کشور، 
جزیره ای عمل کردن مدیران است، در حالی که قانون با پیش بینی 
نهادی هم چون شوراهای اسللالمی در تالش بوده تا حلقه مفقوده 

ارتباط مدیران در سطح کشور را برطرف کند.
رییس شورای اسالمی شهرستان شهرضا از برگزاری همایش استانی 
ارتقاء جایگاه شوراهای اسالمی در بهمن ماه در این شهرستان خبر 
داد و افزود: متأسفانه هنوز جایگاه شللورای اسالمی شهرستان، به 
عنوان یک نهاد باال دسللتی در شوراهای اسللالمی، برای مسؤوالن 
شناخته شده نیست و برگزاری این گونه همایش ها گامی در راستای 

معرفی آن است.
صفوی هم چنین با اشاره به فعال سللازی کارگروه محیط زیست به 
عنوان زیر مجموعه شورای اسالمی شهرستان شهرضا تصریح کرد: 
با هماهنگی انجام گرفته با رییس سللازمان حفاظت محیط زیست 
کشور، بودجه ای حدود 2 میلیارد تومان نیز برای این منظور در نظر 

گرفته می شود.
وی با تأکید بللر لزوم بهللره بللرداری از امکانات زیسللت محیطی 
شهرسللتان شللهرضا گفللت: خللاک شللهرضا در زمللره بهترین و 
مرغوب تریللن خاک های زراعی کشللور اسللت که بللا کمترین آب 
بیشللترین بازدهللی را خواهد داشللت، همین طور سللایر امکانات 
 زیست محیطی این شهرستان بی نظیر بوده باید مورد صیانت قرار 

گیرد.
رییس شورای اسالمی شهرسللتان شللهرضا با تأکید بر لزوم فعال 
سازی مجمع شللوراهای اسللالمی اسللتان گفت: فعال سازی این 
شللورا زمینه ارتبللاط مفیللد و قابل توجه شللوراهای اسللالمی در 
 سللطح اسللتان و در نتیجه اسللتفاده از راهکارهای جدید را فراهم

 می کند.
صفوی، هم چنین رسانه ها را ابزار توانمند مدیران در حوزه اجرایی و 
مردم در حوزه انتقال دیدگاه ها به مدیران برشمرد و افزود: رسانه ها 
همیشه یک گام جلوتر از مسؤوالن هستند، آزادی رسانه ها در ابراز 
نظر، باعث تقویت حس مطالبه گری مردم از مسووالن و جلوگیری 

از غلبه حس روزمرگی بر روابط اداری می شود.

دبیر علمی سمینار نقش ژنتیک در طب بالینی گفت: بیماري هاي ارثي، تنها 
بخشي از بیماري هاي ژنتیکي را تشکیل مي دهند.

 ژن ها و بیماري هاي ژنتیکي یکي از پر هیاهوترین مباحث جهان پزشللکي 
اسللت و کمتر اختاللی را مي توان یافت که رد پاي ژن و ژنتیک در آن دیده 

نشود.
سمینار نقش ژنتیک در طب بالیني که از جمله سمینارهای با امتیاز بازآموزی 
برای پزشکان و پیراپزشکان می باشللد، با استقبال گسترده جامعه پزشکی 

شهرستان نجف آباد و اصفهان روبه رو بود.
 سللیمین فدایي، رییس دانشللکده پرسللتاري و مامایي واحد نجللف آباد و 
دبیر علمی این سمینار با اشاره به لزوم پیشگیري از بروز معلولیت هاي ژنتیکي 
از طریق آموزش هاي همگاني گفت: مشاوره ژنتیک نقش موثري در کاهش 
معلولیت دارد، همچنین باال بردن سطح اطالعات و آگاهي مردم در پیشگیري 
از بروز معلولیت هاي ژنتیکي و مادرزادي، دیگر اقدامي است که مي توان در 
این زمینه انجام داد. آنچه بدیهي است با گسترش پایه دانش ژنتیک پزشکي 

در آینده اي نه چندان دور، دامنه مشاوره ژنتیکي نیز گسترده تر خواهد شد.
وي افزود: این تصور اشتباهي اسللت که فکر کنیم عوامل ژنتیکي و محیطي 
بدون همکاري هم مي توانند بیماري را ایجاد کنند بیشتر مردم و حتي برخي 

از مسووالن تصورشان از بیماري ژنتیکي، یماري هاي ارثي است.
 این تفکر باید تغییر کند تا بتوانیم از دانش ژنتیک براي ارتقاي سالمت مردم 
استفاده کنیم زیرا بیماري هاي ارثي تنها، بخشي از بیماري هاي ژنتیکي را 
تشکیل مي دهند. ژن ها و بیماري هاي ژنتیکي یکي از پر هیاهوترین مباحث 
جهان پزشکي است و کمتر اختاللی را مي توان یافت که رد پاي ژن و ژنتیک 

در آن دیده نشود.
 از دیابت و بیماري هاي قلبي گرفته تا انواع سرطان ها و حتي پرخاشگري و 

عصبانیت در ارتباط مستقیم با عوامل ژنتیکي مي باشند.  
 دبیر علمی سللمینار نقللش ژنتیللک در طب بالینللی افزود: بسللیاري از ما 
بیماري ژنتیکي را با واژه معلولیت مي شناسیم در صورتي که این بیماري وراي 
تمام این مباحث است. امروزه دو فاکتور ژنتیک و محیط زیست نقش مهمي در 

بروز و پیشرفت بیماري ژنتیکي ایفا مي کند.

رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دسللتی و گردشگری کاشان از 
مرمت جبهه شمالی خانه تاریخی خداشناس خبر داد.

 محسن جاوری، با تأکید بر اینکه مرمت جبهه شمالی خانه تاریخی 
خداشناس با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 
انجام شده است اظهار کرد: با توجه به نوع آجرکاری ورودی و گچ بری 
و رخ بام پنجه گربه ای باالی سر در، پیش بینی می شود این بنا متعلق 
به اواخر قاجار و اوایل پهلوی است و نوع فضاسازی داخلی بنا نیز به 

همین امر اشاره دارد.
وی با اشللاره به اینکه خانه تاریخی خداشللناس از جمله خانه های 
منحصر به فرد کاشان است که در دو طبقه همکف و زیر زمین بنا شده 
است گفت: اطاق های این بنا در سه ضلع شمال شرق، جنوب غرب و 
شمال غرب بنا گشته است و این خانه دارای دو زیر زمین است که در 
ضلع شمال شرق و دیگری در ضلع جنوب غربی استقرار یافته است.

کارشناس ناظر پروژه مرمتی این خانه نیز در این خصوص اضافه کرد: 
از جمله ویژگی های این بنا می توان به حوض خانه زیبا و رفیع آن در 
ضلع جنوب غربی خانه و همچنین گچ بری ها و سر ستون های زیبای 

رواق ها و بدنه های رو به حیاط اشاره کرد.
محمد مهدی قاضی گفت: بازسازی رواق تخریب شده جبهه شمالی، 
آوار برداری، استحکام بخشی و اندود کاه گل نهایی بام جبهه شمالی 

از اقدامات مرمتی مهمی است که در این بنا صورت گرفته است.
خانه تاریخی خداشناس در تاریخ 16 دیماه سللال 1387 با شماره 

24455 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

رییس شللبکه بهداشللت و درمان آران و بیدگل از اختصللاص 100 میلیارد 
ریال برای تکمیل چهار طرح بزرگ عمرانی در حوزه بهداشللت و درمان این 

شهرستان خبر داد.
مسعود دهقانی افزود: 80 درصد این اعتبار برای ادامه احداث دو  بیمارستان 
96 تحت خوابی امام حسن )ع( و 44 تخت خوابی ثامن الحجج)ع( اختصاص 
یافته اسللت.وی اظهار کرد: با اختصاص این اعتبار، بیش از 60 درصد از کار 
احداث این دو بیمارستان به پایان می رسد و مابقی کار نیز با کمک خیران ادامه 
پیدا خواهد کرد. برای ادامه کار بلوک زایمانی بیمارستان شهید رجایی و برنامه 
اورژانس بیمارستان سیدالشهدا )ع( نیز 20 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

رییس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل گفت: سال گذشته برای ارتقای 
بخش سالمت و درمان شهرستان در دو بیمارستان شهید رجایی و سیدالشهدا 
)ع( و مرکز درمانی و بهداشت روستاها بیش از 40 میلیارد ریال هزینه شده 
است.وی با اشاره به اقدامات مثبت و رو به جلو شللبکه بهداشت و درمان در 
زمینه فراهم کردن امکانات بهداشت و درمانی در سطح شهرستان افزود: برای 
جذب امکانات و تجهیزات بیشتر باید مراجعات به بیمارستان ها و مرکز درمانی  
شهرستان افزایش یابد که این نیاز به یک عزم عمومی و فرهنگی سازی دارد.

دهقانی با اشاره به روند روبه پیشرفت وضعیت سالمتی در سطح شهرستان 
خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای نظام تحول سالمت در دو سال اخیر مرگ 

و میر در آران و بیدگل 10 درصد کاهش یافته است.

فعال سازی کارگروه محیط زیست 
شورای اسالمی شهرضا

دبیر علمی سمینار نقش ژنتیک در طب بالینی:

 بیماري هاي ارثي، تنها بخشي از
 بیماري هاي ژنتیكي را تشكیل مي دهند

رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کاشان:

خانه تاریخی خداشناس مرمت شد

کاهش10 درصدی مرگ و میر 
در آران و بیدگل

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: کسانی که با اطاعت 
از منویات رهبللر معظم در عرصه هللای مختلف علمی، 
فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، امر به  معروف و نهی از منکر 
خدمت می کنند از سرداران گمنام سازندگی هستند که 
کشور را در مقابل ویروس هایی که از جانب دشمن ارسال 

می شود ایمن می کنند.
نماینده مردم شهرستان شاهین شللهر و میمه در جمع 
کثیری از بسیجیان شهرستان با اشاره به سالروز تاسیس 
بسیج مستضعفین گفت: سال 58 با تاسیس سازمان بسیج 
مستضعفین خیل بیشمار اقشار مختلف مردم در لبیک به 
فرمان امام)ره( برای عضویت در بسیج در سراسر کشور به 
حرکت در آمدند به طوری که مدارس و مساجد سراسر 

کشور به پایگاه های بسیج تبدیل شده بود.
وی به نقش پر صالبیت بسیج در همه عرصه های انقالب 
اشاره کرد و افزود: به اذعان همه تحلیل گران و فرماندهان 
عالی رتبه نظامی، در دوران دفاع مقدس با وجود ارتش، 
سپاه و ژاندارمری اگر بسیج نبود، پیروزی در دفاع مقدس 

حاصل نمی شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی روحیه رزمندگان بسیجی در 
هشت سال دفاع مقدس را حیرت انگیز و بی نظیر توصیف 
کرد و یادآور شد؛ عالوه بر رزمندگان بسیجی که هم در 
خط مقدم جبهه جنللگ و هم در دفاع شللهری و ایجاد 
امنیت حضوری فعال داشتند خواهران بسیجی نیز عالوه 
بر تربیت نیروهای رزمنده، کار پشتیبانی از جبهه و جنگ 
را به عهده داشللتند که چنین روحیه ای در هیچ کجای 

دنیا پیدا نمی شود.
مهم ترین دس�تاورد بسیج نقش پیش�گیرانه آن 

است
وی با بیان اینکه حضور شجاعانه بسیج در دفاع از مرزهای 

کشللور با پیروزی های متوالی چشللم طمع دشللمنان 
این آب و خاک را برای همیشلله کور کللرد گفت: نقش 
 پیشگیرانه از تحمیل جنگ جدید به ایران اسالمی یکی از 
 مهللم تریللن دسللتاوردهای این نهللاد مقدس اسللت.

 نماینده مردم شهرستان شاهین شهر و میمه در ادامه به 
جنگ های نیابتی استکبار در منطقه و نقش مستشاری 
انقالب اسالمی برای مقابله با آنها در جبهه مقاومت هم 
اشاره نمود و اضافه کرد: پول سعودی و مزدوری نیروهای 
برخی کشورهای مرتجع منطقه و عده ای وحشی حیوان 
صفت به نام داعش، امروز در حللال آتش افروزی در کل 

منطقه است.
لبخند زدن اربابان مزدور ساده انگاری بیش نیست

وی در ادامه به بیانات رهبر انقللالب که فرمودند: جبهه 
اسللتکباری در حالی که به شللما لبخند می زند و شما 
را در آغوش مللی گیرد خنجر در قلب تللان فرو می کند 
خاطرنشللان کرد: در چنین شللرایطی لبخنللد زدن به 
اربابان رژیم هللای مزدور سللاده انگاری بیش نیسللت.

حاجی در پایان به ظرفیت های عظیم بسیج در اجرایی 
کردن اقتصللاد مقاومتی پرداخت و توجلله جدی دولت 
برای بهره مندی از این ذخیره ارزشمند انقالب اسالمی 
دراین خصوص را خواسللتار شللد.حضور موثر و سازنده 
بسیج ،طومار دشللمنان انقالب را درهم پیچید.فرماندار 
شهرسللتان در این مراسللم به نقش سللازنده بسیج در 
دوران دفاع مقدس و بعد از آن اشاره کرد و افزود: حضور 
فعاالنه بسیج در دوران هشت سللال دفاع مقدس طومار 
دشللمنان تا دندان مسلللح انقللالب اسللالمی را در هم 
 بپیچللد.وی با بیان اینکه بسللیج با حضور شللجاعانه در 
موقعیت های حساس کشور نقش آفرین و موثر بوده است 
تصریح کرد: مهم ترین عامل ناامیدی دشللمنان انقالب 

حضور فعال و نقش موثر نیروهای بسیجی در طول هشت 
سال دفاع مقدس و نقش سازنده در عرصه های مختلف 
و موقعیت های بحرانی پس از جنگ بود که موجب شد 
 همه محاسللبات کارشناسللان غرب در خصللوص ایران

 بر هم زده شود.
بسیجیان س�رداران گمنام س�ازندگی در عرصه 

اقتصاد مقاومتی هستند 
علیرضا بصیری در ادامه به والیتمداری، بصیرت و آگاهی 
بسیجیان اشاره کرد و افزود: کسانی که با اطاعت از منویات 
رهبر معظم در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصاد 
مقاومتی، امر به  معروف و نهی از منکر خدمت می کنند از 
سرداران گمنام سازندگی هستند که کشور را در مقابل 
ویروس هایی که از جانب دشللمن ارسال می شود ایمن 

می کنند.
 فرمانللدار بسللیجی شهرسللتان در ادامه به بسللیجیان 
توصیه کرد که در هر کجا و در هر لباسللی که به کشللور 
خدمت می کنید بصیرت، والیت پذیری و نظم در امور را 

همواره سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
فرمانده سپاه ناحیه شاهین شللهر در ابتدای این مراسم 
ضمن خیر مقدم بلله تبیین ویژگی های شللجره طیبه 
بسیج از دیدگاه قرآن پرداخت و گفت: پاک و طیب بودن 
از ویژگی های بسیج اسللت چرا که عالوه بر خودسازی 
فردی دغدغه پاکی جامعه را دارد.امروز این نیروی متدین 
و انقالبی با حضور در صحنلله از آرمان های امام و انقالب 

اسالمی و حقوق مردم دفاع می کند.
 وی تنللاور و پرثمللر بللودن بسللیج را یکللی دیگللر از 
ویژگی های بسللیج عنوان کرد و افزود: بسللیج با وجود 
تشکیالت سللازمانی خود در هرکجا که حضور پیدامی 
کند نقش آفرین و اثر گذار است.بسللیجی همواره آماده 
فللداکاری و جهاد در راه خللدا و هیچ گاه اجللازه نفوذ به 

دشمنان نخواهند داد. 
 سرهنگ پاسللدار سللیدعلی مشللیر صدری با اشاره به 
روحیه بزرگ و قلب سرشللار از ایمان، اخالص و شهادت 
طلبی بسللیجیان خاطرنشان کرد: بر اسللاس وعده خدا 
بسیجی همیشه پیروز اسللت و در راه اعتقادات و آرمان 
های خود استقامت و پایداری می ورزد و هیچ گاه ترس و 
واهمه ای به دل خود راه نمی دهد و همواره آماده فداکاری 

و جهاد در راه خدا می باشد.
وی با بیان اینکه بسللیجی تابع والیت است و هیچ گاه از 
 والیت عقب نه می ماند و نه جلو مللی افتد، تصریح کرد: 
بر اسللاس تاکیدات رهبللر انقالب در خصللوص اقتصاد 
مقاومتی، بسللیجیان در لبیک به فرمان موالی خود در 

عرصه اقتصاد مقاومتی حضوری فعال و موثر دارند.
 سرهنگ مشللیر صدری اسللتکبار سللتیزی را از دیگر 
ویژگی های بسیج برشمرد و تصریح کرد: بسیجیان محکم 
و اسللتوار تحت والیت رهبری با بصیرت خود همواره در 
صحنه حضور خواهند داشت و اجازه هیچ نفوذی در کشور 

را نخواهند داد.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

بسیجیان، سرداران گمنام سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی هستند

سخنگوی شورای اسالمی اریسمان گفت: مراسم آیینی روایت نینوا امسال 
برای چهاردهمین بار متوالی در روز 11 آذر و مصادف با اربعین حسللینی 

برگزار می شود.
  مصطفی مؤذنی اظهار کرد: مراسم آیینی روایت نینوا که از سال 82 آغاز 
و هر ساله هم در بعد از ظهر اربعین حسللینی اجرا شده است، امسال نیز 
برای چهاردهمین بللار متوالی در روز 11 آذر و مصللادف اربعین حضرت 
سیدالشللهدا)ع( در محوطه روبه رویی گلزار شللهدای اریسللمان برگزار 

می شود.
وی افزود: هیات خادمین نینوای اریسمان در سال 78 تأسیس و در سال 
83 به طور رسللمی فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضللر نیز، دارای 

اساسنامه بوده که کلیه اعضای هیات ملزم به رعایت آن هستند.
سخنگوی شورای اسالمی اریسمان سللطح برگزاری مراسم آیینی روایت 
نینوا را بسیار گسترده دانست و افزود: سطح برگزاری این مراسم از سطح 
یک هیات یا محله فراتر بوده و تقریبا تمامی مردم روستای اریسمان چه 

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام آن نقش دارند.
وی به نحوه تأمین هزینه های برگزاری این مراسم اشاره و خاطر نشان کرد: 
از اولین سال اجرای مراسللم آیینی روایت نینوا تاکنون، کلیه هزینه های 
 آن از طریق نللذورات مردمی و کمک هللای افراد خیر و نیکللوکار تأمین  

شده است.
مؤذنی با بیان اینکه در طول سللال های گذشته لوح فشللرده این مراسم 
به صورت گسترده در اقصی نقاط جهان توزیع  شده است، اظهار کرد: طی 
سال های گذشته، تعداد زیادی از لوح های فشللرده این مراسم به صورت 
گسترده در کشللورهای عراق و سللوریه توزیع و در محرم امسللال نیز با 

 همکاری سرکنسللول جمهوری اسللالمی ایران در حیدرآباد هند، تعداد
200 لوح فشرده دیگر در اختیار شیعیان این شهر قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از حضور پرشور و گسترده اقشار 
مختلف مردم به خصوص اهالی اریسمان و شللهرها و روستاهای منطقه و 
همچنین همکاری و مسللاعدت دوایر و دسللتگاه های اجرایی و خدماتی 
شهرسللتان، همچون اورژانس، نیروی انتظامی، آتش نشانی، هالل احمر 
 و شللهرداری های بادرود و خالدآباد در برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر

 کرد.
عضو هیللات خادمین نینللوا در پایان آماده سللازی دو هللزار و پانصدمتر 
 پارکینللگ، دو هزار و یکصللد قطعه لبللاس، 500 پرچللم و تهیه و نصب

 500 اصللله شللاخه های بللرگ درختللان نخللل، 300 بنللر تبلیغاتللی، 
دو هزار و پانصد متر طول کتیبه پارچه ای برای دور محوطه، پخت 2 هزار 
کیلو آش، انجام حدود یک هزار نفر ساعت تمرین و حضور چهارصد بازیگر 
و عوامل مختلف همچون پذیرایی، پارکینگ و انتظامات را از جمله موارد به 
کارگیری امکانات و نیروهای موجود و همچنین ویژگی های کمی و کیفی 

برگزاری این مراسم در طول سال های گذشته برشمرد.

در اربعین حسینی صورت می گیرد؛
برگزاری چهاردهمین مراسم آیینی روایت نینوا در روستای اریسمان

امام جمعه زرین شهر:

جریان حرکت کشور خالف اهداف اقتصاد مقاومتی است
 تاکیددادس�تان ش�هرضابراجراي قان��ون در

رابطه با  انتخابات
امام جمعه زرین شهر گفت: جریان حرکتی کشور 
خالف اهداف اقتصاد مقاومتی اسللت و یک سری 

کارها در کشور با تدبیر انجام نمی شود.
 حجت االسللالم  قاسللم باقریللان در خطبه هللای

 نماز جمعه زرین شللهر گفت: آمریکا در هر کشور 
برای خودش منافعی ترسیم کرده و برای رسیدن 
به آن منافع از هیچ کوششللی هم فروگذار نخواهد 
کرد؛ حتی برای سللرپوش قرار دادن جنایات خود 
رسللانه های زیادی را همراه خودکرده است؛ او به 
خودش اجازه می دهد برای رسللیدن به منافعش 
بدون اجازه وارد خانه دیگران شللود و این با حقوق 
بین المللی منافات دارد.امام جمعه زرین شهر تأکید 
کللرد: آمریکا به دنبال سلللطه خود بللر کل جهان 
اسللت، کشللورها به خصوص کشللورهای مستقل 
باید حواس شللان به این تفکر آمریکایی ها باشد و 
راه های نفوذ آن ها به کشورشللان را ببندند و ما هم 
باید بسیار مراقب این تفکر سلطه گری آمریکایی ها 
باشللیم و حتی ریزترین روزنه نفوذ آمریکا و غرب 
را به کشللورمان ببندیم.باقریان خاطر نشان کرد: 
حرکت دولت ترکیه در جریان سرنگونی هواپیمایی 
روسیه یک حرکت بسیار اشللتباه و خطرناک بود. 
مللا در دنیایی زندگللی می کنیم که جهللان آماده 
حوادث متعدد بسیاری اسللت. این حرکت ترکیه 
دامن زدن به آتش این روزهای دنیا است. هرچند 
 این حرکللت دسللت داعللش و حامیللان آن ها را 

 رو کرد اما نباید کشورها آتش بیار معرکه شوند.وی
 ادامه داد: شما ببینید نفت کشور عراق با پایین ترین 
قیمت به فروش می رسد! مبادی این خریدوفروش 
کدام کشور اسللت؟ و کدام کشللورها منابع مالی 
تروریست ها را تأمین می کنند؟خطیب نماز جمعه 
زرین شللهر بیان داشللت: حضرت آقا بارها و بارها 
بر روی اقتصاد مقاومتی تأکیللد کردند اما جریان 
حرکتی کشور برخالف اهداف اقتصاد مقاومتی در 
حال حرکت است؛ یک سری کارها در کشور با تدبیر 
انجام نمی شللود و این عدم تدبیر مخالف با اصول 
اقتصاد مقاومتی اسللت.باقریان گفت: امروز بازهم 
شاهد سللریال همیشللگی به تأخیر افتادن حقوق 
بازنشسته ها هستیم آیا در اقتصاد مقاومتی راه کاری 
برای این قشللر عزیز نداریم؟ امروز واردات بی رویه 
در کشور باعث تعطیلی بسللیاری از کارخانه های 
کوچک و بزرگ  شده است آیا این منطبق با اقتصاد 
 مقاومتی اسللت؟وی با اشللاره به اینکه چللرا باید

 بر اساس بی مدیریتی در کشور حاصل رنج کشاورز 
که آب و انرژی و سرمایه مختلف برایش هزینه شده 
به راحتی چندین هزار تن سیب زمینی به هدر رود، 
تصریح کرد: باید تا چه زمانی شللاهد از بین رفتن 
محصوالت متعدد کشاورزی باشیم در حالی  که با 
مدیریت صحیح می توان جلوی این کارها را گرفت.

امام جمعه زرین شهر با اشاره به مناسبت های متعدد 
هفته آینده خاطرنشان کرد: اربعین امروز جهانی 

شللده که در راستای عاشورای حسللینی است. در 
اربعین ما ضمن شللناخت امام، باید بصیرت افزایی 
کنیم و دوست شناسللی و دشمن شناسی خودمان 
را به جهان نشللان دهیم. اربعین بللرای دنیا مهم 
اسللت و دنیا درس هللای متعللددی از این حضور 
خواهند گرفت.باقریان در ادامه خطبه دوم عنوان 
کرد: مجلس شللورای اسللالمی از جایگاه بسللیار 
رفیعی در کشللور ما برخوردار اسللت، مجلس باید 
با تعامل با سایر قوا مشللکالت مردم و کشور را حل 
نماید؛ مردم هم وظیفه دارند در انتخاب های شان 
دقت کنند چراکه جایگاه حقیقی مجلس توسللط 
نمایندگان آن تحقق خواهللد یافت.وی بیان کرد: 
امروز امنیتی که در مرزهای کشور به ویژه مرزهای 
آبی برقرار است و اقتداری که در دریاها داریم همه 
به برکت حضور و ایسللتادگی جوانان غیور نیروی 
دریایی است که با هوشللیاری و زحمات بسیار به 
 وظیفه خود در پاسللداری از کشور عمل می کنند.

