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ابعاد تـازه اربعـين دركـالم 
غالمعلى حداد عادل

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: شيعيان 
ــال با راهپيمايى اربعين يك رزمايش  امس
معنوى حسينى برگزار كردند و بدون اغراق 
بزرگ ترين اجتماع بشرى روى زمين به نام 
ــد. آم ــود  ــه وج ب ــين(ع)  ــام حس ام

 غالمعلى حدادعادل نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراى اسالمى و رييس فرهنگستان 

ــبت دهم  ــى كه به مناس زبان و ادب فارس
ــهادت آيت اهللا مدرس و «روز  آذر سالروز ش
مجلس» سخنران پيش از خطبه هاى نماز 

ــران بود،  ــى جمعه ته ــادى - سياس عب
گفت: تمايل دارم قبل از ورود به بحث 

ــهيد مدرس به مساله  شخصيت ش
اربعين بپردازم، چراكه در  ...

ابعاد تـازه اربعـين دركـالم 

ــبت دهم  ــى كه به مناس زبان و ادب فارس
ــهادت آيت اهللا مدرس و «روز  آذر سالروز ش
مجلس» سخنران پيش از خطبه هاى نماز 

ــران بود،  ــى جمعه ته ــادى - سياس عب
گفت: تمايل دارم قبل از ورود به بحث 

ــهيد مدرس به مساله  شخصيت ش
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كارشناس فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن اگر دوست 
دارد دوباره به فينال ليگ قهرمانان آسيا صعود كند، 

به نظر من با اين بازيكنان ...

نماينده كشورمان در سازمان ملل از قصد جمهورى 
اسالمى ايران در ارائه قطعنامه جديدى براى مقابله با 

افراط گرايى به مجمع عمومى اين سازمان ...

ــه ماجراى  ــت ك ــتار معتقد اس ــركل خانه پرس دبي
ــفارش سهامداران  تربيت پرستار بيمارستانى به س

بيمارستان هاى خصوصى شكل ...

ذوب آهن با اين تيم
فيناليست آسيا نمى شود

قطعنامه ضد تروريسم ايران 
در راه سازمان ملل

ردپاى سهامداران خصوصى 
در تربيت پرستار بيمارستانى

مدير كل ميراث فرهنگى استان:

سند هتل سازى در اصفهـان، در حال تنظيم است
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ــيون ويژه حمايت از توليد ملى با تاكيد  رييس كميس
بر ضرورت تحقق اقتصادمقاومتى براى بهبود وضعيت 
كشور،گفت:اجراى صحيح برجام،لغو برخى از تحريم ها 
ــق اقتصادمقاومتى  ــق برخى ديگر از تحق و حتى تعلي
ــد برضرورت  ــا فوالدگر با تاكي ــد. حميدرض نمى كاه
ــاتحريم،گفت:اقتصاد  ــاد مقاومتى در پس تحقق اقتص
ــراى ايران  ــگى ب ــى به عنوان ضرورتى هميش مقاومت
ــرض تحوالت  ــواره در مع ــورى كه هم به عنوان كش
ــى و  ــى خارج ــى،اجتماعى،اقتصادى و فرهنگ سياس
ــد.نماينده مردم اصفهان  داخلى است بايد مدنظرباش
درمجلس شوراى اسالمى، با بيان اينكه موضوع اقتصاد 
ــط مقام معظم رهبرى وارد  ــال89 توس مقاومتى ازس
ــد و همان گونه كه  ادبيات اقتصادى سياسى كشور ش
خود ايشان تاكيد كرده اند،اختصاص به كشور ما ندارد، 
ــياى جنوب شرقى افزود: پس از حوادث اقتصادى آس

ــعه و  ــور درحال توس ــال قبل) دركش  (حدود 20 س
ــورهاى توسعه  حوادث اقتصادى اروپا و آمريكا  دركش
ــوان تاب آورى  ــث اقتصادمقاومتى تحت عن يافته،بح
ــورها در برابر تكانه هاى  (Resiliance) اقتصاد كش
ــرح و دراجالس داووس  خارجى،به صورت جدى مط

2010، موضوع اصلى بحث...

ــب  ــيما ش ــبكه دو س ــرى ش ــژه خب ــوى وي ــه گفتگ برنام
ــركت هاى هواپيمايى در  ــت ش ــى وضعي ــته به بررس گذش
ــازمان  ــت و در اين برنامه رييس س ــور اختصاص داش كش
ــن از نمايندگان  ــورى حضور يافت و با دو ت هواپيمايى كش
مجلس نيز ارتباط تلفنى برقرار شد. عابدزاده رييس سازمان 
ــازمان هواپيمايى  ــورى در ابتدا به برنامه س هواپيمايى كش
ــاس  ــازى كامل قيمت حمل ونقل هوايى بر اس براى آزادس
ــركت هاى هواپيمايى  ــاره كرد و گفت: ش مصوبه مجلس اش
ــد و قرار  ــت پروازها نكردن ــش قيم ــدام به افزاي تاكنون اق
ــود، البته  ــتورالعمل از هفته آينده اعمال ش ــت اين دس اس
ــى و پروازها پس از  ــركت هاى هواپيماي ــارت كامل بر ش نظ
آزادسازى قيمت ها وجود دارد و با آزاد سازى كامل قيمت ها،
 قيمت گذارى پروازها در اختيار شركت هاى هواپيمايى قرار 
ــان به تعيين قيمت و اعمال آن  مى گيرد تا شركت ها خودش

اقدام كنند ...

لغو تحريم هـا  از اهميت تحقق 
اقتصـاد  مقاومتى نمى كا هـد 

ترفنـدى بـراى تسـهيل مردم 
دراستفاده از ناوگان هوايى يا ...؟!
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جناب آقاى مرتضى صادقى 
   انتصاب شايســته جنابعالى را به عنوان شــهردار 
زواره كــه نشــانگر تعهــد و شايســتگى جنابعالــى 
مــى باشــد تبريــك عــرض نمــوده و بــراى شــما 
از خداونــد منــان توفيــق و بهــروزى مســئلت

 مى نماييم.
روزنامه زاينده رود



ــال با  ــيعيان امس نماينده مردم تهران در مجلس گفت: ش
راهپيمايى اربعين يك رزمايش معنوى حسينى برگزار كردند 
ــرى روى زمين به نام  و بدون اغراق بزرگ ترين اجتماع بش

امام حسين(ع) به وجود آمد.
 غالمعلى حدادعادل نماينده مردم تهران در مجلس شوراى 
ــى كه به  ــتان زبان و ادب فارس ــالمى و رييس فرهنگس اس
ــهادت آيت اهللا مدرس و «روز  ــالروز ش مناسبت دهم آذر س
مجلس» سخنران پيش از خطبه هاى نماز عبادى - سياسى 
ــل از ورود به بحث  ــت: تمايل دارم قب جمعه تهران بود، گف
ــاله اربعين بپردازم، چراكه  ــهيد مدرس به مس شخصيت ش
در سال هاى اخير اربعين ابعاد تازه اى يافته است.وى افزود: 
ــم  ــهدا(ع) موس ــهادت سيدالش ــه پس از ش اربعين هميش
خاص زيارت بوده است، به گونه اى كه دوستداران اباعبداهللا  
ــين(ع) با زيارت حرم آن امام عقده گشايى مى كردند،  الحس
ــك پديده دينى و  ــال هاى اخير اربعين تبديل به ي اما در س
ــت.نماينده مردم تهران در مجلس  اجتماع جهانى شده اس
ــى در ممانعت از  ــدام تكريت ــكنى هاى ص با يادآورى كارش
عزادارى شيعيان در روز اربعين، گفت:  دوستداران اباعبداهللا  
الحسين(ع) پس از سال ها محروميت اربعين را احيا كردند و 
ــه ارادت خود به خاندان  در اين بين نيز ايرانيان مثل هميش
پيامبر را نشان دادند و در عزادارى امام حسين(ع) سنگ تمام 
ــتند.حدادعادل ادامه داد: حقيقتا شيعيان در اربعين  گذاش
ــد و در اين روز  ــينى برگزار كردن يك رزمايش معنوى حس
بزرگ ترين اجتماع بشرى را به نام امام حسين(ع) به وجود 
آوردند.رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسى با بيان اينكه 
راهپيمايى اربعين، آن هم در دوره اى كه شاهد شرارت آمريكا 
ــتيم به يك قدرت نمايى  و رژيم صهيونيستى در منطقه هس
ــت: با وجود اوضاعى  ــت، اظهار داش معنوى تبديل شده اس
كه امروز در سوريه، عراق، لبنان و يمن به دليل شرارت هاى 
همين استكبار شاهديم، اما لشكر حسينى با حركت سياسى، 
اجتماعى و معنوى خود معناى اسالم ناب محمدى را آشكار 
كردند و اين راهپيمايى همان گونه كه رهبر انقالب فرمودند 
ــق و ايمان، عقل و عاطفه، و چشمه اى براى  يك حماسه عش
شست وشوى يك ملت بود تا خود را از آلودگى هاى اخالقى 
ــخصيت  ــنيم، حدادعادل به ش ــازند.به گزارش تس پاك س
وجودى شهيد مدرس پرداخت وگفت: آيت اهللا مدرس متولد 
ــت و تحصيالت ابتدايى خود را در  ــى اس سال 1249 شمس
شهرضاى اصفهان و سپس نجف گذراند و در محضر مراجع 
تراز اول نجف همچون آيت اهللا ميرزاى شيرازى به فراگيرى 
علم پرداخت. او يك روحانى مسلمان به معناى واقعى كلمه 

بود و در حقيقت عالم ربانى و عالم برزبان بود.
ــروطه با علماى  ــدرس در نهضت مش ــادل افزود: م دكترع
ــت و با علماى  اصفهان در رهبرى اين نهضت همكارى داش
نجف نيز در ارتباط بود و شخصيت علمى، سياسى و اجتماعى 
ــان داد كه همه ملت ايران  خود را در اصفهان به گونه اى نش
ــروطه به پيروزى رسيد و مجلس  او را شناختند. وقتى مش
ــهيد مدرس در مجلس دوم بنابر اصل  ملى تشكيل شد، ش
دوم متمم قانون اساسى طى انتخابى به مجلس راه يافت و 

برهمين اساس او از اصفهان به تهران آمد.
ــدرس در دوره  ــهيد م اين نماينده مجلس با بيان اينكه ش
سوم مجلس از طرف مردم تهران انتخاب شد، گفت: ايشان 
ــم مجلس  ــارم، پنجم و شش ــوم، چه در دوره هاى دوم، س
ــال هاى بسيار سخت و  ــوراى ملى نماينده بوده است. س ش
سرنوشت سازى را سپرى كرد. در حدود 17 سال از روزى كه 
پا به مجلس گذاشت و تا روزى كه تبعيد شد در متن مسائلى 
ــى بود و در دوره اى مبارزه كرد كه انگلستان توطئه و  سياس
طراحى مى كرد تا رضاخان در ايران به قدرت برسد و قاجاريه 
ــهيد مدرس با اينكه  منقرض شود.حدادعادل ادامه داد: ش
ــت كه با آوردن  ــى از قاجاريه نداشت، اما مى دانس دل خوش
ــط انگليس ها به ايران از سر دلسوزى نيست و  رضاخان توس
ــت هاى خود را در كشور حاكم كنند،  آنها قصد دارند سياس
ــه دين دارى مى كرد  ــى در دوره اى كه رضاخان تظاهر ب حت
ــهيد  ــرش مى ريخت ش ــته هاى عزادارى كاه بر س و در دس
مدرس مى دانست كه او چه برنامه اى دارد، حتى در دوره اى 
ــود و جمهوريت  كه رضاخان مى خواست رييس جمهور ش
ــت با شناخت شهيد  ــلطنت كند، اين سياس را جايگزين س
مدرس ناكام ماند، اما پول خرج كردن ها، جاسوس پرورى ها 
و ريشه هاى فاسدى كه انگليسى ها در ايران به كار گماشته 
ــلطنت برسد و با اين حال باز  بودند سبب شد رضاخان به س
هم درس مخالف او بود.وى با بيان اينكه رضاخان چندين بار 
تالش كرد اين سيد شجاع را ترور كند، گفت: شهيد مدرس 
در انتخابات مجلس هفتم شركت كرد، اما از آنجايى كه اين 
انتخابات زير سلطه رضاخان بود، اما اجازه نداد حتى يك راى 
هم به نام مدرس خوانده شود و آنجا بود كه آن شهيد بزرگوار 
ــت است كه انتخابات  اين جمله معروف را گفت كه « درس
مخفى بود اما حداقل اين را مى دانم كه خودم به خودم راى 
دادم پس سوال من اين است كه آن يك راى من چه شد؟» 
اين نماينده مجلس با اشاره به روند دستگيرى و به شهادت 
ــهيد مدرس، گفت: آيت اهللا مدرس آيت زهد و  ــاندن ش رس
بى اعتنايى به دنيا بود، دوستان و هر كسى كه شهيد مدرس 

را ديد از زهد و ساده زيستى او در تعجب بود. ما نظيرى براى 
مدرس نمى شناسيم كه در عالم سياست وارد باشد، اما تا اين 
ــهيد  ــد.به گفته، حدادعادل ش اندازه نيز به دنيا بى اعتنا باش
مدرس مظهر ايمان به خدا و توكل به او بود. آيت اهللا مدرس 
ــت. تمام وجود خود را صرف  ــجاعت نمود بارزى داش در ش
ــود. او يك  ــوب دين خدا كرده ب ــردم در چارچ خدمت به م
زمانه شناس و يك روحانى با بصيرت بود.رييس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى با اشاره به جمله شهيد مدرس در رابطه با 
دين و سياست، اظهار داشت: سياست ما عين ديانت ماست و 
ديانت ما عين سياست ماست را او گفته بود و اين همان رابطه 
ــه الهى محقق  ــت كه اين تعبير را امام با انديش دين و سياس
كرد و به كرسى نشاند.حدادعادل ادامه داد: اين تعبير شهيد 
مدرس از سياست برخالف تفكر سكوالريسم بود و امروز همه 
گروه هايى كه با اين انقالب مخالف هستند و اساسا انقالب را 
ــت و قدرت هاى خارجى و  مخالف منافع خود مى دانند، دول
ــد در داخل كشور همه از سكوالريسم  برخى ريشه هاى فاس
دفاع مى كنند و مى گويند به سياست كارى نداشته باشد، اما 
شهيد مدرس در مقابل اين تفكر بود و به عنوان يك روحانى 
ــت مى كرد. ــور فعالي ــت كش تحصيل كرده در مركز سياس

ــه مروج تفكر  ــانى ك ــرد: امروز و در ايران كس وى تصريح ك
سكوالريسم هستند به مدرس عالقه اى ندارند.نماينده مردم 
تهران در مجلس با اشاره به تعابير امام خمينى(ره) در ستايش 
ــخصيت آيت اهللا مدرس گفت: امام در شناخت شخصيت  ش
ــهيد مدرس كه القاب براى او  شهيد مدرس فرمودند كه ش
ــانى بر تارك كشورى  ــتاره درخش كوتاه و كوچك است س
ــربلندى از  ــد كه از ظلم رضاخان تاريك بود و  اينكه  با س ش
ــت كه بيش از پيش اعتقاد او را بشناسيم  بين ما رفته برماس
ــانيم.حداد عادل نامگذارى روز شهادت  و به ديگران بشناس

مدرس به روز مجلس شوراى اسالمى را به معناى الگو بودن 
شخصيت او دانست و گفت: نمايندگان مجلس بايد مدرس 
ــام مدرس باالتر از آن  را الگوى خود قرار دهند، البته كه مق
است كه ما خودمان را با او مقايسه كنيم، اما انتظار اين است 
ــد. كه جهت گيرى هاى نمايندگان مجلس مدرس گونه باش
وى با بيان اينكه مجلس شوراى اسالمى در يك سال گذشته 
ــيت هاى الزم در موضوعات مختلف از  سعى كرده با حساس
جمله در قضيه هسته اى وظيفه خود را انجام دهد، گفت: در 
بحث هسته اى كميسيون فعالى به وجود آمد و برجام را مورد 
ــى قرار داد و گزارش خوبى رانيز تنظيم كرد.  نظارت و بررس
به گونه اى كه مقام معظم رهبرى هم از حساسيت مجلس و 
فعاليت كميسيون تشكر كردند.وى خاطرنشان كرد:  مجلس 
ــائل اقتصادى را  در طول يك سال گذشته دغدغه هاى مس
ــعى كرده با تصويب قوانين و لوايح به دولت در  ــته و س داش
ــك كند.حدادعادل تصريح كرد:  اصالح وضع اقتصادى كم
ــان كه مدرس  ــالش مى كنند آن چن نمايندگان مجلس ت
مى خواهد آن نگرانى رهبر معظم انقالب را كه مكررا ما را از 
خطر نفوذ بيگانه برحذر مى دارند جامه عمل بپوشانند و در اين 
راه از هيچ تالشى دريغ نخواهد كرد. نماينده چهاردوره اخير 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به انتخابات پيش رو درهفتم 
اسفندماه سال جارى، گفت: امسال سال انتخابات است. ما 
وقتى مى گوييم شهيد مدرس الگوى نمايندگان باشد، سعى 
مردم در انتخابات اين باشد كه كسانى را انتخاب كنند كه به 
ــند، واليت  خلق و خوى و ايمان و اعتقاد مدرس نزديك باش
فقيه را قبول داشته باشند و انشاءاهللا مجلس دهمى در سال 
آينده باشد كه پشت سر رهبرى در خدمت به انقالب اسالمى 
ــد كه امام و  حركت كند و نگهبان ميراث جليل القدرى باش

شهدا براى ما به يادگار گذاشته اند.

يادداشت
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ــت  خارجى مجلس  ــى و سياس ــيون امنيت مل رييس كميس
ــدن موضوع PMD در جلسه  شوراى اسالمى گفت: بسته ش
آينده شوراى حكام ، قوى ترين احتمال قابل پيش  بينى است.

عالء الدين بروجردى افزود: با توجه به شرط جمهورى اسالمى 
ايران مبنى بر اينكه «در صورت بسته  نشدن PMD برجام اجرا 
نخواهد شد» بسته شدن PMD در جلسه آينده شوراى حكام 
ــت.وى تصريح كرد: بسته شدن PMD از  قابل پيش بينى اس
اين جهت قابل پيش بينى است تا زمينه اجراى برجام كه براى 
طرف  هاى مقابل هم با اهميت است فراهم شود.نماينده مردم 
بروجرد اظهار داشت: PMD از ابتدا هم يك موضوع سياسى بود 
نه فنى. جمهورى اسالمى ايران در طول همه سال هاى فعاليت 
ــفافيت و با نظارت  صلح آميز هسته اى خود هميشه در اوج ش
آژانس بين المللى انرژى اتمى، فعاليت خود را انجام داده است.

رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: 
عمال PMD ادعاهايى بود كه آمريكايى  ها براى جلوگيرى از 
بسته  شدن پرونده اتهامات عليه فعاليت هاى هسته اى جمهورى 
اسالمى ايران عنوان  كرده بودند.وى افزود: بعد از توافق هاى ژنو 
و وين و رسيدن به برجام كه نشان از يك توافق سياسى درباره 
مسائل مطرح شده بود زمينه براى بسته شدن PMD آماده شده 
بود.عالالدين بروجردى افزود: بنابراين سمت و سوى گزارش 

اخير يوكيا آمانو در همين جهت قابل تفسير است.

رييس كميسيون امنيت ملى و سياست 
 خارجى مجلس عنوان كرد:

بسته شدن PMD؛ قوى ترين 
گزينه احتمالى شوراى  حكام
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نماينده كشورمان در سازمان ملل از قصد جمهورى اسالمى ايران در 
ارائه قطعنامه جديدى براى مقابله با افراط گرايى به مجمع عمومى 

اين سازمان خبر داد.
ــرو در نشست  ــيما ، غالمعلى خوش به گزارش خبرگزارى صدا و س
ــح افزود: صلح  ــازمان ملل با موضوع فرهنگ صل مجمع عمومى س
ــى از تحميل و سلطه نيست،  ــور، صلح ساكن و ناش مورد نظر منش
بلكه صلحى پويا است كه شاخصه آن مدارا و احترام به يكديگر است.

ــح از طريق حذف  ــال صل ــه دنب ــل متحد ب ــور مل وى گفت: منش
تفاوت ها نيست، بلكه مى خواهد حق حيات و شكوفايى همگان را 

برخالف تفاوت ها تضمين كند.
نماينده كشورمان در سازمان ملل با اشاره به تحوالت جهانى گفت: 
در شرايطى كه نيروهاى افراطى و خشن از سوريه تا عراق و از پاريس 
تا بيروت مى كوشند روش هاى تروريستى خود را به ملت ها تحميل 
كنند، اگر براى مقابله با عفريت جنگ به دنبال آن هستيم كه خاكريز 
صلح را در ذهن آدميان برپا سازيم، عالوه بر ذهنيت تروريست ها و 
ــانى كه مى خواهند هر مشكلى را با  افراط گرايان، بايد ذهنيت كس

توسل به زور حل كنند، نيز تغيير كند.
ــض، بى عدالتى و  ــدام جدى در قبال فقر، تبعي وى افزود: تنها با اق
اشغال است كه فرهنگ صلح ميتواند هواى الزم براى زنده ماندن را 
دريافت كند، بنابراين بايد بذر صلح را در خاكى بكاريم كه با مدارا، 
ــو بين فرهنگ ها و  ــازنده و گفتگ عدالت، احترام متقابل، تعامل س

تمدن ها تقويت شده باشد.
ــاره به نامه اخير رهبر معظم انقالب اسالمى  خوشرو همچنين با اش
ــان به نياز به تغيير ذهنيت ها را  خطاب به جوانان غربى، اشاره ايش

يادآور شد و بخش هايى از اين نامه را قرائت كرد.
ــورهاى جهان در اين نشست مجمع  وى خطاب به نمايندگان كش
عمومى سازمان ملل افزود: هدف از اين نامه، ارائه ديدگاهى اصيل از 
ــالم درباره مبارزه با تروريسم براى مخاطبان جوان  درون جهان اس

است.
نماينده كشورمان در سازمان ملل همچنين به ابتكار رييس جمهور 
ــه به صورت  ــونت و افراطى گرى، ك ــرح جهان ضد خش در ارائه ط
قطعنامه اى در سال 1392 به تصويب مجمع عمومى رسيد، اشاره 
كرد و تحوالت دو سال گذشته را شاهدى بر مناسب بودن اين ابتكار 

دانست.
وى افزود: براى پيگيرى اين مسير، جمهورى اسالمى ايران قصد دارد 
به زودى متن به روز شده اى از اين قطعنامه را كه مذاكرات مقدماتى 
ــده، جهت تصويب به مجمع  مربوط به آن با ساير كشورها انجام ش

عمومى ارائه كند.
ــرو گفت: اين قطعنامه منعكس كننده تحوالت دو سال اخير  خوش
خواهد بود و ايده هاى مطرح شده در قطعنامه نخست براى مقابله با 

افراطى گرى خشن را پيگيرى خواهد كرد.

قطعنامه ضد تروريسم ايران 
در راه سازمان ملل

خبر

عثمان بوداك عضو حزب جمهورى خواه خلق تركيه گفته است 
ــارد دالر معادل  ــيه مى تواند 20 ميلي تحريم هاى اقتصادى روس

3 درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور به تركيه آسيب بزند.
ــوداك گفته  ــا تودى، عثمان ب ــه نقل از راش به گزارش فارس، ب
ــت تركيه حدود 6 ميليارد دالر از محل صادرات و 7 ميليارد  اس
ــد دارد و همچنين تجارت  ــيه، درآم ــم روس دالر از محل توريس
ــور رد وبدل مى شود. با وجودى  چمدانى گسترده اى بين دو كش
ــور از8/5 ميليارد دالر  كه از سال 2014 تجارت چمدانى دو كش
ــت، اما هم چنان رقم قابل توجهى  ــيده اس به 6 ميليارد دالر رس
تجارت به اين  شكل وجود دارد كه تحريم  روسيه به شدت آسيب 

خواهد زد.
 هفته گذشته تركيه يك جنگنده هوايى روسيه را در مرز سوريه 
ساقط كرد. از آن موقع تنش ها بين دو كشور افزايش يافته و روسيه 

تحريم هاى اقتصادى را عليه اين كشور وضع كرده است.
بعد ازآن پوتين دستور تحريم اقتصادى عليه تركيه را صادر كرد 
كه باعث شد، ارزش لير تركيه نيز به شدت افت كند و پيش بينى ها 
ــول در روزهاى آتى حكايت  ــت بيش تر ارزش اين پ از افزايش اف

دارد.

دراين مدت اردوغان رييس جمهور تركيه چندين بار درخواست 
ــت. اگرچه  ــان رد كرده اس صحبت تلفنى با پوتين كرده، اما ايش
ــرات آب و  ــيه كنفرانس بين المللى تغيي ــد در حاش گفته مى ش
ــور با هم مالقات كنند،  هوايى در پاريس رؤساى جمهور دو كش

اما چنين نشد.

ــت و ملت عراق،  ــورمان طى پيامى به دول وزير امور خارجه كش
از تالش هاى دولت عراق در برگزارى موفق مراسم اربعين حسينى 

قدردانى كرد.
به گزارش ايسنا، متن پيام به شرح ذيل است:

خدا را شاكريم كه اربعين حضرت سيدالشهداء (ع) با شكوه تر از 

سال هاى گذشته با حضور ميليون ها انسان مومن، خدا جو، آزاده 
ــالم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت  و عاشق رسول مكرم اس
ــقان آن حضرت ضمن اظهار  عليهم السالم برگزار گرديد و عاش
ارادت به آستان مقدس امام حسين (ع) و شهداى بزرگوار كربال 
ــالم ناب محمدى (ص) را به سمع و نظر  ، بار ديگر ارزش هاى اس

جهانيان رساندند.
بى ترديد مراسم با شكوه اربعين امسال ، مصداق حقيقى وحدت 
همه خداجويان، موحدان و آزادگان جهان بر محور عدالت طلبى 
ــراف در ارزش ها و  ــراط گرى و مواجهه با انح ، مبارزه با ظلم و اف

آموزه هاى حقيقى الهى بود.
ــت و ملت  ــه، دول ــووالن عالى رتب ــه مس ــم از هم ــى دان الزم م
خستگى ناپذير عراق براى ميزبانى كريمانه و شايسته از ميليون ها 
ــكر نمايم.همچنين مراتب  زائر از جمله زائران ايرانى تقدير و تش
ــم عراق كه  ــام دينى مقي ــش را از مراجع عظ ــپاس ويژه خوي س
با هدايت الهى و معنوى خويش ، راهنما و راهگشاى برگزارى اين 

مراسم با عظمت بودند ، اعالم نمايم.
ــعادت و  از درگاه خداوند بزرگ براى دولت و ملت بزرگ عراق س

بهروزى مسالت دارم.

تنشى كه بيست ميليارد دالرآب خورد ! تشكرظريف ازميزبانى كريمانه عراق 

ــناس به يك  ــلح ناش ــراد مس ــدازى اف ــه تيران در حادث
ــرق لس آنجلس حداقل  ــالن همايش در 55 مايلى ش س
ــمى در مركز نگه دارى  14 تن بر اثر تيراندازى در مراس
ــان باختند و از  ــو كاليفرنيا ج ــن برناردين معلوالن در ي
ــتى حال  ــده اين عمليات تروريس 17 مجروح باقى مان
ــت. اين درحالى است كه افكارعمومى  10 تن وخيم اس
دنيا هنوزدرگيرحوادث تروريستى بيروت و پاريس است. 
ديويد بوديچ معاون FBI در لس آنجلس درباره تحقيقات 
ــه اعالم كرد كه صرفا  پليس ايالت كاليفرنيا دراين زمين
احتمال دارد اين يك «عمليات تروريستى» بوده باشد. 
نكته جالب در اين ميان، نوع استفاده از لفظ «تروريسم» 
ــنى نشان از استانداردهاى  توسط FBI است كه به روش
دوگانه حاكميت آمريكا دارد. اوباما هم كه درسال هاى 
اخير در مواجه با رشد تصاعدى درگيرى هاى مسلحانه 
درخاك آمريكا هميشه قانون آزادى حمل اسلحه را بهانه 
ــرارى ازتجديدنظردراين قانون  كرده در اظهارنظرى تك

پرسابقه آمريكايى گفته. 
ــالح در  ــه نفر در تهاجمى ناجوانمردانه به مردم بى س س
يك سالن همايش در 55 مايلى شرق لس آنجلس هجوم 
بردند و پس از اتمام جنايت خود و عزاكردن جشن آنها، 
ــرار كردند.  ــته و ف ــكى نشس در يك خودرو SUV مش
ــن برنادينو» اين  ــالمت عمومى منطقه س «دپارتمان س
ــالن را از Inland Regional Center كه وظيفه  س
خدمت رسانى به افراد داراى اختالل رشد را برعهده دارد،  
اجاره كرده بود. بيش از 40 نفر از كاركنان اين مركز در 
طبقه فوقانى سالن مشغول به كار بودند كه خوشبختانه 
ــا گفتند «صداى  ــوم نبردند. آنه مهاجمان به آنجا هج
تيراندازى و جيغ و داد انسان ها لحظه اى را به وجود آورد 
كه نمى خواهى باور كنى واقعيت دارد. واقعا  وحشتناك 
بود». اين اتفاق در كمتر از يك هفته پس از قتل سه نفر 

ــهر كلورادو اسپرينگز رخ داد.  توسط مردى مسلح در ش
ــن برناردينو همچنين از  ــس پليس س َجِرد برگوان ريي
تجهيزات مشكوك به بمب در محل تيراندازى خبر داد 
ــازى در محل شد.  كه منجر به حضور نيروهاى خنثى س
بالفاصله نام فردى به نام «سيد فاروق» به عنوان مظنون 
اصلى منتشر شد. نام او در اواسط سال 2014 ميالدى به 

عنوان بازرس دپارتمان سالمت عمومى ثبت شده است.
همسر يكى از مجروحان حادثه كه دو تير به دست و يك 
تير به شكم او اثبات كرده، به پليس گفته كه مهاجمين 
بدون اينكه سخنى بگويند، بالفاصله بعد از ورود به سالن، 
شروع به تيراندازى كردند.چهار ساعت و نيم پس از وقوع 
حمله، نيروهاى پليس به خودرويى در يكى از شهرهاى 

ــكونت سيد فاروق نيز  اطراف به نام ِردلَندز كه محل س
ــدند و پس از تعقيب و تيراندازى، دو  هست، مشكوك ش
سرنشين آن كه يكى زن و ديگرى مرد بود را كشتند. در 
ــد. نفر سوم  اين تعقيب و گريز، يك پليس نيز زخمى ش
ــت شد كه گفته  نيز كه از خودرو فرار كرده بود، بازداش

مى شود احتماال برادر فاروق است.
ــلحه جنگى  برگوان اعالم كرد كه «مهاجمين داراى اس
ــتى. آنها گويى آماده شده بودند تا  بوده اند، نه ُكلت دس
ــگ جنگى و دو  ــام دهند». دو تفن يك مأموريت را انج
كلت دستى در سالن محل حادثه پيدا شده كه بالفاصله 
ــر روى آن صورت  ــت ب آزمايش ها براى يافتن اثر انگش
ــاهد حادثه گفته است مهاجمى  گرفت. يكى از زنان ش
ــكى از محل فرار  ــك و ضدگلوله مش ــده كه با ماس را دي
ــايگان با شنيدن صداى  كرده است. او گفت همه همس
ــل كردند. پليس  ــدازى دِر ورودى خانه خود را قف تيران
بالفاصله به همه شهروندان سن برناردينو ابالغ كرده بود 
كه در خانه ها و محل كار خود بمانند و مسيرهاى ورودى 

را قفل كنند.
ــتى  تحليلگران براين باورند احتماال اين كشتارتروريس
ــلحانه در ــات مس ــد عملي ــد ص ــى ازچن ــا يك كه تنه

سال جارى درخاك اين كشوراست بهانه اى براى گروه ها 
ونهادهاى خشونت طلب واسالم ستيزاين كشورخواهد 
بود تا فشاربرروى جامعه مسلمانان داخلى وبين المللى 
ــدن تنها مظنونين اعالم شده  را افزايش دهند كشته ش
ــتى درحالى كه امكان دستگيرى  اين عمليات تروريس
ــدن ابعاد ماجرا وجود داشت به  ــن ترش آنها جهت روش

قوى ترشدن اين گمان مى افزايد. 
گفتنى است بالفاصله بعد از اين حادثه جامعه مسلمانان 

آمريكا با صدور بيانيه اى اين اقدام را محكوم كرد.

ــجو،  ــت روز دانش ــا 16 آذر و گراميداش ــان ب همزم
ــگاه صنعتى  ــگاهيان دانش رييس جمهور در جمع دانش

شريف حاضر خواهد شد.
حجت االسالم حسن روحانى رييس جمهور براساس اخبار 
اعالم شده در روز دانشجو(16 آذرماه) به دانشگاه صنعتى 
ــجويان و اساتيد اين  شريف خواهد رفت و در جمع دانش

دانشگاه سخنرانى مى كند.
براساس اين گزارش، روحانى از ابتداى رياست جمهورى 
خود همزمان با روز دانشجو 3 بار در نزد دانشگاهيان حاضر 
شده كه سال اول در دانشگاه تهران، سال دوم در دانشگاه 
شهيد بهشتى و سال گذشته نيز در دانشگاه علوم پزشكى 

رازى حضور يافت.
ــرده بودند كه  ــالم ك ــانه ها اع ــن برخى رس ــش از اي پي
ــور در روز  ــن روحانى رييس جمه ــالم حس حجت االس
دانشجو در دانشگاه تهران حضور خواهد يافت، اما براساس 
ــجو در  ــنيم، رييس جمهور در روز دانش پيگرى هاى تس

دانشگاه صنعتى شريف حضور خواهد يافت.

روحانى در « روز دانشجو» 
به دانشگاه شريف مى رود 

بازهم آمريكا بازهم اسلحه و جانهايى كه راحت و 
به ناحق گرفته مى شوند

ابعاد تـازه اربعين دركـالم 
غالمعلى حداد عادل
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بيش ازنيم قرن از عمرسازمان اوپك مى گذرد سازمانى كه نام خود را ازمخفف 
 Organization of)ــورهاى صادركننده نفت ــازمان كش نام انگليسى س
ــازمان  ــت اين س petroleum Exporting Counteries) گرفته اس
ــت هاى نفتى كشورهاى عضو و  ــازى سياس با هدف هماهنگى و يكپارچه س
ــورهاى عضو طرح  تعيين بهترين راه براى تامين منافع جمعى يا فردى كش

ريزى شده است.
يكصدوشصت وهشتمين اجالس ساليانه اوپك روزگذشته درمحل دائمى اين 
سازمان درشهروين اتريش با حضوراعضا وبه رياست وزيرنفت كشورنيجريه 
برگزارشد.ازكشورما هم طبق معمول وزيرنفت دراين اجالس شركت مى كنند
ــايرهمقطاران   بيژن زنگنه قبل ازعزيمت به وين حامل پيامى جدى براى س
ــت نيجريه كه  ــت وزيرنف ــه درخصوص درخواس ــالس بود. زنگن خود دراج
ــازمان را برعهده دارد از اعضاى اوپك مبنى  كشورش رياست دوره اى اين س
ــت از ايران براى به تاخيرانداختن افزايش توليد خود پس از رفع  بردرخواس
تحريم ها به دليل جلوگيرى از كاهش قيمت نفت گفته بود :  چنانچه شخصى 
ــفته بازار و قيمت پايين نفت خام مى سوزد، بايد فشار را  دلش براى وضع آش
بر كشورهايى بياورد كه سهم توليد را از ايران گرفته اند؛ نه اينكه حق مسلم 
ــورى  ــور را با گفته هايش ناديده گيرد و پس از آن از كش حاكميت يك كش
ــت، بخواهد همچنان داوطلبانه محدويت هاى  كه مورد ستم قرار گرفته اس
ظالمانه اى كه عليه اش اعمال شده  است را ادامه دهد.گفتنى است در دوره 
ــورما درپى تحريم هاى ظالمانه براى فروش نفت دچارمشكل شد  اى كه كش

ــهم توليد وفروش نفت خود را كاهش دهد برخى  ــد س وناخواسته مجبورش
ــهميه نفت خود را افزايش دادند كه طبق  كشورها مثل عربستان صعودى س
ــال 2011 غيرقانونى  ــورمان اين اقدام طبق توافق س اظهارات وزيرنفت كش
ــراى دبيركل اوپك  ــه اى كه زنگنه ب ــت. اين موضوع چندى پيش درنام اس
ــده كه با حفظ حقوق  ــت واز اين سازمان خواسته ش فرستاد آورده شده اس
ــازمان به سهميه هاى  ــورمان توليد و عرضه نفت كشورهاى عضو اين س كش
ــد طى روزها و ــال بايد منتظرماند ودي ــده درقبل برگردد. به هرح توافق ش

 هفته هاى آتى نتيجه مذاكرات وزيركهنه كارنفت كشورمان با سايرهمقطاران 
خود دراوپك به كجا مى انجامد ؟ 

در حالى كه مقرر شده است، وزارت راه و شهرسازى در مدت 6 ماه سامانه 
ملى امالك را براى اجرايى شدن اخذ ماليات بر خانه هاى خالى راه اندازى 
كند، رييس اتحاديه امالك از وجود اين سامانه اظهار بى اطالعى مى كند. 