امام جمعه زرین شللهر اضافه کرد: قانون اساسللی 
ایران اسللالمی یکللی از مترقی تریللن قانون های 
اساسللی دنیاسللت که حاصل زحمات بسیاری از 
 علما و دانشللمندان کشللور اسللت؛ علمایی چون

 شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید صدر و هزاران 
نفر از مجتهدین و دانشمندان دیگر و قانون اساسی 
ایران بر اسللاس قرآن تدوین  شده و همه ما باید در 

احیای هر چه بیشتر آن در جامعه تالش کنیم.

بسترامني جهت برگزاري انتخابات فراهم کنیم. 
کورش کریم زاده ، دادستان عمومی و انقالب 
شهرضا با بیان  این مطلب درجمع خبرنگاران 
گفللت: بارعایللت حریم خصوصي اشللخاص ، 
ازتوهین ودرج مطالب بي موردونسللبت دادن 

مسایل مجرمانه به شدت پرهیزکنیم.
دادستان عمومی و انقالب شللهرضا با اشاره به 
حساسیت انتخابات گفت: حضورپرشورمردم 
درعرصه ملي ومذهبللي انتخابات مي طلبدکه 
باتوجه به وجوداعتقادات وقومیت هاي نژادي 
ازدامللن زدن به اختالفللات پرهیزکلله دراین 
راستابسللترامن وسللالمي رادرجهت برگزاري 

انتخابات فراهم کنیم.
کریم زاده احتللرام به قانون رایکللي ازوظایف 
ودرراسللتاي ایجادامنیت درجامعه دانسللت 
وگفت: ماحافظ منافللع عمومي وناظربراجراي 
قانللون وحافظ حقللوق وآزادي هاي مشللروع 
 هستیم.دادسللتان عمومی و انقالب شللهرضا

رسانه هاراعامل ایجادوحدت درجامعه دانست 
وگفت: رسانه هانقش ویژه اي درفرهنگ سازي 
ورشللدتعالي جامعه درجهت روشللن سللازي 
افکارعمومي وباالبردن سطح دانش ومعلومات 

عمومي وایجادوحدت ملي ایفامي کنند.
وي پرهیزازدامللن زدن بلله اختالفللات قومي 
ونللژادي راگوشللزدکردوگفت: شهرسللتان 

شللهرضابه واسللطه مهاجرت پذیري وداشتن 
قومیت هاي مختلف حساسللیت هاي ویژه اي 
رادارامي باشللدکه الزم اسللت بارعایت حریم 
 خصوصي اشللخاص ازتوهیللن ودرج مطالب
  بي موردونسبت دادن مسایل مجرمانه به شدت

 پرهیزکنیم.
 کریم زاده نقش رسانه هادرکاهش وقوع جرم 
رابسیارموثردانسللت وگفت: رسللانه هابا ارائه 
پیشللنهادهاوراهکارهاي مناسللب بلله تحقق 
اهللداف بلندحللوزه قضایللي، تعامل سللازنده 
داشللته باشللندوهیچ مقام دولتي وغیردولتي 
حللق ایجادفشللاروکنترل اخبارواطالعللات 
 رانداردوبه واسللطه قداسللتي که قلللم داردو

پتانسللیل هایللي راکلله مطبوعللات درجهت 
 پیشللگیري ازوقوع جللرم که نفللع همگاني را

به دنبال دارد از رسانه ها استقبال مي کنیم.
خودنشللر دیگرسللخنان  دربخللش   وي 

مطالللب الحللادي مخالللف موازین اسللالمي 
واهانت به مقدسات ، اشللاعه منکرات وخالف 
عفت عمومي ، تشللویق افرادبه ارتکاب اعمال 
خالف مصالح کشللور، انتشاراسللنادمحرمانه 
واسرارنظامي ، توهین وانتساب جرم به اشخاص 
وانتشارشایعات ومطالب خالف واقع و... راجرم 
دانست ونسبت به ممنوعیت انتشارآنهاتذکراتي 

راارائه کرد.

اخبار کوتاه
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زبان خوراکی ها

خبر

شاید برای تان جالب باشد که بدانید چرا جوش های سرسیاه در بزرگساالن 
 ب��ه وفور ایجاد می ش��ود. بهتر اس��ت ب��ه نکات��ی درباره ی ای��ن جوش ها 

بپردازیم.
 جوش ه��ای سرس��یاه نوع��ی زخ��ِم ج��وش هس��تند ک��ه آن را ب��ه نام 
»آفت باز« می شناس��ند و زمانی ش��کل می گیرند که پیازهای مو یا منافذ 
آن ب��ه خاطر تغیی��رات هورمونی یا برخ��ی ترکیبات خاص در پوس��ت یا 
 برخ��ی محصوالتی که برای م��و مورد اس��تفاده قرار می گیرند، مس��دود 

می شوند. 
با اینکه کندن، فش��ردن یا چالندن ی��ا مالیدن این برآمدگی های س��یاه 
خارش دار بسیار تحریک کننده است، اما متخصصان می گویند ترجیحا سعی 
کنید هیچوقت این کارها را انجام ندهید چرا که با این کار آسیب بیشتری 
 به پوس��ت وارد کرده و در آینده جوش های سرس��یاه بیش��تری روی آن 

ایجاد می شود.
انتخاب شستشودهنده ی مناسب برای صورت

گزینه های کم��ی در این زمینه وج��ود دارد که می توانی��د امتحان کنید: 
مثال س��عی کنید به دنبال محصولی باش��ید که حاوی اسید سالیسیلیک 
یا پروکس��ید بنزویل ب��وده و یک ت��ا دو ب��ار در روز از آن اس��تفاده کنید 
 ت��ا پوس��ت ت��ان را الیه ب��رداری ک��رده و مان��ع از بسته ش��دن مناف��ذ 
 پوستی تان شود. این دو ترکیب از بروز جوش های سرسیاه هم پیشگیری 

می کنند.
 بهترین کار این است که اقدامات الزم را به موقع انجام دهید تا جوش ها به 

سطح پوست نرسند.
می توانید پیش یک متخصص بروید

اگر مایلید تا جوش های سرس��یاه تان س��ریعا از بین برود، یک متخصص 
 پوس��ت یا متخص��ص زیبای��ی مج��رب در این زمین��ه می تواند به ش��ما 

کمک کند. 
فقط به خاطر داشته باشید که: حتی اگر فروشگاه ها هم محصوالت زیبایی 
در این زمینه داش��ته باش��ند، اگر خودتان بخواهید آنه��ا را برای خودتان 
 تجویز کرده و اس��تفاده کنید می تواند برای پوس��ت تان خطرناک باش��د 
چرا که احتمال زخم شدن پوست تان وجود دارد،پس سعی کنید احتمال 

آن را تشدید نکنید.
ضمنا این نکت��ه را هم بای��د گفت که برخ��ی محص��والت زیبایی خاص 
مانند محص��والت الیه بردار ش��یمیایی که با اس��تفاده از اس��یدهای الیه 
بردار و لیزر Clear + Brilliant انجام می ش��ود می توان��د باعث از بین 
 رفتن جوش های سرسیاه ش��ده و در عین حال به جوان سازی پوست هم

 کمک کند.
کم کردن علل بروز جوش ها

 وقتی ع��رق می کنید ی��ا به خودت��ان اس��پری می زنید،ترکیب��ات غلیظ 
 و س��نگین در محص��والت مراقب��ت پوس��تی و نی��ز پرکننده ه��ای

 س��فت و چس��بناک در محص��والت بهداش��تی م��و می توانن��د وارد 
پوست تان شده و منجر به بروز جوش های سرسیاه شوند. 

محصوالت آرایش��ی مانند کرم های پوش��اننده هم می توانند باعث مخفی 
ماندن این عالئم شوند. 

نماینده مرکز پزش��کی حج و زیارت جمعیت هالل احمر در نجف، 
از ارائه خدمات درمانی شبانه روزی به زائران ایرانی در نجف اشرف 

خبر داد.
 دکتر س��ید جواد حجازی با اش��اره ب��ه افزایش جمعی��ت زائران 
حس��ینی در نج��ف اش��رف، گف��ت: در کن��ار دو درمان��گاه ثابت 
جمعی��ت ه��الل احم��ر، دو درمان��گاه حض��رت خدیج��ه)س( و 
 حضرت زهرا )س( نیز خدم��ات درمانی را در نجف ب��ه زائران ارائه

 می کند.
وی افزود: باتوج��ه به افزایش جمعیت زائران در آس��تانه مراس��م 
اربعین حس��ینی، تع��داد درمانگاه ه��ای نج��ف از دو درمانگاه به 
چهار درمان��گاه مرک��زی )والیت(، درمان��گاه قائم در هت��ل قائم، 
درمانگاه حضرت خدیج��ه)س( در پارکینگ طبقات��ی و درمانگاه 
حضرت زه��را)س( در صحن حض��رت فاطمه زه��را)س( افزایش 
 یافت و خدمات سالمت در سه شیفت و ۲۴ س��اعته به زائران ارائه

 می شود.
وی با بیان اینک��ه در هر درمان��گاه، ۱۰ نف��ر از کادر درمانی فعال 
هستند، تصریح کرد: کادر درمانی شامل پزشکان عمومی، داخلی، 
اطفال، زنان، جراح عمومی، پرستار، اورژانس و امور دارویی هستند، 
همچنین کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و مبارزه 
با بیماری ها نیز از هتل ها و آش��پزخانه ها بازدید و بر بهداشت آن 

نظارت دارند.
نماین��ده مرکز پزش��کی ح��ج و زی��ارت جمعیت ه��الل احمر در 
نجف خاطرنش��ان کرد: با افزایش جمعیت زائ��ران در نجف، تعداد 
 مراجعان به درمانگاه های جمعیت هالل احمر افزایش یافته است و 
 ۲ ه��زار و ۶۷۰ زائ��ر در ۴ درمانگاه ویزیت ش��ده و تح��ت درمان 
قرار گرفتند. به گفته وی، روزانه به طور متوس��ط ۲۰ نفر از مراجعه 
کنندگان به بستری موقت کمتر از ۶ س��اعت نیاز دارند، همچنین 
بیمارانی که نیاز به دریافت خدمات تکمیلی و بستری داشته باشند 
به بیمارستان های طرف قرارداد جمعیت هالل احمر در نجف ارجاع 

می شوند.
حجازی اذعان کرد: باتوجه به برپایی ۱۰ چادر بین راهی و افزایش 
درمانگاه های کربال و نجف پوشش خدمات درمانی به زائران حسینی 

در حد قابل قبولی صورت گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه اغلب مراجعات به دلیل سرماخوردگی زائران 
است، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتال به وبا مشاهده 
نشده است. حجازی یادآور ش��د: درمانگاه های موقت نجف تا زمان 

حضور زائران در عراق برپا خواهد بود.

دلیل بروز جوش های سر سیاه 
در بزرگسالی

نماینده مرکز پزشکی هالل احمر در نجف:

موردی از وبا در نجف 
مشاهده نشده است فص��ل س��رما خوردگ��ی و آنفوالن��زا از اواخ��ر پایی��ز به 

صورت جدی ش��روع می ش��ود و تا اوایل بهار ه��م ادامه 
 دارد. بس��یاری از م��ا ت��الش می کنی��م با اضاف��ه کردن 
ویتامین C، زینک و دیگر مواردی که باعث پیشگیری می 

شود بیماری را از خود دور کنیم. 
با اینکه این اقدامات کمک کننده هستند، اما عادات روزانه 
ای وجود دارد که باعث تضعیف سیس��تم ایمنی بدن می 
شوند. برای اینکه به دست خودتان سیستم ایمنی بدن تان 
را تخریب نکنید باید از برخی عادات بپرهیزید. در ادامه این 

موارد را برای تان توضیح خواهیم داد.
 استرس

تحقیقات بی شماری تا به حال نشان داده اند که استرس می 
تواند تاثیرات منفی روی سیستم ایمنی بدن داشته باشد. 
استرس از منابع مختلفی نش��ات می گیرد مثال خانواده یا 

فشار کاری.
  ام��ا م��وردی ک��ه بیش��ترین آس��یب را به ایمن��ی بدن 
می رساند استرس حاصل از تنهایی یا محدودیت حمایت 
سیستم اجتماعی اس��ت. برای جلوگیری از آسیب چنین 
استرس��ی برنامه ریزی کنید و زمانی را با دوس��تان خود 
سپری کنید، و یا سعی کنید عضو یک هیات اجتماعی یا 

تیم ورزشی شوید. 
استرس مزمن و حتی اس��ترس غیر بالینی، نیز می تواند 
واکنش سلول های T را ضعیف کند، که نشان می دهد بدن 
چگونه به طور موثر به ویروس ها و باکتری ها واکنش نشان 
می دهد. اگر بیشتر مواقع حس می کنید بی حال هستید 
شاید فصل سرما بهترین زمان باش��د که باالخره به دنبال 

درمان این حال گرفته بروید.
 تنوع غذایی ندارید

ورای ویتامین C و D، بدن هر روز میزبان مواد مغذی است 
تا با کمک آنها عملکرد سیستم ایمنی بدن را به باال ترین 
حد خود برس��اند. همین طور که روزها سردتر و تاریک تر 
می شود، ما نیز بیشتر به س��مت غذاهای راحت متمایل 

می شویم.
 این غذاه��ا معموال مانند س��االد و س��بزیجاتی که بهار و 
تابستان استفاده می کردید سرشار از مواد مغذی نیستند. 
برای مثال ویتامین A، به سلول های سفید بدن کمک می 

کند بهتر با عفونت مبارزه کنند. 
اگر سرما باعث شده میان وعده های سرد مانند هویج کمتر 
دلپذیر شوند، از سبزیجات پخته شده ای که برگ سبز تیره 
 A دارند و یا سیب زمینی ش��یرینی برای تامین ویتامین

مورد نیاز بدن تان استفاده کنید. 

ویتامین E برای مبارزه با عفونت های تنفسی بسیار عالی 
اس��ت، و می توانید آن را در دانه ها و آجیل ها پیدا کنید، 
گردو و دانه های کدو را به س��ادگی می توانید در س��االد، 
سبزیجات پخته و حتی به صورت میان وعده استفاده کنید.

 ماندن داخل خانه، اداره و ...
برای بس��یاری از ما رفتن از خانه یا آپارتمان به پارکینگ 
 و س��پس پارکین��گ اداره و داخ��ل اداره ب��دون اینک��ه 
 لحظه ای بیرون باش��یم بسیار راحت اس��ت. زمستان ها 
به راحتی می توان هوای سرد را بهانه کرد و به جای اینکه 
پیاده به محل کار برویم با ماش��ین این کار را انجام دهیم. 
متاس��فانه با این کار یک��ی از مهم ترین مناب��ع ویتامین 
"D را از دس��ت می دهی��د: ن��ور طبیعی خورش��ید. تنها 
 D ۱۰ دقیقه زیر نور خورش��ید می توان��د تولید ویتامین
 را تقویت کند. ای��ن ویتامین توانایی بدن ب��رای مبارزه با 

سرما خوردگی و آنفوالنزا را افزایش می دهد.
 D ویتامین IU 5۰۰۰ توصیه می ش��ود روزانه ۲۰۰۰ تا 
دریافت کنید تا به قدرت اس��تخوان ها و بهبود سیس��تم 
ایمنی بدن کمک شود. کمبود ویتامین D می تواند باعث 
مشکل روماتولوژیک نیز شود، از جمله  کم کاری تیروئید 
و بیماری سلیاک. همه اینها باعث می شود زیر نور آفتاب 

بودن تان را افزایش دهید.
 در کاسه چیپس غوطه ور هستید

چیپس یکی از تنقالت پرطرفدار است، در یک دورهمی و 
یا تماشای مسابقه ای از تلوزیون به سادگی می توانید یک 
کاسه کامل را استفاده کنید. چیپس و به طور کلی تنقالت 
از آنجا که هیچ گونه ماده مغذی در خود ندارند هیچ کمکی 
به بدن تان نمی کنند، البته آنچنان هم بیکار نیستند و به 

کاهش سرعت بهبودتان خوب کمک می کنند!
 جدا کردن خود

وقتی بیرون هوا سرد است، در الک خود فرو 
رفتن و ایزوله شدن هم ساده می شود. 

شاید هم می خواهید برای دوری از 
میکروب ها با انس��ان ها کمتر در 

ارتباط باشید! 
در واق��ع ج��دا ک��ردن خ��ود از 
دیگ��ران ب��رای در ام��ان ماندن 
از س��رماخوردگی و آنفوالن��زا 
تاثی��ری معک��وس دارد. ایزول��ه 
ک��ردن در اص��ل ب��ه معن��ای 
جلوگی��ری از الگوه��ای نامنظ��م 
غذایی و عادات ناس��الم است. حتی 

اگر زیاد هم احس��اس خوب��ی ندارید گاه��ی از الک خود 
 بیرون بیایید، چون گاهی قس��متی از جم��ع بودن خوب

 است.
 توجهی به چیزی که لمس می کنید ندارید

به مطب یک پزش��ک رفت��ه اید، وقت��ی در ات��اق انتظار 
 هس��تید مواظ��ب ت��ک تک س��رفه ه��ا و عطس��ه های 
اط��راف تان هس��تید، بع��د از مالقات نیز به دستش��ویی 
 می روی��د خوب دس��تهای تان را می ش��ویید و خش��ک 
می کنید، متاسفانه وقتی به اداره بازمی گردید، دست تان را 
به همه جا می زنید، شاید اینها را بدون میکروب می دانید! 
هر سطحی که مرتب توسط افراد مختلف لمس شود می 
تواند حاوی انواع ویروس های س��رماخوردگی و آنفوالنزا 

باشد. 
 شس��تن دس��ت ه��ا بع��د از لم��س ه��ر چی��ز عمومی 
می توان��د یک ن��وع وس��واس به نظر برس��د ب��ه همین 
دلی��ل توصیه می کنی��م حداق��ل س��رکار و جاهایی که 
 چنین ش��رایطی داری��د صورت خ��ود را با دس��ت لمس

 نکنید. لمس چش��م، لب ها و بینی می تواند باعث ش��ود 
 ویروس ه��ا و باکتری ه��ا بتوانند راه به درون سیس��تم 

بدن تان پیدا کنند.
 خواب ناکافی

ب��رای پاس��خ ایمن��ی 
مطل��وب ب��دن باید هر 

ش��ب ۷ ت��ا 9 س��اعت بخوابیم. 
 ام��ا بیش��تر م��ردم متاس��فانه ای��ن کار را 
نمی کنن��د. ای��ن کار باعث کاهش س��طح 

 انرژی و ق��درت س��لول ها ب��رای تجدید
 می شود. 

همچنین مستعد به بیمار شدن می شوید. 

کلید حل این مشکل کار روی بهداشت عادت خواب است. 
روتین خواب تان را تبدیل به ی��ک اولویت کنید، زمان به 
خواب رفتن و بیدار شدن را دقیق مشخص کنید تا بتوانید 

از مزایای خواب بهره کامل را ببرید.
 وسائل باشگاه را تمیز نمی کنید

با اینکه هدف از به باش��گاه رفتن حفظ سالمت است، اما 
گاهی هم می تواند باعث مریضی شود. شاید در باشگاهی 
که ورزش می کنید تا به حال عالمت هایی دیده باشید که 
از مردم می خواهند بعد از اس��تفاده از وسائل آنها را تمیز 
کنند، اما چند نفر واقعا به این درخواست عمل می کنند؟ 
 بیشتر افرادی که از وزنه ها و یا ماشین های ورزشی استفاده

 می کنند تنها چیزی که پاک می کنند عرق ش��ان است! 
ویروس س��رماخوردگی می تواند ۲ تا 8 س��اعت بر روی 

سطوح دوام بیاورد.
 یک توصیه دیگر: قبل از استفاده ی وسائل آنها را با حوله 
خود تمیز نکنید، چ��ون پس از آن ممکن اس��ت صورت 
 خ��ود را لمس کنی��د و ی��ا بخواهید چیزی مثل گوش��ی 

همراه تان را نگه دارید. 
از یک حوله جدا و مقداری ضد عفونی کننده حاوی الکل 
برای تمیز کردن وسیله ای که قصد استفاده از آن را دارید 
کمک بگیرید، و اگر می خواهید ش��هروندی نمونه باشید 
بعد از اینک��ه کارتان تمام 
ش��د وس��یله را برای 
 نفر بع�د تمیز 
             کنید.

نکته ها 

دریچه
به راس��تی آیا مکمل های غذایی، مفید یا ضروری است و یا بی فایده و یا 
مضر؟ در مورد مکمل ها، عقاید و نظرات بس��یار متفاوت و ضد و نقیضی 
وجود دارد. برخ��ی از افراد مص��رف مکمل های غذایی را بس��یار مفید 

می دانند. 
بعضی دیگر آن را حتی ضروری و اجتناب ناپذیر تصور می کنند. برعکس، 
عده ای بر این باورند که مصرف مکمل تاثیر چندانی بر س��المت انسان 
ندارد. حتی برخی دیگر مکمل را زیان آور می دانند و معتقدند به سالمت 

شخص لطمه وارد می سازد.
برلیانت بزرگمهر، دبیر انجمن تغذیه ایران، مشاور تغذیه و رژیم درمانی 
در زندگی آنالین نوشت: آیا واقعا مصرف مکمل مفید و ضروری است یا 

بی فایده و زیان آور؟
برای بررسی این مساله الزم اس��ت نگاهی دقیق داشته باشیم بر اثرات 
و تبعاتی ک��ه مکمل ها ب��ر عملکرد دس��تگاه های ب��دن و در نتیجه بر 
سالمت انسان به جا می گذارند. در مورد ضرورت مصرف یا عدم مصرف 

مکمل های غذایی، افراد را می توان به چند گروه تقسیم کرد:
گروهی که به مکمل غذایی نیاز دارند 

خانم ه��ا در دوران منویوز و پ��س از آن ب��ه علت آنکه پدی��ده تحلیل 
استخوانی در بدن شان رخ می دهد و اس��تخوان ها مواد معدنی خود را 
از دست می دهند الزم اس��ت از مکمل کلس��یم و ویتامین D استفاده 
کنند. زیرا کلسیم نقش س��اختمانی در اس��تخوان ها را برعهده دارد و 
برای جذب کلسیم از روده و رسوب آن در استخوان نیاز به وجود مقدار 

کافی ویتامین D در بدن می باشد. به علت آنکه ممکن است میزان الزم 
کلسیم از طریق مواد غذایی تامین نشود و نیز نظر به اینکه منابع غذایی 
حاوی مقدار کافی ویتامین D نیستند، بنابراین مصرف مکمل کلسیم و 

ویتامین D در مورد این افراد ضروریست.
ضمنا آقایان در سنین باالتر نیز نیاز به مکمل کلسیم D دارند.

خانم های ب��اردار برای تامی��ن نیازه��ای جنین خود ممکن اس��ت به 
 برخ��ی مکمل ه��ا )از قبی��ل آه��ن، اس��ید فولی��ک و...( نی��از پی��دا

 کنند.
خانم های ش��یرده به منظور افزایش مواد مغذی موجود در ش��یر خود 
جهت تامین نیازهای نوزاد و طفل ش��یرخوار، ممکن اس��ت احتیاج به 

مصرف مکمل غذایی داشته باشند.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه توصی��ه مص��رف مکم��ل توس��ط خانم های 
 ب��اردار و ش��یرده، الزم اس��ت تح��ت نظ��ر پزش��ک انج��ام

 شود.
افرادی که ب��ه علت ناراحتی های گوارش��ی، مبتال ب��ه اختالالت هضم 
و جذب م��واد غذایی هس��تند و نمی توانند از غ��ذای مصرفی به خوبی 

اس��تفاده کنند، مثال افراد مبتال به س��رطان های دس��تگاه گوارش و یا 
افرادی که به علت اختالالت گوارش��ی قس��متی از معده یا روده ش��ان 
با جراحی برداش��ته ش��ده و یا کس��انی که مبتال به اش��کال در ترشح 
 ش��یره های گوارش��ی هس��تند نیاز ب��ه مص��رف مکمل ه��ای غذایی 

دارند.
در ش��رایطی که به علت اخت��الالت مع��ده، فاکتور داخل��ی به خوبی 
ترش��ح نش��ود، نظر به اینکه برای جذب ویتامین B۱۲ نی��از به فاکتور 
داخلی است که از معده ترش��ح می ش��ود، بنابراین در افراد فوق الذکر 
الزم اس��ت از منابع داروی��ی ویتامین B۱۲ اس��تفاده کنن��د تا مبتال 
 )B۱۲ ب��ه کم خونی وخی��م )کم خون��ی ناش��ی از کمب��ود ویتامی��ن 

نشوند.
کس��انی که مبتال ب��ه بی اش��تهایی ش��دید ی��ا مزمن هس��تند )مثال 
در مبتالی��ان ب��ه بی اش��تهایی عصبی( به عل��ت آنکه ق��ادر به مصرف 
 غذای کاف��ی نمی باش��ند، الزم اس��ت از مکمل های غذایی اس��تفاده 

کنند.
افراد س��المندی که مبتال به ناراحتی های گوارشی و اختالالت هضم و 
جذب هستند و قادر به تامین نیازهای تغذیه ای خود نیستند، احتیاج به 

مصرف مکمل  های غذایی دارند.
برخی از افراد ممکن است مبتال به اختالالتی باشند که اختصاصا نیاز به 
مواد غذایی خاصی را ایجاب کند. این افراد الزم است از مکملی که حاوی 

مواد مورد نیاز است استفاده کنند.