ــق اصالحيه قانون  ــادى خبرگزارى فارس، طب به گزارش خبرنگار اقتص
ــامانه ملى  ــاه فرصت دارد س ــش م ــازى ش ماليات ها، وزارت راه و شهرس
ــكنه ايجاد كند تا اين  ــات بر خانه هاى خالى از س امالك را براى اخذ مالي
قانون از سال 95 اجرايى شود، اما ظاهرا هنوز اين سامانه راه اندازى نشده 
ــت كه از احتكار و انتظار  ــت.ماليات بر خانه  هاى خالى از ابزارهايى اس اس
ــبب افزايش  ــرى كرده و مى تواند س ــكن جلوگي براى افزايش قيمت مس
ــكن و نرخ اجاره بها شود.در اين خصوص  عرضه و حتى كاهش قيمت مس
حسين عبده تبريزى مشاور وزير راه و شهرسازى با اعالم تك رقمى شدن 
ــون اخذ ماليات بر خانه  هاى  نرخ تورم در پايان آذرماه جارى از اجراى قان
ــر داده بود.البته اين قانون  ــال 95 خب خالى و نقل و انتقال ها از ابتداى س
پيش نيازهايى دارد كه از جمله آن راه اندازى سامانه ملى امالك و اسكان 

كشور است كه تكليف آن به صورت شفاف روشن شده است.
تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازى موظف 
ــامانه ملى امالك و  ــش ماه پس از تصويب اين قانون «س است حداكثر ش
ــامانه بايد به گونه اى طراحى شود كه  اسكان كشور» را ايجاد كند. اين س
در هر زمان امكان شناسايى برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاى 
ــال امالك و  ــى و ادارى و پيگيرى نقل و انتق ــكونى، تجارى، خدمات مس

مستغالت به صورت رسمى، عادى، وكالتى و غيره را در كليه نقاط كشور 
ــازى موظف است امكان دسترسى برخط  فراهم سازد. وزارت راه و شهرس
به سامانه مذكور را براى سازمان امور مالياتى كشور ايجاد كند.با مشخص 
ــامانه ملى امالك قانون گذار چگونگى اخذ  ــدن وضعيت راه اندازى س ش
ــخص كرده است.براساس ماده 54 مكرر  ماليات بر اين واحدها را نيز مش
قانون اصالح ماليات هاى مستقيم «واحدهاى مسكونى واقع در شهرهاى 
با جمعيت بيش از يكصد هزارنفر كه به استناد سامانه ملى امالك و اسكان 
كشور(موضوع تبصره7 ماده169مكرر اين قانون) به عنوان «واحد خالى» 
ــمول ماليات معادل ماليات ــال دوم به بعد مش شناسايى مى شوند، از س

 بر اجاره به شرح زير خواهند شد.»
سال دوم: معادل يك دوم ماليات متعلقه

سال سوم: معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل يك ونيم (1/5) برابر ماليات متعلقه

ــيون  همچنين تعيين ارزش معامالتى امالك طبق قانون بر عهده كميس
ــت: ارزش معامالتى موضوع  ــيون موظف اس تقويم امالك است و كميس
ــن قيمت هاى  ــادل دو درصد(2٪) ميانگي ــال اول مع ــون را در س اين قان
ــال  ــاخص هرس ــالك هاى زير تعيين كند. اين ش روز منطقه با لحاظ م
ــه ارزش معامالتى  ــش مى يابد تا زمانى ك ــزان دو واحد درصد افزاي به مي
ــاى روز امالك ــن قيمت ه ــد(20٪) ميانگي ــت درص ــر منطقه به بيس ه

 برسد.

اجراى ماليات بر خانه هاى خالى، در انتظار سامانه ملى امالكمذاكره براى گرفتن حقوق  پسا تحريم

17 ميليون دقيقه مكالمه طى 8 روزتعرفه صادرات سيب به عراق صفر شد
 بين ايران و عراق 

ايران؛ بزرگ ترين اقتصاد در حال ورود به 
بازار جهانى

ايران، مخالف دبيركلى عربستان در 
اوپك است

عضو هيأت رييسه كنفدراسيون صادرات گفت: در حالى كه پيش از اين عراق 
ــيب از ايران هزار تومان تعرفه وضع كرده بود، رايزنى براى  براى واردات س
حذف اين تعرفه نتيجه داد و تعرفه صادرات اين محصول به عراق صفر شد.

ــيدرضا نورانى در گفت وگو با فارس، گفت: تعرفه صادرات ميوه ايران از  س
جمله سيب به كشور عراق صفر شد.وى افزود: در پى اعتراض ايران به تعرفه 
گمركى هزار تومانى صادرات هر كيلو سيب  به عراق هفته گذشته هيأتى از 
اين كشور براى حل اين مساله و ديدار با مسووالن ايرانى به ايران آمده بود.

رييس هيأت مديره محصوالت كشاورزى بيان داشت: بر اين اساس با رايزنى 
مسووالن دولتى ايران با هيئت عراقى مقرر شد تا تعرفه هزار تومانى صادرات 
سيب به اين كشور از دهم آذرماه برداشته شود.نورانى با اشاره به صفر شدن 
تعرفه صادرات سيب به عراق اظهار داشت: آنها هم از ايران خواستار شدند تا 
صادركنندگان كيفيت سيب صادراتى را حتما در چارچوب استانداردهاى 
ــور  ــفانه صادرات ميوه به كش ــت: متاس ــت كنند.وى گف بين المللى رعاي
ــى در صادرات  ــك عده اى كه تخصص ــود و ي عراق تخصصى انجام نمى ش
ــه صادركنندگان واقعى ــارت آن ب ندارند صادرات را بيراهه مى برند و خس

 مى رسد.
ــراق  ــرك ع ــاره گم ــه يكب ــش ب ــدى پي ــزارش: چن ــن گ ــاس اي براس
ــان  ــزار توم ــورش ه ــه كش ــى ب ــيب ايران ــو س ــر كيل ــراى واردات ه ب
ــاى  ــدادى از كاميون ه ــوع تع ــن موض ــال اي ــه دنب ــع كرد.ب ــه وض تعرف
ــت  ــور برگش ــن كش ــرز اي ــراق از م ــه ع ــى ب ــيب صادرات ــل س حم

خورد.

ــاخت گفت: زائران ايرانى ازابتداى آذرماه  مديرعامل شركت ارتباطات زيرس
ــت و يك ميليون دقيقه ارتباط با ايران برقرار ــته حدود بيس ــب گذش تا ش

 كرده اند.
ــات و رييس  ــر ارتباط ــاون وزي ــروى، مع ــارس، محمود خس به گزارش  ف
ــه  ــاخت  ك ــات زيرس ــركت ارتباط ــل ش ــر عام ــره و مدي ــات مدي هي
ــور عراق  ــينى در  كش ــات  اربعين حس ــه  ارتباط ــس كميت ــوان ريي به عن
ــينى   ــزود: كميته  ارتباطات  اربعين حس ــالم اين مطلب اف حضور دارد با اع
ــت  ــات  فعالي ــاورى اطالع ــات  و فن ــش در وزارت ارتباط ــاه پي ــد م از چن
ــط  ــورت گرفته  توس ــاى ص ــالش  ه ــت و با ت ــرده اس ــروع  ك ــود را ش خ
ــر افزايش يافته  ــور 10براب ــاى ارتباطى بين دو كش ــه ظرفيت ه اين كميت

است.
ــى در روزهاى  ــا وهماهنگى هاى قبل ــت با وجود برنامه ريزى ه گفتنى اس
ــتركين با  ــت زائران اربعين دركربال مش ــته وهمزمان با ازدحام جمعي گذش
ــده  ــا خانواده هاى خود مواجه ش ــكالت عديده اى در برقرارى ارتباط ب مش

بودند.
ــد  ــرده بودن ــالم ك ــات اع ــووالن وزارت ارتباط ــه مس ــن رابط درهمي
ــتركين  انتظارمش از  ــش  ــتفاده بي ــدازه واس ن ا از  ــش  ــام بي ازدح
ــده  ــاى اخيرش ــا در روزه ــايى ه ــكالت ونارس ــن مش ــاد اي ــث ايج باع

است.

ــزرگ داراى فرهنگ  ــورهاى ب ــى از كش ــت: ايران يك ــايدر» نوش «بيزينس اينس
ــت كه 60 درصد جمعيت آن زير  ــينى و تحصيلكرده ترين ملت منطقه اس شهرنش

30 سال دارند.
ــايدر آمده است: ايران آخرين اقتصاد  در ادامه مطلب پايگاه اينترنتى بيزنس اينس
ــده از اقتصاد جهانى و همچنين بزرگ ترين  بزرگ و پيشرفته بيرون نگه داشته ش

اقتصاد در حال ورود مجدد به آن از زمان جنگ سرد تاكنون است.
ــط ايران  ــه غربى طبقه متوس ــاره به ذائق ــايدر با اش پايگاه اينترنتى بيزنس اينس
ــورى داراى درآمد  ــالمى 1979 ميالدى نوشته است: ايران كش قبل از انقالب اس
ــده آن را محدود كرده متوسط اما با قابليت عظيم است كه تحريم هاى حساب ش

 است.
ــاركت  ــاره به اينكه بخش عمده اى از تمايل ها براى مش اين پايگاه اينترنتى با اش
ــح كرد:  ــت، تصري ــيلى نفت و گاز اس ــرژى فس ــع عظيم ان ــل مناب ــران بدلي در اي
ــود، كامال واضح ــا لغو ش ــى كه تحريم ه ــادى ايران هنگام ــزش اقتص قابليت خي

 است.
ــران از نظر حجم  ــورى را نمى توان با اي ــت: هيچ كش در ادامه اين گزارش آمده اس
اقتصاد، ميزان تحريم هاى اعمال شده و ساختار سياسى آن مقايسه كرد. درچنين 
ــت مجدد ايران به اقتصاد جهانى نامشخص است، چراكه  ــرايطى قابليت بازگش ش
ــطحى از تحريم هاى سياسى و  ــابهى در معرض چنين س ــور مش تاكنون هيچ كش

اقتصادى نبوده است.
بانك جهانى پيش بينى مى كند با افزايش توليد نفت و گاز شاخص GDP ايران در 

2017 ميالدى به 7/6 درصد برسد.

به گزارش مشرق، مهدى عسلى در آستانه برگزارى نشست 168 اعضاى اوپك 
ــراى تعيين دبيركل جديد ــازمان ب در وين در خصوص انتخابات آتى اين س
ــد و ايران،  ــك كانديدا دارن ــى اوپ ــما براى دبيركل ــور رس  گفت:  چند كش
ــركل اوپك آغاز  ــاب دبي ــى را براى انتخ ــراق رقابت ــتان، نيجريه و ع عربس

كرده اند.
ــود هر  ــث دبيركلى مطرح مى ش ــان اينكه وقتى بح ــوول با بي اين مقام مس
ــه هر حال  ــد، تصريح كرد: ب ــارى مى كن ــى خود پافش ــور روى دبيركل كش
ــد و حتما در  ــرده بودن ــد ك ــاه تمدي ــى را 6 م ــركل فعل ــدرى دبي دوره الب
ــود، رييس  ــق نش ــم تواف ــر بازه ــه اگ ــود ك ــروز مطرح مى ش ــت ام نشس
ــازمان  ــوان دبيركل جديد اين س ــال به عن ــك نفر را براى يكس كنفرانس ي
ــه تفاهم  ــال ب ــد كه بعد از يكس ــه را اداره كن ــه دبيرخان ــن مى كند ك تعيي

برسند.
ــدرى تاپايان  ــا دبيركلى الب ــش مهر كه پس قطع ــخ به اين پرس وى در پاس
ــود گفت، زيرا  ــح داد: قطعى نمى ش ــد؟ توضي ــت مان تمام خواهد ش نشس
ــند براى مدتى  ــورها به اين توافق برس اين احتمال وجود دارد كه همه كش
ــت مان  ــور طبيعى در نشس ــد ولى به ط ــى او را تمديد كنن ــر دبيركل ديگ
ــه كانديداى  ــتان ب ــود، عربس ــركل جديد مطرح ش ــث انتخاب دبي اگر بح
ــد ــتان راى نخواه ــداى عربس ــه كاندي ــران ب ــد داد و اي ــران راى نخواه اي

 داد.

خبر 

آخرين اخبار از مراحل تدوين و نهايى شدن اليحه بودجه سال آينده 
حاكى از به تعويق افتادن زمان ارائه آن به مجلس است.

ــنا، گرچه انتظار مى رفت طبق وعده قبلى و به روال  به گزارش ايس
ــال آينده نيز در زمان مقرر يعنى  دو سال گذشته، اليحه بودجه س
ــنبه همزمان با 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود ولى بنابر آنچه  يكش
ــوول اعالم كرده اند « بنابر داليلى ارائه بودجه به  برخى مقامات مس

مجلس به اوايل دى ماه موكول شده است».
ــنا، با توجه به اينكه قرار بود اليحه  طبق اعالم يك مقام آگاه به ايس
بودجه در يكشنبه هفته اخير در هيات دولت بررسى شود و چارچوب 
كلى آن به تصويب برسد، با وجود بررسى هاى انجام شده چارچوب 
ــنبه هفته آينده موكول شده  ــيده و به يكش بودجه به تصويب نرس

است.
 بر اين اساس در صورت نهايى شدن كليات بودجه در هيات دولت، 
اليحه به سازمان مديريت و برنامه ريزى برمى گردد و اعداد و ارقام 
ــده و متغيرهاى كالن آن نهايى  آن با توجه به سقف هاى تعيين ش

خواهد شد.
ــراى ارائه همزمان  ــت كه با توجه به تاكيد دولت ب اين در حالى اس
ــه 1395، اين  ــا اليحه بودج ــعه همراه ب ــم توس اليحه برنامه شش
موضوع نيز در تاخير ارائه اليحه بودجه بى تاثير نبوده است. آنطور 
كه عنوان مى شود، هنوز احكام برنامه در هيات دولت نهايى نشده

 است.
با اين حال مراحل تدوين اليحه بودجه و همچنين برنامه ششم در 

سازمان مديريت و برنامه ريزى در حال انجام است.
ــرى حدود ــت با تاخي ــال 1395 قرار اس ــه بودجه س گرچه اليح

ــا اين اولين عقب  ــل دى ماه به مجلس برود ام  دو هفته اى و تا اواي
ماندن دولت فعلى از 15 آذر ماه يعنى زمان قانونى اليحه بودجه به 

مجلس است. 
ــال 1393 به عنوان اولين  ــت كه اليحه بودجه س اين در حالى اس
بودجه دولت يازدهم 17 آذر ماه ( با تاخير دو روزه به دليل همزمانى 
با تعطيالت) و اليحه سال جارى در 16 آذر از سوى رييس جمهور 

تقديم شده بود.

ارائه بودجه 95 به تعويق افتاد
ــب  ــيما ش ــبكه دو س ــرى ش ــژه خب ــوى وي ــه گفتگ  برنام
ــى  ــركت هاى هواپيماي ــت ش ــى وضعي ــه بررس ــته ب گذش
ــس  ــه ريي ــن برنام ــت و در اي ــاص داش ــور اختص در كش
ــا ــت و ب ــور ياف ــورى حض ــى كش ــازمان هواپيماي س

 دو تن از نمايندگان مجلس نيز ارتباط تلفنى برقرار شد.
عابدزاده رييس سازمان هواپيمايى كشورى در ابتدا به برنامه 
ــازى كامل قيمت حمل ونقل  سازمان هواپيمايى براى آزادس
هوايى بر اساس مصوبه مجلس اشاره كرد و گفت: شركت هاى 
ــت پروازها نكردند و  هواپيمايى تاكنون اقدام به افزايش قيم
ــتورالعمل از هفته آينده اعمال شود، البته  قرار است اين دس
ــا پس از  ــركت هاى هواپيمايى و پروازه ــر ش نظارت كامل ب
آزادسازى قيمت ها وجود دارد و با آزاد سازى كامل قيمت ها،
ــركت هاى هواپيمايى قرار   قيمت گذارى پروازها در اختيار ش
ــان به تعيين قيمت و اعمال آن  ــركت ها خودش مى گيرد تا ش

اقدام كنند.
ــام پرواز به  ــب براى انج ــان اينكه برنامه ريزى مناس وى با بي
ــت،  ــتور كار اس مناطقى كه كمتر مورد توجه بوده نيز در دس
اظهار داشت: آزاد سازى قيمت ها در بخشى از مسيرها كه تردد 

هوايى زيادى در آن وجود دارد صورت گرفته است.
ــركت هاى هواپيمايى ساختار الزم  ــتر ش عابدزاده افزود: بيش
ــد بنابراين ما  ــاى متفاوت دارن ــه بليط با قيمت ه را براى ارائ
ــر افزايش تعداد  ــازى قيمت ها منتظ نمى توانيم براى آزادس

ناوگان خطوط هواپيمايى كشورمان باشيم.
وى با بيان اينكه در يكسال اخير نرخ بليت پروازها در بسيارى 
ــن ناوگان  هوايى ما  ــت، گفت: س از مواقع زير قيمت بوده اس
باالست و همه آن هم به خاطر اعمال تحريم ها عليه كشورمان 
نيست  بخشى از آن به خاطر آن است كه سرمايه داران سودى 
عايدشان نمى شود و به همين خاطر وارد اين عرصه نمى شوند، 
ــن نگاه صورت  ــد هواپيمايى هم با اي ــركت هاى جدي ورود ش

مى گيرد ولى به آينده اميدوار هستيم.
رييس سازمان هواپيمايى كشورى افزود: قيمت تمام شده  يك 
ــاعت نزديك به 40 دالر و نرخ متوسط يك ساعت  صندلى س

پرواز را  80 دالر است كه اين مساله بسيار ناعادالنه است.
ــس از انقالب 200 برابر  وى با بيان اينكه نرخ بليت پروازها پ
شده است، عنوان كرد: اين درحالى است كه هزينه هاى حمل و 
نقل هوايى با700 تا 800  درصد افزايش  از دالر 7 تومانى هم 

اكنون با دالر 3500 تومانى محاسبه مى شود.
عابدزاده با بيان اينكه  250 فروند هواپيما  در ناوگان هواپيمايى 
كشور فعال هستند كه نزديك به يك ميليارد دالر ارزش دارند، 
افزود: اين مسئله در حالى است كه  5 فروند  هواپيماى 777 
ــرمايه گذارى  ــت 1300 صندلى يك ميليارد دالر س با ظرفي

الزم دارد.