یکی از بهترین س��بزیجاتی که می تواند با چین و چروک پوس��ت مبارزه کند، فلفل 
دلمه ای است. فلفل دلمه ای انواع مختلفی دارد و به رنگ های زرد، قرمز، سبز و نارنجی 

موجود  است.
اما رنگ قرمز آن اثر بیشتری بر روی چین و چروک های پوست دارد. انواع فلفل دلمه ای 

منبعی غنی از ویتامین A و C است. 
ویتامی��ن A از ویتامین های محل��ول در چربی ب��وده و می تواند ب��ه رادیکال های 
 آزاد موجود در س��لول های چربی که برای بدن مضر هس��تند حمله ک��رده و آنها را 

از بین ببرد.
ویتامین C نیز از ویتامین های محلول در آب است و به رادیکال های آزاد که در بخش 
مایع سلول ها وجود دارند حمله کرده و آنها را از بین می برد. بنابراین، فلفل دلمه ای 
با از بین بردن رادیکال های آزاد و مضر که به نوعی موجب تضعیف کالژن می شوند 
از پوست دفاع می کند و پوستی س��الم با بافتی محکم و چین و چروک کمتر به شما 

هدیه می دهد.
پوستی سالم و شاداب و رگ هایی سالم

آیا می دانید رادیکال های آزاد یکی از عوامل مهم ایجاد کلسترول در رگ های خونی 
بدن هستند؟ کلس��ترول موجود در خون به عروق خونی و سلول های عصبی آسیب 
می رساند. از طرفی الزمه داشتن پوستی جوان، سالم، زیبا، عروق خونی و سلول های 
عصبی سالم است، زیرا در صورت عدم سالمت رگ های خونی مجاور پوست، پوست 
نمی تواند مواد مغذی و مبارزه کننده با چین و چ��روک را از رگ های خونی دریافت 

کرده و عالئم پیری پوست را به تأخیر بیندازد.
انواع فلفل دلمه ای با رساندن ویتامین A و C الزم به بدن )دو ویتامین مبارزه کننده 
با رادیکال های آزاد( نه تنها با نابود کردن رادیکال های آزاد از پیری پوست جلوگیری 
می کند، بلکه سبب بهبود عملکرد عوامل غذا رس��اندن به پوست )رگ های خونی( 

نیز می شود.
فلفل دلم��ه ای نیز مانن��د گوجه فرنگی ح��اوی لیکوپن )مناس��ب برای س��المت 

پوس��ت( بوده و از آنجایی ک��ه محل��ول در چربی اس��ت، می توان��د در بافت هایی 
مانند بافت پوس��ت که حاوی چربی و لیپید باالیی می باش��د، موثر و با از بین بردن 
 رادیکال های آزاد از آس��یب رس��یدن به پوس��ت و ایجاد چین و چروک جلوگیری 

کند.

فلفل دلمه ای و جلوگیری از شل شدن پوست
فلفل دارای آنتی اکس��یدانی به نام لوتین )Lutein( و )zeadanthin( اس��ت که 
 به جوان و سالم ماندن پوس��ت کمک می کنند. تحقیقات نش��ان داده وجود این دو 
آنت��ی اکس��یدان در خ��ون می تواند مانن��د یک ک��رم ضد آفت��اب عمل ک��رده و 
پوس��ت را از اش��عه UVB ن��ور آفت��اب محافظ��ت و از التهاب پوس��ت و آس��یب 
 دیدن آن جلوگی��ری کن��د و در نتیجه مان��ع از ایج��اد چین و چروک در پوس��ت 

شود. 
آنتی اکس��یدان لوتین همچنین س��بب افزایش خاصیت کشس��انی پوست شده و 
نقش مهمی در جلوگیری از ایج��اد چین و چروک دارد. زمانی ک��ه اخم می کنید و 
 ابرو در هم می کش��ید، این عمل اگر دائما تکرار شود، چین و چروک در پوست ایجاد 

می شود.
آنتی اکسیدان »لوتین« با افزایش خاصیت کشسانی پوست از جمع شدن آن و ایجاد 
چین و چروک جلوگیری می کند. برخی پژوهش��گران معتقدن��د ترکیبات لیکوپن 
که در فلفل دلمه ای قرمز رنگ وجود دارد، می تواند از ش��ل ش��دن و افتادن پوست 
 جلوگیری کرده و موجب سفتی پوست ش��ود. در نتیجه مانع از ایجاد چین و چروک 

شود. 
فلفل دلمه ای همچنین از سبزیجات آبدار و گوشتی است که می تواند به سلول های 

پوست آبرسانی کند.
از آنجایی که آب از عناصر مهم و حیاتی س��لول های پوس��ت می باشد، مصرف فلفل 
دلمه ای به داشتن پوستی سفت، مرطوب و سالم کمک می کند؛ زیرا خشکی یکی از 

عوامل بروز چین و چروک در پوست است. 
 با مص��رف ان��واع فلف��ل دلم��ه ای به جن��گ چی��ن و چروک ه��ای پوس��ت خود 

بروید.
  فلفل دلمه ای را می توان به طرق مختلف در س��االد، پیتزا و پاس��تا مورد اس��تفاده 

قرار داد.

این عادت های روزان�ه، مری�ض ت�ان م�ی کن�د

مکمل های غذایی؛ مفید یا مضر؟

فلفل دلمه ای بخورید تا جوان بمانید
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دریچه

گردشگری

هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. در ساحل می نشست و به 
آب نگاه می کرد. پاکی و طراوت آب، غصه هایش را می شست. اگر بیکار بود 

همانجا می نشست و مثل بچه ها ِگل بازی می کرد. 
آن روز هم داش��ت با ِگل های کنار رودخانه، خانه می س��اخت. جلوی خانه 

باغچه ای درست کرد و توی باغچه چند ساقه علف و ُگل صحرایی گذاشت.
ناگهان صدای پایی شنید برگشت و نگاه کرد. زبیده خاتون )همسر خلیفه( با 
یکی از خدمتکارانش به طرف او آمد. به کارش ادامه داد. همسر خلیفه باالی 

سرش ایستاد و گفت:
-بهلول، چه می سازی؟

بهلول با لحنی جدی گفت:
-بهشت می سازم.

همسر هارون که می دانست بهلول شوخی می کند، گفت:
-آن را می فروشی؟

بهلول گفت:
-می فروشم.

-قیمت آن چند دینار است؟
-صد دینار.

زبیده خاتون گفت:
-من آن را می خرم.

بهلول صد دینار را گرفت و گفت:
-این بهشت مال تو، قباله آن را بعد می نویسم و به تو می دهم.

زبیده خاتون لبخندی زد و رفت.
بهلول، سکه ها را گرفت و به طرف شهر رفت. بین راه به هر فقیری رسید یک 
سکه به او داد. وقتی تمام دینارها را صدقه داد، با خیال راحت به خانه برگشت.

زبیده خاتون همان شب، در خواب، وارد باغ بزرگ و زیبایی شد. در میان باغ، 
قصرهایی دید که با جواهرات هفت رنگ تزئین شده بود. گل های باغ، عطر 
عجیبی داشتند. زیر هر درخت چند کنیز زیبا، آماده به خدمت ایستاده بودند. 

یکی از کنیزها، ورقی طالیی رنگ به زبیده خاتون داد و گفت:
-این قباله همان بهشتی است که از بهلول خریده ای.

وقتی زبیده از خواب بیدار شد از خوشحالی ماجرای بهشت خریدن و خوابی 
را که دیده بود برای هارون تعریف کرد.

صبح زود، هارون یکی از خدمتکارانش را به دنبال بهلول فرستاد. وقتی بهلول 
به قصر آمد، هارون به او خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او اس��تقبال 

کرد. بعد صد دینار به بهلول داد و گفت:
-یکی از همان بهشت هایی را که به زبیده فروختی به من هم بفروش.

بهلول، سکه ها را به هارون پس داد و گفت:
-به تو نمی فروشم.

هارون گفت:
-اگر مبلغ بیشتری می خواهی، حاضرم بدهم.

بهلول گفت:
-اگر هزار دینار هم بدهی، نمی فروشم.

هارون ناراحت شد و پرسید:
-چرا؟

بهلول گفت:
-زبیده خاتون، آن بهشت را ندیده خرید، اما تو می دانی و می خواهی بخری، 

من به تو نمی فروشم!

بقعه پیراحمد زهرنوش یکی از آثار تاریخی ارزشمند شهرستان ابهر 
می باشد که در منتهی الیه جنوبی شهر ابهر قرار دارد. این مقبره شامل 
بقعه ها و حجره های متعدد است که در وضعیت کلی فضاها با یکدیگر 
ارتباط دارن��د. بقعه اصلی با پالن چهارطاقی بنا ش��ده ک��ه با ایجاد 
شکست در جرزها، به 20وجهی تبدیل شده و تماما از آجر میباشد. 
بی پیرایه بودن ظاهر این بقعه، صوفیانه بودن بنا را بیش از پیش تأکید 
می کند. بر فراز این چهارطاقی، گنبد زیبایی به سبک پنج او هفت و 

همانند با گنبدهای دوران سلجوقی استوار گشته است.
دِر ورودی با یک پله از کف محوطه از س��مت ش��مالی تعبیه شده و 
قبر پیر در وسط این بقعه در سرداب با پالن صلیب )چلیپا( با اجرای 
5 پله از کف بن��ا، قرار دارد. س��قف قبر و بازوی صلی��ب با طاق های 
جناغی بسیار زیبا طرح و اجرا ش��ده است که از این نظر با سبک قبر 
سلطان چلبی قابل مقایسه میباش��د. هیچ نوع کتیبه و سنگ قبری 
که داللت بر تاریخ احداث بنا و موتیفی جهت تاریخ گذاری باشد، در 
این بنا مشاهده نشده است. با توجه به معروفیت این بقعه به پیراحمد 
زهرنوش و مطابقت آن با قول صاحب کتاب »مناقب« که می نویسد: 
»ابهر در قرن چه��ار، چهارصد صوفی و زاهد و عاب��د و خرقه پوش و 
خرقه بخش داشته که در خانقاه خودشان که فعال به پیراحمد مشهور 
است به سر می بردند که یکی از آن ها قطب الدین احمد بود«، بنابراین 
بقعه متعلق به موالنا قطب الدین ابهری متوفی به سال 577 هجری 
قمری است. ایش��ان عالوه بر برخورداری از معارف صوفیان، محدث 
نیز بوده است. با توجه به ش��خصیت صاحب بقعه و سبک معماری، 
تاریخ این بنا را می توان در حّدفاصل اواخر قرن ششم هجری تا اوایل 

قرن هشتم هجری قمری دانست.
بقعه های دیگر این مجموعه به اسناد متون تاریخی متعلق به دو عارف 
بزرگ به نام های ابوبکر محمد بن عبداهلل ابهری صاحب کتاب الموالی 
و ش��رح مذهب مالک بن انس و همچنین موالنا شهاب  الدین ابهری 

است که تا اوایل دوران صفوی در قید حیات بوده اند.

حکایت بهلول و بهشت

بقعه پیراحمد زهرنوش

در چنین روزی

تصویب طرح تقسیم فلسطین
 به دو منطقه عربي و یهودي 

روز همبستگي با ملت فلسطین 
در روز جهاني فلسطین

فلسطین منطقه اي است که محل سکونت معتقدان به ادیان آسماني بود. اما به طور طبیعي، اکثر آنها را مسلمانان تشکیل مي دادند. 
در سال 1880م تعداد یهودیان این منطقه 24 هزار نفر بود که 5 درصد کل جمعیت را شامل می شود. ولي صهیونیست ها در اواخر 
قرن نوزدهم با برگزاري کنگره ها و جلساتي به دنبال راهکاري جهت دستیابي بر فلسطین و سپس عملي کردن  شعارِ تسلط بر نیل 
تا فرات بودند. اینان هم چنین حمایت دولت استعماري بریتانیا را با خود داشتند. این هدف باعث شد تا جمعیت یهودیان به 85 هزار 
نفر در سال 1914م برسد. این آمار تا سال 1938م در حدود 500هزار نفر بالغ شد که سي درصد جمعیت فلسطین را در برمي گرفت. 
در واقع ظرف مدت کمتر از 6 دهه جمعیت یهودیان بیش از 20 برابر شد. در آغاز سال 1947م، جمعیت یهودیان فلسطین از مرز 
هفت صد هزار نفر گذشت و در فوریه همین سال، دولت انگلیس که قیمومیت فلسطین را بر عهده داشت، به عنوان اینکه دیگر قادر 
به ادامه قیمومیت بر فلسطین نیست، حل این مساله را به سازمان ملل متحد ارجاع داد. سازمان ملل نیز یک کمیته ویژه براي حل 
مسئله فلسطین تشکیل داد و این کمیته پس از شش ماه مطالعه و اعزام هیأت هایی به فلسطین و اردوگاه هاي آوارگان یهودي در 
اروپا، بر سر دو راهي تقسیم فلسطین بین اعراب و یهود یا تش��کیل یک حکومت فدرال در این سرزمین باقي ماند. اکثریت اعضاي 
کمیته به تقسیم فلسطین و بین المللي شدن شهر بیت المقدس راي دادند و اقلیت کمیته، تشکیل یک حکومت فدرال و محدودیت 
مهاجرت یهودیان را به فلسطین پیش��نهاد کردند. با ارائه گزارش کمیته در مجمع عمومي سازمان ملل، در نهایت در بیست و نهم 
نوامبر سال 1947م، این مجمع، تحت نفوذ دولت هاي غربي، به خصوص امریکا و هم چنین صهیونیست ها، با اکثریتي ضعیف به تقسیم 
سرزمین فلسطین میان دو دولت فلسطیني و یهودي رأي داد. بر اساس این مصّوبه، بیت المقدس، منطقه اي بین المللي اعالم شد. 
 این قطعنامه که به وجود یک دولت صهیونیستي در فلسطین اشغالي رسیمت بخشید، خشم اعراب و رضایت صهیونیست ها را در 
پي داشت. در این میان، استعمار انگلیس به بهانه مخالفت با طرح سازمان ملل، اما در اصل به منظور آماده کردن شرایط براي تأسیس 
رژیم صهیونیستي، نیروهاي خود را در 13 مه 1948م از فلسطین خارج کرد. بالفاصله پس از این اقدام انگلیس، صهیونیست ها، در 
مراکز نظامي که انگلیسي ها تخلیه کرده بودند، مستقر شدند و تأسیس رژیم صهیونیستي را در 24 مه آن سال اعالم کردند. پس از 

آن بود که جنگ اول اعراب و اسرائیل به وقوع پیوست.

جهان همه ساله در 29 نوامبر در گرامیداشت منزلت مردم فلسطین و به مناسبت روز جهاني همبستگي با ملت فلسطین 
مراسمي را برپا مي دارد. 60 سال از اشغال فلسطین گذشته است ،اما گویي رنج و آالم مردم فلسطین تمامي ندارد و ادامه 
این ظلم و بي عدالتي همچنان چشم بشریت را تر مي سازد . در 29 نوامبر سال 1947 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
قطعنامه ناعادالنه تقسیم فلسطین را تصویب وبه آن رس��میت داد. بر اساس قطعنامه 181تقس��یم ، فلسطین به دوپاره 
تقسیم شد و مجمع عمومي بخشي از آن را براي تشکیل کشور و دولت یهود و بخش دیگر را براي کشور و دولت فلسطین 
در نظر گرفت . هرچند قطعنامه ناعادالنه تقس��یم بانادیده گرفتن فلس��طیني بودن فلسطین و پیش��ینه این سرزمین با 
 قدمت ، نیمي از فلسطین را به مردم فلسطین ونیمي دیگر را براي صهیونیست ها درنظر گرفت، اما در ماه مي سال 1948

 صهیونیست ها حتي اختصاص نیمي از سرزمین فلسطین را نیز به ساکنان اصلي آن تحمل نکردند و با اشغال فلسطین، مانع 
از تشکیل کشور مستقل فلسطیني تا امروز شده اند. دراین راستا نیز هرچند مجمع عمومي در سال 1977 طي قطعنامه اي، 
روز 29 نوامبر را روز همبستگي با مردم فلسطین اعالم کرد، اما تاریخ همچنان به قضاوت درخصوص ظلم و ستمي نشسته 
است که سنگ بناي آن درمجمع عمومي ودر قطعنامه تقسیم فلسطین گذاشته شد. اکنون پس از 60 سال ، مردم فلسطین 
از ابتدایي ترین حقوق شان نیز محرومند. ده ها هزار فلس��طیني هنوز در کمپ های غزه وکرانه باختري زندگي مي کنند. 
میلیون ها آواره فلسطیني هنوز پس از 6 دهه درکمپ هاي سوریه ،لبنان و اردن ، روزگار خود را سپري مي کنند. احداث 
شهرک هاي صهیونیست نش��ین در بیت المقدس وکرانه باختري همچنان باروندي پرشتاب خانه هاي مردم فلسطین را 
مصادره مي کند تا با بي خانمان کردن ساکنان کرانه باختري وقدس شرقي ، فلسطیني ها را به کوچ اجباري وادارد. غزه نیز 
که به صحنه کارزار اشغالگران دربرابر مردم بي دفاع آن مبدل شده ،اکنون دو سال است در محاصره نظامیان اسرائیلي قرار 
دارد واکنون مردم آن درتاریکي با فقر و بیماري و گرسنگي دست وپنجه نرم مي کنند. پس از60 سال از اشغال فلسطین،غزه 
سندي گویا ازجنایاتي است که بر مردم فلسطین رفته اس��ت و اکنون نیز پس از 6 دهه سازمان ملل که خود در رنج مردم 

فلسطین دست داشته است با سکوت و یا بي عملي خود تنها نظاره گر فاجعه انساني درنوار غزه است.

به گفته مورخان زرتشت در 6500 س��ال قبل از میالد به دنیا آمد. نام پدر 
زرتشت »پوروشسب« و مادرش »دغدو« بود. اشوزرتشت با »هووی« ازدواج 
کرد و شش فرزند داشت.سه دختر به نام های: فرنی، تریتی، پورچیستا و سه 

پسر به نام های: ایسدواستر، اوروتت نر، خورشیدچهر.
اوستا زادگاه اشوزرتشت را محلي به نام »َرگه« در کنار رودخانه »ْدُرجي« و 
دریاچه چیَچست مي داند بعضي از پژوهشگران این محل را در غرب ایران 
یعني دریاچه ارومیه و برخ��ي دریاچه هامون در خاور را اش��اره کرده اند و 

چندي نیز رگه را شهر ري در نزدیکی تهران می دانند.
شاه گشتاس��ب کیانی بزرگ ترین یاور و گس��ترش دهنده دینی بهی بوده 
است که آئین وی را پذیرفت . زمان پادشاهی کیانیان نیز به بیش از سه هزار 
سال می رسد . فرشوشتر و جاماس��ب که از نامداران خاندان هوگو بودند از 
نزدیک ترین یاران زرتشت بوده اند . گویا پس از درگذشت زرتشت ، جاماسب 
رهبر پیروان او می ش��ود . خاندان فریان نیز که ریشه تورانی داشته اند ) در 

ترکستان کنونی ( از یاران نزدیک زرتشت بودند .
درگذشت زرتش��ت بزرگ به تاریخ پنجم دی ماه برابر با روز خور از ماه دی 
می باشد . تاریخ نگاران نوشته اند زرتشت پس از هفتاد و هفت سال از عمر 
خویش که بیشتر آن را برای هدایت و دادن خرد و آگاهی به مردمان صرف 
کرده بود روزی در آتشکده شهر بلخ مشغول عبادت بوده است. گشتاسب شاه 
کیانی و پسرش اسفندیار که از حامیان بزرگ وی بودند نیز برای رسیدگی به 

شهرهای دیگر از بلخ خارج می شوند و ارجاسب که دشمن دیرینه زرتشت 
و ایرانیان بود از ای��ن هنگام بهره برد و »توربراتور« فرمانده س��پاه خود را با 
لشگری بسیار راهی بلخ که جزوی از ایران بود کرد. لشگر تورانی که همان 
ترکستان امروزی است دروازه های ش��هر بلخ را با تمام دالوری های مردم 
در هم شکستند و هنگامی که زرتشت با لهراسب و گروهی دیگر از یارانش 
مشغول عبادت به درگاه اهورامزدا بودند توسط سپاه بربر ترک های تورانی 

کشته می شود. 
»شعار جهانی زرتش��ت این بود:»راه در جهان یکی اس��ت و آن راه راستی 

است.«
زرتشت از دیدگاه بزرگان

نیچه- فیلسوف آلمانی:
زردشت بزرگ ترین پیامبر هوشمند و تیزهوشي است که پایه هاي گسترده 
اندیشه س��ازنده و مردمیش تاکنون براي باختر استوارترین ستون زندگي 
بوده است. اندیشه زردش��ت آموزش هاي بزرگي براي نیک زندگي کردن، 
نیک در پیوند بودن، نیک رفتار داشتن و نیک سخن گفتن و باالتر از همه، 
چگونه ارج و ارزش نهي به دیگران اس��ت. او هیچ گاه در هیچ سخنش از به 
کاربردن پي درپي »راستي و درستي  خودداري نکرده و پیوسته همه مردم 
را بدین سو  خوانده است. در سخن زردشت، شکوهي یافت مي شود که در 

کمتر سخني مي توان یافت.
پرفسور هرتسفیلد:

پشتکار و کوش��ش هاي خس��تگي ناپذیر، از فروزه هاي درخش��ان ایرانیان 
مي باشد که برپایه راستي و درستي استوار شده است که همه آنها پرتوي از 

آیین شکوهمند و پرفروغ زردشت است.
گوته:

گوته، زرتشت را خردمندي به شمار مي آورد که جهان خرد کمتر همانند او 
را به خود دیده است. او در همه جا از کسي نام می  برد که همواره دراندیشه 
خوشبختي و آسایش مردم بوده است و جز راستي و پاک دلي سخن نگفته 

است.
پرفسور هانري ماسه :

زرتشت اولین شخصي است که پایه هاي یکتا پرستي را در جهان بنیان نهاد .
 رابیندرنات تاگور:

زرتش��ت بزرگ ترین پیامبر پیشکس��وت بود که راه آزادی انتخاب در امور 
اخالقی را به روی آدمی گشود.

 موریس مترلینگ:
 پژوهش در آیین زرتشت از لحاظ مس��یحیان خیلی جالب توجه است زیرا

 سه چهارم و حتی بیشتر باور مسیحیان از ایرانیان گرفته شده است.
 هگل:

نور دانش برای نخستین بار با پیدایش زرتش��ت در تاریخ آغاز به درخشش 
کرد.

مری بویس)باستان شناس و دین پژوه انگلیسی(:
 دین زرتش��تی در تاریخ ادیان جایگاه ویژه ای دارد و سرچشمه های آن را 
چه بس��ا بتوان تا روزگار هند و اروپاییان پی گرفت. آموزه های زرتشت که 
جنبه های روحان��ی و اخالقی واالیی دارند، مطالعه این دین کهن را بس��ی 

مسرت بخش می سازند.

487 س��ال پیش ، روز 6 س��پتامبر س��ال 1522 میالدي  
هن��گام غروب آفت��اب ، یک کش��تي کوچ��ک بادباني در 
وضعیت فالکت باري وارد بندر سان لوکار در آندلس اسپانیا 
مي شود. نام این کشتي »ویکتوریا« به مفهوم پیروزي است 

، نامي که شایسته این کشتي است. 
در ای��ن کش��تي 18 نف��ر م��رد تح��ت فرمانده��ي یک 
محک��وم س��ابق ، سباس��تین دل کانو اهل ایالت یاس��ک 
قرار دارند. این کش��تي و ملوان��ان آن ، بازمان��ده 5 فروند 
کش��تي بادباني و 265 ملوان بودند که 3 سال پیش از این 
 تاریخ در روز 19 س��پتامبر س��ال 1519 تحت فرماندهي

 »فردیناند دو ماژالن« خاک اسپانیا را در جهت غرب ترک 
کرده بودن��د. »فرناندو ماگلهائس« مش��هور به »فردیناند 
دو ماژالن« 40 س��ال پیش از این تاریخ در پرتغال متولد 
ش��ده بود. او در جریان جن��گ در هند و س��پس مراکش 
از ناحیه پا مجروح ش��د و تا آخر عمر م��ي لنگید. ماژالن 
در یکي از س��فرهایش به اقیانوس هند ، در مس��یري که 
قبال واس��کودوگاما و آلبو کرک پیم��وده بودند ، یک برده 

مالزیایي را با خود به همراه مي آورد که او را انریکو مي نامد. 
انریکو در آخرین س��فر ماژالن بیش از همه در هنگام بروز 
خطرات براي او مفید بود. این برده به دلیل فداکاري هایش 
این شایستگي را مي یابد تا نامش به عنوان نخستین انساني 

که دور دنیا را پیمود ، در تاریخ جاودان شود. 
ماژالن تصمیم م��ي گیرد رویاي تحقق نیافته کریس��تف 
کلمب براي دور زدن قاره آمریکا و رسیدن به آسیا از سوي 
غرب را واقعیت ببخشد. اما مانوئل ، پادشاه پرتغال پیشنهاد 
او را رد مي کند. ماژالن به اس��پانیا مي رود و با دختر یکي 
از بزرگان شهر س��وییا ازدواج مي کند. روابط جدید او در 
اس��پانیا ، به ماژالن این امکان را مي ده��د تا اندک اندک 

اعتماد پادشاه اسپانیا را جلب کند.
 سرانجام ، ش��ارل کن پادشاه جوان اس��پانیا امکانات الزم 
 براي نخس��تین س��فر به دور دنیا را در اختیار ماژالن قرار 
مي دهد. ناوگان ماژالن شامل کشتي فرماندهي ترینیداد ، 
کشتي سان آنتونیو ، کشتي ویکتوریا ، کشتي کنسپسیون 
و کش��تي س��انتیاگو با 265 ملوان از هر ق��وم و تباري راه 

اقیانوس اطلس را در جهت غرب در پیش مي گیرد. ناوگان 
ماژالن طول قاره آمریکا را در جهت جنوب مي پیماید اما 
 با طوالني ش��دن مدت س��فر ، بي صبري ملوانان افزایش 
مي یابد و سرانجام به شورشي منتهي مي شود که ماژالن 

با خشونت آن را سرکوب مي کند. 
چند روز بعد کشتي سانتیاگو هنگام اکتشاف ساحل غرق 
مي شود. در روز 21 اکتبر سال 1520 میالدي ، ناوگان به 
یک تنگه اسرارآمیز مي رسد. دو قایق براي شناسایي اعزام 
مي شوند ، آنها در بازگشت تایید مي کنند که احتماال این 

همان مسیري است که باید به سوي غرب پیمود. 
این موفقیت کینه اس��توائو گومز ناخداي کش��تي س��ان 
آنتونیو را م��ي انگیزد زی��را او قبال همین پیش��نهاد را به 
 شارل کن پادشاه اسپانیا داده بود. بنابراین ، گومز شورش 
تازه اي به راه مي اندازد و با کشتي سان آنتونیو و ملوانانش 
به اسپانیا بازمي گردد اما در بازگش��ت وي و ملوانانش به 

دستور پادشاه زنداني مي شوند.
  باقیمان��ده ن��اوگان تنگ��ه را م��ي پیماید ک��ه از آن پس

 تنگه ماژالن نامیده مي شود. 
در روز 28 نوامبر س��ال 1520 میالدي س��رانجام ناوگان 
 ماژالن ب��ه اقیانوس جدی��دي وارد مي ش��ود. در آن روز ،

 به طور اس��تثنایي آب هاي اقیان��وس،  آرام و بدون موج 
بودند بنابراین ماژالن آن را اقیانوس کبیر پاسیفیک )آرام( 

نامگذاري مي کند. 
بیش از 3 ماه طول مي کش��د تا ناوگان م��اژالن در روز 6 
مارس س��ال 1521 میالدي به س��واحل مجم��ع الجزایر 

ماریان برسد. 
در جری��ان ای��ن مدت ، ب��ه دلی��ل س��وءتغذیه ، بیماري 
اس��کوربوت در میان ملوانان کش��تار مي کند و 20 ملوان 

جان خود را از دست مي دهند.
 پس از پر ک��ردن انبارها از آب تازه و غذا ب��ار دیگر ناوگان 
 ماژالن به حرکت خ��ود ادام��ه داده و به جزیره س��بو در 

مجمع الجزایر فیلیپین مي رسد.
  ماژالن از س��وي پادش��اه این جزیره مورد اس��تقبال قرار

 مي گیرد اما اندکي بع��د ، ماژالن مرتکب ب��ي احتیاطي 
میش��ود و براي جلب رضایت دوس��ت تازه خود به جنگ 
 پادشاه جزیره مجاور ماکتان مي رود که دشمن پادشاه سبو 
 بود. در این جن��گ ماژالن ه��دف یک تیر زهرآل��ود قرار

 مي گی��رد و در روز 27 آوری��ل س��ال 1521 میالدي به 
همراه 8 نفر از ملوانانش در جزیره ماکتان کشته مي شود. 
 خوائو کاروالهو و دوارته باریوزا فرماندهان جدید به زودي

 بي کفایتي خود را نشان مي دهند.
 آنها کش��تي کنسپسیون که در ش��رایط بدي قرار داشت 
را مي س��وزانند و ناوگان محدود به 2 کش��تي ترینیداد و 
ویکتوریا مي شود. سرانجام این دو کشتي به سواحل جزایر 
ملوک مي رسند که از مدتها قبل پرتغالي ها در آنجا حضور 
داشتند.ملوانان مدتي را در جزایر ملوک استراحت کرده و 

بار دیگر راه خود را در پیش مي گیرند. 
در این می��ان کش��تي ترینی��داد نی��ز غرق مي ش��ود و 
 سباستیان دل کانو فرماندهي کشتي ویکتوریا را به عهده

 مي گیرد.
 کش��تي ویکتوریا اقیانوس هند را پش��ت س��ر مي گذارد 
 و پ��س از پیمودن س��واحل آفریق��ا راه اروپ��ا را در پیش 
مي گیرد. سرانجام در روز 6 سپتامبر سال 1522 میالدي 
کشتي ویکتوریا به سواحل اسپانیا مي رسد.سباستیانو دل 
کانو از سوي شارل کن لقب اصیل زادگي دریافت مي کند.

به این ترتیب ، در روز 6 س��پتامبر س��ال 1522 میالدي 
 با ورود کش��تي ویکتوریا به بندر س��ان لوکار آندلس سفر

 دور دنیاي ماژالن بدون وجود خود او پایان مي گیرد. 
با انجام این س��فر ، 30 س��ال بعد از کش��ف آمریکا توسط 
کریس��تف کلمب س��رانجام اروپایي ها متقاعد مي شوند 
 که زمین گرد بوده و ب��ه مراتب بزرگ ت��ر از تصورات آنها 
است. همچنین ، ثابت مي شود که آمریکا یک قاره جداگانه 
است و دستیابي به شرق دور از مس��یر غرب یک واقعیت 

است.

 زندگی نامه زرتشت 

کـشـف » تـنگـه مـاژالن « 



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1742   یک شنبه 8 آذر 1394  17 صفر 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1742 November 29 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

12
خبر خبر 

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: ساالنه ۵۰۰ خودرو 
فرسوده به تعداد تاکسی های شهر اصفهان اضافه می شود.

علیرضا صلواتی با انتقاد از رویکرد دولت نس��بت به ارائه تس��هیالت برای 
خرید اقساطی خودرو اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار خودرو 
در سطح کشور برای فروش پیش  ثبت نام شده و این در حالی است که اگر 
این تسهیالت در اختیار حمل و نقل عمومی قرار می گرفت اتفاقات بهتری 

انجام می شد.
وی در ادامه با اش��اره به وجود یک هزار و ۷۰۰ خودروی تاکسی پیکان در 
حمل و نقل عمومی ش��هر اصفهان ابراز داش��ت: همچین حدود دو هزار و 
۷۰۰ خودروی س��ال ۸۴ و ما قبل آن نیز در ناوگان حم��ل و نقل عمومی 
شهر اصفهان وجود دارد در حالی که خودروهای باالی ۱۰ سال باید از این 

ناوگان خارج شوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه ساالنه ۵۰۰ 
خودرو فرس��وده به تعداد تاکسی های ش��هر اصفهان اضافه می شود، بیان 
داشت: این در حالی است که در سال های ۹۲ و ۹۳ هیچ کمک دولتی برای 

خروج تاکسی های فرسوده از سوی دولت دریافت نکردیم.
وی با اشاره به اینکه بین هشت تا ۱۰ هزار خودروی پیش فروش شده به شهر 
اصفهان وارد می شود، اضافه کرد: این امر، افزایش خودروهای شخصی سطح 
شهر اصفهان را به دنبال خواهد داشت که برخالف فرهنگسازی های صورت 

گرفته در خصوص کاهش استفاده شهروندان از خودروی شخصی است.
صلواتی با بی��ان اینکه اگر تس��هیالت پیش فروش خودرو به تاکس��یرانی 
کالنشهرها داده می شد می توانستیم به خوبی نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
را داشته باشیم، اظهار داش��ت: در حال حاضر متوسط عمر ناوگان حمل و 
نقل عمومی در شهر اصفهان 6 الی ۷ سال است و از این رو از استانداردهای 

تعریف شده فاصله داریم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح شهر اصفهان ۱۵ درصد سهم 
سفر را تاکسیرانی به خود اختصاص داده است، افزود: چنانچه این تسهیالت 
به تاکسیرانی واگذار می شد در حال حاضر می توانستیم اقدامات خوبی را در 

کاهش آالینده ها با توجه به خروج خودروهای فرسوده انجام دهیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه ارائه 
تس��هیالت برای پیش فروش خودرو گرهی را به کالف س��ردرگم وضعیت 
حمل و نقل در کشور اضافه کرد، گفت: در این راستا الزم بود که این اتفاق 
کارشناسانه تر باشد تا ش��رایط بهتری را هم برای خودروسازان و هم برای 

محیط زیست و بانک ها رقم می زدیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته ارائه تسهیالت برای نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی به صفر رسیده است، افزود: در بخش اتوبوسرانی نیز سهم 
دولت از پرداخت بلیت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این تسهیالت پرداخت می شود.

صلواتی در ادامه با اش��اره به اینکه با شرکت های خودروسازی در خصوص 
نوسازی ناوگان رایزنی ها را داشته ایم، گفت: مشکل عمده ما در بخش نبود 

تسهیالت است، که این امکان هنوز فراهم نشده است.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: راهبرد سخت در 
شرایط تحریم حضور مؤثر در عرصه بین الملل بود که سیاست های 
حضور در مسابقات جهانی، بین المللی و اعتبار بخشی ارتباط مؤثر 
با کشورهای مختلف بر اساس ش��عار دیپلماسی مهارت در منطقه 

را شامل می شد.
 کوروش پرند در آغاز کارگاه آموزش��ی برنامه توسعه کارآفرینی در 
ایران در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به تشریح فعالیت های 
این س��ازمان در ایتالی��ا، هند، افغانس��تان و کش��ورهای آفریقایی 
پرداخت و اظهار کرد: س��ازمان فنی و حرفه ای از پنج سال گذشته 
هشت سند راهبری و ۲۰۸ برنامه را در نظر داشته است که بر اساس 

این راهبردها و سیاست ها جلو می رود.
 وی افزود: در سال گذشته چندین سفر با دکتر ظریف به نواحی شرق 
آفریقا داشتیم و تمام مباحث آموزشی در این سفرها بر عهده سازمان 
فنی و حرفه ای ایران بوده است. در ایتالیا نیز مرکز مشاوره ای ایجاد 
شده است که هدف آن تربیت مربیان آموزشی بوده و در حال حاضر 

این مرکز موفق به پرورش بیش از ۴۵۰ مربی خارجی بوده است. 
معاون وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی با بیان اینک��ه در عراق 
نیز در ح��وزه فناوری خودرو وارد ش��ده و بر اس��اس دیپلماس��ی 
عمومی اقتصادی عمل کرده ایم، اضافه کرد: با سفر به عراق مربیان 
 آموزشی را برای صنعت خودرو مبتنی بر مدل و موتور ایرانی تربیت 

کرده ایم. 
پرند با بیان اینکه در مبحث آموزش��ی بین ایران و افغانس��تان نیز 
آموزش هایی توسط فنی و حرفه ای ایران انجام شده است، تصریح 
کرد: در این زمین��ه مبحث کنسرس��یوم چند جانبه را به ش��دت 
 دنبال کرده و به دنبال آموزش های مترقی و حرفه ای در افغانستان

 هستیم. 
وی با اشاره به فعالیت های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای به انجمن 
پناهندگان دانمارک و انجمن پناهندگان نروژ، گفت: در جلسه ای 
که با دفتر منطقه ای یونس��کو داش��تیم، می خواهیم کش��ورهایی 
که با فنی و حرفه ای اع��الم همکاری کرده ان��د را آموزش بدهیم و 
برای حضور پرقدرت در منطقه و ش��رکت در جشنواره و مسابقات 
بین المللی مهارت ت��الش کنیم. عالوه بر این با همکاری یونس��کو 
 برنامه ریزی هایی داش��تیم ک��ه مرکز تربیت و B ن��وع دو را برگزار 

کنیم. 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور اظهار کرد: در مرکز 
توس��عه کارآفرینی هند که بس��تر خوبی برای تربی��ت ۲۵۰ مربی 
کارآفرینی را فراهم کرده و کمپ کارآفرینی کودکان ۱۰ سال به باال 

را نیز شامل می شود، مشارکت داشته ایم. 
پرند افزود: در تابستان گذشته در ۱۰ استان، 6۰۰ کودک را در حوزه 
آموزش فنی و حرفه ای و بحث کارآفرین��ی فعال کردیم و به عنوان 

یک مدل در کشور به صورت وسیع در این زمینه فعالیت می کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

ساالنه ۵۰۰ خودروی فرسوده به 
تاکسیرانی اضافه می شود

راهب�رد س�خت در ش�رایط تحریم 
حضور موثر در عرصه بین الملل است

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

یک عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: بافت فرسوده یک ظرفیت عظیم و 
بالقوه ای است که اگر به فکر احیای آن نباش��یم به عنوان یک تهدید برای شهر و 

شهروندان مطرح می شود.
محمدرضا فالح در جلسه علنی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از 
مشکالت و معضالت شهر تاریخی اصفهان، بافت های ناکارآمد و فرسوده ای است 
که گوشه و کنار ش��هر به ویژه در محالت قدیمی دیده می شود. این بافت ها عالوه 
بر اینکه مشکالتی را برای ساکنین پدید آورده، خدمت رسانی را نیز برای مدیریت 

شهری دشوار کرده است.
وی اف��زود: از عوامل مه��م در تعریف بافت فرس��وده می توان به آس��یب پذیری 
ساختمان ها در برابر حوادثی مانند زلزله و خطرپذیری آن ها، عدم شبکه گذربندی 
و دسترسی مناسب، محرومیت از دسترس��ی به خدمات عمومی، جایگزین شدن 
جمعیت مهاجر و ناهمگون و به طور کلی جایزگزین ش��دن اقشار نازل اجتماعی 
در این محله ها است که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های 

فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به وضعیت بهداشت، گفت: بهداشت 
یکی دیگر از موضوعاتی است که کیفیت زندگی شهری را برای ساکنین این مناطق 

پایین آورده و ادامه حیات آنان را به مخاطره انداخته است.
فالح اضافه کرد: بافت فرسوده یک ظرفیت عظیم و بالقوه است که اگر به فکر احیای 

آن نباشیم به عنوان یک تهدید برای شهر و شهروندان مطرح می شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در شهر اصفهان که به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی نام گذاری شده است و مدیران آن به عنوان مدیران جهادی در سطح کشور 
مشهور هستند، هنوز نتوانس��ته اند در برابر احیاء و نوسازی بافت های فرسوده که 

یک بیماری خطرناک شهری است عملی انجام دهند.
این عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان اظهار کرد: هر چند در سال های گذشته 
حرکتی از س��وی مدیریت ش��هری در جهت احیاء و نوس��ازی بافت های فرسوده 
محله های همت آباد، شهش��هان و پ��روژه عظیم امام علی )ع( انج��ام که منجر به 

تخریب و بازسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی شد، ولی برای 
کالن ش��هر اصفهان که حدود دو ه��زار و ۵۰۰ هکتار بافت فرس��وده مصوب و دو 
 هزار و ۵۰۰ هکتار نیز بافت فرس��وده غیرمصوب دارد، حرکتی بسیار ناچیز تلقی

 می شود.
فالح اظهار امیدواری کرد: از مدیریت شهری انتظار می رود با عزمی جدی و راسخ 
در جهت احیاء و نوس��ازی بافت های فرس��وده گام نهاده و امکانات و تسهیالتی را 
برای حضور سرمایه گذاران امر مسکن فراهم آورد تا با ورود و حضور در بافت های 
فرس��وده تحول عظیم و بزرگی را در زمینه احیاء و نوس��ازی با مشارکت و حضور 

گسترده مردم داشته باشند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مسائلی که در ادارات به صورت شعار مطرح می شود، اما 
با عمل فاصله زیادی دارد، افزود: ط��رح تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم از 

مباحثی است که ریشه در ارزش های دینی و اسالمی دارد.
 پایبندی به اخالق اس��المی، داش��تن تقوای الهی، خلوص نیت در انجام وظیفه، 
خوش رفتاری با ارباب رجوع، داشتن صبر و بردباری، تواضع و احترام با ارباب رجوع، 
مهر و محبت نسبت به ارباب رجوع، رعایت عدل و انصاف و داشتن نظم و انضباط در 
کارها از مصادیق تکریم ارباب رجوع است که امیدوارم همه خدمتگذاران به مردم 

در هر اداره و ارگانی این موارد را سرلوحه کار خود قرار دهند.
این عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهری و شهرداری 
در جهت تکریم ش��هروندان باید تمام س��اختمان ها و اماکن مرتبط با شهرداری 
باالخص معاونت ها را در یک مکان تجمیع و از پراکندگی جغرافیایی دوری کنند 
 چرا که رفت و آم��د به این معاونت ها مش��کالتی را برای ش��هروندان فراهم کرده

 است.
فالح با بیان اینکه واگذاری مس��ؤولیت ها به مناطق می تواند بسیاری از مشکالت 
را مرتفع کند، گفت: برخي افراد برای اخذ مجوز ب��راي نصب یک بنر باید به چند 
نقطه از کالن ش��هر اصفهان بروند که این خود جز اذی��ت و آزار مردم چیز دیگری 

در پی ندارد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان: 

بافت فرسوده ؛ بيماري خطرناك شهري

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان از حقایقی درباره عملکرد برخی افراد ذی نفع در 
ارائه تصویر غلط از کمبود تخت در هتل های اصفهان پرده برداش��ت و گفت: جمع 
اعداد و ارقام خسارت مس��تقیم این رزروهای دروغین در اصفهان و دیگر شهرهای 

کشور به میلیاردها تومان در زمان اوج سفر می رسد.
مهدی نریمانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تناقض در آمارهای درصد اش��غال 
هتل های اصفهان به ویژه هتل های پنج و چهار ستاره در ایام پیک مسافر با تقاضا، 

ما را برآن داشت تا تحقیقات دقیق تری در این زمینه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه اطالعات رزرو واحدهای فعال اقامتی در عرصه گردشگری اطالعاتی 
محرمانه و رقابتی برای آن واحدها محسوب می شود، افزود: با ایجاد همدلی در میان 
هتلداران برای رفع این ابهام بزرگ، مدیران هتل های اصفهان در اقدامی کم نظیر 

اطالعات رزرواسیون خود را در اختیار اتحادیه قرار دادند.
رییس اتحادی��ه هتلداران اصفهان خاطر نش��ان کرد: پس از بررس��ی های دقیق و 
موشکافانه متوجه شدیم که چندین شرکت بزرگ معتبر در زمینه ورود گردشگران 
خارجی به ایران، اقدام به رزرو همزمان تعداد زیادی از تخت های هتل های اصفهان 

در ایام پیک با یک کد رزرو کرده اند.
وی با ابراز تاسف از این اتفاق، افزود: این ش��رکت های بزرگ در ادامه، یک ماه قبل 

از زمان تور، تمام رزرواس��یون خود را کنس��ل کرده و تنها یکی از رزروهای خود را 
پر کرده اند.

دبیر اتحادیه های مراکز اقامتی کش��ور با بیان اینکه این اقدام عالوه بر وارد آوردن 
خس��ارت به واحدهای اقامتی در ایام پیک تبعات بس��یار بزرگ تری برای صنعت 
گردشگری ایران داشته اس��ت، بیان کرد: اصفهان یکی از مقاصد اصلی گردشگران 
خارجی است بنابراین رزرواسیون دروغین تعدادی از تورهای گردشگری خارجی 

به ایران را کنسل کرد.
وی با بیان اینکه اغلب گردشگران خارجی برای بازدید از مجموعه شهرهای تاریخی 
ایران، تور تهیه می کنند، خاطرنش��ان کرد: نبود مکان اقامت در یک شهر در واقع 

باعث عدم حضور گردشگر در ایران شده است.
نریمانی تاکید کرد: جمع اعداد و ارقام خس��ارت مس��تقیم ای��ن رزرو دروغین در 
اصفهان و دیگر ش��هرهای کش��ور به میلیاردها تومان در زمان اوج سفر می رسد، 
در واقع حساب های اقماری گردشگری کش��ور نیز تحت تاثیر رزرو های دروغین 

قرارگرفته اند.
وی از ارائه گزارش این تخلف به مسوولین ذی ربط در کشور خبر داد و گفت: به طور 
قطع این افراد برای رسیدن به اهداف خود این تخلف را در دیگر استان های کشور 

نیز تکرار کرده اند.
رییس اتحادیه هتلداران اصفه��ان تصریح کرد: این موضوع ی��ک تخلف بارز بوده 
و پرونده ش��کایات مدیران مراکز اقامتی اس��تان با عنوان اخالل در خدمت رسانی 
 و همچنین گمراه کردن مس��ووالن برای برنامه ریزی تا رس��یدن به نتیجه دنبال 

می شود.
اصفهان به  عنوان یکی از مهم ترین مقاصد گردشگران خارجی همواره مورد توجه 
است، در سال های اخیر برخی تور اپراتورها اعالم کرده اند که کمبود هتل های لوکس 
در شهرهای مهم گردشگری باعث لغو تورهای خارجی به کشور شده است. با توجه 
به افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران، س��اخت هتل های زیادی در اصفهان 

کلید خورده است و به  زودی ظرفیت های اقامتی این شهر را گسترش خواهد داد.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان اعالم کرد:

خسارت میلیاردی رزروهای دروغین هتل های کشور

 دوره های آموزشی کارکنان دولت در مرکز 
آموزش سازمان فاوا شهرداري 

 برگزاری ویژه مراسم اربعین در
 2۰1 بقعه متبرکه استان

تبلیغ دین با زبان اشاره
 توسط مبلغان دینی

بررسی مشکالت فنی شهر خوانسار
 در کاهش آب بدون درآمد

به گزارش رواب��ط عمومي س��ازمان فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
شهرداري اصفهان، با دریافت مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشوردوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات 

در مرکز آموزش سازمان فاوا برگزار مي گردد.
بنا بر این گزارش در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک 
و هوشمندس��ازی اداری از نقش��ه راه اص��الح نظ��ام اداری مصوبه 
بهمن ماه ۱۳۹۳ ش��ورای عالی اداری  با موضوع طراحی و راهبری 
اجرای آموزش مدی��ران، کارکنان دولت و کارشناس��ان واحدهای 
فناوری اطالعات دس��تگاه های اجرایی و ماده ۱۵ آیین نامه توسعه 
خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی،کمیسیون توسعه دولت 
الکترونیکی »دوره های آموزش��ی کارکنان دولت در حوزه فناوری 

اطالعات« را جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی تصویب کرد. 
بر اس��اس این مصوبه، اج��رای برنامه آموزش فن��اوری اطالعات به 
کارکنان دولت در س��ه سطح مدیران ارش��د، مدیران و کارشناسان 
 فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات و عم��وم کارکنان، در س��ال جاری 
برنامه ریزی گردیده و تنها آن دس��ته از مراکز آموزش��ی که مجوز 
برگزاری این دوره ها را از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 

دریافت کرده باشند مجاز به برگزاری دوره ها می باشند.
بنا بر اعالم روابط عمومي سازمان فاوا مرکز آموزش و فرهنگ سازی  
این سازمان که از چندین سال قبل مجوز برگزاری دوره های کارکنان 
دولت را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 
دریافت کرده بود، با احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در 
تاریخ ۹۴/۷/۱6 مجوز برگزاری دوره های آموزش��ی کارکنان دولت 
در حوزه فناوری اطالعات را از س��ازمان مذک��ور دریافت کرد و در 
 حال حاضر آمادگی ارائه کلیه دوره ها در هر س��ه سطح یاد شده را

 دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
در ۲۰۱ بقعه متبرکه اس��تان اصفهان مراس��م اربعین به صورت ویژه برگزار 

می شود.
 حجت االسالم حس��ن امیری اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در راستای اجرای امینانه نیات واقفین نیک اندیش و همچنین اجرای 
دستورالعمل بصیرت عاشورایی ویژه ماه صفر، مراسمات ویژه این ماه را در بقاع 

متبرکه استان اجرا می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در ۱۲6 بقعه متبرکه عزاداران حسینی و 
زائران اماکن متبرکه اطعام می شوند که این امر نیز در خصوص اجرای نیات 

واقفین نیک اندیش و از محل موقوفات منطبق صورت می گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان در 
ادامه افزود: در ۳۱ بقعه متبرکه نیز خیمه های معرفت برپا می شود که در این 
خیمه های معرفت غرفه هایی شامل؛ مشاوره خانواده، پاسخگویی به مسائل 
شرعی، نقاشی بکش جایزه بگیر ویژه کودکان، قرآن بخوان جایزه بگیر برای 

کوکان و... برپا خواهد شد.
وی با اش��اره به دیگر غرفه های این خیمه ها بیان داشت: ایستگاه همه واقف 
 باش��یم، نیز در جوار ۴۷ بقعه متبرکه برپا شده و مراس��م ویژه  ایام اربعین در

۱۱ بقعه متبرکه شاخص استان به صورت مستقیم از شبکه های صداوسیما 
پخش خواهد شد.امیری در ادامه با اش��اره به اهداف این مراسمات مذهبی و 
فرهنگی بیان کرد: هدف از برگزاری این مراس��م مذهبی در راس��تای اشاعه 
فرهنگ تش��یع و همچنین نظر به لزوم پیروی از س��یره ائمه معصومین)ع(، 
پیروی از خاندان اهل بیت)ع( و الگو گرفتن از مکتب امام حسین)ع( مبنی بر 
تقابل با ظلم و بیان حقیقت عاشورا است.وی ادامه داد: بقاع متبرکه در این ایام 
با رویکرد تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی میزبان هیات ها و دسته های 
عزاداری هستند و همچنین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برای 
مراسمات ماه صفر ویژه برنامه هایی همچون قرائت زیارت اربعین در روز اربعین 
و تجمع بزرگ لبیک یا رسول اهلل )ص( را در بقاع متبرکه پیش بینی کرده که 

در زمان خود اجرا می شوند.