وى در رابطه با ميزان خسارت هاى دريافتى مردم از شركت ها، 
گفت: مردم بسيار كم براى دريافت خسارت مراجعه مى كنند 

زيرا در پى كيفيت هستند.
ــى از حمل ونقل  ــه در مجموع 3 ميليون ايران وى با بيان اينك
هوايى كشور استفاده مى كنند، افزود: پروازهاى خطوط داخلى 
در 250 مسير تعريف شده است در حالى كه  40 فرودگاه در 
كشور وجود دارد كه شركت هاى هواپيمايى رغبتى براى پرواز 

به آنها ندارند.
ــه اينكه  ــاره ب ــورى با اش ــى كش ــازمان هواپيماي ــس س ريي
آزاد سازى قيمت بليت پروازها باعث مى شود تا تعداد بيشترى 
از هموطنانمان از حمل ونقل هوايى بهره مند شوند، گفت: با 
اين كار پروازها با نرخ هاى متفاوت عرضه مى شود و مسافران 

حق انتخاب بيشترى دارند.
ــركت هاى هواپيمايى  ــرد: در صورتيكه ش عابدزاده تصريح ك
ــا را اجرا كنند در  ــازى قيمت ه بتوانند نرخ هاى پس از آزادس
ــى در حمل ونقل هوايى  ــاهد تغييرات اساس مدت يكسال ش

خواهيم بود.
سـامانى: آزادسـازى قيمت ها به معنـاى افزايش 

قيمت نيست
ــركت هاى  ــامانى دبير انجمن ش ــد س در ادامه اين برنامه اس
حمل ونقل هوايى گفت: از نهم آذر كه آزاد سازى قيمت ها به 
شركت ها اعالم شده است  تاكنون شاهد افزايش نرخ پروازها 

ــا تنها در برخى  ــته افزايش نرخ ه نبوده ايم. در چند روز گذش
آژانس هاى مسافرتى و تعدادى از پروازها صورت گرفته كه به 

صورت چارترى انجام مى شود.
وى گفت: آزادسازى قيمت ها به معناى افزايش قيمت نيست 
بلكه اين كار باعث شفافيت در قيمت پروازها و اعالم نرخ آنها 

در مسيرهاى مشخص در سايت ها مى شود.
ــت: با ــل هوايى گف ــل ونق ــركت هاى حم ــن ش ــر انجم دبي

 آزاد سازى قيمت ها ديگر سازمان هواپيمايى كشور نمى تواند 
روى قيمت ها نظرى داشته باشد و تنها بر عملكرد شركت هاى 

هواپيمايى نظارت و آنها را هدايت و حمايت مى كند.
ــير پروازى تاكنون آزاد سازى  سامانى افزود: در80 تا 90مس
قيمت ها صورت نگرفته است  و همچنان نرخ پروازها را در اين 

مسيرها سازمان هواپيمايى كشورى تعيين و اعالم مى كند.
وى پيربودن سن ناوگان هوايى را معلول وضعيت قيمت هاى 
كنونى دانست و گفت: شركت هاى هواپيمايى به هيچ وجه از 
ــهيالت صندوق  ــتفاده نمى كنند و تاكنون هم از تس يارانه اس
ــعه ناوگان حمل ونقل هوايى استفاده  ــعه ملى براى توس توس

نكرده اند.
دبير انجمن شركت هاى حمل ونقل هوايى با بيان اينكه براى 
تاسيس  يك شركت هواپيمايى در كشور نياز به 156 ميليون 
دالر سرمايه گذارى است، گفت: يكى از شركت هاى هواپيمايى 
بابت خسارت تاخير در پروازهايش بيش از 300 ميليون تومان 

به مسافران  پرداخت كرده است.
ــازى قيمت بليت پروازها فرصت  سامانى تصريح كرد: آزاد س

استفاده همه مردم را از حمل ونقل هوايى فراهم مى كند.
 حسـينى صدر: در شـرايط ركود اقتصادى نبايد 

قيمت پروازها افزايش يابد
ــيون صنايع ومعادن  در ادامه مويد حسينى صدر عضو كميس
مجلس شوراى اسالمى هم در ارتباط تلفنى با اين برنامه گفت: 
مسووالن كشور هزينه ها را با معيار بين المللى و دالر محاسبه 
مى كنند در صورتى كه درآمد مردم به ريال است، شركت هاى 
هواپيمايى بيش از يك هزار ميليارد تومان بابت هزينه سوخت 

به وزارت نفت بدهكارند.
ــرمايه گذاران كه خود از بازنشستگان   وى گفت: تعدادى از س
ــنهاد تاسيس  شركت هاى  صنعت هوايى كشور هستند پيش
هواپيمايى جديد و ورود  هواپيما با عمر زير 15 سال را داده اند.

اين عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس افزود: تاسيس يك 
شركت هواپيمايى 35 تا40 ميليون دالر نياز دارد و بازگشت 

سرمايه آن هم سه ساله است.
ــينى صدر افزود: تنها مجوز يك شركت هواپيمايى 20 تا  حس

30 ميليارد تومان خريد و فروش مى شود.
وى فرآيند دريافت خسارت بابت تاخير در پرواز هواپيماها را 
ــت  و گفت : هفتاد درصد انحصار  بسيار زمان بر و سخت دانس
ــركت هواپيمايى است كه بسيار  پروازها در اختيار تنها سه ش

هم سودآور است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد براى مردم احترام قائل 
ــرايطى كه همچنان ركود اقتصادى حاكم  باشيم گفت: در ش

است چرا بايد قيمت پروازها افزايش يابد.
 كرمانـى: بـا آزادسـازى قيمت هـا مشـكالت 

شركت هاى هواپيمايى حل مى شود
ــن كرمانى رييس انجمن دفاتر خدمات  همچنين محمدحس
ــافرت هوايى هم در ارتباط  تلفنى با اين  برنامه گفت: اگر  مس
آزاد سازى قيمت ها در حمل ونقل هوايى صورت نگيرد ايرادها 
و اشكاالت موجود در پروازها و شركت هاى هواپيمايى برطرف 

نمى شود.
ــى پروازها در  ــن كرمانى افزود: افزايش بليت برخ محمدحس

تعدادى از آژانس ها صرفا مرتبط با زمانى مشخص است.
وى گفت: اگر قرار باشد كه اقتصاد كشور كه اقتصاد حمل ونقل 
ــت دچار گفت وگوها و سليقه هاى  هوايى هم بخشى از آن اس
ــت ادامه  ــتند همين وضعي ــود كه متخصص نيس افرادى ش

مى يابد.
كرمانى خاطر نشان كرد: در صورت آزاد سازى قيمت پروازها 
تمام مشكالت شركت ها و آژانس هاى هواپيمايى در مدت 3 تا 

6 ماه حل مى شود.

آزاد سازى قيمت بليت هواپيما :

ترفندى براى تسهيل مردم دراستفاده از ناوگان هوايى يا ... ؟!
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عكس روز   ( گورامى)

دريچه

 انتشار خبر شكار پلنگ توسط شكارچيان در شهرستان 
ــتداران محيط زيست را  گاليكش، درحالى نگرانى دوس
تشديد كرده كه طى 10 سال گذشته 40 قالده پلنگ در 

گلستان كشته شده است.
ــتداران  ــتان دوس ــگ در پارك ملى گلس مرگ يك پلن
ــوكه كرد، اما اين بار نه خبر از جاده  ــت را ش محيط زيس
ــورى از داخل پارك  ــت و نه تصادف با خودروهاى عب اس
ــكارچى غيرمجاز با همراهى  ــتان؛ بلكه يك ش ملى گلس
ــكار يك قالده  ــدام به ش ــتان خود اق تعدادى از همدس
پلنگ كرده و درحالى كه قصد داشت در معامله اى پوست 
پلنگ را به فروش برساند، توسط مأموران يگان حفاظت 

محيط زيست منطقه حفاظت شده لوه دستگير شد.
آنها به وسيله سگ هايى كه در اختيار داشتند، يك قالده 
ــه دام انداخته و با  ــاله را ب ــر و حدود سه س پلنگ جوان ن
ــمتى از پوست اين حيوان  كشتن آن، در حال معامله قس
بودند كه دستگير شدند.وى پس از دستگيرى چهار نفر از 
همدستانش را هم معرفى كرد.طى سال هاى گذشته اخبار 
ــتان منتشر  متعددى از مرگ پلنگ در حيات وحش گلس
شد. تعداد زيادى از اين پلنگ ها براثر برخورد با خودروهاى 
عبورى در پارك ملى گلستان جان خود را از دست دادند 
و برخى نيز تنها الشه آنها كه به نظر زخمى مى آمد در دل 

طبيعت توسط محيط بانان يافت شد.
ــكارچيان در ميان است. شكار اين گونه  اما اين بار پاى ش
ــكارچيان در حالى است كه حدود  ناياب كشور توسط ش
ــال پيش خبرى مبنى بر تحويل دو توله پلنگ به  يك س
ــحالى دوست داران  ــت كردكوى باعث خوش محيط زيس

محيط زيست شد.
ــوادث ناگوارى كه  ــان داد در كنار همه ح  خبرى كه نش
ــر اين گونه حفاظت شده  به صورت طبيعى و عمدى بر س
مى آيد، هنوز هم افرادى وجود دارند كه نگران سرنوشت 

پلنگ اصيل ايرانى هستند.
ــركان» و «وركان»، آماده  ــرايطى كه «هي اما امروز در ش
ــش نگران  ــش از پي ــتند، بايد بي ــه طبيعت هس ورود ب

سرنوشت آنها بود.
نگرانى هايى كه با افزايش جريمه ها مى رفت تا كمرنگ تر 
شود ولى حادثه اخير تلنگرى براى حيات وحش گلستان 

است.
بر اساس بند (چ) قانون شكار و صيد تعيين بهاى جانوران 
وحشى به لحاظ مطالبه ضرر و زيان از وظايف و اختيارات 
ــت و بر اساس  ــت اس ــوراى عالى حفاظت محيط زيس ش
ــازمان  ــون در مورد جرائم مذكور، س ماده 18 همين قان
ــت از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم،  محيط زيس

به عنوان شاكى خصوصى شناخته مى شود.
ــرر و زيان  ــاظ مطالبه ض ــى از لح ــوران وحش بهاى جان
پيش ازاين در جلسه شوراى عالى محيط زيست به رياست 
ــخ 29 دى 1393  ــن روحانى رييس جمهور در تاري حس

مطرح شده و كليات آن به تصويب رسيده بود.

ــكار پلنگ 80 ميليون تومان  بر همين اساس، جريمه ش
اعالم شد كه نسبت به نرخ قبلى كه پنج ميليون تومان بود 

رشد 16 برابرى را نشان مى دهد.
مرگ 40 پلنگ طى 10 سال گذشته

ــوى محيط زيست، 150  ــده از س بر اساس آمار اعالم ش
ــى مى كنند.  ــتان زندگ قالده پلنگ در جنگل هاى گلس
ــتان، آمارى  ــت گلس روابط عمومى اداره كل محيط زيس
ــه طى يك دهه  ــر پلنگ ها داد و گفت ك هم از مرگ ومي
گذشته يعنى از سال 85 تاكنون 40 قالده پلنگ در استان 

گلستان كشته شده است.
احمد دباغيان اشاره اى هم به آمار تلفات اين گونه در سال 
ــال 94 خرداد. وى  جارى كرد و از مرگ سه پلنگ در س
بابيان اين كه بيشترين آمار مربوط به شكار اين گونه است، 
ادامه داد: تصادف با خودرو، مسموميت و تله هاى سيمى 
كشاورزان در رده هاى بعدى علت مرگ پلنگ ها قرار دارد.

ــه تأثيرى  ــش جريمه ها چ ــح اين كه افزاي وى در توضي
ــارات رييس كل  ــته، به اظه در كاهش تلفات پلنگ داش
دادگسترى گلستان اشاره كرد و با تأكيد بر بازدارنده بودن 
جريمه ها، اين موضوع را در كاهش شكار اين گونه بسيار 

مؤثر دانست.
دباغيان به توضيح انتشار شايعاتى مبنى بر ارتباط مرگ 

ــوزى هاى منطقه هم پرداخت و  آخرين پلنگ با آتش س
ــوع را تأييد كرد و بايد  گفت كه يقينا نمى توان اين موض
نظر مراجع قضايى و انتظامى را براى ارتباط اين دو حادثه 

گرفت.
ــا عامل  ــش جريمه ه ــد افزاي ــه تأكيد ش ــور ك همان ط
ــوده ولى اين  ــكار پلنگ ها ب بازدارنده اى براى كاهش ش
ــترى در حفاظت  ــر بيش ــد تأثي ــوع زمانى مى توان موض
ــانى خوبى در اين  ــد كه اطالع رس ازاين گونه داشته باش

رابطه انجام شود.
ــير پارك  ــى، رانندگانى كه در مس ــع محل آگاهى جوام
ــازى كه با  ــكارچيان ُمج ــور مى كنند و حتى ش ملى عب
ــانى هاى  ــت ارتباط دارند در كنار اطالع رس محيط زيس
ــوب و ملى  ــازى، مكت ــانه هاى مج ــط رس عمومى توس

تكميل كننده اين قانون خواهد بود.
افزايش جريمه، تاثيـر 100درصدى در كاهش 

تخلفات دارد
ــت  ــش و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيس معاون پاي
ــن اداره  ــر از تالش هاى اي ــتان، در گفت وگو با  مه گلس
ــت: از  ــر داد و گف ــا خب ــانى جريمه ه ــراى اطالع رس ب
ــى  ــورت عموم ــريات به ص ــيما و نش ــق صداوس طري
ــوراها به صورت  ــا و ش ــق دهيارى ه ــن از طري و همچني

ــده  ــانى ش ــا اطالع رس ــاره جريمه ه ــه اى درب منطق
ــينى به تخلف اخير اشاره  كرد و گفت:  است. مجتبى حس
متخلف بايد مبلغ جريمه شده را پرداخت كند و نمى توان 

آن را كم كرد يا آن را بخشيد.
وى آگاهى جوامع محلى نسبت به جريمه ها را در كاهش 
ــت و گفت: افزايش جريمه 100 درصد  ــكار مهم دانس ش
ــت چون جرائم قبلى  در كاهش تخلفات تأثير داشته اس
ــكار  بازدارنده نبوده و ارزش جريمه ها با مبالغ فروش ش

همخوان نبود.
حسينى به اهميت پلنگ در چرخه حيات وحش هم اشاره 
ــده است و ازنظر  كرد و گفت كه پلنگ گونه اى حمايت ش
جثه پلنگ ايران در منطقه قفقاز بزرگ ترين جثه را دارد.

ــرار دارد و  ــرم انرژى ق ــن پلنگ در رأس ه وى بابيان اي
ــت، ادامه داد:  ــده ديگرگونه هاى جانورى اس كنترل كنن
ــتگاه ها و تغيير كاربرى ها باعث  ــفانه تخريب زيس متأس
ــتر اين جانور  ــيب ديدگى بيش ــى گونه ها و آس جابه جاي

شده است.
ــت  ــش و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيس معاون پاي
گلستان،درباره وضعيت دو توله پلنگ هيركان و وركان و 
همچنين وعده مركز مطالعات پلنگ، گفت: دو پيشنهاد 
داشتيم كه يكى قالده گذارى و رديابى و ديگرى نگه دارى 
در جاى مناسب و تبديل آن به مركز بود، درباره پيشنهاد 
دوم مركز بايگانى را آمده كرديم و كل اطالعات كارشده 
ــازمان  ــور را جمع آورى كرديم اما منتظر نظر س در كش

محيط زيست هستيم.
ــازى اين دو توله بسته  وى بابيان اين كه حفاظت يا رهاس
به نظر سازمان محيط زيست است، اضافه كرد: حفاظت از 
آنها نيازمند اعتبار است زيرا حداقل هزينه الزم كه شامل 
فنس كشى و ايمنى مى شود بيش از 700 ميليون تومان 

هزينه دارد.
ــت حيوان قطع  وى در توضيح تخلف اخير هم گفت: دس
ــت روى كتف هم كامال كنده  ــده، پوس و دم هم كنده ش
ــى درمى نمى خورد، ــت و به درد تاكس و آسيب ديده اس

بنابراين نمى توانسته آن را قاچاق كند.
ــينى بابيان اين كه پلنگ مانند جانوران ديگر نيست  حس
ــكار كرد،  ــزى آن را ش ــا برنامه ري ــا كمين ي ــه بتوان ب ك
عمده ترين تهديدهاى اين گونه را مواردى مانند تصادف 
ــر حيوانات عنوان  ــكار با ديگ و درگيرى حيوان براى ش

كرد.
به نظر مى رسد در شرايطى كه پلنگ از گونه هاى حفاظت 
ــت، بايد  ــتان و كشور اس ــده و نادر جنگل هاى گلس ش
حساسيت بيشترى چه از سوى دستگاه هاى نظارتى و چه 
دستگاه قضايى وجود داشته باشد. از سوى ديگر حفاظت 
از گونه خاص كه در راس هرم انرژى است و زندگى نسبتا 
پيچيده اى هم در طبيعيت دارد نيازمند اعتبارات خاص 
است كه بايد سازمان حفاظت محيط زيست كشور نسبت 
به اين مساله توجه بيشترى به استان گلستان داشته باشد.