 ریی��س اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه بخشی از جامعه را ناشنوایان تشکیل می دهند؛مبلغان با 

آشنایی به زبان اشاره برای این گروه نیز دین را تبلیغ کنند.
حجت االسالم محمد بهارلو اظهار داشت: بر اساس آمار ارائه شده از هر هزار 
کودک، دو یا سه کودک ناشنوا یا سخت ش��نوا متولد می شود و برخی نیز در 

سال های کودکی شنوایی خود را از دست می دهند.
وی بیان داشت: در همین راستا جامعه موظف به رفع نیازمندی های این قشر 
 است و بر این اساس دفتر تبلیغات اس��المی اقدام به برگزاری دوره بازآموزی 

زبان اشاره برای گروه های تبلیغی به صورت حضوری کرده است.
حجت االسالم بهارلو افزود: رس��الت تبلیغ دین تمامی عرصه های تبلیغی را 
در بر می گیرد بنابراین باید مبلغان دینی مجهز به تمام ابزارها از جمله زبان 

اشاره باشند.
رییس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح 
کرد: زبان اشاره می تواند به صورت متنوع ارائه شود اما امروزه یک زبان اشاره 

بین المللی در سطح جهان قرارداد شده  است.
وی با بیان اینکه دوره بازآموزی زبان اشاره در راستای توانمندسازی گروه های 
 تبلیغ تخصصی برگزاری می ش��ود، گفت: با توجه به زمینه توانمندس��ازی 
گروه های تبلیغی یاد ش��ده از طریق ارائه آموزش ه��ای کاربردی و ترویجی، 
یکی از اهداف برگزاری این دوره توانمند س��ازی گروه تبلیغی زبان اشاره در 

عرصه های بینشی و نظری برای انجام امور تبلیغی است.
حجت االس��الم بهارلو تأکید کرد: آموزش مهارت های تبلیغی کارآمد برای 
 برقراری ارتباط مؤثر با ناش��نوایان ب��رای انتقال مفاهیم مذهبی به وس��یله

 زبان اشاره صورت خواهد گرفت.
وی از معرف��ی برترین های دوره به مراکز توانبخش��ی بهزیس��تی خبر داد و 
 گفت: این دوره صرفا به منظور بازآموزی زبان اشاره برای گروه های تخصصی 
زبان اشاره در هشت جلسه آموزشی است که در پایان دوره شرکت کنندگان 
موظف به شرکت در آزمون کتبی و حداقل دو جلسه کارورزی مطابق با نظر 

استاد هستند.

در ادامه تفاهمات دفتر همکاري ه��اي خاورمیانه ژاپن در ایران در 
زمینه انتقال دانش و تکنولوژي به شرکت هاي آب و فاضالب ایران 
و همکاري در ارتقاي وضعیت بهره برداري شبکه هاي آب و فاضالب 
سطح کشور  باالترین مقام اجرایي این دفتر در راس هیأتي با حضور 
در ش��رکت آب و فاضالب اصفهان با مدیرعامل ش��رکت دیدار و در 
زمینه توسعه همکاري ها و برنامه ریزي هاي آینده به بحث و تبادل 
نظر پرداختند . گفتني است بر اساس همکاریهایي که طي دو سال 
گذشته فیمابین دو شرکت در حال انجام اس��ت ، عالوه بر آموزش 
تعدادي از مدیران ش��رکت آب و فاضالب در صنعت آب و فاضالب 
کشور ژاپن ، با حضور یک تیم فني در شهر خوانسار ، مشکالت فني 
این شهر در کاهش آب بدون درآمد از نزدیک بررسي شده که منجر 
به تهیه یک گزارش فني و زمینه سازي انجام اقدامات اصالحي آینده 
بوده است و بر اس��اس آخرین مذاکرات صورت گرفته امید مي رود 
در سال آینده شاهد ورود ش��رکت هاي ژاپني به این شهر براي حل 
مشکل قدیمي و حل نشده هدررفت ش��هر خوانسار باشیم که البته 

این مهم با سرمایه گذاري بالعوض طرف ژاپني انجام خواهد شد . 
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ــتن  ــو را طى مى كند كه نداش ــير المپيك ري ورزش ايران درحالى مس
ــت هاى مربوطه ابهامات و  سرپرست كاروان و اعزام «بدل» آن به نشس
ــكلى باعث اين فرصت كشى بيهوده  نگرانى هايى ايجاد كرده كه چه مش
ــات زيادى در راستاى بازى هاى  شده است؟طى ماه هاى گذشته جلس
المپيك 2016 ريودوژانيرو در محل برگزارى اين بازى هاى و به منظور 
ــووالن كميته برگزار كننده با كشورهاى شركت كننده و  هماهنگى مس
ــركت كننده با يكديگر برگزار شده است. در راستاى  البته كشورهاى ش
ــت مهمى بود  ــتان ميزبان نشس ــات، هفته گذشته ازبكس همين جلس
ــات آن  ــتور جلس ــك 2016 برزيل» يكى از مهم ترين دس كه «المپي

به حساب مى آمد.
اين نشست با عنوان «جلسه همبستگى المپيك و شوراى المپيك آسيا 
ــيا» در تاشكند برگزار  ــت منطقه اى غرب، مركز و جنوب آس در نشس
ــم هاى ملى به  ــس مركز نظارت بر تي ــد. اصغر رحيمى به عنوان ريي ش
ــركت كرد  ــت ش عنوان نماينده كميته ملى المپيك ايران در اين نشس
ــت  ــا لحاظ كردن اهميت باالى موضوعات برگزارى نشس در حالى كه ب
ــود كه چرا مقامات باالتر كميته در اين نشست  اين پرسش ايجاد مى ش

شركت نداشتند؟!
 اين پرسش و پاسخ آن وقتى مهم تر به نظر مى رسد كه در نشست يك 
ــورهاى دنيا) نيز  ماه پيش انوك (انجمن كميته هاى ملى المپيك كش
ــا نماينده اعزامى  ــهريان، نايب رييس كميته ملى المپيك تنه رباب ش
ايران بود و مقاماتى چون رييس و دبيركل قيد حضور در اين نشست مهم 
ــركت در آن به واشنگتن سفر نكردند.  و تعيين كننده را زدند و براى ش
در حالى كه آنها در نشست دوره پيش انوك كه يك سال پيش به ميزبانى 

تايلند برگزار شد، حضور داشتند. 
ــى داورى در ورزش و 3- معرفى  ــك 2016 ريو،2- دادگاه عال 1- المپي
كميته برگزاركننده پنجمين دوره بازى هاى ساحلى (2016 - ويتنام) 
سه دستور جلسه نشست برگزار شده در تاشكند بود؛ با لحاظ كردن اين 
موضوعات مهم و به خصوص دستور جلسه اول و اهميت پيگيرى آن در 
مهم ترين و آخرين نشست منطقه اى برگزار شده پيش از المپيك، بهتر 
بود سرپرست كاوران ايران در نشست تاشكند شركت داشته باشد اگرچه 
كاروان نصف و نيمه المپيكى ايران هنوز سرپرستى ندارد و همين مساله 
چرايى بزرگى ايجاد كرده براى ورزش ايران كه در حال طى كردن مسير 
المپيكى است؛ چرايى كه مسووالن كميته در پاسخ به آن تنها مى گويند 

عجله اى براى انتخاب سرپرست نداريم!
ــتان كاروان  ــاتى ويژه سرپرس ــا به امروز جلس ــت كه ت اين در حالى اس
ــم تر اينكه  ــده و مه ــك در ريودوژانيرو برگزار ش هاى اعزامى به المپي
ــت حداقل يك  ــاب سرپرس ــك به انتخ ــه ملى المپي ــنامه كميت اساس
ــت و شش - سرپرستى  ــال پيش از هر رويداد تاكيد دارد (ماده بيس س
ــووالن كميته عجله  ــود مس ــرا با اين وج ــى)؛ اما چ كاروان هاى اعزام
ــوال دارد؟! البته ــل و س ــاى تام ــت ندارند، ج ــاب سرپرس اى در انتخ

ــت هاى برگزار شده ويژه هماهنگى   كميته ملى المپيك در تمام نشس
بازى هاى المپيك، با اعزام نماينده حضور الزم و به موقع را داشته است. 
ــورها و از جمله  ــى المپيك كه اتفاقا در خيلى از كش دبير كل كميته مل
كشور خودمان مسووليت سرپرستى كاروان المپيكى ايران را عهده دار 
ــت ها و از جمله نشست  مى شود، يكى از نمايندگان ايران در اين نشس
ــت منطقه اى  ــكارن بود اما وى در نشس مربوط به ثبت نام اوليه ورزش
ــركت نكرد در حالى كه با توجه به مرتبط بودن اين نشست به ــيا ش آس
ــده در ريو، بهتر بود شخص دبيركل در نشست  نشست هاى برگزار ش

مهم تاشكند حاضر مى شد.
به هر حال حاال كه كاروان المپيكى ايران به داليل مبهم و نگران كننده 

و سوال برانگيز سرپرست ندارد، بهتر است شخص دبيركل امور مربوطه 
ــتى يك نفر به عنوان  ــت بگيرد نه اينكه هر بار و براى هر نشس را به دس
ــات اعزام شود؛  ــت» كاروان ايران به محل برگزارى جلس «بدل سرپرس
كمااينكه اساسنامه كميته ملى المپيك هم تاكيد دارد دبيركل كميته 
بايد در تمام مراحل آماده سازى و حتى اعزام و مديريت كاروان در كشور 
ميزبان مسابقات، اقدامات الزم را با هماهنگى سرپرست كاروان به عمل 
آورده و بر حسن روند امور نظارت كند (تبصره دوم از ماده بيست و شش).

 بر همين اساس شاهرخ شهنازى به عنوان دبيركل كميته طى ماه هاى 
ــته اين مهم را مورد توجه قرار داد. به هر حال وى كه اتفاقا تجربه  گذش
سرپرستى كاروان المپيكى ايران را هم دارد، در بطن قرار دارد و يكى از 
بهترين گزينه ها براى مديريت كاروان اعزامى به ريو محسوب مى شود 
اما غيبت وى در نشست تاشكند نگرانى هايى را به نگرانى هايى مربوط 
ــت اضافه كرد و اينكه چرا مهم ترين كاروان  ــدن سرپرس به انتخاب نش
ورزشى ايران تا اين حد بالتكليف است؟ مبادا مشكلى ايجاد شده و اين

 فرصت كشى ها براى رسيدگى به آن است؟

سيرى در دنياى ورزش

نه سرپرست داريم نه دبيركل همه جاحاضر؛
حضور «بدل سرپرست» 
در نشست هاى المپيكى 

هشت آذر و بازى ماندگار ايران؛

خاطرات مربى استراليا از 
رختكن وجمله عجيب سرمربى

ــل ايران را  ــتراليا ناكامى مقاب مربى تيم ملى فوتبال اس
يك بدشانسى دانست و از فردى كه وارد زمين شد و تور 

دروازه را پاره كرد به عنوان احمق نام برد.
ــال 1376 در  ــتم آذر س ــتراليا هش تيم ملى فوتبال اس
ورزشگاه ملبورن در حالى كه با نتيجه 2 بر صفر از ايران 
پيش بود در نهايت با دو گل كريم باقرى و خداداد عزيزى 

بازى را به تساوى كشاند.
ــك  ــر ي ــك ب ــاوى ي ــه تس ــت ب ــازى رف ــم در ب دو تي
ــيده بودند. ايران به دليل گل زده بيشتر زده در خانه  رس
حريف، راهى رقابت هاى جام جهانى 1998 فرانسه شد. 
«لس شينفلوگ»، دستيار «ترى ونبلز» كه در آن زمان 
ــتراليا بود، در آن دوران بود. وى  ــرمربى تيم ملى اس س
اعتقاد دارد ناكامى مقابل ايران تقدير اين تيم بوده است. 
شينفلوگ مى گويد اين يكى از تاريك ترين دوران تاريخ 

فوتبال استراليا بود. 
ــرد: آن تيم  ــار ك ــور تو» اظه ــا «فور ف ــو ب وى در گفتگ
ــت ما بود.  ــت، سرنوش ــن تيم بود. آن شكس بداقبال تري
صادقانه بايد گفت ونبلز خيلى بدشانس بود. وقتى ونبلز 
به رختكن آمد از من پرسيد «لس! چكار بايد بكنيم؟ بايد 
ــتيم توپ هاى مان را  4 بر صفر جلو مى بوديم اما نتوانس
گل كنيم.»من گفتم :«ترى! من ذهنيت بازيكنان مان را 
مى شناسم. ما بايد يك گل ديگر بزنيم و بعد كركره مغازه 

را پايين بكشيم.
 بعد آن احمق به زمين آمد و تور را پاره كرد. و اين يكى از 
همان مواردى است كه مى گويم سرنوشت و قسمت بود. 

آن نبايد مى بود. مى فهميد چه مى گويم؟»
استراليا چهار سال پس از اين تاريخ به اروگوئه باخت و به 
جام جهانى 2002 راه نيافت. اما چهار سال بعد اين تيم 

موفق شد با شكست همان اروگوئه راهى جام جهانى شود. 
با اين حال مسووالن كنفدراسيون آسيا با درخواست اين 
تيم براى پيوستن به قاره آسيا موافقت كردند و فيفا هم 
ــال  ــت را پذيرفت و اين تيم از اول ژانويه س اين درخواس

2006 به عضويت اى اف سى در آمد. 
ــى 2006 با رهبرى گاس هيدينك  اين تيم در جام جهان
ــت: گاس هيدينك  ــينفلوگ گف به ميدان رفت. لس ش
ــتراليا به جام جهانى 2006 رفت اما چند بازيكنى  با اس
كه محصول توليد وى بودند در آن جام حضور داشتند؟ 

هيچ كدام. 
ــما مى دانيد آنها محصول كه بودند؟ محصول ما. همه  ش
بازيكنان. ما كارمان را كامل انجام داديم. ما بازيكنان مان 
ــوق داديم. با تمرين بهتر  را به توسعه هر چه سريع تر س

هر روزه و درك بهتر از فوتبال.

ــال در دفاع از  ــيون واليب ــس فدراس ــر ريي  اظهارات اخي
ــان و انتقاد مداوم از سرمربى پيشين تيم  عملكرد ملى پوش
ــائبه  ــان داد بازيكنان تيم ملى با وجود ش ملى بار ديگر نش

بازيكن ساالرى همچنان در امان هستند.
ــائبه هاى زيادى درباره  بعد از مسابقات جام جهانى ژاپن ش
بازيكن ساالرى در تيم ملى واليبال مطرح شد. البته پيش 
از آن و در تورنمنت واگنر لهستان، اسلوبودان كواچ به طور 
ــكالت خود با ملى پوشان پرده برداشته  غيرمستقيم از مش
ــورمان در جام جهانى  بود ولى بعد از نتايج ضعيف تيم كش
بود زمزمه اين مشكالت بيش از هر زمان ديگرى مطرح شد 
و بسيارى از كارشناسان واليبال به اين موضوع پرداختند با 
اين حال هرگز اين موضوع از سوى فدراسيون واليبال مورد 

توجه قرار نگرفت.
ــته محمدرضا داورزنى عليه  ــنبه گذش اظهارات روز دوش
ــاره هاى غير مستقيم وى نسبت  اسلوبودان كواچ و نيز اش
ــال بيانگر حمايت  ــعيد معروف در تيم ملى كام به نقش س
همه جانبه رييس فدراسيون واليبال از رواج بازيكن ساالرى 
ــت كه در تمام دنيا  در تيم ملى است و اين در شرايطى اس
مديران ورزشى براى حفظ شان سرمربى، همواره به حمايت 
ــرات ندهند خود  ــا بازيكنان به خود ج از وى مى پردازند ت
ــكو از  ــد.روزى كه خوليو والس ــرمربى بدانن ــر از س را باالت
ــيون واليبال كواچ را به عنوان  تيم ملى ايران رفت و فدراس
جانشين وى برگزيد سران فدراسيون در مقابل انتقادهايى 
ــت واكنش هاى  ــبت به اين انتخاب صورت مى گرف كه نس
خوبى نشان نمى دادند و حتى منتقدان را دشمن فدراسيون 
ــيد كه خود مسوول اول  ــتند اما خيلى طول نكش مى دانس
ــد. سوال اين  ــماره يك كواچ تبديل ش واليبال به منتقد ش
ــيون نبود؟ اگر اين  ــت كه آيا بوبان انتخاب خود فدراس اس
گونه است چرا اكنون كه از ايران رفته نسبت به وى چنين

ــرمربى پيشين تيم ملى   رفتارى هايى صورت مى گيرد.س
در آخرين اظهاراتش مدعى شد كه حتى اگر بدترين مربى 
ــوى فدراسيون  ــزاوار چنين رفتارى از س دنيا هم باشد س
ــر رييس  ــه واكنش هاى اخي ــب اينك ــت و جال ايران نيس
ــاى مورد بحث ــيون هم بيانگر ادامه همان رفتاره فدراس
 اسلوبودان كواچ است.يكى از مشكالتى كه تيم ملى واليبال 
ــت و پنجه نرم مى كرد رفتار  ــته با آن دس در چند ماه گذش
ــاالرى  بازيكنان تيم ملى بود. رفتارى كه كامال از بازيكن س
در اين تيم حكايت مى كرد و مشخص بود كه چرا اين گونه 
مسووالن فدراسيون پشت سرمربى مورد نظر خود را خالى 
كرده اند و حتى به ظاهر هم حاضر به حفظ جايگاه سرمربى 

برابر بازيكن ساالرى در تيم ملى نيستند.
ــتان كه تيم ملى به فرانسه، ژاپن و  در تورنمنت واگنر لهس
ــتان باخت و در بين چهار تيم آخر شد كواچ گفتگويى  لهس
ــتانى انجام داده بود و به صراحت  با يكى از سايت هاى لهس
ــر به حرف وى  ــان تيم ملى ايران ديگ اعالم كرد كه بازيكن
گوش نمى دهند و آنچه را كه خود مى خواهند در زمين پياده 
مى كنند.بعد از آن در كوران جام جهانى ژاپن بود كه كامال 
اختالفات بين بازيكنان و كواچ و خودسرى بازيكنان را همه 
ديدند و بار ديگر كواچ سيبل شد. شايد روزى كه ميرزاجانپور 
بعد از امتياز دادن به حريف آن گونه خنديد و فدراسيون از 
فرياد كواچ بر سر اين بازيكن دفاع مى كرد يا توهين بازيكنان 
تيم ملى ايران به نيمكت تيم ملى روسيه كه با واكنش شديد 
آلكنو سرمربى اين تيم همراه شد هم مسووالن فدراسيون 
مقابل چنين رفتار بازيكنان ايستادگى مى كردند وضعيت 
كمى بهتر از اين مى شد.در اينكه كواچ در قياس با والسكو به 
لحاظ فنى و ديسيپلين در سطحى بسيار پايين تر قرار دارد 
شكى نيست اما در هر صورت وى مربى منتخب فدراسيون 
بوده و اصول اوليه مديريت ايجاب مى كند تحت هر شرايطى 

ــاالرى بايد از جايگاه سرمربى دفاع كرد  با دفاع از بازيكن س
تا بازيكن از حيطه وظايف خود فراتر نرود كه در آن صورت 
سنگ روى سنگ بند نخواهد شد.بازيكنان تيم ملى واليبال 
ــرمربى را ناديده  ــتورات س به راحتى در كوران بازى ها دس

مى گيرند و بعد از آن هم مصاحبه هاى آنچنانى عليه كواچ 
ــيون مواجه  انجام مى دهند و نه تنها با جبهه گيرى فدراس
نمى شوند كه مورد حمايت هم قرار مى گيرند. آيا اين رفتارها 

و حمايت ها در دنياى حرفه اى جايى دارد؟

رقابت  

ــس از ديدار  ــايه اصفهانى پ ــاى هم امتياز و همس رقابت تيم ه
رودرروى هفته گذشته اين دو تيم در نيمه نهايى جام حذفى در 
ــكلى غيرمستقيم ادامه مى يابد.  هفته سيزدهم ليگ برتر به ش
قبل از آنكه ليگ برتر مجددا تعطيل شده و به يك خواب كوتاه 
ــتور كار ــيزدهمين هفته در دس دو هفته اى برود برگزارى س

قرار دارد و 16 تيم ليگ برترى امروز و  فردا به مصاف  
ــنبه  هم مى روند به اين ترتيب كه يكش
ــابقه برگزار  ــج مس ــنبه پن ــه و دوش س
ــد.در هفته اى كه در پايان آن  خواهد ش
صدرنشين ليگ تحت هر شرايطى باز هم تيمى با 
نام استقالل با پسوند تهران يا خوزستان خواهد بود نمى توان يك 
مسابقه خاص را به عنوان مهم ترين ديدار هفته شناسايى كرد. اما 
ديدار استقالل تهران برابر سايپا و همچنين استقالل خوزستان 
مقابل راه آهن را به دليل تأثيرى كه نتايج آنها در تعيين معادالت 
صدر جدول دارد مى توان از مسابقات بااهميت هفته به حساب 
ــتقالل  ــيزدهم نيز اس آورد. مثل هفته دوازدهم در هفته س
خوزستان اين فرصت را دارد تا يك صدرنشينى موقت يك 
روزه را تجربه كند به خصوص كه ديدار صدرنشين تهرانى 
ــده و حكم اختتاميه  ليگ ديرتر از ساير مسابقات برگزار ش

هفته سيزدهم را خواهد داشت.در نقطه مقابل، مصاف تيم هاى 
خوزستانى استقالل و فوالد قرار دارد. اين بازى كه در آن واحد 
ــهرآورد اهواز و هم داربى ته جدولى هاى بحران زده است  هم ش
ــاس هفته دسته بندى كرد. را نيز بايد در زمره ديدارهاى حس
ديدار دو تيم شهرستانى و پرطرفدار ملوان و تراكتورسازى در 
ــته ديدارهاى مهم هفته قرار دارد. تقابل  بندر انزلى هم در دس
ــته  ــپوليس و نفت تهران به عنوان نمايندگان فصل گذش پرس
ايران در ليگ قهرمانان آسيا هم در نوع خود جالب خواهد بود 
به ويژه كه اين دو تيم در مقطع ابتدايى ليگ پانزدهم پايين تر 
ــپوليس از مدت ها  ــان دادند هرچند كه پرس از حد انتظار نش
ــان داده و هفته به هفته به  پيش به روند نااميدكننده خود پاي
ــم اصفهانى هم پس از ــود.دو تي دايره مدعيان نزديك تر مى ش
ــته در جام حذفى در اين   نبرد رودررو و پرهيجان هفته گذش
هفته به مصاف حريفانى مى روند كه وجه مشترك شان اين است 
ــابقه خيلى طوالنى در ليگ برتر ندارند و تنها ظرف چند  كه س
فصل اخير به سطح اول فوتبال ايران اضافه شده اند.نكته كامال 
ــهود در رده بندى فعلى ليگ برتر همسايگى و هم امتيازى مش
 دو تيم اصفهانى با يكديگر است كه به ترتيب در رده هاى سوم و 
چهارم جدول و پشت سر صدرنشينان استقاللى جاى گرفته اند. 

بايد ديد در پايان رقابت هاى هفته سيزدهم كدام يك از دو تيم 
اصفهانى موفق مى شود تا از همشهرى خود پيشى بگيرد.