ــازمان محيط  ــاركت هاى مردمى س مديركل آموزش و مش
ــور طى  ــت، گفت: بيش از 90 درصد حيات وحش كش زيس

چهار دهه از دست رفته است.
 محمد درويش در نشست بررسى «تأثير سينما و تلويزيون بر 
رفتار مردم با محيط زيست»، تأكيد كرد: ايران با چند بحران 
ــت. يكى بحران خاك است كه هيچ كس  بزرگ رو به رو اس
متوجه آن نيست و صداى آن را نشنيده است. با توجه به اقليم 
ايران بين 400 تا 800 سال طول مى كشد تا يك سانتى متر 
خاك توليد شود اما در حالت خوش بينانه ما سالى 2 ميليارد 
ــت مى دهيم. با در نظر داشتن ارزش  مترمكعب خاك از دس
ــاالنه 56 ميليارد دالر  48 دالرى هر متر مكعب خاك ما س

سرمايه كشور را از دست مى دهيم.
ــت كه در حدود 100 ميليون  وى گفت:  بحران ديگر آن اس
ــاحت كشور،  ــوم مس ــرزمين ايران، در دو س هكتار پهنه س
ــتر رسيده است و ما  افت آب هاى زيرزمينى به 2 متر و بيش
در بزرگ ترين بحران بيابان زايى قرن حاضر 480 هزار هكتار 
بيابان زايى داشته ايم. افت آب هاى زيرزمينى در اين ابعاد يعنى 

ــه را در زير زمين از  ــاى بزرگ تر از ارومي اينكه چه درياچه ه
دست مى دهيم و حواس مان نيست و تنها نشانه هاى كوچكى 

مثل اروميه، زشك، آلماگل و آالگل را روى زمين مى بينيم.
به اعتقاد درويش، بحران تنوع زيستى بحران ديگر ايران زمين 
است. زمانى كه كلنگ سازمان محيط زيست زمين خورد يك 
ميليون و سيصد هزار آهو، گوزن، گورخر، قوچ و ميش و كل 
ــون اين آمار به  ــران زندگى مى كردند اما اكن و بز و … در اي
كمتر از 110 هزار رسيده است يعنى ايران زمين بيش از 90 
درصد حيات وحش خود را در چهار دهه از دست داده است. 
سرزمينى كه كل و بز و پلنگ و يوزپلنگ نتواند در آن زندگى 
كند حتما حالش خراب است و حتما غذاى اين سرزمين سالم

 نيست.
 اين چنين مى شود كه به گفته وزير بهداشت بايد 10 ميليارد 
و 200 ميليون تومان در سال (يعنى 60 برابر بودجه سازمان 

محيط زيست) براى داروهاى ضد سرطان هزينه كنيم.
ــازمان محيط  ــاركت هاى مردمى س مديركل آموزش و مش
زيست، بحران هوا را ديگر بحران محيط زيستى كشور خواند 

ــانه هاى هواى سالم را  ــتيم نش و گفت: بعد ازچند روز توانس
استنشاق كنيم. وزارت ورزش كه بر سر درش نوشته ز نيرو 
بود مرد را راستى بايد در نظر داشته باشد كه وقتى هوا آلوده 
ــت چه رسد به فعاليت هاى  است پياده روى هم زيان آور اس

بدنى و ورزشى.
درويش در ادامه با بيان اينكه چنين بحران هاى بزرگى داريم 
ــه كوچكى از آن را به نمايش  كه فيلم مادرم بلوط تنها گوش
گذاشته است گفت: 18 ميليون بلوط در زاگرس خشك شده 
است. چقدر از اين نابودى سهم مردم است؟ نشست زمين در 

شهر تهران 90 برابر شرايط بحرانى است.
 اين همه بى تفاوتى از كجا مى آيد؟ سهم مردم در اين ميزان 
ــت؟ مرتبا به مردم گفته ايم حفظ  ــت زمين چقدر اس نشس
ــت نريزيم و به  ــت يعنى اينكه ذباله را در طبيع محيط زيس

حيات وحش شليك نكنيم.
ــت  ــل اصلى نابودى محيط زيس ــت. عام  اين ها معلول اس
ــتن توانمندى اكولوژيك  چيدمان توسعه بدون در نظر داش

است.

مديركل آموزش سازمان محيط زيست:

90 درصد حيات وحش ايران طى 4 دهه نابود شده است

نگرانى دوستداران محيط زيست ادامه دارد؛

مرگ 40  قـالده پلنگ طى 10 سـال 
شكارچى پلنگ در گلستان شكار شد

اخبار كوتاه

در جنگل هاى سراسر جهان، تجزيه كننده هاى زمين به بارورشدن 
ابرها كمك كرده و موجب وقوع باران هاى شديد مى شوند.

همانطوركه مى دانيم باران موجب آغاز به رشد قارچ شده كه در نهايت 
قارچ هاى بالغ، هاگ هاى خود را در فضا منتشر مى كنند. 

ــكيل  ــته اوليه تش ــه عنوان هس ــده در هوا، ب ــش ش هاگ هاى پخ
ــرار گرفتن بر  ــا ق ــه طورى كه ب ــى كنند، ب ــا عمل م ــاران در ابره ب
ــكيل  ــده و در نهايت باران تش ــا موجب ميعان بخار آب ش روى ابره

مى شود.
معموال هاگ هاى قارچ بعد از آزاد شدن مقدارى از رطوبت هوا محيط 
ــن بر روى ابرها  ــان را در خود جمع كرده و با قرار گرفت پيرامونى ش
ــوند.طبق مطالعه انجام شده، يك قارچ  موجب بارورشدن آنها مى ش
ــد كه بالغ بر يك ميليارد  مى تواند در هر ثانيه 30 هزار هاگ آزاد كن

در روز خواهد بود.
ــاله 50 ميليون تن هاگ وارد   بدين ترتيب برآورد مى شود كه هر س

جو شود.
ــط محققان دانشگاه ميامى، تمامى اين  طبق اين مطالعه جديد توس
هاگ هاى كوچك مى توانند باعث بارورشدن ابرها شوند و در نهايت بر 

الگوى باران و شرايط اقليمى هر منطقه تاثير گذارند.

ــت اصفهان«پاما»  ــط زيس ــانى محي ــگاه اطالع رس ــزارش پاي به گ
ــتان آران و بيدگل از رها  رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرس

سازى يك پرنده كركس در اين شهرستان خبرداد.
اللهيار دولتخواه، گفت: اين حيوان توسط دوستداران محيط زيست 
ــت  از مرگ نجات يافت و پس از تحويل به اداره حفاظت محيط زيس
شهرستان آران و بيدگل طى مراحل در مان در منطقه شكار ممنوع 

يخاب رها سازى شد.
ــتند كه بيشتر از مردار  ــخور پرندگانى هس وى افزود: َكرَكس يا الش
تغذيه مى كنند. اين پرنده يا پرنده هاى هم خانواده با آن را در فارسى 
ــد. منطقه ى  ــخور نيز ناميده ان ــوار، دژكاك، دال و الش مرغ مردارخ
ــتان آران و بيدگل به خاطر  دارا بودن  ــكار ممنوع يخ آب شهرس ش
ــتگاه پستاندارانى همچون كل و بز،  تنوع گياهى بسيار مطلوب، زيس
قوچ و ميش و جبير و انواع گربه سانان،پرندگان و خزندگان مى باشد.

نقش قارچ ها در ميزان بارندگى 
مناطق جنگلى

رها سازى يك پرنده كركس 
در شهرستان آران و بيدگل
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وزير آموزش و پرورش گفت: امسال حداقل 40 هزار كالس درس با بخارى هاى 
نفتى خداحافظى كرده اند و در برنامه داريم حداكثر طى يكى دو سال آينده 
سيستم گرمايشى مدارس را استاندارد كنيم.على اصغر فانى امروز در حاشيه 
ــى كه در دانشگاه تهران برگزار شد  دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزش
در جمع خبرنگاران درخصوص صندوق حمايت از توسعه و عدالت آموزشى 
اظهارداشت: آموزش و پرورش يكى از سياست هايى كه دنبال مى كند توسعه 
مشاركت است و يكى از نمودهاى اين توسعه مشاركت بحث صندوق حمايت 
از توسعه و عدالت آموزشى است.وى ادامه داد: اعالم كرديم همه كسانى كه 
مايلند به آموزش و پرورش در زمينه هاى مختلف كمك كنند مى توانند هم 
پرداخت هاى نقدى به اين صندوق داشته باشند و هم بيايند پولى را در يك 
حسابى قرار دهند و سود حاصل از آن به نفع دانش آموزان و آموزش و پرورش 
مناطق كمتر توسعه يافته قرار گيرد.وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر آموزش 
ــات آموزش و  ــوزش دختران و اقدام ــعه آم دختران، گفت: درخصوص توس
پرورش در سطح كالن كشور، حدود 51 درصد دانش آموزان در كشور پسر و 
49 درصد دانش آموزان دختر هستند؛ وقتى كه اين گزارش را در سازمان هاى 
بين المللى ارائه كرديم مورد تقدير آنها قرار گرفت.وى در پاسخ به اين پرسش 
كه «آيا بخارى هاى نفتى استان اردبيل جمع آورى شده است و در حال حاضر 
ــت؟»، تصريح كرد: امسال حداقل  ــده اس چه تعداد از اين بخارى ها جمع ش
ــد و در برنامه  ــاى نفتى خداحافظى كردن 40 هزار كالس درس با بخارى ه
خود داريم حداكثر طى يكى دو سال آينده اين سيستم گرمايشى مدارس را 
استاندارد كنيم و دانش آموزان و اوليا نگرانى از بابت اين موضوع نداشته باشند.
ــوابق تحصيلى در كنكور  ــهم س وزير آموزش و پرورش در خصوص اينكه س
كمى افزايش مى يابد، خاطرنشان كرد: كميته اى طبق قانونى در وزارت علوم 
تشكيل مى شود و مسووليت آن بر عهده وزير علوم است و آموزش و پرورش 
در آن كميته عضويت دارد، از نمايندگان مجلس نيز در آن حضور دارند و آن 
كميته است كه تعيين مى كند چه نسبت از كنكور را معدل امتحانات نهايى 

تشكيل مى دهد.

وزير آموزش و پرورش خبر داد:

جمع آورى بخارى هاى نفتى 
از 40 هزار كالس درس

ــورا با همكارى  ــى زنان در واقعه عاش نشست نقش سياس
ــروه مديريت و  ــى و كارگ ــق باورهاى دين كارگروه تعمي
ــى و اجتماعى زنان معاونت امور زنان و  ــاركت سياس مش

خانواده در موسسه مطالعات و تحقيقات زنان برگزار شد.
ــيد جواد ورعى در اين نشست ضمن  ــالم س حجت االس
ــينى، گفت: در قيام  ابراز تسليت به مناسبت اربعين حس
سيد الشهدا (ع) يكى از مسائل مهم و مورد توجه حوادث و 
جريانات بعد از حادثه عاشوراست. درحقيقت اين نهضت 
ــهادت  ــت. يك مقطع تا زمان ش داراى دو مقطع مهم اس
ــان است و مقطع  ــهدا(ع)، ياران و اهل بيت ايش سيد الش
ــات پس از  ــد جريان ــايد از جهاتى مهم تر باش دوم كه ش

عاشوراست. حكومتى كه حاضر است براى بقاى خود دست 
به جنايت بزرگى چون حادثه كربال بزند و فرزند پيغمبر را با 
وضع فجيعى به شهادت برساند، قهرا هدفش فقط ارتكاب 
ــوادث بعد از آن  ــت كه ح جنايت و بدنامى در تاريخ نيس

برايش اهميتى نداشته باشد.
ــت دولت جاعل بنى اميه بعد از قتل  وى ادامه داد: سياس
سيدالشهدا به مسلخ بردن شخصيت آن بزرگوار و تحريف 
قيام او است. وقتى كه به جمالت و خط مشى دولت جاعل 
ــرار برخى  ــه كربال نظر افكنيم به اس بنى اميه بعد از واقع
رفتارهاى سيد الشهدا پى مى بريم. وقتى امام از مدينه به 
مكه و سپس كربال رفتند ، رجال مذهبى و سياسى بسيارى 

ــنهادهاى مختلفى دادند اما  به محضر ايشان رفته و پيش
ــرار نگرفت. يكى از آنها اين بود  هيچ يك مورد قبول وى ق
ــفر خطرناك گرفته ايد حداقل اهل  كه اگر عزم بر اين س

بيت خود را نبريد.
ــاس مى كردند  ــالم ورعى گفت: آن ها احس حجت االس
ــاى همه چيز  ــظ قدرت خود پ ــى اميه براى حف دولت بن
ايستاده و به همين دليل اين پيشنهاد را مطرح كردند اما 
ــه ديگران قدرت  ــين(ع) از حقايقى مطلع بود ك امام حس
درك آن را نداشتند. امام واقف بود كه اين حكومت تالش 
مى كند وى را به عنوان يك ياغى كه عليه دولت بنى اميه 
ــين(ع)  و امير مومنان خروج كرده، معرفى كند. امام حس
حس مى كردند بعد از واقعه عاشورا ماموريتى وجود دارد 
ــجاد(ع)  ــان امام س كه جز از عهده زينب(س) و فرزندش
ــتيم كه چرا امام بر حضور  برنمى آيد. ما اينك متوجه هس

زنان و كودكان اصرار داشتند.
ــت بنى اميه توجه كنيم  ــه سياس وى ادامه داد: اگر به س
ــويم زينب(س) بعد از شهادت سيد الشهدا  متوجه مى ش
چگونه قيام را مديريت كرد و آن بيدار كردن افكار عمومى 
ــت كه دولت نامشروع حق حاكميت  و دل هاى خفته اس
ــت اين بود كه امام حسين(ع) را  ندارد. يكى از سه سياس
ــرزمين  ــى معرفى كردند، به خصوص در س ياغى و خارج
ــالم را با معاويه شناخته بودند و هيچ  شام كه مردم آن اس
ــام معاويه را قبول نداشت. ديگر  ــى به اندازه مردم ش كس
اينكه امام را به تفرقه در حكومت متهم كردند. بنى اميه به 
دنبال وحدت گورستانى بود. امام حسين(ع) نمى توانست 
چنين وحدتى را تحمل كند. اگر وحدت ارزش دارد در راه 
رسيدن به آرمان هاى الهى ارزشمند است. آخرين سياست 
ــال بنى اميه تبليغ  ــت جبر بود. بعد از كرب بنى اميه سياس

وسيعى كردند كه پيروزى ما نشانه حقانيت ماست.
ــد از كربال  ــرد: بع ــان ك ــالم ورعى خاطرنش حجت االس
موضوعى كه زينب كبرى(س) و امام سجاد(ع) بر اين سه 
ــت بود كه اگر  محور اتخاذ كردند خنثى كردن اين سياس
سكوت مى كردند معلوم نبود قيام كربال چگونه به گوش 
آيندگان مى رسيد. اين فعاليت ها به گونه اى ادامه يافت 
ــيمانى كرد و تقصير اين قيام را بر گردن  كه يزيد ابراز پش
عبيد اهللا بن زياد انداخت . دستور داد كسى متعرض اهل 
بيت در شورش حره در مدينه نشود اما درحقيقت وى به 

اهداف خود نرسيد.                  
ــخنان خود با بيان اينكه  حجت االسالم ورعى در ادامه س
ــاره حقوق زنان در جامعه  معتقدم برخى موانع فقهى درب
ــت، گفت:  ــاى امام خمينى(س) اس ــه ه مخالف با انديش
ــاركت زنان  ــود كه موانعى براى مش ــاس مى ش گاه احس
ــه مانع اصلى  ــود ك ــود دارد، تصور مى ش ــه وج در جامع
استنباط هاى فقهى است. برخى صاحب نظران معتقدند 

بايد تغييراتى را در فقه به وجود آوريم.
وى به برخى موضوعات فقهى با نگرش خاص اشاره كرد و 
ادامه داد: يكى از موانع به نظرم خود زنان هستند كه بايد 
ــود را در عرصه هاى مختلف  ظرفيت ها و قابليت هاى خ

نشان دهند كه به اين طريق موانع به طور طبيعى برداشته 
ــته شود و  ــتاد تا موانع فقهى برداش ــود.  نبايد ايس مى ش
ــا در مديريت و عرصه  ــى خانم ه ــروع كنيم  تواناي بعد ش
ــان دهيم. چقدر از خانم هاى  هاى مختلف مشاركت نش
ــاركت هاى سياسى انگيزه  متدين ما براى شركت در مش

داشتند.
خط  كشى هاى امروزى بين زن و مرد در تاريخ اسالم 

وجود نداشته است
ــته، دبير كارگروه  ــت، منصوره شايس  در ادامه اين نشس
ــان و خانواده  ــور زن ــى معاونت ام ــاى دين تعميق باوره
ــى زنان در طول تاريخ  ــت جمهورى به نقش سياس رياس
ــى جايگاه زنان در تاريخ اسالم  اشاره كرد و گفت: با بررس
مى بينيم خط كشى هاى امروزى كه در ذهن ما و بين زن 
ــت. فعاليت هاى اقتصادى،  و مرد است وجود نداشته اس
ــناخته است اما  علمى و اجتماعى خيلى زن و مرد نمى ش
در عين حال ويژگى خاص زن و مرد لحاظ شده است. زنان 
ــورا و  در جنگ هاى پيامبر(ص)، امام على(ع) و قيام عاش
در مواقعى كه پشتوانه احساسى بيشترى نياز بوده است، 
حضور داشتند مانند پرستارى، تقويت روحيه مردان و ...  