برنامه كامل ديدارهاى هفته سيزدهم به شرح زير است:
يكشنبه، هشتم آذر 94

سياه جامگان مشهد- صبا قم، ورزشگاه ثامن، ساعت 14:30
گسترش فوالد تبريز- سپاهان اصفهان، ورزشگاه بنيان ديزل، 

ساعت  15
ــهداى  ــگاه ش ــتان، ورزش ــتقالل خوزس ــن تهران- اس راه آه

شهر قدس، ساعت 15:15
دوشنبه، نهم آذر 94

ــى تهران،  ــگاه تخت ــپوليس تهران، ورزش ــران- پرس نفت ته
ساعت 15

ــهر،  ــگاه فوالدش ــهد، ورزش ــان- پديده مش ذوب آهن اصفه
ساعت 15:15

ملوان بندر انزلى- تراكتورسازى تبريز، ورزشگاه تختى انزلى، 
ساعت 15:15

ــى اهواز، ــگاه تخت ــتان، ورزش ــتقالل اهواز- فوالد خوزس اس
 ساعت 15:30

استقالل تهران- سايپا تهران، ورزشگاه آزادى، ساعت 17:30

 از زمانى كه سيدمهدى رحمتى بنابر داليل شخصى از حضور در 
تيم ملى سرباز زد كارلوس كى روش پايش را در يك كفش كرد و 
ديگر حاضر نشد او را در فهرست بازيكنانش قرار دهد. حاال اين دو 

وارد جنگ جديدى شده اند.
ــران، برخى  ــى مقابل نفت ته ــه پنالت مهدى رحمتى با مهار س
ــد به  ــه باي ــرد ك ــد ك ــان را متقاع ــردم و كارشناس ــر از م ديگ
ــم ملى ايران  ــى را گلر اول تي ــد و رحمت ــار بياورن كى روش فش
ــتراليا  ــرا در اس ــد كه چ ــوس خوردن ــى حتى افس ــد. برخ كنن
ــل عراق ــران مقاب ــى گلر اي ــيا - رحمت ــاى آس ــام ملت ه - ج

 نبود.
ــود مهدى رحمتى است و  در واقع اين جنگ از راه دور هم به س
ــد هرگز اين جنگ روانى  ــود كى روش و اگر به آنها باش هم به س
ــيت  ــار و حساس ــد. رحمتى از وجود اين فش ــان نمى دهن را پاي
 استفاده مى كند و خودش را هميشه با انرژى و انگيزه بسيار زياد 

به زمين چمن مى برد.
از سوى ديگر كى روش هم از اين جنگ سرد و زيرپوستى استفاده 
ــان اين جنگ ــش را با تمام قدرت مي ــد و دروازه بان هاي مى كن
ــان هاى تيم ملى  ــى كه او به همراه دروازه ب  قرار مى دهد. عكس
گرفت در واقع حركتى هوشمندانه براى وارد كردن اين بازيكنان 

به ميان آن جنگ بود.

ــب عنوان  ــحالى از كس ــراز خوش ــه رازى با اب ــتى آزاد بيم ــرمربى تيم كش س
ــخت  ــيار س ــاى بس ــت: رقابت ه ــان، گف ــگاه هاى جه ــام باش ــى در ج قهرمان
ــن رقابت ها  ــن دوره اي ــاى خوبى در دومي ــاهد بوديم و تيم ه ــوارى را ش و دش
ــوان قهرمانى در  ــرار عن ــاره تك ــا محمدى درب ــده بودند.غالمرض ــران آم به اي
ــگاه هاى جهان، اظهار كرد: از اينكه توانستيم  ــتى آزاد جام باش رقابت هاى كش
ــت  ــوان قهرمانى اين رقابت ها دس ــه عن ــى مقتدرانه ب ــال پياپ براى دومين س
ــطح  ــحالم. س ــيار خوش ــى را در ايران نگه داريم بس ــام قهرمان پيدا كنيم و ج
ــرح دنيا به  ــورهاى مط ــتى گيران خوبى از كش ــود و كش ــابقات واقعا باال ب مس
ــتند  ــيارى داش ــتى گيران ما نيز تالش بس ــد اما كش ــده بودن اين رقابت ها آم
ــروزى مقتدرانه ــاره به پي ــد.وى با اش ــان را بگيرن ــتند مزد زحمات ش و توانس

ــا يزدانى  ــدن، گفت: رض ــان المپيك لن ــك وارنر قهرم ــى مقابل ج  رضا يزدان
ــوده اما  ــال در المپيك لندن ب ــدال ط ــه حقش م ــان داد ك ــن پيروزى نش با اي
ــدن از آن  ــال را در لن ــد مدال ط ــد نتوان ــى او موجب ش مصدوميت و بدشانس
ــا مى تواند  ــت و مطمئن ــتى گرف ــوب و مقتدرانه كش ــيار خ خود كند اما او بس
ــد.  ــراى ايران باش ــدال ب ــلم م ــانس هاى مس ــى از ش ــك 2016 يك در المپي
ــن عملكرد را  ــات خوب بهتري ــده بتواند با تمرين ــت باقيمان اميدوارم در فرص
ــا قدردانى از  ــتى آزاد بيمه رازى ب ــرمربى تيم كش ــته باشد.س در تيم ملى داش
ــتن  ــار گذاش ــم و در اختي ــن تي ــا اي ــكارى ب ــراى هم ــتى ب ــيون كش فدراس
ــت و با  ــى با ما داش ــكارى خوب ــيون هم ــتى، افزود:  فدراس ــه ملى پوش كش س
اضافه شدن سه ملى پوش شرايط روحى و روانى و انگيزشى تيم بسيار خوب شد.

مهاجم تيم ذوب آهن گفت: امروز ذوب آهن از باشگاه دارى بد و با مشكالت 
زياد خارج شده و به يك ثبات نسبى دست پيدا كرده است. امروز اين باشگاه 
و تيم فوتبال ذوب آهن تشنه برد است و فقط به برد فكر مى كند به همين 

دليل زيبا بازى مى كنيم و تا دقايق پايانى مى جنگيم.
ــعد محمدى ــپاهان بايد به س مهدى رجب زاده اظهار كرد: پيروزى بر س
ــرايط بحرانى خارج كرد و  ــود چراكه اين فرد دلسوز تيم را از ش  تقديم ش

ذوب آهن را به روزهاى اوج خود بازگرداند.
ــازى مى كنيم بايد ــپاهان ب ــى مقابل تيمى مثل س وى گفت: حتما وقت
ــختى داشتيم، اما خوشحالى من   فشار زيادى را نيز تحمل كنيم. بازى س
ــت كه پس از مدت ها يك بازى زيبا و در خور يك  ــتر به اين دليل اس بيش
داربى انجام گرفت.رجب زاده با اشاره به اينكه امسال ذوب آهن بسيار خوب 
بازيكن جذب كرده است، گفت: امسال ذوب آهن به شرايطى تيمى دست 
ــطح باالى  ــت. همگى در س پيدا كرده كه كمتر تيمى از آن برخوردار اس
آمادگى هستند و بازيكنان نيمكت نشين چيزى از بازيكنان داخل زمين 

كم ندارند. به همين دليل دست مربى براى انواع تغييرات تيمى باز است.
ــى از فوتبال را  ــطح باالي ــاره به اينكه جوانان ذوب آهن امروز س وى با اش
ــه جبهه بايد بجنگد  ــال در س ارائه مى دهند، تصريح كرد: ذوب آهن امس
ــجام  ــت. اما نبايد انس و تاكنون يك خان را تا مرحله فينال طى كرده اس
تيمى را از دست بدهيم و بايد از آسيب ديدگى ها و محروميت هاى بى دليل 

جلوگيرى كنيم .

بعيد است كارلوس كوتاه بيايد؛
آغاز جنگ دوباره كى روش-رحمتى

يزدانى نشان داد حقش 
طالى المپيك بوده است

رجب زاده: 
ذوب آهن فقط تشنه برد است

ــس زير در  ــار عك ــورمان با انتش ــر فوتبال كش ــعيد عزت الهى، لژيون س
ــت، هچ چيز جاى خودش نيست،  ــت: اينجا دنياس ــتاگرامش نوش اينس
زندگى، آدم ها، قلب ها. يا يكى بى دل است يا دو دل! يكى هم اينجا.. بى تو، 
دل توى دلش نيست.مى خواهم خودم را بزنم به آن راه. همان راهى كه تو 

هميشه از آن مى رفتى. شايد دوباره همديگر را ديديم.

لنز دوربين

نوشته زيبا از لژيونر فوتبال ايران

ــوال دارد؟! البته ــل و س ــاى تام ــت ندارند، ج ــاب سرپرس اى در انتخ
ــت هاى برگزار شده ويژه هماهنگى   كميته ملى المپيك در تمام نشس
بازى هاى المپيك، با اعزام نماينده حضور الزم و به موقع را داشته است. 
ــورها و از جمله  ــى المپيك كه اتفاقا در خيلى از كش دبير كل كميته مل
كشور خودمان مسووليت سرپرستى كاروان المپيكى ايران را عهده دار 
ــت ها و از جمله نشست  مى شود، يكى از نمايندگان ايران در اين نشس
ــت منطقه اى  ــكارن بود اما وى در نشس مربوط به ثبت نام اوليه ورزش
ــركت نكرد در حالى كه با توجه به مرتبط بودن اين نشست به ــيا ش آس
ــده در ريو، بهتر بود شخص دبيركل در نشست  نشست هاى برگزار ش

و سوال برانگيز سرپرست ندارد، بهتر است شخص دبيركل امور مربوطه 
ــتى يك نفر به عنوان  ــت بگيرد نه اينكه هر بار و براى هر نشس را به دس
ــات اعزام شود؛  ــت» كاروان ايران به محل برگزارى جلس «بدل سرپرس
كمااينكه اساسنامه كميته ملى المپيك هم تاكيد دارد دبيركل كميته 
سازى و حتى اعزام و مديريت كاروان در كشور 
ميزبان مسابقات، اقدامات الزم را با هماهنگى سرپرست كاروان به عمل 
آورده و بر حسن روند امور نظارت كند (تبصره دوم از ماده بيست و شش).

 بر همين اساس شاهرخ شهنازى به عنوان دبيركل كميته طى ماه هاى 
ــته اين مهم را مورد توجه قرار داد. به هر حال وى كه اتفاقا تجربه  گذش
سرپرستى كاروان المپيكى ايران را هم دارد، در بطن قرار دارد و يكى از 
بهترين گزينه ها براى مديريت كاروان اعزامى به ريو محسوب مى شود 
اما غيبت وى در نشست تاشكند نگرانى هايى را به نگرانى هايى مربوط 
ــت اضافه كرد و اينكه چرا مهم ترين كاروان  ــدن سرپرس به انتخاب نش
ورزشى ايران تا اين حد بالتكليف است؟ مبادا مشكلى ايجاد شده و اين

رقابت  

ــس از ديدار  ــايه اصفهانى پ ــاى هم امتياز و همس رقابت تيم ه
رودرروى هفته گذشته اين دو تيم در نيمه نهايى جام حذفى در 
ــكلى غيرمستقيم ادامه مى يابد.  هفته سيزدهم ليگ برتر به ش
قبل از آنكه ليگ برتر مجددا تعطيل شده و به يك خواب كوتاه 
ــتور كار ــيزدهمين هفته در دس دو هفته اى برود برگزارى س

16قرار دارد و 16قرار دارد و 16 تيم ليگ برترى امروز و  فردا به مصاف 
ــنبه  هم مى روند به اين ترتيب كه يكش
ــابقه برگزار  ــج مس ــنبه پن ــه و دوش س
ــد.در هفته اى كه در پايان آن  خواهد ش
صدرنشين ليگ تحت هر شرايطى باز هم تيمى با 
نام استقالل با پسوند تهران يا خوزستان خواهد بود نمى توان يك 
مسابقه خاص را به عنوان مهم ترين ديدار هفته شناسايى كرد. اما 
ديدار استقالل تهران برابر سايپا و همچنين استقالل خوزستان 
مقابل راه آهن را به دليل تأثيرى كه نتايج آنها در تعيين معادالت 
صدر جدول دارد مى توان از مسابقات بااهميت هفته به حساب 
ــتقالل  ــيزدهم نيز اس آورد. مثل هفته دوازدهم در هفته س
خوزستان اين فرصت را دارد تا يك صدرنشينى موقت يك 
روزه را تجربه كند به خصوص كه ديدار صدرنشين تهرانى 
ــده و حكم اختتاميه  ليگ ديرتر از ساير مسابقات برگزار ش

هفته سيزدهم ليگ برتر، جام خليج فارس

         رقابت غيرمستقيم پس از زورآزمايى رودررو

ملى پوشانى كه هميشه در امان هستند؛

دفاع تمام قد رييس فدراسيون واليبال
 از بازيكن ساالرى
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مفادآرا
8/476 آگهى موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا 
تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود 
و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهى ميشود و درصورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى نســبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به 
بندب)بمدت يكماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند وگواهى طرح دعوا را 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
بند الف)

شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه
1- راى شــماره 5952 – 94/5/29 – مرتضــى رضائى فرزند عباس 
به شناسنامه شــماره 1106 شهرضا و شــماره ملى 1198967714 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 121 به مســاحت 110/60 

مترمربع.
2- راى شــماره 2667 – 94/3/30 – ســيدنبى الــه ميرطالب فرزند 
سيدميرزا به شناســنامه شماره 20 حوزه 2 شــهرضا و شماره ملى 
1199708313 ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى 

آن مفروزى از پالك 121/6 به مساحت 143 مترمربع.
3- راى شماره 6880 – 94/6/29 – توران رضائى فرزند عبدالرسول 
به شناسنامه شماره 827 شــهرضا و شماره ملى 1198805781 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 235 به 

مساحت ششدانگ 206/30 مترمربع.
4- راى شماره 6881 – 94/6/29 – ولى اله سلطانى فرزند ابراهيم به 
شناسنامه شماره 14009 شهرضا و شماره ملى 1198420022 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 235 به 

مساحت ششدانگ 206/30 مترمربع.
5- راى شماره 4497 – 94/4/18 – اميرحسين نازى فرزند محمدعلى 
به شناســنامه شماره 587 شــهرضا و شــماره ملى 1199214574 

ششدانگ :
الف: قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2072 به مســاحت 
13/63 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 2075 جمعا تشكيل يك 

باب مغازه را داده است.
ب : قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2075 به مساحت 14/13 
مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 2072 جمعا تشكيل يك باب 

مغازه را داده است.
6- راى شماره 4498 – 94/4/18 – اميرحسين نازى فرزند محمدعلى 
به شناســنامه شماره 587 شــهرضا و شــماره ملى 1199214574 
ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 2072 به مساحت 30/98 

مترمربع.
7- راى شــماره 5708 – 94/5/27 – زهره ســامع فرزنــد رحيم به 
شناسنامه شــماره 1310 شــهرضا و شــماره ملى 1198995319 
ششــدانگ يك باب مغازه با ســاختمان فوقانى آن كه تحتانى متعلق 
به پالك 2117 مى باشــد مفروزى از پالك 2119 به مساحت 12/78 

مترمربع.
8- راى شماره 6319 – 94/6/10 – مهدى سخائى فرزند عبدالمحمد به 
شناسنامه شماره 320 شهرضا و شماره ملى 1199211907 ششدانگ 
قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2143 باقيمانده به مساحت 
61/70 مترمربع كه به شماره 8097 تبديل شده و به انضمام ششدانگ 

پالك 4395 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
9- راى شــماره 5890 – 94/5/29 – الهــام بكــى فرزند حســين به 
شناسنامه شماره 412 شهرضا و شماره ملى 1199249191 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2427 به مساحت 

ششدانگ 99 مترمربع.
10- راى شــماره 5891 – 94/5/29 – مجيد اميــرى فرزند مختار به 
شناسنامه شماره 1693 شهرضا و شــماره ملى 1199282901 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 2427 به 

مساحت ششدانگ 99 مترمربع.
11- راى شماره 5649 – 94/5/26 – مجيد رزى فرزند رمضانعلى به 
شناسنامه شماره 444 شهرضا و شماره ملى 1199230170 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 2696 به 

مساحت ششدانگ 211 مترمربع.
12- راى شــماره 5650 – 94/5/26 – مرضيه هادى فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 1022 قمشه و شماره ملى 1199255297 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 2696 به 

مساحت ششدانگ 211 مترمربع.
13- راى شــماره 2134 – 94/3/5 و راى اصالحى 6175 – 94/6/8 
– مرضيه هدايتى فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 117 حوزه 9 
اصفهان و شماره ملى 12909799502 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 2850 به مساحت 42/60 مترمربع.
14- راى شــماره6283 – 94/6/10 – اكرم مميز فرزند ابوالقاسم به 
شناسنامه شماره 222 شهرضا و شــماره ملى 1199227951 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3496 

به مساحت ششدانگ 168/60 مترمربع.
15- راى شماره6284 – 94/6/10 – محمدرضا رفيعى فرزند حجت اله 
به شناسنامه شماره 1102 شهرضا و شماره ملى 1199189731 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3496 

به مساحت ششدانگ 168/60 مترمربع.
16 - راى شماره 7231 – 94/6/31 – حســين طحانيان فرزند مسيح 
اله به شناســنامه شماره 2100 حوزه 1 شــهرى قمشه و شماره ملى 
1199855952 ششــدانگ يك باب مغازه دو طبقــه مفروزى از پالك 

5253 به مساحت 111/20 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى فضل آباد

17- راى شــماره 5941 – 94/5/29 – مريم خدادادى شهرضا فرزند 
عباس به شناســنامه شــماره 553 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 
1199380628 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 79 به 

مساحت 202/60 مترمربع.
18- راى شــماره 11788 – 93/11/28 – اكرم بهراميان فرزند رضا 
به شناســنامه شماره 649 شــهرضا و شــماره ملى 1198884657 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 269 به مســاحت 

332/38 مترمربع.

19- راى شــماره 11494 – 93/11/20 – ولى اله حاج محمدى فرزند 
مانده على به شناسنامه شماره 14 حوزه 1 روستايى شهرضا و شماره 
ملى 1199530530 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

641 به مساحت 162/5 مترمربع.
20- راى شماره 5753 – 94/5/28 – امراله رحيمى فرزند رمضانعلى 
به شناســنامه شــماره 8 حوزه 1 مركزى شــهرضا و شــماره ملى 
1199584983 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 743 به مساحت ششدانگ 120/51 مترمربع.
21- راى شــماره 5754 – 94/5/28 – شــهين رحيمى اسفه ساالرى 
فرزند نعمت اله به شناسنامه شــماره 15 حوزه 1 مركزى شهرضا و 
شــماره ملى 1199604437 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 743 به مساحت ششدانگ 120/51 مترمربع.
22- راى شــماره 5653 – 94/5/26 – محمدمهدى همت فرزند حبيب 
اله به شناسنامه شــماره 55 شهرضا و شــماره ملى 1199226289 

ششدانگ:
الف:قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 824 كه به شــماره 
14165 تبديل شــده و 10234 و 10235 به مساحت ششدانگ 99/45

 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 825 كه به شــماره 13542 
تبديــل شــده و 10152 و 10232 جمعــا تشــكيل يــك بــاب خانه 

را داده است. 
ب:قســمتى از يك باب خانــه مفروزى از پــالك 825 كه به شــماره 
13542 تبديل شــده و 10152 و 10232  به مساحت ششدانگ 70/85 
مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 824 كه به شــماره 14165 
تبديــل شــده و 10234 و 10235 جمعــا تشــكيل يــك بــاب خانه 

را داده است. 
23- راى شماره 5663 – 94/5/26 – مســعود آقائى فرزند بهرام به 
شناسنامه شماره 1191 شهرضا و شــماره ملى 1199083003 سه 
و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 842 به 

مساحت ششدانگ 152/30 مترمربع.
24- راى شــماره 5664 – 94/5/26 – فرشته ميرنيام شهرضا فرزند 
سيدمحمد به شناسنامه شــماره 148 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199376574 دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 842 به مساحت ششدانگ 152/30 مترمربع.
25-راى شماره 5889– 94/5/29 – محمدرضا تاكى فرزند غالمرضا 
به شناسنامه شماره 19867 شهرضا و شــماره ملى 1198478578 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
11/05 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشكيل يك 
باب مغازه را داده اســت. درازاءتمامت ســى وســه صدم حبه مشاع 
از72حبه ششــدانگ انتقــال عادى مع الواســطه ازطرف ســيف اله 

سبزوارى. 
26- راى شماره 5894 – 94/5/29 – محسن تاكى فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 264 شهرضا و شماره ملى 1199144436 ششدانگ 
قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مســاحت 11/58 
مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشــكيل يك باب 
مغازه را داده است.درازاءتمامت سى وپنج صدم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله سبزوارى.
27- راى شماره 5897– 94/5/29 – پريوش تاكى فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 202 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199345593 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
1/92 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشكيل يك 
باب مغازه را داده است. درازاءتمامت شش دهم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله سبزوارى.  
28- راى شــماره 5898– 94/5/29 – زهــرا تاكــى فرزند غالمرضا 
به شناسنامه شــماره 1424 شهرضا و شــماره ملى 1199280216 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
19/05 مترمربــع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشــكيل 
يك باب مغازه را داده اســت. درازاءتمامت پنجــاه وهفت صدم حبه 
مشاع از72حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله 

سبزوارى.  
29- راى شماره 5899– 94/5/29 – منوچهر تاكى فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 225 شهرضا و شماره ملى 1199013048 ششدانگ  
از يك باب انبارى مفروزى از پالك 904 به مساحت 10/10 مترمربع. 
درازاءتمامت سه دهم حبه مشــاع از72حبه ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه ازطرف سيف اله سبزوارى. 
30- راى شــماره 5901– 94/5/29 – منوچهر تاكى فرزند غالمرضا 
به شناســنامه شماره 225 شــهرضا و شــماره ملى 1199013048 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
15/11 مترمربــع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشــكيل 
يك بــاب مغــازه را داده اســت.درازاءتمامت چهل وپنــج صدم حبه 
مشاع از72حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله 

سبزوارى.
31- راى شــماره 4736 – 94/4/24 –  پروانــه نصيريان فرزند يداله 
به شناسنامه شــماره 1257 شهرضا و شــماره ملى 1199191280 
تمامت20حبه و چهار- شــصت و يكم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 942 به مســاحت ششدانگ 

345/50 مترمربع.
32- راى شــماره 4740 – 94/4/24 –  ســيداحمدرضا بحرينــى 
فرزند سيدســراج به شناسنامه شماره 863 شــهرضا و شماره ملى 
1199173371 تمامت43 حبه و پنج - شــصت و يكم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 942 به مساحت 

ششدانگ 345/50 مترمربع.
33- راى شــماره 4741 – 94/4/24 – عطيــه ســادات بحرينــى 
فرزنــد احمدرضا بــه واليت پــدرش به شناســنامه و شــماره ملى 
1190321270شهرضاتمامت 8 حبه و پنجاه و دو - شصت و يكم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 942 

به مساحت ششدانگ 345/50 مترمربع.
34- راى شماره 6293 – 94/6/10 – حسام هادى فرزند حبيب اله به 
شناسنامه شماره 47 شهرضا و شماره ملى 1199245542 ششدانگ 
يك باب خانــه مفــروزى از پالك 951 بــه مســاحت 180 مترمربع.

درازاءشصت-شــصت وهفتم ســهم مشــاع از10ســهم ششدانگ 
انتقال عادى مع الواســطه ازطرف جعفرهادى احدى ازورثه مرحوم 

غالمحسين هادى.
35- راى شــماره 5234 – 94/5/12 – ســيد امين اله موسوى فرزند 
سيد امان اله به شناسنامه شماره 168 حوزه 3 سميرم و شماره ملى 
1209382253 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 958 

به مساحت 162/45 مترمربع.
36- راى شماره 5910 – 94/5/29 – سيف اله صفدريان فرزند سهراب 
به شناسنامه شماره 75 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199784974 
ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 985 به مساحت 

238/90 مترمربع.
37- راى شماره 5755 – 94/5/28 – سيد مرتضى رهنمائى فرزند سيد 
على به شناسنامه شماره 123 شهرضا و شماره ملى 1198852674 
ششدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 

203/63 مترمربع.
38- راى شماره 5960 – 94/5/31 – سيد مرتضى رهنمائى فرزند سيد 
على به شناسنامه شماره 123 شهرضا و شماره ملى 1198852674 
ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 1008 به مساحت 
288/20 مترمربع.درازاء278ســهم مشــاع از2682ســهم سه دانگ 
ازششدانگ،كه139سهم مشــاع آن انتقال عادى ازطرف خانم مهديه 

اسحاقى مى باشد.
39- راى شــماره 5974 – 94/5/31 – فيروز ســعيدى دهكى فرزند 
حجت اله به شناســنامه شــماره  15 حوزه 1 مركزى قمشه و شماره 
ملى 1199945463 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 

1048 به مساحت 102/60 مترمربع.
40- راى شماره 5810 – 94/5/28 – حســن يوسفى فرزند قربانعلى 
به شناسنامه شماره 1511 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره 
ملى 5129462556 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1051 به 

مساحت 237/90 مترمربع.
41- راى شــماره 4098 – 94/4/10 – ســيدمهدى بحرينــى فرزند 
سيدســراج بــه شناســنامه شــماره 33 شــهرضا و شــماره ملى 
1199286532 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالكهاى 1054 باقيمانده كه به شماره 13439 تبديل شده و 11647 و 

11649 به مساحت ششدانگ 219/60 مترمربع.
42- راى شــماره 4099 – 94/4/7 – الهــه عدالت فرزنــد عليرضا به 
شناسنامه و شماره ملى 1190049767 شــهرضا سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهــاى 1054 باقيمانده كه به 
شماره 13439 تبديل شــده و 11647 و 11649 به مساحت ششدانگ 

219/60 مترمربع.
43- راى شــماره 5727 – 94/5/27 – مــژگان دهقانپــور فرزنــد 
محمدرضا به شناسنامه و شــماره ملى 1190062542 شهرضا سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالكهاى 1054 
باقيمانده كــه به شــماره 13439 تبديل شــده و 11647 و 11649 به 

مساحت ششدانگ 184/79 مترمربع.
94 – ســيدمجيد بحرينــى  /5 /27 44- راى شــماره 5728 – 
فرزند سيدســراج به شناســنامه شــماره 5307 حوزه يك شــهرى 
شــهرضا و شــماره ملــى 1199888028 ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهــاى 1054 باقيمانده كه به
 شماره 13439 تبديل شــده و 11647 و 11649 به مساحت ششدانگ 

184/79 مترمربع.
45- راى شماره 2674 – 94/3/30 – محسن تاكى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 187 شهرضا و شماره ملى 1199154865 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 250/21 مترمربع.
46- راى شماره 2675 – 94/3/30 – سعيده متقى فرزند محمدمهدى به 
شناسنامه شماره 1684 قمشه و شماره ملى 1199261912 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 250/21 مترمربع.
47- راى شــماره 4215 – 94/4/13 – امير تاكى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 675 قمشه و شماره ملى 1199251828 چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 207/62 مترمربع.
48- راى شــماره 4216 – 94/4/13 – شيبا رســتمى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 269 قمشه و شــماره ملى 1199334596 دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 207/62 مترمربع.
49- راى شماره 8031 – 94/8/5 – فرج اله يزدان پرست فرزند نعمت 
اله به شناسنامه شماره 8842 شهرضا و شماره ملى 1198368357 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مساحت 254/62 

مترمربع.
50- راى شماره 5647 – 94/5/26 – حسين ذوالفقارى فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شــماره 99 شهرضا و شــماره ملى 1199209694 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1552 به 

مساحت ششدانگ 195/05 مترمربع.
51- راى شماره 5648 – 94/5/26 – الهام اخوان فرزند محمدابراهيم 
به شناسنامه شماره 177 قمشه و شماره ملى 1199333670 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1552 به مساحت 

ششدانگ 195/05 مترمربع.
52- راى شماره 7209 – 94/6/31 – مجتبى رضائيه شهرضا فرزند 
يداله به شناسنامه شماره 122 قمشه و شماره ملى 1199287423 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1606 

و 8329 به مساحت ششدانگ 162/67 مترمربع.
53- راى شماره 7210 – 94/6/31 – فاطمه مطهرى فرزند حبيب اله به 
شناسنامه و شماره ملى 1190007215 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1606 و 8329 به مساحت ششدانگ 

162/67 مترمربع.
54- راى شماره 7805 – 94/7/27 – فضل اله فرشادنيا فرزند حسين 
به شناســنامه شماره 378 شــهرضا و شــماره ملى 1198911646 
ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1634 به مساحت 29/11 

مترمربع.
55- راى شماره 4439 – 94/4/16 – احسان خادم فرزند رمضانعلى 
به شناسنامه شماره 1591 شهرضا و شماره ملى 1199224618 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 

1644 به مساحت ششدانگ 343/20 مترمربع.
56- راى شماره 4440 – 94/4/16 – مريم براهيمى فرزند مسعود به 
شناسنامه شماره 21489 شهرضا و شماره ملى 1198494761 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 

1644 به مساحت ششدانگ 343/20 مترمربع.
57- راى شــماره 5838 – 94/5/28 – ســيدمحمدابراهيم رهنمائــى 
فرزند ســيدمرتضى به شناســنامه شــماره 86 حوزه 3 شهرضا و

 شــماره ملى 1199403067 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 1714 و 1716 به مســاحت ششدانگ 242/75 

مترمربع.
58- راى شماره 5839 – 94/5/28 – مهديه اسحاقى فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 970 شــهرضا و شماره ملى 1199218405 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1714 و 1716 

به مساحت ششدانگ 242/75 مترمربع.
93 – مســعود ظفريانــى  /12 59- راى شــماره 12629 – 18/
اصل فرزنــد نوروزعلى به شناســنامه شــماره 278 گچســاران و

 شــماره ملى 4269469730 چهار دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب
 خانــه دو طبقه مفروزى از پالك 1761 به مســاحت ششــدانگ 160 

مترمربع.
60- راى شــماره 12638 – 93/12/18 – مريــم پناه پــورى فرزند 
جهانشــير بــه شناســنامه شــماره 18 گچســاران و شــماره ملى 
4269489847 دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 1761 به مساحت ششدانگ 160 مترمربع.
61- راى شــماره 6629 – 94/6/19 – صمد رضائــى فرزند فرج آقا 
به شناســنامه شــماره 387 حوزه 1 مركزى ســميرم و شماره ملى 
1209313596 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1761 به 

مساحت 218/25 مترمربع.
62- راى شــماره 2758 – 94/4/31 – قربانعلــى عبدالى بارند فرزند 
كريم قلى به شناســنامه شــماره 1 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره 
ملى 1209739992 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1762 به 

مساحت 142/28 مترمربع.
63- راى شــماره 5880 – 94/5/29 – ســيد جالل ميرمسيب فرزند 
ســيد حبيب اله به شناسنامه شــماره 112 شهرضا و شــماره ملى 
1199021342 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1957 به 

مساحت 69 مترمربع.
64- راى شــماره 4428 – 94/4/16 – ناصــر ســليمانى پور فرزند 
عيدى محمد به شناسنامه شــماره 37 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 
1199802093 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3541 

به مساحت 186/45 مترمربع.
65- راى شــماره 2760 – 94/3/31 – بهنام عاطفت دوســت فرزند 
رضا به شناسنامه شماره 544 بروجن و شماره ملى 4650509221 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3755 به مساحت 

214 مترمربع.
66- راى شماره 7113 – 94/6/30 – رحمت اله محمديان فرزند جواد 
به شناسنامه شماره 61 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199811521 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 3755 به مساحت 149/40 

مترمربع.
67- راى شــماره 2301 – 94/3/10 – رضــا محمــدى فرزند بهرام 
به شناسنامه شــماره 1442 شهرضا و شــماره ملى 1199208061 
ششدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 3761 به مساحت 

119/09 مترمربع.
68- راى شــماره 6369 – 94/6/11 – مريم دانشور فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 363 قمشــه و شماره ملى 1199269603 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 5799 كه قبال 

467/1 بوده به مساحت ششدانگ 141/25 مترمربع.
69- راى شــماره 6370 – 94/6/11 –  ســيدمجيد طيبــى فرزنــد 
ســيدمصطفى به شناسنامه شــماره 1406 شــهرضا و شماره ملى 
1199207705 سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالك 5799 كه قبال 467/1 بوده به مســاحت ششــدانگ 

141/25 مترمربع.
70- راى شــماره 6313 – 94/6/10 – منــور خادمــى فرزنــد
 فضل اله به شناسنامه شماره 56 شهرضا و شماره ملى 1198932309 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 6560 به مساحت 135/60 

مترمربع.
71- راى شــماره 6800 – 94/6/28 – حميدرضا فردوســيان فرزند 
فالمرز به شناســنامه شماره 2274 حوزه 1 شــهرى قمشه و شماره 
ملى 1199857696 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 7556 به 

مساحت 195/40 مترمربع.
72- راى شماره 4724 – 94/4/24 – مسعود زمان زاد فرزند خدابخش 
به شناســنامه شماره 257 شــهرضا و شــماره ملى 1198910437 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 7867 به مســاحت 121 

مترمربع.
73- راى شــماره 6464 – 94/6/15 – جواد پــور غالم فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 1113 شهرضا و شماره ملى 1199220035 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالكهــاى 8739 الى 8745 و 

1456باقيمانده به مساحت 33/58 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 3- اصلى موغان

74- راى شــماره 4446 – 94/4/16 – غالمرضــا بــرزوك فرزنــد 
عباســعلى بــه شناســنامه شــماره 856 شــهرضا و شــماره ملى 
1198990775 ششــدانگ يك باب مغازه با طبقه تحتانى مفروزى از 

پالك 409 به مساحت 55/50 مترمربع.
75- راى شــماره 5948 – 94/5/29 – عبدالرســول ســامع فرزنــد 
ابوالقاســم بــه شناســنامه شــماره 379 شــهرضا و شــماره ملى 
1199104760 ششــدانگ يك باب مغازه دو دهنــه و راه پله متصله 
مفروزى از پــالك 912 و 913 و 914 به مســاحت 54/14 مترمربع.
درازاءيكسهم وپنجاه وسه-دويست وپنجاهم سهم مشاع از32/5سهم 
ششدانگ كه تمامت چهارصدونودوسه هزارم آن انتقال عادى ازطرف 
زهراميربد وتمامت هفتصدونوزده هزارم سهم مشاع آن انتقال عادى 
ازطرف ورثه مرحــوم محمدرضاميربدبنامهاى ابوالقاســم وخانم 

ميربدمى باشد.
76- راى شــماره 5950 – 94/5/29 – حجت اله طيبى فرزند لطف اله 
به شناسنامه شــماره 1060 حوزه مركزى شــهرضا و شماره ملى 
1198536640 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 976 به مساحت ششدانگ 263/5 مترمربع.
77- راى شماره 5951 – 94/5/29 – مهرالسادات على عسگرى فرزند 
ابوالقاسم به شناسنامه شماره 117 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره 
ملى 1198629381 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 976 به مساحت ششدانگ 263/5 مترمربع.
78- راى شــماره 4801 – 94/4/24 – مريــم قيام فرزند حســين به 
شناسنامه شماره 55 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199364126 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 1127 به مســاحت 30 

مترمربع.
79- راى شــماره 6294 – 94/6/10 – نرگس جاورى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 139 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198498145 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1127 به 
مساحت ششــدانگ 43 مترمربع. درازاء26سهم وششصدونوزده-

هفتصدوسى دوم ســهم مشاع از2770سهم ششــدانگ انتقال عادى 
ازطرف محمدجاورى.

80- راى شــماره 6295 – 94/6/10 – مريم جــاورى فرزند محمد به 
شناسنامه شــماره 742 شهرضا و شــماره ملى 1199108391 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1127 به 
مساحت ششــدانگ 43 مترمربع. درازاء26سهم وششصدونوزده-
هفتصدوسى دوم ســهم مشاع از2770سهم ششــدانگ انتقال عادى 

ازطرف محمدجاورى. 
ادامه در صفحه 15
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81- راى شــماره 6306 – 94/6/10 – عصمت جاورى فرزند محمد 
به شناســنامه شــماره 399 حوزه 1 شــهرى قمشه و شــماره ملى 
1199312231 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از 
پالك 1127 به مساحت ششدانگ 22 مترمربع.درازاء13سهم ودويست 
وشــصت ونه-سيصدوشــصت وششم سهم مشــاع از2770سهم 

ششدانگ انتقال عادى ازطرف محمدجاورى.
82- راى شــماره 6307 – 94/6/10 – عفت جاورى فرزند محمد به 
شناســنامه شــماره 6226 حوزه 1 شهرى شــهرضا و شماره ملى 
1199897213 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى 
از پالك 1127 به مســاحت ششــدانگ 22 مترمربع. درازاء13سهم 
ودويســت وشــصت ونه-سيصدوشــصت وششم ســهم مشاع 

از2770سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف محمدجاورى. 
83- راى شماره 6308 – 94/6/10 – نصرت جاورى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 134 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199403547 
ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1127 به مساحت 26/50 
مترمربع. درازاء33ســهم وشــصت وپنج-هفتصدوسى ودوم سهم 

مشاع از2770سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف محمدجاورى. 
84- راى شــماره 3000 – 94/4/7 – زهرا كرمانى فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 428 شــهرضا و شــماره ملى 1199119131 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1246 به مســاحت 139 

مترمربع.
85- راى شــماره 7125 – 94/6/30 – حســن ســالك پــور فرزند 
محمدرضا به شناســنامه شــماره 19957 شهرضا و شــماره ملى 
1198479426 ششــدانگ يك باب خانه قديمى مخروبه مفروزى از 

پالك 1246 به مساحت 217/98 مترمربع.
86- راى شماره 13028 – 93/12/27 – شمسى انصارى پور فرزند 
يداله به شناسنامه شماره 9 حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره ملى 
1199451150 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1278 به 

مساحت 181 مترمربع.
87- راى شماره 895 – 94/2/5 – عبدالحسين صدرى فرزند صادق به 
شناسنامه شماره 343 شهرضا و شماره ملى 1198775572 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى 

از پالك 1327 به مساحت ششدانگ 304/80 مترمربع.
88- راى شــماره 897 – 94/2/5 – فاطمه صغرى رحمتى شهرضا 
فرزند سيف اله به شناســنامه شماره 677 شــهرضا و شماره ملى 
1198914637 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به استثناء 
بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1327 به مساحت ششدانگ 304/80 

مترمربع.
شماره هاى فرعى از 4 - اصلى برزوك آباد

89- راى شــماره 5855 – 94/5/29 – كــرم الــه عســگرى نــژاد 
فرزند نصرت اله به شناســنامه شــماره 24 ســميرم و شماره ملى 
1209458551 ششدانگ يك باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانى 

مفروزى از پالك 833 به مساحت 200 مترمربع.
90- راى شماره 5652 – 94/5/26 – روح اله بقائى فرزند جمشيد به 
شناسنامه شماره 151 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199824951 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1044 كه به شماره 2603 

تبديل شده و 2602 به مساحت 162/82 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

91- راى شــماره 6291– 94/6/10 – محمدرضــا ابــاذرى فرزند 
مصطفى بــه شناســنامه شــماره 6832 شــهرضا و شــماره ملى 

1199903272 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 475 به مســاحت 
ششدانگ 114/90 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 476 جمعا 

تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 475 جمعا تشكيل يك 

باب خانه را داده است.
92- راى شــماره 6292– 94/6/10 – آرزو جاورى فرزند ولى اله به 
شناسنامه و شــماره ملى 1190135027 شهرضا سه دانگ مشاع از 

ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 475 به مســاحت 
ششدانگ 114/90 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 476 جمعا 

تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 475 جمعا تشكيل يك 

باب خانه را داده است.
93- راى شماره 5811 – 94/5/28 – مريم برزوكى فرزند عبدالخليل 
به شناسنامه شماره 610 شــهرضا و شــماره ملى 1199184802 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 745 به مســاحت 77/90 

مترمربع.
شماره هاى فرعى از 23 - اصلى سود آباد

94- راى شــماره 5884 – 94/5/29 – شــهين دخــت خليــل زاده 
فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 112بروجن و شــماره ملى 
4650566071 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 50 باقيمانده 

و 850 الى852 و 1076 به مساحت 18/12 مترمربع.
95- راى شــماره 5888 – 94/5/29 – حميدرضــا افشــارى فرزند 
ابوالقاســم به شناســنامه شــماره 247 شــهرضا و شــماره ملى 
1199372072 ششــدانگ يك بــاب خانه مفروزى از پــالك 244 به 

مساحت 110/75 مترمربع.
96- راى شماره 5913 – 94/5/29 – ابراهيم افشارى فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه شــماره 1026 شهرضا و شــماره ملى 1199203912 
تمامت پنجاه و چهار حبه و چهل و دو - يك هزار و ششصد و شصت 
و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

244 به مساحت ششدانگ 167/50 مترمربع.
97- راى شــماره 5915 – 94/5/29 –  صاحب عموهادى شــهرضا 
فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 518 حوزه 1 شهرى قمشه و 
شماره ملى 1199291374 تمامت هفده حبه و يك هزار و ششصد و 
بيست وهفت- يك هزار و ششصد و شصت و نهم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 244 به مساحت ششدانگ 

167/50 مترمربع.
98- راى شــماره 7133 – 94/6/30 – ســيد محســن فاطمى فرزند 
ســيد مهدى به شناســنامه شــماره 4325 شهرضا و شــماره ملى 
1199878200 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 385 و 647 به مساحت ششدانگ 294 مترمربع.
99 - راى شــماره 7135 – 94/6/30 – الهــه جلى شــهرضا فرزند 
محمدرضا به شناســنامه شــماره 6002 حوزه 1 شهرى شهرضا و 
شماره ملى 1199894974 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 385 و 647 به مساحت ششدانگ 294 مترمربع.

100- راى شــماره 4533 – 94/4/18 – نصــرت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضابه شناســنامه شماره 755 شــهرضا و شماره ملى 
1199018341 ششــدانگ يك باب خانه و مغازه متصله مفروزى از 

پالك 428 به مساحت 417 مترمربع.
101- راى شــماره 4531 – 94/4/18 – عــزت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضا به شناســنامه شماره 504 شــهرضا و شماره ملى 
1199129127 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 429 

به مساحت 298 مترمربع.
102- راى شــماره 4532 – 94/4/18 – عــزت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضا به شناســنامه شماره 504 شــهرضا و شماره ملى 
1199129127 ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 429 به 

مساحت 52/13 مترمربع.
103- راى شــماره 4663 – 94/4/22 – محمدرضــا جانــى فرزند 
رمضانعلى به شناســنامه شــماره 764 شــهرضا و شــماره ملى 
1199233374 سى و دو حبه و ششصد و شصت و چهار - دو هزار 
و دويست و شصت و سوم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يك باب 
مغازه مفروزى از پالك 429 به مساحت ششدانگ 103/90 مترمربع.

104- راى شــماره 4664 – 94/4/22 – نصــرت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضابه شناســنامه شماره 755 شــهرضا و شماره ملى 
1199018341 سى و نه حبه و يكهزار و پانصد و نود و نه - دو هزار 
و دويست و شصت و سوم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يك باب 
مغازه مفروزى از پالك 429 به مساحت ششدانگ 103/90 مترمربع.

105- راى شــماره 2291 – 94/3/9 – محمدرضا گلى اميرى فرزند 
حسين به شناسنامه شماره 172 شهرضا و شماره ملى 1199150177 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 779 به مســاحت 

262/60 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

106- راى شــماره 6562 – 94/6/16 – مهين پورغالم فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 شــهرى بويراحمد و شماره ملى 

4231633101 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 121 به مســاحت 
ششــدانگ 93/85 مترمربع كه به انضمام ششــدانگ پالك 2184 و 

قسمتى از پالك 126 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 126 به مساحت ششدانگ 
34/28 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 2184 و قسمتى از پالك 

121 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
107- راى شــماره 6563 – 94/6/16 –  غالمرضــا شــفيعى فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 

1199597661 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 121 به مســاحت 
ششــدانگ 93/85 مترمربع كه به انضمام ششدانگ از پالك 2184 و 

قسمتى از پالك 126 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 126 به مساحت ششدانگ 
34/28 مترمربع كه به انضمام ششــدانگ از پالك 2184 و قسمتى از 

پالك 121 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است.
108- راى شــماره 5903 – 94/5/29 – حميدرضا سبزوارى فرزند 
نبى اله به شناسنامه شماره 1248 قمشه و شماره ملى1199320722 
تمامت 23 ســهم مشــاع از 145/33 سهم ششــدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 1188 به مساحت ششدانگ 145/25 مترمربع.
109- راى شماره 5904 – 94/5/29 – مجيد صالحپور شهرضا فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 931 شهرضا و شماره ملى 1199275281 
تمامت 47/40 سهم مشاع از 145/33 ســهم ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 1188 به مساحت ششدانگ 145/25 مترمربع.
94 – افســانه فردوســيان  /5 110- راى شــماره 5907 – 29/
فرزند فالمرز به شناســنامه شــماره 923 شهرضا و شــماره ملى 
1199217931 تمامت74/93 سهم مشاع از 145/33 سهم ششدانگ 
يك باب مغازه مفروزى از پالك 1188 به مساحت ششدانگ 145/25 

مترمربع.
شماره هاى فرعى از 33 - اصلى مهر قويه

111- راى شــماره 5795 – 94/5/28 – محمدرضا آقاســى فرزند 
رحمت اله به شناسنامه شــماره 240 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199384046 ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 16 و 17 به 

مساحت 106 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد

112- راى شماره 5668 – 94/5/26 – امراهللا اميرحاجى ونكى فرزند 
نصرت به شناسنامه شماره 584 حوزه يك روستايى گندمان و شماره 
ملى 6299571616 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

10 به مساحت 171 مترمربع.
113- راى شــماره 5791 – 94/5/28 – كشــور على عسگرى فرزند 
نعمت اله به شناسنامه شماره 3 حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره 
ملى 1199545899 ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 12 به 

مساحت 202 مترمربع.
114- راى شماره 5845 – 94/5/28 – جنت ضيائى فرزند غالمحسين 
به شناسنامه شماره 800 شــهرضا و شــماره ملى 1198842296 
ششــدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 22 به مساحت 

145/85 مترمربع.
مرتضــى   -94 /06 شــماره10-6316/ راى   -115
خيرمندفرزندمحمدعلى به شناســنامه شماره50شهرضاوشــماره 
ملى1199226238تمامت1/5دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب خانه 

دوطبقه مفروزى ازپالك25به مساحت ششدانگ142مترمربع.
116- راى شماره6317-94/06/10- زينب حميديافرزندعبدالجواد 
بــه شناســنامه شماره2119حوزه1شــهرى قمشــه وشــماره 
ملى1199856142تمامت1/5دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب خانه 

دوطبقه مفروزى ازپالك25به مساحت ششدانگ142مترمربع.
117- راى شماره6318-94/06/10- مصطفى خيرمندفرزندمحمدعلى 
به شناسنامه شماره297شهرضاوشماره ملى1199289175سه دانگ 
مشاع ازششدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك25به مساحت 

ششدانگ142مترمربع.
118- راى شماره 7211 – 94/6/31 – اكبر صيادى فرزند گنجعلى به 
شناسنامه شماره 58 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199766550 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 63 

و 954 و 956 به مساحت ششدانگ 289/75 مترمربع.
119- راى شــماره 7212 – 94/6/31 – صديقــه دوالــى شــهرضا 
فرزند عباســعلى به شناسنامه شماره 475 شــهرضا و شماره ملى 
1199091154 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالك 63 و 954 و 956 به مســاحت ششــدانگ 289/75 

مترمربع.

120-  راى شماره 4763 – 94/4/24 – اسماعيل سعيد فرزند رضا به 
شناسنامه شماره 701 شهرضا و شماره ملى 1199043494 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 99 باقيمانده و 

1379 به مساحت ششدانگ 122 مترمربع.
121- راى شماره 4764 – 94/4/24 – شهرزاد رزمجو فرزند پرويز 
به شناسنامه شماره 603 شهرضا و شماره ملى 1199184731 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 99 باقيمانده 

و 1379 به مساحت ششدانگ 122 مترمربع.
122- راى شــماره 4793 – 94/4/24 – عبدالرســول بزمــى فرزند 
محمدعلى بــه شناســنامه شــماره 383 شــهرضا و شــماره ملى 
1199074926 ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفــروزى از پالك 

1201به مساحت 299/80 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68  - اصلى سيدآباد

94 - محمدعلــى غضنفــرى  /6 123- راى شــماره 6785 -28/
فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره 6240 شــهرضا و

شــماره ملى 1199897353 يــك و نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يك بــاب خانه دو طبقــه به مســاحت ششــدانگ 131/20 مترمربع.
درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع از84حبه هفتدانگ
 انتقال عادى مع الواســطه ازطرف سيداسماعيل مدنى فرزندمرحوم 

سيداسماعيل.
124- راى شــماره 6786 – 94/6/28 – مــژگان اســحاقى فرزنــد 
احمدرضا به شناسنامه و شماره ملى 1190090546 شهرضا يك و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به مساحت ششدانگ 
131/20 مترمربع. درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع 
از84حبه هفتدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيداسماعيل مدنى 

فرزندمرحوم سيداسماعيل.
125- راى شــماره 6787 – 94/6/28 – مهرداد يوسفى فرزند امراله 
به شناسنامه و شماره ملى 1190922746 شــهرضا يك و نيم دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به مســاحت ششــدانگ 
131/20 مترمربع. درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع 
از84حبه هفتدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيداسماعيل مدنى 

فرزندمرحوم سيداسماعيل.
126- راى شماره 6788 – 94/6/28 – شــيرين عسگرپور شهرضا 
فرزند احمد به شناسنامه و شماره ملى 1190140691 شهرضا يك و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به مساحت ششدانگ 
131/20 مترمربع. درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع 
از84حبه هفتدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيداسماعيل مدنى 

فرزندمرحوم سيداسماعيل. 
شماره هاى مفروزى از 71 - اصلى مزرعه طيب

127- راى شــماره 4430 – 94/4/16 – عبدالرســول بزمــى فرزند 
محمدعلى بــه شناســنامه شــماره 383 شــهرضا و شــماره ملى 
1199074926 ششــدانگ يك باب كارگاه تيرچه بلوكى با استخر و 

ساختمانها و متعلقات موجود در آن به مساحت 1841/69 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

128- راى شماره 2126 – 94/3/5 – نيازعلى سالخورده فرزند على 
به شناسنامه شماره 10 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 5129842030 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك هاى 13 و 14 و 90 و 91 به 

مساحت 249/75 مترمربع.
129- راى شماره 1710 – 94/2/23 – چنگيز نصيرى فرزند كرم به 
شناسنامه شماره 1861 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 1209539969 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقــه مفروزى از پالك 71 به مســاحت 

251/45 مترمربع.
130- راى شــماره 5857 – 94/5/29 – ولى الــه بهرامى قصرچمى 
فرزند حسينقلى به شناسنامه شماره 618 حوزه مركزى شهرضا و 
شماره ملى 1198617160 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 

از پالك 208 به مساحت 197/40 مترمربع.
131- راى شــماره 5836 – 94/5/28 – اســماعيل محمدپور فرزند 
جهانشير به شناســنامه شماره 645 حوزه 2 ســميرم و شماره ملى 
1209469170 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 263 

به مساحت 169/50 مترمربع.
132- راى شــماره 7500 – 94/7/14 – ســيدعين اله قريشى فرزند 
سيدهادى به شناسنامه شماره 1959 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 
1209540940 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 494 

به مساحت 131/20 مترمربع.
133- راى شماره 12609 – 93/12/17 – محمد محمودى فرزند الياس 
به شناسنامه شماره 62 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 1209814501 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 495 به مســاحت 