و در مواقع لزوم هم مى جنگيدند.
ــور نياز به  ــك اين حض ــته با تاكيد بر اينكه بى ش شايس
ــت، گفت: در جريان عاشورا  آماده سازى اذهان داشته اس
ــاب شده كه  ــت و حركت كامال حس اين خط كشى نيس
رنگ و بوى احساسى قوى دارد و در عين حال هيچ از جنبه 
عقالنى آن نمى كاهد. زنانى كه خطبه مى خوانند همگى 
ــاعر بوده اند، مستدل سخن  ــخنور و بعضا ش خطيب، س
ــب در يكى از  ــرت زين ــت كه حض ــد . نقل اس مى گوين
خطبه ها چنان سخنرانى كرد كه انقالبى در كوفه مى شود 
و اشك از ريش مردان مى آيد. در كوفه، شام و مدينه حادثه 
عاشورا آنچنان تبيين مى شود كه والى مدينه به يزيد نامه 
مى نويسد زينب(س) در اينجا تكاپوهايى را به وجودآورده  
ــود كه حضرت زينب(س) را به مصر  و همين باعث مى ش

تبعيد مى كنند.
ــاحت  دبير كارگروه تعميق باورهاى دينى با بيان اينكه س
زندگى انسان در قرآن به سه بخش تقسيم مى شود، گفت: 
ــت كه زن و مرد بايد به سمتى  نخستين ساحت فردى اس
هدايت شوند كه قلب آنها جز بر خدا حاكم نباشد. دومين 
ــوول فراهم كردن  ــت. زن و مرد مس ــاحت خانواده اس س
ــتند كه در اوج همدلى عامل رشد همسر و  ــترى هس بس
ــاحت ديگر اجتماع است كه در آن زن  فرزندان باشند. س
ــيدن به جامعه خود  ــوول تعالى و وسعت بخش و مرد مس
ــت كه همه خالها را پر كنند.  ــتند و واجب كفايى اس هس
هر دو مسوول عزت و استقالل جامعه هستند. چگونه زن و 
مرد مى توانند مطابق آيه قرآن قوام قسط باشند اگر آن را 
نشناسند؟ كسب توانايى نكنند چه طور مى توانند دستور 
قرآن را اجرا كنند. ويژگى زن و مرد مومن در حوزه اجتماع 
و سياست اين است كه پاسدار در جامعه باشند. عمده اين 

حوزه حاكمان جامعه هستند.

خبر

جايگاه زن درتببين وتاثيرقيام كربال

دريچه

ــواد آموزى،  ــازمان نهضت س ــى س ــزارش روابط عموم به گ
ــوادآموزى كه با  على باقرزاده در نشست تخصصى نهضت س
ــتان  ــران و معاونان اداره كل آموزش و پرورش اس حضور مدي
ــات اين اداره كل برگزار شد اظهار كرد:  قزوين در سالن جلس
ــعه كمى و كيفى  ــتان ها در زمينه توس هدف گذارى براى اس
زيرساخت هاى سوادآموزى و بهره مندى مردم از اين امكانات 
با توجه به فاكتورها و ويژگى هاى خاص برنامه ريزى مى شود 
ــت پيدا ــه اين اهداف دس ــح مى توان ب ــا مديريت صحي كه ب

 كرد.
ــور  ــال در كش ــوول اضافه كرد: تمام افراد زير 50 س  اين مس
ــوادآموزى كامل هستند كه ويژگى هاى  داراى يك پرونده س
ــت.  ــوزه آموزش و پرورش ارائه كرده اس مختلف آنها را در ح
ــوان كرد: با  ــور عن ــوادآموزى كش ــازمان نهضت س رييس س
ــل وزارت آموزش و  ــال تكمي ــى در ح ــك اطالعات وجود بان
ــدون نقص  ــواد كامل و ب ــا از افراد بى س ــناخت م پرورش، ش
ــتيم اما  ــوزه مواجه هس ــى در اين ح ــا كمبودهاي ــوده و ب نب
ــترده اى صورت گرفته  نسبت به گذشته رشد و اقدامات گس

است. 
ــوادآموزى ابزارى براى نجات ملت ها  باقرزاده با بيان اينكه س
ــالم پس  ــر گرامى اس ــان كرد: اقدام پيامب ــت، خاطرنش اس
ــركان را در  ــراى كفار و مش ــگ بدر كه اس از پيروزى در جن
ــل نبوده  ــلمانان آزاد كرد، بى دلي ــه مس ــوادآموزى ب ازاى س
ــالم ــرورش در دين اس ــت آموزش و پ ــان دهنده اهمي و نش

 است.
ــى در دوره  ــزرگان دين ــاير ب ــه داد: س ــوول ادام ــن مس  اي
ــام معظم رهبرى  ــى (ره) و مق ــد امام خمين معاصر نيز مانن
ــور ضرورى  ــار جامعه جزء ام ــوم اقش ــوادآموزى را به عم س
ــووالن  ــته اند و بر اين موضوع تأكيد كردند كه نگاه مس دانس
ــع ــدگاه جام ــك دي ــوادآموزى ي ــاى س ــه برنامه ه ــد ب باي

 باشد.
 معاون وزير تصريح كرد: آموزش پايه، هميشه از سوى دولت ها 
انجام مى شود و دليل آن اهميت توسعه امور آموزشى است؛ با 
نظارت مسووالن دولتى بر فعاليت هاى آموزشى سنين پايه اين 
آموزش ها بايد به درستى مديريت شود. رييس سازمان نهضت 
سوادآموزى كشور بيان كرد: بسيارى از اقدامات سوادآموزى 
جنبه اقتصادى ندارد چراكه برخى مدارس در نقاط دوردست 
ممكن است با يك، 2 يا 3 نفر تشكيل شود و هزينه فراوانى را 
به دولت تحميل كند اما با توجه به ضرورت بهره مندى عموم 

افراد جامعه توجه به اين آموزش ها الزم است. 
وى با اشاره به اينكه رابطه مستقيمى بين ميزان سواد والدين 
ــرفت تحصيلى فرزندان وجود دارد، تصريح كرد: ميزان  و پيش
ــرفت تحصيلى فرزندان دو موضوع مهم و  سواد والدين و پيش
ــه مديران قرار  ــتند كه بايد مورد توج اثرگذار بر يكديگر هس

بگيرد.

تمام افراد زير 50 سال در كشور 
داراى يك پرونده سوادآموزى 

كامل هستند

سخنگوى فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه برخى 
مواد طرح جامع جمعيت، تبعيض ناروا عليه زنان است، 
گفت: در طرح جامع جمعيت و تعالى خانواده، در زمينه 

اشتغال و استخدام زنان تبعيض وجود دارد.
ــى  ــارى، تاكيد كرد: كارگروهى براى بررس الله افتخ
ــكيل  اجراى طرح جامع جمعيت و تعالى خانواده تش
شده و در حال مطالعه بر روى بودجه مورد نياز اجرايى 
ــات بعدى كميسيون  ــدن اين طرح است. در جلس ش
ــود، مورد  مواردى كه بايد اصالحاتى روى آن انجام ش
ــى قرار مى گيرد. طرح بار مالى فراوانى دارد كه  بررس

هنوز دولت نپذيرفته است.
ــيون زنان مجلس افزود: برخى از  ــخنگوى فراكس س
ــواده داراى بار  ــرح جامع جمعيت و تعالى خان مواد ط
مالى سنگينى است در حالى كه بودجه مورد نياز براى 
ــده و بايد اين بخش  ــش بينى نش اجراى اين مواد پي

مشخص و در طرح آورده شود.
وى ادامه داد: اين طرح در موارد بسيارى نياز به اصالح 
دارد از جمله عالوه بر اخطار قانون اساسى در خصوص 
بودجه اجراى طرح و ديگر موارد، موضوع تبعيض ناروا 
ــتغال و استخدام هم مطرح  عليه خانم ها در زمينه اش

است.
افتخارى افزود: بر اساس ماده 9 طرح جامع جمعيت 

ــتخدام به ترتيب با مردان  و تعالى خانواده، اولويت اس
ــپس زنان  داراى فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و س
ــى تامين مالى  ــت. از آنجا كه بار مال ــد اس داراى فرزن
خانواده بر اساس قانون و شرع بر عهده مردان گذاشته 
ــمار مى رود. البته در مواد  شده است، ماده خوبى به ش
ديگر اين طرح امتيازاتى براى مادران داراى فرزند در 
نظر گرفته شده كه اين كار ممكن است موجب كاهش 
ــتغال آنان  شود.  ــايد مانع اش فرصت شغلى زنان و ش
ــترى در تدوين اين  ــت مطالعه بيش بنابراين الزم اس
ــازى مناسبى صورت  سياست ها انجام شود و بسترس

گيرد.
وى اضافه كرد: بعضى از شرايطى كه در اين طرح عنوان 
شده است، هم با آموزه هاى دينى ما منافات دارد و هم 
نقض غرض دارد و موجب كاهش جمعيت مى شود. به 
عنوان مثال اينكه فاصله گذارى بين بارورى مطلوب، 
2/5 تا 5 سال در نظر گرفته شده است كه در نهايت به 
كاهش جمعيت منجر مى شود. همچنين سن مطلوب 
ازدواج از مواردى است كه انتقاداتى به آن مطرح است.

ــيون فرهنگى مجلس افزود: در جلسات  عضو كميس
بعدى كميسيون قرار است موارد مورد بررسى بيشتر 
قرار گيرد و طرحى كامل تر و جامع تر به صحن علنى 

مجلس بيايد.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، به اين پرسش كه شمار معتادان كشور 
چقدر است، پاسخ مى گويد و به تعيين سهم دانشجويان 

ايرانى در تجربه مواد مخدر مى پردازد.
پرويز افشار معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى 
مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص كاهش سن 
ــتفاده از مواد مخدر در  گرايش به اعتياد و ميزان رواج اس
ــجو اظهار داشت: طبق استناد  بانوان، آقايان و قشر دانش
به آخرين طرح ارزيابى سوءمصرف مواد مخدر در كشور 
ــد، حدود يك ميليون  ــال 1390 جمع آورى ش كه در س
ــته به مواد مخدر در  و 325 هزار نفر معتاد دائمى و وابس
ــور وجود دارد كه اين تعداد به جز افرادى است كه به  كش
ــرف مى كنند.وى تصريح  صورت تفننى مواد مخدر مص
ــوان و 91 درصد  ــد اين تعداد را جمعيت بان كرد: 9 درص
ــكيل داده اند؛ اما در  را آقايان در بحث عمومى اعتياد تش
خصوص جمعيت دانشجويى هم دانشجويان زيرپوشش 
ــگاه هاى  ــوم و همچنين دانش ــگاه هاى وزارت عل دانش
زيرپوشش وزارت بهداشت در مطالعاتى كه در سال 91 
انجام دادند، مشخص شده كه سوءمصرف مواد مخدر بين 
قشر دانشجو وجود دارد.افشار افزود: اين سوءمصرف بين 

دانشجويان به عنوان اعتياد مطرح نشده؛ اما مصرف مواد 
ــده كه حدود 6/1 درصد  مخدر بين اين قشر مشخص ش
ــت و 6/2 درصد  دانشجويان دانشگاه هاى وزارت بهداش
دانشجويان وزارت علوم تجربه مصرف مواد مخدر را دارند 
كه فقط به صورت تفننى مصرف مى كنند.معاون كاهش 
تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد 
ــجويان بسيار مهم  مخدر گفت: همين ارقام نيز در دانش
است و ما را به سمت اين مى برد كه حتما مداخالتى را در 

دانشگاه ها داشته باشيم.
افشار تصريح كرد: با تمام دانشگاه هاى مهم كشور، وزارت 
ــت و وزارت علوم تفاهم نامه هاى همكارى داريم  بهداش
ــى در اين خصوص صورت گرفته است. و كارهاى اساس
ــاوره در دانشگاه ها آموزش  وى تصريح كرد: به مراكز مش
داده شده؛ همچنين به مربيان آموزش داده شده تا جايى 
كه مى توانند مباحث مرتبط با پيشگيرى و مشاوره را به 
ــجويان منتقل كنند.معاون كاهش تقاضا و توسعه  دانش
ــتاد مبارزه با مواد مخدر ادامه  ــاركت هاى مردمى س مش
ــر هم تحت  ــجويان در معرض خط ــا و دانش داد: گروه ه
ــكل  ــاوره هاى خاص قرار مى گيرند تا اگر فردى مش مش

جدى و حتى اعتياد داشته باشد، تحت درمان قرار گيرد.

ــتى از پرداخت وام بالعوض به تمامى  ــازمان بهزيس رييس س
ــيب ديده از آتش سوزى مدرسه در روستاى  دانش آموزان آس
شين آباد پيرانشهر خبرداد.انوشيروان محسنى بندپى با اشاره 
ــال 91 در روستاى شين آباد  به حادثه آتش سوزى 15 آذر س
پيرانشهر كه بر اثر آتش سوزى ناشى از بخارى نفتى 28 دانش 
ــدند و دو نفر از آنان جان  آموز دختر دچار عارضه سوختگى ش
باختند گفت: براى تمام 13 دانش آموزى كه دچار سوختگى 
شديد شدند 30 ميليون تومان وام بالعوض به خانواده هاى آنان 
ــد.وى اظهاركرد: براى 9 نفر با سوختگى متوسط  پرداخت ش
ــوختگى خفيف 12  20 ميليون تومان، براى يك نفر دچار س
ميليون تومان و براى سه نفر با سوختگى سطحى نيز 10 ميليون 
ــد.رييس سازمان بهزيستى  تومان به صورت بالعوض اعطا ش
ــديد  با بيان اينكه 26 نفر از اين دانش آموزان دچار عارضه ش
سوختگى شدند، افزود: سوختگى 13 نفر از آنان بسيار شديد 
بود، به شكلى كه صورت آنان دچار تغييرات ناشى از سوختگى 
ــط، يك نفر دچار سوختگى  شد و 9 نفر دچار سوختگى متوس
ــدند.وى با اعالم  ــه نفر دچار سوختگى سطحى ش خفيف و س
اينكه سازمان بهزيستى براى كم كردن آسيب هاى ناشى از اين 
حادثه با حضور در جمع خانواده هاى دانش آموزان آسيب ديده 
ــرايط همه جانبه اى را فراهم كرد ، افزود: اين سازمان سعى  ش
دارد تا نسبت به ادامه درمان دانش آموزان آسيب ديده با توجه به 

پيشرفت علم فيزيكى و جراحى ها اقداماتى را براى بازگرداندن 
ــنى گفت: تمام سعى  آنان به وضعيت عادى انجام دهد. محس
ــش آموزان به  ــت تا وضعيت ظاهرى دان ــتى بر اين اس بهزيس
ــى از سوختگى ، افسردگى  حالت عادى بازگردد و عوارض ناش
ــارهاى روحى و روانى آنان تا حدودى كاسته شود. وى با  و فش
تاكيد بر اينكه اين دانش آموزان بايد بدانند كه دولت به فكرشان 
است، خاطر نشان كرد: براى هر يك از دانش آموزان حادثه ديده 
ــاب پس انداز با بهره بانكى به ميزان 15 ميليون  دفترچه حس
تومان باز شد و تا رسيدن آنان به سن قانونى قابل برداشت نيست.
رييس سازمان بهزيستى از اقدامات ديگرى مانند بيمه عمر و 
سرمايه دانش آموزان حادثه ديده خبرداد و عنوان كرد: با توجه 
به اينكه اين افراد از نظر روحى و روانى و تحصيلى دچار مشكل 
شده و انگيزه و شادابى آنها به تقليل رفته ، بنابراين اعزام تيم هاى 
مشاوره روان پزشكى براى ارتقاء روحيه آنان در دستوركار قرار 
دارد.رييس سازمان بهزيستى افزود: براى دانش آموزانى كه غير 
از صورت ، دچار سوختگى در ديگر نقاط بدن شدند نيز وسايل 
فيزيوتراپى ويژه براى بازتوانى و توانمندسازى آنان اختصاص 
داديم.محسنى بندپى گفت: با توجه به علم پزشكى هر هزينه اى 
كه براى بازگرداندن اين دانش آموزان به وضعيت نخست الزم 
باشد هزينه خواهد شد تا رضايتمندى نسبى را براى آنها ايجاد 

و روح اميد به زندگى را در آنان شكوفا كنيم.