200/29 مترمربع.
134- راى شماره 9904 – 93/10/20 – ابراهيم پارسايى فرزند جواد 
به شناسنامه شماره 19662 شــهرضا و شماره ملى 1198476524 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 510 به 

مساحت ششدانگ 27/25 مترمربع.
135- راى شماره 9907 – 93/10/20 – زهره گالبى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 803 شهرضاو شماره ملى 1199132111 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 510 به مساحت 

ششدانگ 27/25 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

136- راى شــماره 6397 – 94/6/12 – رســول خــوش نظر فرزند 
عطااله به شناسنامه شماره 55 شهرضا و شماره ملى 1199814156 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 278 به مساحت 151/53 

مترمربع.
137- راى شماره 2684 – 94/3/30 – محمد حسين انصارى فرزند 
على به شناسنامه شماره 248 حوزه مركزى شهرضا و شماره ملى 
1198635304 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 320 

به مساحت 197/65 مترمربع.
بند ب)

شماره فرعى از 2- اصلى فضل آباد
138- راى شماره 1358 – 94/2/15 و راى اصالحى 7854 – 94/7/28 
–  الهام طاهر فرزند ناصر به شناســنامه شــماره 7788 شهرضا و 
شماره ملى 1199912832 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 769 به مســاحت ششــدانگ 215/06 مترمربع.كه 
درراى وآگهى اوليه مالكيت متقاضى اشتباها1/5دانگ قيدگرديده اينك 

تجديدآگهى مى گردد.
شماره فرعى از 23 - اصلى سود آباد

139- راى شماره8520- 93/09/12 و راى اصالحى 8017– 94/8/4 
- حسن كاظمى فرزند مانده على به شناسنامه شماره 268شهرضا و 
شماره  ملى1198972017چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك بابخانه 
مفروزى ازپالك385 و 647 به مساحت ششدانگ 321/05 مترمربع. 
كه درراى وآگهى اوليه شماره پالك مفروزى اشتباهافقط385فرعى 

قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
140- راى شماره 8521 – 93/9/12 و راى اصالحى 8016– 94/8/4 – 
زهرا سودائى فرزند حسين به شناسنامه شماره 515 حوزه 6 شهرضا 
و شماره ملى 1199346284دو دانگ مشــاع از ششدانگ يكبابخانه 
مفروزى ازپالك 385 و 647 به مساحت ششدانگ 321/05 مترمربع.
كه درراى وآگهى اوليه شماره پالك مفروزى اشتباهافقط385فرعى 

قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
شماره فرعى از 58 - اصلى جعفرآباد

141- راى شماره 2146 – 94/3/5 و راى اصالحى 7799 – 94/7/26 
–  عباس انصــارى پور جرم افشــادى فرزند محمود به شناســنامه 
شماره 261 حوزه 8  تهران و شــماره ملى 0068814641 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 85 به مساحت 
ششدانگ 261/84 مترمربع.درازاء2/1حبه مشاع از72حبه ششدانگ 
انتقال عادى مع الواسطه ازطرف خليل،رحمت اله،مسيح اله واشرف 
آغاهمگى ميربدبه قانون ارث،كه درراى وآگهى اوليه پالك مفروزى 

اشتباها86قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
142- راى شماره 2147 – 94/3/5 و راى اصالحى 7800– 94/7/26 
– ناهيد انصارى فرزند احمد به شناســنامه شــماره 672 شــهرضا 
و شــماره ملى 1199251798 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 85 به مساحت ششــدانگ 261/84 مترمربع.
درازاء2/1حبه مشــاع از72حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه 
ازطرف خليل،رحمت اله،مسيح اله واشرف آغاهمگى ميربدبه قانون 
ارث،كه درراى وآگهى اوليه پالك مفروزى اشتباها86قيدگرديده اينك 

تجديدآگهى مى گردد. 
شماره فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

اصالحــى  93وراى  /12 شــماره24-12922/ راى    -143
شــماره8189-94/08/12- ماشــاءاله قاســمى موســى آبــادى 
فرزندرمضانعلى به شناســنامه شماره9ســميرم ســفلى وشماره 
ملى5129871847ششــدانگ يكباب خانه مفــروزى ازپالك277به 
مســاحت168/50مترمربع.كه درراى وآگهــى اوليــه پــالك اصلى 

اشتباها2- اصلى قيدگرديده اينك تجديداگهى مى گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/08/23 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/09/08   
م الف 467 ســيدمهدى ميرمحمدى  رئيس اداره ثبت اســناد وامالك 

شهرضا
مفاد آراء

8/508 شــماره صــادره: 128670 /1394/04 برابــر راى شــماره 
139460302033000463- 94/07/25 هيــات قانــون تعيين تكليف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك نطنز تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاى رضا 
فالح به شماره شناســنامه 1 كد ملى 1239777248  فرزند محمد در 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 578/40 متر مربع و به شماره پالك 
118 فرعى از 215- اصلى واقــع در الدريجه جزء بخش 11 ثبت نطنز  
خريدارى از مالك رسمى آقاى حســين مقيمى گل ملى محرز گرديده 
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى ميشود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد بديهى اســت در صورت انقضا 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.م/الف: 243 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/08/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/09/08

عباسعلى عمرانى رييس ثبت اسناد و امالك نطنز 
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه سندمالكيت 47401/5 ســهم مشاع از 5 / 116938 سهم 
ششدانگ پالك ثبتي شــماره 510 فرعي از100 اصلي واقع دربخش 
يك ثبتي شــهرضاذيل ثبت 78064 درضفحــه 197 دفترامالك جلد 
460 به نام ناهيدباقري ثبت وسندصادرشــده اســت تحت شــماره 
چاپي مسلسل 0239858 ثبت وصادروتســليم گرديده است ، سپس 
بالواسطه/ مع الواسطه به موجب سندانتقال شــماره 2252 مورخه
11 / 11 / 89 دفترخانه شماره 303 شهرضا تمامت 75 / 23700 سهم 
آن به آقايان محمدحسن خاكسار و حيدر نورا به ترتيب 13166 سهم  
و 75 /10534 سهم مشاع  انتقال يافته ومابقي آن بموجب نامه شماره

 87 /20 مورخــه 15 /10/ 84 اجــراي احــكام حقوقي شــهرضامنع 
نقل وانتقال گرديده اســت ســپس نامبرده باارائه درخواســت كتبي 
بــه شــماره وارده : 8939 به انضمــام دو برگ استشــهادمحلي كه 
امضاءشهودآن ذيل شماره 2404 مورخ 30 /6 /94 به گواهي دفترخانه 
347 شهرضارسيده اســت مدعي است كه ســند مالكيت آن به علت 
جابجايي مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت 
ملك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي ماده 
120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه كسي 
مدعي انجام معامله نســبت به ملك مرقوم ياوجودســندمالكيت نزد 
خود مي باشدازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره 
تسليم ورســيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سندمالكيت به 
ارائه كننده سندمستردگردد بديهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسيديادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسندمعامله ارائه نشود 
اقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد.  محمدحسن 

صمصامي مسئول دفترامالك شهرضا
ابالغ 

9/154 شــماره:72696 خواهان: على صفدريان به نشــانى اصفهان 
- انتهاى خيابان عالمه امينى - تلفــن:09133647805 خوانده: دفتر 
مهندسى نگين به نشــانى سپاهان شــهر - بلوار غدير - تعاون 2 - خ 
ماه شرقى - ك.رسالت - بن.بست سحر - پ49 آقاى حامد محمدى و 
ربابه ابراهيمى و خانمها سحر و مهتاب محمدى تلفن:09131094713 
خواســته دعوى: بازگشــت به كار/حقوق و مزايا / عيدى و پاداش / 
حقوق مرخصى / سنوات خدمت / حق بيمه / ساير محل و وقت حضور: 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان به نشانى دروازه 
شيراز - خيابان هزارجريب - خيابان كارگر شعبه 8 هيات تشخيص 
ســاعت:08:30 روز 1394/10/21 تذكــر: خوانده مى بايســت اصل 
كارت شناسايى و روزنامه رســمى را همراه خود داشته باشد. - اگر 
نماينده طرفين در جلسه شركت نمايند همراه داشتن معرفى نامه كتبى 
تام االختيار و كارت شناسايى معتبر الزامى است. - خواهشمند است 
كليه مدارك مورد استناد خود را براى طرح در جلسه هيات تشخيص 
همراه داشته باشيد. م الف:24634 شعبه 8 هيئت تشخيص اداره كار 

و رفاه استان اصفهان 



امام على عليه السالم :
بهتريــن كســى كه بــا او مشــورت كنى كســى 
اســت كه صاحــب عقــل و علــم و تجربــه ها و 

دورانديشى باشد.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــرم، گ  150 پرتقـال:آرد  و  بهارنارنـج  كيـك  الزم  مـواد 
ــق چايخورى، آب پرتقال1 پيمانه، ــكر150 گرم،بيكينگ پودر 2 قاش ش

ــت ليمو رنده شده1  ــق چايخورى.پوس ــده2 قاش پوست پرتقال رنده ش

ــق چايخورى،عرق بهارنارنج4 /1 پيمانه،وانيل2 /1 قاشق چايخورى، قاش
تخم مرغ6 عدد،كره100 گرم.

ــكنيد، زرده و  طرز تهيه كيك بهارنارنـج و پرتقال :تخم مرغ ها را بش
سفيده آنها را جدا كنيد و هر كدام را در كاسه اى بريزيد. 

ــكر اضافه كنيد و مخلوط را با همزن بزنيد تا كرم  ــه ى زرده ها، ش به كاس
ــود.حاال وانيل و بيكينگ پودر را به زرده ها افزوده و هم ــدار ش رنگ و كش

 بزنيد. 
در آخر كره را حرارت دهيد تا آب شود، سپس به زرده  ها اضافه كرده و همه 
مواد را با هم مخلوط كنيد.سفيده را هم با همزن برقى هم بزنيد تا خوب پف 
كند. وقتي سفيده ها خوب پف دار و سفيدرنگ شدند مخلوط زرده را به آن 
اضافه كرده و با ليسك مخلوط كنيد.حاال نوبت اضافه كردن مايعات است. 
آنها را كه به مواد كيك اضافه كرديد، پوست ليمو و پرتقال رنده شده را هم 

به مواد بيفزاييد و خوب هم بزنيد. 
فر را با درجه 175 درجه سانتي گراد گرم كنيد، سپس آرد را كم كم به مايه 
كيك اضافه كنيد و با ليسك مخلوط كنيد.قالب را چرب كرده و كمي آرد 
به ته و ديواره هاى آن بپاشيد تا كيك به قالب نچسبد. مايه كيك را در قالب 
ريخته و در فر بگذاريد. بعد از نيم ساعت يا 45 دقيقه كه كيك پخت و رويه 
ــد، قالب را بيرون آوريد تا از حرارت بيفتد،  سپس آن را  آن طاليى رنگ ش

در ظرفى گذاشته ، سرو كنيد.

ــى تمام كشورها هستند كه  هداياى سياسى از اتفاقات جالب تاريخ سياس
هميشه حاشيه هاى جالبى با خود به همراه داشته اند. 

ــى  ــوند و حامل يك پيام سياس ــمندانه انتخاب مى ش هديه هايى كه هوش
خاص هستند. 

هديه «والديمير پوتين» به رهبر انقالب شايد از آخرين و جالب ترين اين 
هديه ها باشد كه بازتاب هاى عمده اى به همراه داشته است.  

به بهانه اين هديه، به سراغ ديگر هداياى سياسى جالب و مهم ايران و جهان 
مى رويم.

هديه علماى يهود ضدصهيونيست به رهبرى
لوح سنگى طالكوب با كتيبه هاى فارسى، عبرى و انگليسى، يكى از اشيائى 
است كه علماى يهود ضد صهيونيست در سال 1379 به رهبر انقالب هديه 

كردند. 
ــما را بركت داده و  ــده است: «پروردگار ش روى اين لوح سنگى نوشته ش
ــما شفقت فرمايد.  ــما تابانده و بر ش محافظت فرمايد نور جاللش را بر ش
ــما برطرف گردانيده و به شما سالمتى عنايت  پروردگارخشم خود را از ش
فرمايد». اين هديه از طرف رهبرى به موزه آستان قدس رضوى اهدا شده 

است.

هداياى لبنانى ها به رهبر ايران
يكى ديگر از اين هديه ها قاب يادبود حزب اهللا لبنان به رهبرى است. در اين 
قاب كه از جنس آركوپال است، كشتى در دريا با طرح حزب اهللا و به رنگ زرد 
تصويرگرى شده كه روى بادبان سبزرنگ آن نوشته شده است: «إن السيد 

على خامنه اى هو اصل القياده امام الخمينى» به اين معنى كه: «همانا سيد 
على خامنه اى ادامه رهبرى امام خمينى است».

ــود بيعت با  ــوح) يادب ــان (ل ــران، نش ــه رهبر اي ــر لبنانى ها ب ــه ديگ هدي
مقام معظم رهبرى با عنوان «بايعناك» بوده كه اهدايى جمعى از آزادگان 

لبنان در سال 1378 شمسى است.
ــت، با  ــون همراه اس ــاى زيت ــته برگ ه ــا نقش برجس ــوح كه ب  در اين ل
ــده ــت ش ــاء و األرواح»كتاب ــاك بالدم ــارت «بايعن ــت عب ــى درش خط

 است.
ــرى هديه   ــم معظم رهب ــام معظ ــرى هم به مق ــاى ديگ ــا هداي  لبنانى ه
ــوى نگهدارى  ــتان قدس رض ــه هم اكنون تمام آنها در موزه آس داده  اند ك

مى شوند.

هديه رهبرى به مشاور اردوغان
ــفر اردوغان رييس جمهور تركيه به ايران هم هديه اى توسط  در حاشيه س

رهبرى به يكى از تيم همراه او داده مى شود. 
ــدت تحت تاثير فضاى معنوى ديدار با  ــاوران اردوغان كه به ش يكى از مش
ــد به عنوان تبرك  ــرار مى گيرد، از رهبرى مى خواه رهبر معظم انقالب ق

هديه اى دريافت نمايند.
ــرادران اهل  ــان كه از ب ــاور اردوغ ــدد مهر نماز به مش  رهبرى نيز يك ع
ــه پس  ــد تركي ــام ارش ــن مق ــه اي ــى دهند ك ــه م ــوده،  هدي ــنت ب س
ــه همراه وى  ــن هديه ب ــت مى كند اي ــده وصي ــت مهر تبرك ش از درياف
ــى برخوردار ــود تا از رحمت و مغفرت اله ــته ش ــفر آخرتش گذاش در س

 شود.

سوغات الريجانى براى فرنگى ها
ــالمى از آن دسته سياسيونى  «على الريجانى» رييس مجلس شوراى اس
است كه هميشه طرف سياسى مقابل خود را با هديه هاى فرهنگى غافلگير 

مى كند.
 شهريورماه همين امسال بود كه در ديدار با «برونس دسوزا» يك طاقه ترمه 

به اين رييس مجلس اعيان انگليس هديه داد.
الريجانى پيش از اين هم از صنايع دستى كشور براى هديه دادن استفاده 
ــك ترمه هديه  ــم به او ي ــس مجلس ژاپن ه ــدار با ريي ــود و در دي كرده ب

مى دهد. 
ــوريه و لبنان  ــفر دوره اى به عراق، س ــته هم در س ــال گذش همچنين س

ــه كرد.به نظر ــى هدي ــوى نقاش ــك تابل ــالل طالبانى» ي ــر «ج به همس
ــيت ويژه اى در انتخاب هداياى سياسى خود  ــد الريجانى حساس  مى رس

دارد.
اسلحه اى كه سيد حسن نصراهللا به احمدى نژاد هديه داد

ــالمى ردوبدل  ــى مهمى كه در تاريخ انقالب اس از ديگر هديه هاى سياس
ــزب اهللا لبنان ياد  ــن نصراهللا» رهبر ح ــده مى توان به هديه «سيدحس ش

كرد.
ــال 1389 در بيروت    در ديدارى كه بين او و «محمود احمدى نژاد» در س
ــتراتژيك از رهبر حزب اهللا لبنان  ــژاد هديه اى اس صورت گرفت، احمدى ن

دريافت كرد.
ــلحه)  ــگزارى از احمدى نژاد، تفنگ (اس  نصراهللا در اين ديدار براى سپاس
ــالمى آن را در جنگ  ــت اس ــت را كه مقاوم ــان صهيونيس يكى از نظامي
ــه وى هديه ــه بود، ب ــت گرفت ــه روزه) به غنيم ــى و س ــه (جنگ س ژوئي

 كرد.

هديه روحانى به رييس جمهور تركمنستان
ــتان سفر  ــته به تركمنس ــال گذش ــفندماه س ــن روحانى» كه اس «حس
ــاالن اقتصادى  ــترك بازرگانان و فع ــت مش ــيه نشس كرده بود، در حاش
ــركت  ــد ش ــوس VIP تولي ــتگاه اتوب ــك دس ــتان ي ــران و تركمنس اي
ــران به  ــالمى اي ــت جمهورى اس ــوان نماد صنع ــه عن ــان را ب عقاب افش
ــدا ــتان اه ــورى تركمنس ــس  جمه ــداف - ريي ــردى محم ــى ب قربانقل

 كرد.

ــات ملى احتراق آمريكا است كه  بزرگ ترين و پرانرژى ترين ليزر دنيا، تاسيس
در ليورمور ايالت كاليفرنيا قرار گرفته است. اين تاسيسات كه مساحت آن  به 
بزرگى سه زمين فوتبال است، ارتفاعى به اندازه يك ساختمان 10 طبقه دارد و

ــد. چنين جريانى مى تواند دماى  2 ميليون ژول انرژى فرابنفش توليد مى كن
ــود، به بيش از 100 ميليون درجه  هدفى را كه ليزر بر روى آن متمركز مى ش
ــار آن را به بيش از 100 ميليارد برابر فشار جو زمين برساند.  سانتيگراد و فش
ــتارگان و سيارات گازى  ــت كه در هسته س اين وضعيت مشابه شرايطى اس

عظيم وجود دارد.
ــات ملى  ــه 192 پرتو منفردى كه ليزر تاسيس سـودمندى علمى: زمانى ك
ــاى دوتريوم (  ــكل از اتم ه ــكيل مى دهند، بر روى هدفى متش احتراق را تش
ــدروژن با دو نوترون ) همگرا  اتم هيدروژن با يك نوترون ) و تريتيوم ( اتم هي
ــود و يك انفجار انرژى به وجود مى آ ورد.  ــته اتم ها ذوب مى ش مى شوند؛ هس
دانشمندان تاسيسات ملى احتراق تالش مى كنند تا با اصالح اين فرايند، براى 
نخستين بار، انرژى خالص را از واكنش گداخت هسته اى به دست آورند. آنها 
همچنين از تحقيقات شان استفاده مى كنند تا آن چه را با گذشت زمان براى 
سالح هاى هسته اى اتفاق مى افتد مطالعه كنند. اين مساله يك سوال حياتى 
در خصوص امنيت و قابليت اعتماد زرادخانه هاى سالح هاى هسته اى آمريكا 
به شمار مى رود.در نهايت، به دليل اينكه وضعيت ايجاد شده براى هدف ليزر 
تقليدى از وضيعت هسته ستارگان پرجرم است؛ دانشمندان اميدوارند كه اين 
آزمايش ها به آنها كمك كند تا دريابند چطور گداخت هسته اى، منجر به توليد 

برخى از عناصر اتمى سنگين مانند طال و اورانيوم مى شود.
ــد، داده هاى  ــته اى در يك منطقه باش ــالح هس ــازى س اگر قرار بر ذخيره س
ــات ملى احتراق مى تواند به تعيين ميزان امنيت چنين انبار مهماتى  تاسيس
ــش مى گويند كه  ــداران اين آزماي ــرف ديگر، برخى از طرف كمك كند. از ط
تاسيسات ملى احتراق مى تواند به توليد انرژى از گداخت هسته اى كمك كند؛ 
ــته اى به احتمال زياد بر پايه ليزرهاى عظيم  اگرچه يك نيروگاه گداخت هس

كار نخواهد كرد.

ــالمى» در دو دفتر جداگانه  ــر و معمارى اس كتاب «مبانى عرفانى هن
ــهود) و (كيمياى خيال) نوشته دكتر حسن  (وحدت وجود و وحدت ش

بلخارى قهى به چاپ سوم رسيد.
ــالمى» در دو دفتر جداگانه (وحدت  «مبانى عرفانى هنر و معمارى اس
ــد به نگارش  ــال) در يك مجل ــهود) و (كيمياى خي وجود و وحدت ش

درآمده است.
ــدت وجود و  ــن اصل وح ــى و تبيي ــن مجموعه به بررس ــر اول اي  دفت

وحدت شهود در اديان وحكم مى پردازد. 
اين بحث تا آنجاست كه به اصل تجلى، يعنى سريان نور وجود در مراتب 
حضور و ظهور رسد و از تجلى به مراتب و از مراتب به خيال و از خيال به 
ــالمى و از آن به رمز گشايى عالمى كه اين  تصوير آن در گستره هنر اس

هنر راوى آن است.
ــر مصاديق ــق اين مبانى ب ــى و دفتر دوم، تطبي ــرح مبان  دفتر اول، ش

 است.
ــلمان در وصف و ذكر عالم خيال و  ــرح آراى حكيمان مس  دفتر دوم ش
سپس جلوه هاى نور و قدر در هنر اسالمى است.كتاب «مبانى عرفانى 
هنر و معمارى اسالمى» در 10 فصل نوشته شده كه از فصل اول تا پايان 
ــم در دفتر دوم  ــم در دفتر اول و از ابتداى فصل هفتم تا ده فصل شش

آورده شده است.
ــدت وجود  ــات»، «وح ــامل «كلي ــه ترتيب ش ــم ب ــل اول تا شش  فص
ــرب»،  ــفه غ ــت و فلس ــود در حكم ــدت وج ــزم»، «وح در هندويي
«وحدت وجود در حكمت و عرفان اسالمى»، «وحدت شهود»و «تجلى»

 است.
ــفى  ــى پيرامون نظريات فلس ــاى «درس گفتارهاي ــون كتاب ه تاكن

ــگ» (مجموعه  ــالمى»، «اورن ــر در تمدن اس ــت هن هنر»، «سرگذش
ــفه هنر» از ــنايى با فلس ــرى هنر) و «آش ــون مبانى نظ مقاالت پيرام

 دكتر حسن بلخارى، در سوره مهر منتشر شده است.

كيك بهارنارنج و پرتقال

عجيب ترين پروژه هاى علمى جهان !
مبانى عرفانى هنر و معمارى اسالمىتاسيسات ملى احتراق

خانه دارى

كاهوى تازه را درست قبل از سرو آماده كنيد. كاهوى تازه مى تواند با رنگ و طراوت 
خاصى كه دارد طعم لذت بخش خوبى داشته باشد. يك نكته ى ضعيفى كه ممكن 
ــت برگ هاى كاهو را  است شما نتوانيد پيش بينى كنيد اين است كه ممكن اس
پوششى از ماسه و سنگ ريزه در بر گرفته باشد كه شما بايد قبل از برش زدن در 

هنگام شستشو به اين مساله توجه كنيد تا بتوانيد يك ساالد لذيذ تهيه كنيد.
   دستورالعمل شستشوى كاهو

1- برگ هاى كاهو را از يكديگر جدا كنيد. هر دو تا برگ به راحتى از قسمت سر جدا 
مى شود. هر برگى را كه جدا كرده ايد در داخل صافى بگذاريد.

ــش آلودگى از باكترى ها  ــراى رفع گل و الى و كاه  2- در ابتدا يك بار كاهو را ب
بشوييد.

 3- سپس 1 فنجان سركه سفيد را با 2 فنجان آب سرد در يك كاسه بزرگ تركيب 
كنيد. اجازه دهيد كاهو به مدت 10 دقيقه در محلول سركه خيس بخورد و سپس 

به آرامى آنها را به صافى منتقل كنيد.
ــتيكى محفوظ از هوا،  ــك شده را در كيسه هاى پالس كاهوى شسته شده و خش

بسته بندى كرده و در يخچال به مدت يك هفته نگهدارى كنيد.
ــوييد. آنها را مرتبا تكان دهيد و آب را با فشار  4- برگ هاى كاهو را با آب سرد بش
ــپرى كنيد. برگ ها را درون صافى خوب تكان دهيد تا آب اضافى  بر روى آنها اس

آنها خارج شود.
 5- دو اليه حوله ى كاغذى روى ميز آشپزخانه پهن كنيد. اكنون برگ هاى كاهو 

را به حوله ى كاغذى منتقل كنيد. آنها را به صورت اليه هاى جداگانه قرار دهيد.
روى برگ ها را نيز با حوله ى كاغذى ديگرى بپوشانيد تا به آرامى آب آنها گرفته و 

تا جايى كه ممكن است خشك شوند.
 6- حاال برگ هاى شسته شده و خشك شده ى كاهو را با قيچى آشپزخانه ببريد. 
ــده را ببريد و دور بريزيد. برگ هاى باقيمانده را برش هاى  قسمت هاى قهوه اى ش

كوچك زده و درون ظرف مورد نظر بريزيد و ساالدتان را درست كنيد.

شستشو و نگهدارى بهينه ى كاهو

جـالب تـرين هديـه هـاى سـيـاســى( 1 )
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