تعداد معتادان كشور چقدر است؟

بررسى طرح جامع جمعيت با حضور سخنگوى 
فراكسيون زنان مجلس شوراى اسالمى

پرداخت وام بالعوض به دانش آموزان حادثه ديده در شين آباد
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ــه مرحله نامزدى  ــيدن ب ــال حداقل 13 بازيگر مرد براى رس امس
ــخت و نفس گيرى  ــكار بهترين بازيگر نقش اول مرد ،رقابت س اس
ــال پيش از اين  ــه خواهند كرد. دو س ــادوش يكديگر تجرب را دوش
ــمين رقابت هاى اسكار رقابت  در  همزمان با برگزارى هشتاد و شش
بخش بهترين بازيگر نقش اول مرد نيز همچون امسال رقابت  بسيار 
تنگاتنگى بود تا آنجا كه بازيگران برجسته اى چون «رابرت ردفورد» 
ــان در  ــان و تحسين شده ش و «تام هنكس»، با وجود بازى درخش
فيلم هاى «همه چيز از دست رفته است» و «كاپيتان فليپس» حتى 

نتوانستند تا مرحله نامزدى اين بخش از جوايز راه يابند.
ــال هاى اخير، رقابت ها در بخش بهترين بازيگر نقش  البته طى س
ــن بازيگر نقش اول زن  اول مرد، برخالف آنچه كه در بخش بهتري
ــخت و به تعبير منتقدان  ــيار س ــال) معمول بوده، بس (به جز امس
سينمايى «مهلك» بوده است.به نظر مى رسد كه امسال نيز تعداد 
ــيدن به مرحله نامزدى رقابت ها  بازيگران مردى كه شايستگى رس
ــام هنكس» اين بار با  ــد.در اين دوره «ت را دارند، بيش از 5 نفر باش
ــاخته «استيون اسپيلبرگ»  فيلم جاسوسانه «پل جاسوس ها» س
به رقابت ها بازگشته است. منتقدان اين بازيگر هاليوودى برنده دو 
جايزه اسكار را براى بازى زيركانه و تأثيرگذارش در اين فيلم ستوده  
ــتن مرغ  ــا «گريگورى پك» براى بازى در فيلم «كش و حتى او را ب
ــميت به واشنگتن  ــتوارت» در فيلم «آقاى اس مقلد» و «جيمز اس
ــه كرده اند. ولى با وجود اين همه تحسين مشخص  مى رود» مقايس
نيست كه آيا بار ديگر تراژدى دو سال پيش براى «هنكس» تكرار 
مى شود و يا اينكه او پيروزمندانه سومين اسكار خود را با افتخار بر

باالى سر خواهد گرفت؟
ــرى تاكنون چهار بار  ــويى ديگر «لئوناردو دى كاپريو»، بازيگ از س
ــيارى از منتقدان، يكى  ــده و به عقيده بس ــكار ش نامزد جايزه اس
ــدر ديگر  ــت، در ص ــكار اس ــانس ترين ناكام هاى جوايز اس از بدش
ــكار بهترين بازيگر نقش اول مرد 2016 قرار  گزينه هاى مطرح اس
ــال با فيلم «از مرگ جسته» در رقابت هاى  دارد.«دى كاپريو» امس
اسكار حضور يافته است. اين بازيگر هاليوودى كه در ميان همكاران 
ــت كه دو سال پيش  خود در هاليوود از احترام خاصى برخوردار اس
تقريبا براى هركسى قطعى بود كه او براى بازى در فيلم سينمايى 
«گرگ وال استريت» برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد 
خواهد شد، اين بار تنديس طاليى اسكار را به «متيو مك كوناهى»، 

بازيگر فيلم «كلوب خريداران واالس» واگذار كرد.
در كنار «دى كاپريو» و «هنكس»، «جانى دپ» نيز امسال با بازى 
ــينمايى «توده  ــل زنجيره اى در فيلم س در نقش متفاوت يك قات
ــياه» ديگر گزينه پر از احتمال اين بخش از جوايز اسكار خواهد  س
ــى «ويتى بولگر»،  ــياه» در نقش واقع بود.«دپ» در فيلم «توده س
قاتلى خونخوار و بى رحم، ظاهر شده است.به نظر مى رسد كه بازى 
او در چنين نقش متفاوتى مورد توجه رأى دهندگانى قرار گيرد كه 
ــازى در فيلم هايى چون «دزدان دريايى  عقيده دارند كه «دپ» با ب
كارائيب» و «آليس در سرزمين عجايب» در واقع استعداد خود را به 
هدر داده است. «دپ» تاكنون سه بار نامزد جايزه اسكار شده است.
ــتى كه تاكنون دو بار  «ويل اسميت»، بازيگر با استعداد سياهپوس
براى بازى در فيلم هاى «على» و «در جستجوى خوشبختى» نامزد 
ــده نيز براى بازى در درام ورزشى «ضربه مغزى»  ــكار ش جايزه اس

پيشتاز ديگر رقباى خود شده و در نهايت جايزه اسكار بهترين بازيگر 
نقش اول مرد را از آن خود كند.اگرچه فيلم «ضربه مغزى» از سوى 
ــت ولى همواره  ــا بازخوردهاى متفاوتى روبه رو بوده اس منتقدان ب
ــويق و تأييد منتقدان  ــميت» در اين فيلم مورد تش بازى «ويل اس
ــى «دكتر بنت»،  ــميت» در اين فيلم در نقش واقع بوده است.«اس
ــكى قانونِى متولد نيجريه ايفاى نقش كرده  نوروپاتولوژيست پزش
است كه بيمارى مزمن CTE انسفالوپاتى، ناشى از ضربه مكرر به 
ــف مى كند، بيمارى اى كه بازيكنان ان اف ال (ليگ ملى  سر را كش
ــه خاطر ضربات پى در پى كه  فوتبال آمريكايى اياالت متحده) را ب
به سر آنها برخورد مى كند، بيش از ديگر افراد درگير خود مى كند.
ــتفان  ــته براى بازى در نقش «اس ــال گذش «ادى ردمين»، كه س
ــكار اين  ــورى همه چيز» برنده جايزه اس هاوكينگ» در فيلم «تئ
بخش از جوايز شد، امسال نيز با بازى در نقشى غيرمتعارف در فيلم 
سينمايى «دختر دانماركى» يكى از گزينه هاى مطرح اسكار است، 
باالخص كه طى سال هاى گذشته، توجه برگزاركنندگان رقابت هاى 
اسكار در كنار ديگر جوايز سينمايى غرب به فيلم هايى از اين دست 
ــت.در صورتى كه او امسال بتواند براى دومين سال  شدت يافته اس
ــود كند در واقع  ــكار اين بخش از جوايز را از آن خ پياپى جايزه اس
اولين بازيگرى خواهد بود كه طى 20 سال گذشته توانسته به چنين 
موفقيتى دست يابد. موفقيتى كه 20 سال پيش از اين براى فيلم هاى 
«فيالدلفيا» و «فورست كامپ» نصيب «تام هنكس» شد.همچنين 
ــكار بهترين بازيگر نقش اول  ــال گذشته اس از رقباى سرسخت س
ــاره كرد كه سال گذشته براى  ــتيو كارل» اش مرد، مى توان به «اس
فيلم «شكارچى روباه» و امسال براى فيلم «كوتاه بزرگ» در ميان 
منتقدان خوش درخشيده است.«كارل» در فيلم «كوتاه بزرگ» در 
نقش يكى از اپراتورهاى وال استرايت ايفاى نقش مى كند كه درگير 

بحران اقتصادى سال 2008 ميالدى مى شود.«مايكل فاسبندر»، 
بازيگر نقش «استيو جابز» كه پيش از اين يك بار براى فيلم سينمايى 
«12 سال بردگى» نامزد جايزه اسكار شده بود در برخى از فهرست ها 
و گزارش هاى مربوط به گمانه زنى هاى اسكار در بخش بهترين بازيگر، 
صدرنشين ديگر شانس هاى اسكار بوده است. البته حضور ضعيف 
اين فيلم در گيشه و همچنين تصوير انسانى نه چندان رقيق القلب 
از «استيو جابز»، باعث مى شود كه موفقيت اين فيلم و عوامل آن در 
رقابت هاى امسال اسكار جاى شك و ترديد باشد.در ميان بازيگران 
ــيده اند، «مت ديمون»، بازيگرى  ــال خوش درخش مردى كه امس
ــراى فيلمنامه  ــده و يك بار نيز ب ــكار ش كه تاكنون دو بار نامزد اس
«ويل هانتينگ نابغه» برنده جايزه اسكار شد، امسال نيز با بازى در 
فيلم «مريخى» ساخت «ريدلى اسكات»، يكى از شانس هاى اسكار 
بهترين بازيگر نقش اول مرد محسوب مى شود.«ديمون» كه حدود
 90 درصد از نقشش در فيلم «مريخى» را به صورت يك نفره بازى 
كرده است به خوبى توانسته از پس اين نقش برآمده و اوقاتى خوش، 
پر از سرگرمى و گاه نيز پر از درد و غصه و تعليق را براى مخاطب رقم 
بزند. او در اين نقش همچون بسيارى ديگر از نقش هاى خود بسيار 
خوب ظاهر شده و توانسته تحسين تقريبا همه منتقدان را برانگيزد.
ــكار در بخش بهترين بازيگر نقش اول  آنچه رقابت هاى امسال اس
ــه بازيگر  ــذاب و نفس گير مى كند حضور س ــش از پيش ج مرد بي
انگليسى االصل هاليوود در جمع شانس هاى برتر رقابت هاى امسال 
است كه پيشتاز اين سه تن، كسى نيست مگر «مايكل كين»، بازيگر 
82 ساله اى كه پيش از اين دو بار براى فيلم هاى «هانا و خواهرانش» 
و «قوانين خانه سايدر» برنده جايزه اسكار شده و امسال نيز در فيلم 
ــت. او در صورتى كه بتواند به  «جوانى» بسيار خوب ظاهر شده اس
مرحله نامزدى اسكار راه يابد، هفتمين بارى خواهد بود كه توانسته 
به اين مرحله راه يابد.«كين» در اين فيلم در نقش آهنگساز و رهبر 
گروه اركستر بازنشسته اى بازى مى كند كه براى تعطيالت به سوئد 
ــورنتينو»، كارگردان  ــت. اين فيلم ساخته «پائولو س سفر كرده اس

ايتاليايى است كه سال گذشته با فيلم سينمايى «زيباى بزرگ» 
توانست برنده جايزه اسكار بهترين فيلم خارجى زبان (غيرانگليسى) 
ــى اين رقابت ها تنها  ــود.«ايان مك كلين»، ديگر بازيگر انگليس ش
ــت كه در دهه 70 زندگى اش توانسته به اين خوبى در  بازيگرى اس
نقش «شرلوك هلمز» ظاهر شود. شايد در اين دوره از جوايز اسكار، 
دومين شانس او پس از سال 1998 براى فيلم «خدايان و هيوالها» 
ــش در اين رقابت ها رقم زده شود. «مك كلين» كه در  براى درخش
فيلم «خدايان و هيوالها» جلوى دوربين «بيل كوندون» به خوبى 
توانسته توجه رأى دهندگان اسكار را به خود جلب كند، اين بار نيز 
براى بازى در فيلم «آقاى هلمز» به كارگردانى «كوندون» مورد توجه 

منتقدان قرار گرفته است.
ــاى «دكتر ژيواگو»  ــون دو بار براى فيلم ه «تام كورتنى» كه تاكن
ــه بازيگر  ــده، مثلث س ــكار ش و «متصدى لباس» نامزد جايزه اس
انگليسى جوايز امسال اسكار را تكميل مى كند. او در فيلم تأثير گذار 
«45 سال» در كنار «شارلوت رمپلينگ» بازى كرده است كه اگر اين 
درام معماگونه توسط رأى دهندگان اسكار ديده شود، «كورتنى» 
ــد. ــوب خواهد ش ــال محس ــكار امس ــانس هاى برتر اس يكى از ش

ــه در چهل  ــت ك ــرى اس ــوهر پي ــتان زن و ش ــال» داس «45 س
ــت مى كنند كه  ــه اى درياف ــان نام ــالگرد ازدواج ش و پنجمين س
ــاله  ــج س ــل و پن ــى چه ــده و زندگ ــوان ش ــى عن در آن حقايق
ــانس هاى  ــى ديگر از ش ــر مى اندازد.يك ــه خط ــترك آنها را ب مش
ــز ــده جواي ــر برن ــتون»، بازيگ ــان كرانس ــال «براي ــكار امس اس

 امى و تونى است كه امسال در نقش «دالتون ترومبو» فيلمنامه نويس 
ظاهر شده است. فيلم سينمايى «دالتون ترومبو» در جشنواره فيلم 
ــوى منتقدان  تورنتو به نمايش درآمد و بازخوردهاى متفاوتى از س
دريافت كرد و در اكران محدودى كه در گيشه داشت نيز توانست به 
طور متوسط ظاهر شود ولى آنچه نتوانسته تاكنون از چشم منتقدان 

مخفى بماند بازى درخشان «كرانستون» در اين فيلم است.
ــت كه از جمع اين 13 بازيگر، 5 نفرى كه  حال اين سؤال مطرح اس
براى رسيدن به مرحله نامزدى اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد، 

خوش شانس ترند، كدامند؟

رقابت تنگاتنگ بازيگران مرد هاليوود براى ربودن اسكار
از تنهايى «مت ديمون» در مريخ تا «توده سياه» جانى دپ
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 كارگردان نمايش «طوفان» عنوان كرد  كه در اين اثر تالش كرده به دور 
ــه اى تئاترى مذهبى را درباره غلبه مسلم بن عقيل بر  از پرداختى كليش

ترديدهايش آماده اجرا كند.
ــراى اين اثر  ــش «طوفان» درباره اج ــى، كارگردان نماي توحيد معصوم
ــت از 17 آذرماه در تماشاخانه  نمايشى گفت: نمايش «طوفان» قرار اس
مهر حوزه هنرى به صحنه برود. 5 اجراى اول اين نمايش در قالب دومين 
سوگواره خمسه خواهد بود و بعد از آن تا پايان آذرماه اجراى عمومى خود 

را ادامه خواهد داد.
وى درباره انتخاب اين نمايشنامه براى اجرا بيان كرد: نمايش «طوفان» 
ــار ترديد و  ــت كه دچ ــلم بن عقيل اس ــه اى از زندگى مس ــاره بره درب
ــنامه  ــل انتخاب اين نمايش ــود. دلي ــام ماموريتش مى ش ــك در انج ش
ــن از مدت ها  ــت اين بود كه م ــين اس ــين فدايى حس ــته حس كه نوش
ــه رويدادهاى  ــه اى ب ــى بودم كه به دور از نگاه كليش قبل به دنبال متن
ــنامه اين قابليت را دارد كه به  ــاس كردم اين نمايش مذهبى باشد. احس
ــت كارگردان و  ــه برود و دس ــده به صحن دور از فضاهاى قبال تجربه ش
ــورا باز  بازيگران نمايش را براى پرداختن به اتفاقات منجر به واقعه عاش

مى گذارد.
ــتان اين نمايش توضيح داد: «طوفان» يك شب تا  معصومى درباره داس
ــيدن به كوفه روايت مى كند. داستان  صبح از زندگى مسلم را قبل از رس
ــلم و همراهانش بين مكه و كوفه  ــكل مى گيرد كه مس به اين ترتيب ش
دچار طوفان مى شوند و همراهانش از تشنگى و كم آبى هالك مى شوند. 
مسلم تحت اين شرايط نامه اى به امام حسين (ع) مى نويسد و از ايشان 
ــد. در فاصله اى كه  ــام اين ماموريت معاف كن مى خواهد كه او را از انج
مسلم در انتظار جواب امام حسين (ع) است با ترديدها و خياالت زيادى 

روبه رو مى شود.
وى ادامه داد: طى فالش فورواردهايى كه در قالب توهم مسلم مى بينيم 
ــود و در نهايت به واقعه  او با وقايعى كه بعدا اتفاق مى افتد روبه رو مى ش
كربال مى رسد. مسلم در اين شب تا صبح با ترديد بسيارى روبه رو است كه 
به راهش ادامه دهد يا از مسيرى كه آمده بازگردد. در پايان قبل از اينكه 
جواب نامه امام حسين (ع) به دست مسلم برسد او بر ترديدهايش فائق 

آمده و تصميم خودش را مى گيرد.
مسوول امور تئاتر استان هاى مركز هنرهاى نمايشى حوزه هنرى يادآور 
شد: در اجراى اين اثر نمايشى تالشمان اين است كه كمتر از المان هاى 
عربى در لباس ها و بازى ها استفاده كنيم اما ديالوگ ها به شكل كالسيك 

بيان مى شوند. 
در اين اثر نمايشى به اين مساله نيز پرداخته مى شود كه اگر مسلم در آن 
ــى رخ مى داد و موضوع مورد  لحطه بر ترديدش غلبه نمى كرد چه اتفاق
توجه ديگر در اجراى اين نمايش اين است اگر مسلم در دنياى امروز با اين 

چالش روبه رو مى شد چه اتفاقى رخ مى داد.
ــراى اين اثر  ــد: هدف از اج معصومى در پايان صحبت هايش متذكر ش
ــلم بن عقيل و در نهايت  نمايشى روايت درگيرى ها و شك و ترديد مس

تصميم درستى كه او مى گيرد است. 
همه تالش مان اين بوده كه از نگاهى جديد و بدون توجه به كليشه ها به 

اين مضمون بپردازيم كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.

يك مدرس ارتباطات درباره ى سياست رسانه هاى غرب در قبال پوشش 
راهپيمايى عظيم اربعين گفت: فكر مى كنم رسانه هاى غربى تالش زيادى 
براى بايكوت اين تجمع بزرگ مى كنند؛ تالشى كه براى آنها هزينه دارد. 
اين رسانه ها وقتى اتفاقى كه ارزش خبرى دربرگيرى و شگفت انگيزى 

دارد را بايكوت مى كنند، براى شان هزينه دارد و دچار دردسر مى شوند.
ــرو راهپيمايى عظيم اربعين و پيام جهانى آن را  دكتر محمدرضا خوش
ــى مورد توجه قرار داد و گفت:  يك بحث  از چندين منظر ارتباط شناس
نحوه ى پوشش خبرى رسانه هاى خارجى است. طبيعى است اين حجم 
بزرگ ترين اجتماع بشرى است كه تاكنون سابقه نداشته، مانور بزرگى 
ــكل گرفته و بى ترديد خالف سياست هاى  است كه در جهان اسالم ش
رسانه اى غرب است؛ چون مى خواهند يك راهبرد اسالم هراسى را دنبال 
كنند و روز به روز بر طبل اينكه دين اسالم، دين خشونت و ترس و وحشت 
و ناامنى و... اين هاست مى كوبند.او ادامه داد: يك دفعه جمع عظيمى از 
مسلمانان كه از منظر خود غربى ها به صورت كارناوال حركت مى كنند، 
ــير  ــى را در مس براى يك عمل معنوى و دينى تجمع كرده و پارادوكس
راهبردهاى اسالم هراسى در رسانه هاى غربى ايجاد مى كنند. براى همين 
تنها كارى كه مى توانند انجام دهند بايكوت خبرى و بايكوت رسانه اى اين 
رويداد است، چون هر پوششى از آن بخواهند داشته باشند بى ترديد نقض 
سياست هاى قبلى شان خواهد بود و براى شان يك خطاى رسانه اى تلقى 
خواهد شد.وى در ادامه رفتار رسانه هاى غربى در قبال بايكوت پوشش 
راهپيمايى عظيم اربعين را يك رفتار طبيعى دانست كه دنبال خواهند 
ــت ترقه اى منفجر شود و  كرد و در عين حال گفت:  در اين بين كافى اس
ــانه ها با سروصداى خيلى زياد از  سروصدا كند، آنوقت است كه اين رس
ــعى خواهند كرد  ناامنى اين گونه تجمعات دينى ياد خواهند كرد و س
ــيعيان چنين  ــادى نمايش بدهند و بگويند ش يك جنگ دينى - اعتق
راهپيمايى مى كردند و سنى ها به آنها حمله كردند و كشتند و در مجموع 
بگويند اسالم دين خشونت است.اين مدرس ارتباطات ويژگى ديگر اين 
راهپيمايى عظيم را مناسك عمومى آن عنوان كرد و گفت: از منظر جامعه 
ــبكه اى، مردم عالقه مندند تجمعات دورهمى را در فضاى باز تجربه  ش
كنند و اين نوع مناسك را انجام دهند. اين مناسك از طريق رسانه هاى ما 
برجسته مى شود و حتى آنها تالش مى كنند مناسك را حجيم تر كنند و 
نشان دهند اين نوع مسيرها نمايش قدرت اقتدار و همبستگى گروه هاى 
مختلف مسلمان است كه در اين شرايط فعلى مى بينيم از اهل سنت هم 
هيات هاى عزادارى به راه افتاده است، در سال گذشته هم شاهد حركت 
گروهى از اقليت هاى دينى مثل مسيحيان بوديم كه دسته هايى از اين 
اقليت  هم در طول مسير مشاهده مى شد.وى ادامه داد: رسانه ها هم تالش 
مى كنند جمعيت گسترده اى كه وجود دارد را افزايش دهند و هم تالش 
مى كنند اين راهپيمايى را به رخ رسانه هاى غربى كه مدعى آزادى و مدعى 
آزادى دينى، فكرى، و مدعى امنيت هستند، بكشند. چون واقعا كنترل 
اين جمعيت جداى از عمليات هاى تروريستى، امنيتى محسوب مى شود 
و هر چه كثرت جمعيت داشته باشيم يك تهديد امنيتى خواهيم داشت. 
در مسير راهپيمايى اربعين 20 ميليون نفر حركت مى كنند با يك مقصد 
مشترك و امنيت به بهترين شكل برقرار است. براى همين طبيعى است 

كه رسانه هاى غربى آن را بايكوت كنند. 
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پيداى ناپيدا از مرزهاى آناتولى مى آيد

وقتى تاريخ زودتر از موعد خاك مى خورد

خبر خبر 

موزه باستان شناسى استان زنجان كه روزهاى پر فراز و نشيبى را پشت 
سر گذاشته هم اكنون يكى از پايه هاى اصلى گردشگرى زنجان محسوب 
مى شود و در حالى كه روزگارى تعداد گردشگرانى كه از اين موزه بازديد 
مى كردند به اندازه انگشتان دست بود، هم اكنون نفس هاى گردشگرى 

در اين موزه جريان دارد.
در اين بناى زيبا كه صداى قدم هاى مشتاق گردشگران همواره شنيده 
ــتانى، مطلوب  ــاك  در ويترين هاى آثار باس ــود، حضور گرد و خ مى ش
ــت و به دليل اينكه اين گرد و خاك مانع رسيدن نور  ــگران نيس گردش
ــود جلوه اين آثار باستانى به خوبى  به اشيا طبقه پايين تر ويترين مى  ش
ــتان زنجان در اين خصوص  ــوول موزه هاى اس مشخص نمى شود.مس
گفت: ويترين هايى كه آثار باستانى در آن نگهدارى شده مرتب توسط 
متخصصان تميز مى شود. با توجه به حساس بودن اين اشياى تاريخى 
تميز كردن آثار توسط متخصصان انجام مى گشود، ولى با توجه به اينكه 
اين موزه در منطقه اى از شهر قرار دارد كه حركت اتوبوس هاى خط واحد 
و پاركينگ در آن منطقه زياد است، به همين جهت گرد و خاك در آن 

منطقه زياد بوده و مشكالتى از اين دست به وجود مى آورد.
ــمى، نقش فرهنگ عمومى را در اين موضوع موثر دانست و  پرستو قاس
ــت كه داخل اين ويترين ها بروشور انداخته  افزود: بسيار ديده شده اس
ــووالن برداشته مى شود،  ــده و با وجود اينكه اين بروشور توسط مس ش

ــان كرد:  ــل آن مى اندازند.وى خاطرنش ــور به داخ ولى باز مردم بروش
ــتان زنجان مربوط به دوره پيش از تاريخ است و  ــيا اس قديمى ترين اش
ــت آمده در تپه خالصه مربوط به اين دوران بوده  ــفالينه هاى به دس س
ــى نگهدارى مى شود.اين مسوول در پاسخ به  كه در موزه باستان شناس
اينكه با توجه به انتقال 204 شىء تاريخى از موزه ملى به استان، اشياء 
موزه هاى استان چه زمانى به روز مى شوند، اظهار كرد: اشيايى كه از موزه 
ملى به زنجان منتقل شده اند بايد ابتدا در معرض ديد عموم قرار گيرد 
و سپس براى اين اشياء شناسنامه تهيه شده و سپس به موزه ها منتقل 
ــود.وى تاكيد كرد: موزه ابهر نيز محلى بوده و اشياى اهدايى كه در  ش
كشفيات اتفاقى به دست آمده اند و اشيايى مانند سنگ قبر و صندوقچه 
در آن نگهدارى مى شود. اين اشيا مربوط به دوره هاى مختلفى همچون 
ــت.بناى ذوالفقارى در يكى از محالت قديمى  دوره صفوى و قاجار اس
شهر زنجان موسوم به محله «داالن آلتى» در ضلع شمالى سبزه ميدان 
ــاختمان مسكونى و ادارى حكمران  و مسجد جامع قرار دارد. اين بنا س
ــت. از اين مجموعه در حال حاضر فقط عمارت بيرونى  زنجان بوده اس
ــت. باقى مانده كه به نام «عمارت محمودخان ذوالفقارى» معروف اس

ــعدالدوله (پدر محمودخان)  ــط سردار اس بنا به رواياتى اين خانه توس
در اواخر حكومت قاجار بنا شده و پس از وى محمودخان در آن اقامت 

داشته است. 

ــيقايى زكريا يوسفى نوازنده و  «پيداى نا پيدا» عنوان تازه ترين اثر موس
آهنگساز است كه به زودى با حضور تعدادى ديگر از نوازندگان موسيقى 

كشورمان روانه بازار موسيقى مى شود.
زكريا يوسفى ضمن توضيح جزييات اين آلبوم گفت: «پيداى ناپيدا» عنوان 
تازه ترين اثر موسيقايى من است كه بر اساس موسيقى سازى منطقه شرق 
و كرمانج هاى تركيه تدوين و گردآورى شده است. در اين آلبوم با استفاده 
از نوازندگانى كه هر كدام در حوزه كارى خود شاخص هستند اثرى را به 
مخاطب ارائه مى دهيم كه تركيبى از موسيقى «اِربِسك» و كرمانج هاى 
تركيه است، اما ويژگى كار اين است كه با لحن موسيقى ايرانى ساخته و 
ــش داشتيم با محوريت ريتم و  پرداخته شده است. ما در اين آلبوم كوش
سازهاى كوبه اى يك سرى از تم ها را بسط و گسترش دهيم و با توجه به 
تكنيك هاى ريتميك فضايى را فراهم كنيم كه يادآور موسيقى منطقه 

آناتولى تركيه باشد.
ــاى گران بهاى نغمه  ــن آلبوم نتيجه توجه به گنجينه ه وى ادامه داد: اي
ــاختارى ريتم محور با مركزيت  هاى مردم ُكرمانج است كه بر اساس س
سازهاى كوبه اى طراحى و تدوين شده است. اين نغمه ها در گذر زمانى 
طوالنى از محل زندگى مردمان ُكرد تا مرزهاى آناتولى به حيات خود ادامه 

داده اند. اين آثار به قدرى داراى ارزش هستند كه براى من  دستمايه اى 
براى توليد و تولد شاخه هايى نو از ريشه هاي كهن  موسيقى شده است. 
ــور نوازندگان ــازى با حض آلبوم«پيداى ناپيدا» در واقع مجموعه اى س

ــت كه تالش كردم در اين دوئت ها  ــورمان اس  صاحب نام موسيقى كش
ــدا كنم.اين هنرمند ــم و ملودى پي ــازه اى از تركيب ريت رنگ آميزى ت

 بيان كرد: به اعتقاد من توانايي نوازندگانى كه براى اين آلبوم از آنها دعوت 
كردم در تحقق افكارى كه براى طراحى و تدوين اين آلبوم مدنظرم بود، 
سهم انكارناپذيرى داشته، البته چون نوع تكنيك هاى موسيقى كرمانج 
تركيه بسيار متفاوت است بنابراين بايد نوازندگانى را انتخاب مى كردم كه 
ــند. ما در اين فضاى موسيقايى نهايت  موسيقى اين منطقه را مى شناس
ــب خاص و هم  ــن آلبوم هم براى مخاط ــام داديم تا اي تالش خود را انج
براى مخاطب عام جذابيت داشته باشد.يوسفى در معرفى نوازندگان اين 
آلبوم موسيقايى گفت: شروين مهاجر، پاشا هنجنى، پويا سرايى، مسعود 
ــد (نوازنده عراقى)، ميالد  ــالى، نياز محم همايونى، نويد مثمر، بابك غس
محمدى و هومن مهدويان نوازندگان آلبوم «پيداى ناپيدا» هستند اين اثر 
به تهيه كنندگى و همكارى طاهر خرمى اوايل زمستان توسط نشر آواى 

ماد و همكارى شركت موسيقى جوان در سراسر ايران پخش خواهد شد.

هزينه اى كه رسانه ها بابت بايكوت 
خبر پياده روى اربعين مى دهند

مسلم بن عقيل چگونه بر ترديدش 
غلبه كرد
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــرى جوانان در  ــه كارگي ــه، ب ــاره ب ــارى با اش ــال و بختي ــتاندار چهارمح  اس
ــتان چهارمحال و  ــدار هاى اس ــت هاى مديريتى، گفت: 80 درصد بخش پس

بختيارى جوان هستند.
قاسم سليمانى دشتكى ، با اشاره به اينكه در دولت تدبير و اميد توجه بسيارى 
به استفاده از نيروى هاى جوان در پست هاى مديريتى شده است، عنوان كرد: 
حدود 80 درصد بخشدار هاى چهارمحال و بختيارى نيروهاى جوان هستند. 
وى افزود: هم اكنون استان چهارمحال و بختيارى داراى 25 بخشدار است كه 
ــتاندار چهارمحال و بختيارى عنوان  ــتند. اس حدود 80 درصد آنها جوان هس
كرد: از تعداد كل بخشدار هاى استان چهارمحال و بختيارى دو بخشدار خانم 
ــتند. وى تاكيد كرد: بهره گيرى از نيروهاى جوان در  ــدار مرد هس و 23 بخش
ــت هاى مديريتى زمينه را براى ايجاد خالقيت و كار آفرينى در دستگاه ها  پس
ــتكى در ادامه تاكيد كرد: از ابتداى فعاليت  ايجاد مى كند. قاسم سليمانى دش
ــعه استان چهارمحال و بختيارى اقدامات  دولت در زمينه ايجاد اشتغال و توس
ــت كه مهمترين اقدام تالش براى راه اندازى واحد  قابل توجهى انجام شده اس

صنعتى فوالد سازى استان در منطقه سفيد دشت است.
ــت: با راه اندازى اين واحد بزرگ  ــتاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داش اس
صنعتى اشتغال قابل توجهى در سطح استان ايجاد مى شود و استان چهارمحال 

و بختيارى نيز به استان هاى توليد فوالد كشور مى پيوندد.
قاسم سليمانى دشتكى ادامه داد: زمينه توسعه چهارمحال و بختيارى با ورود 
سرمايه گذار بخش خصوصى به استان فراهم مى شود و دولت به دنبال فراهم 
آوردن زيرساخت ها براى سرمايه گذارى بخش خصوصى در اين استان است.

ــارى گفت:  ــتان چهارمحال و بختي ــاورزى اس ــازمان جهادكش مدير زراعت س
62هزار هكتار از اراضى كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى به كشت گندم 

اختصاص يافت.
سيروس بيك بكان با اشاره به كشت 62 هزارهكتار گندم آبى و ديم در اين استان، 
گفت: درسال جارى 24 هزار و 200 هكتار اراضى به كشت گندم آبى و 37 هزار و 
800 هكتار اراضى استان به كشت گندم ديم اختصاص يافته است.وى با اشاره به 
اينكه براى كشت اين ميزان گندم درسال جارى 417 تن بذر «مادرى»، دو هزار 
ــش هزار و 850 تن بذر ذخيره شده توسط كشاورزان،  تن بذر داراى گواهى و ش
ــتان 785 تن كود ازت،  ــت، افزود: براى كشت گندم در اين اس مصرف شده اس
ــاورزان  ــط كش ــن كودپتاس توس ــفات و 630 ت ــن كودفس ــزار و 653 ت دو ه
ــتان  ــزار و 154 هكتار از اراضى اس ــرد: 13 ه ــت.وى اظهارك ــده اس مصرف ش
به صورت مكانيزه و 48 هزارهكتار هم به صورت نيمه مكانيزه و دستى كشت گندم 
ــاورزى استان چهارمحال و بختيارى  شده است. مدير زراعت سازمان جهادكش
گفت: ارقام جديد گندم كشت شده درسال جارى عالوه بر «پيشگام»، «ميهن» 

و «اروم» نيز كشت شده است.

ــتان چهارمحال و  ــارت اس ــج و زي ــف آقابزرگى، مديركل ح يوس
ــر، 3 هزار و 600 نفر از  بختيارى گفت: از مجموع 6 هزار و 200 زائ
شهرستان شهركرد و 2 هزار و 600 نفر از شهرستان بروجن به كربال 
ــتان بيشتر از  ــدند.وى با بيان اينكه تعداد زائران اربعين اس اعزام ش
6 هزار و 200 نفر بوده است، افزود: اداره حج و زيارت استان اطالعات 
ــالم، تهران،  ــه از طريق دفاتر اي ــداد افرادى ك دقيقى در زمينه تع

كرمانشاه و سوسنگرد اقدام به دريافت ويزا كرده اند، ندارد.
مديركل حج و زيارت استان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: مدت 
ــاس اعالم سركنسول  ــت و براس اقامت زائران در عراق 2 هفته اس
ــان مهلت اقامت در  ــالمى ايران در كربال، زائران با پاي جمهورى اس

عراق جريمه مى شوند.
آقابزرگى با بيان اينكه موكب ها تا 4 روز پس از اربعين در مرز شلمچه 
ــان كرد:  ــتند، خاطرنش ــاده ارائه خدمات به زائران هس و چذابه آم
وسايل حمل  و نقل از سوى سازمان حج و زيارت در مرزها آماده ارائه 
خدمات به زائران است. سركنسول جمهورى اسالمى ايران در كربال 
ــاس قوانين كشور عراق در روز نخست  ميزان جريمه زائران را براس
ــر روز اقامت اضافه خارج از  پايان اعتبار اقامت 90 دالر و به ازاى ه

مدت تعيين شده 10 دالر اعالم كرده است.

ــه پژوهش و  ــتاد هفت ــيروس منجزى نماينده كميته اجرايى س س
ــبت هفته پژوهش و  فناورى چهارمحال و بختيارى گفت: به مناس
فناورى از امروز نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى استان در 

فرهنگسراى بزرگ شهركرد گشايش مى يابد.
وى ادامه داد: براى ارائه دستاوردهاى پژوهشى استان نمايشگاهى 

با 40 غرفه داير مى شود.
منجزى افزود: در اين نمايشگاه، محصوالت برتر حاصل از يافته هاى 

پژوهشى و فناورانه در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.
ــتاوردهاى  ــگاه دس ــايش نمايش ــرد: همزمان با گش وى تصريح ك
ــى چهارمحال و بختيارى، رونمايى از شش محصول جديد  پژوهش

پژوهشى در استان نيز انجام مى شود.
ــتان  ــده كه در اس  آخرين هفته آذرماه هفته پژوهش نامگذارى ش
ــا 18 آذر ماه  ــاى اين هفته از 14 ت چهارمحال وبختيارى برنامه ه

برگزار مى شود.

مديركل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال 
ــق واحدهاى  ــرح پايش دقي ــارى گفت: ط و بختي
صنعتى در استان اجرا و نتيجه آن تا 2 هفته آينده 

اعالم مى شود.
ــى  ــتاى بررس ــت: در راس نعيم امامى،اظهار داش
مشكالت واحدهاى صنعتى در زمينه هاى سرمايه 
ــت و تأمين اجتماعى و  در گردش، دارايى، مديري
ارائه ظرفيت هاى واقعى واحدهاى صنعتى نسبت به 
ظرفيت اسمى طرح پايش واحد به واحد در استان 

اجرا مى شود.
ــتان پروانه  ــزود: 1240 واحد صنعتى در اس وى اف
ــه از اين مجموع  ــت كرده اند ك بهره بردارى درياف

240 واحد غيرفعال هستند.
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــركل صنع مدي
ــى هاى  ــارى بيان كرد: با بررس چهارمحال و بختي
انجام شده، بيش از 90 درصد از 240 واحد غيرفعال 

استان در نتيجه سوءمديريت، سوء نظارت بانك هاى 
ــودجويى افراد تعطيل  ارائه دهنده تسهيالت و س

هستند.
ــتان  ــاره به هزار واحد صنعتى فعال اس امامى با اش
خاطرنشان كرد: واحدهاى فعال استان سال گذشته 
با مشكل سرمايه در گردش مواجه بودند كه با ارائه 
ــعه، بانك ها و ارائه  تسهيالت از منابع صندوق توس
كمك هاى فنى و اعتبارى مشكل آن ها برطرف شد 
اما امسال متأسفانه با مشكل ركود و كاهش فروش 

مواجه هستند.
ــش صادرات و  ــتاى افزاي وى با بيان اينكه در راس
ــتان  ــود واحدهاى صنعتى اس ــكل رك كاهش مش
2 هيات تجارى از سال گذشته به كشورهاى تركيه 
ــان كرد: با توجه  ــدند، خاطرنش ــيه اعزام ش و روس
ــت آمده در جذب بازارهاى  به موفقيت هاى به دس
خارجى، تا پايان امسال يك هيات تجارى به عمان 

اعزام مى شود.
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــركل صنع مدي
ــه بهره بردارى از  ــاره ب چهارمحال و بختيارى با اش
فاز نخست شهرك آب معدنى كوهرنگ به مساحت 
40 هكتار افزود: نخستين واحد آب معدنى با عنوان 
ــوژى روز  ــن تكنول ــا آخري ــوه» ب ــن زردك «نگي
ــى در هر  ــرى آب معدن ــد 28 هزار بط دنيا و تولي
ــال  ــا پايان امس ــادرات ت ــا رويكرد ص ــاعت و ب س
ــر را فراهم  ــتغال 100 نف ــه اش ــدازى و زمين راه ان

مى كند.
ــال  ــان اينكه 3 واحد آب معدنى در س امامى، با بي
ــهرك آب معدنى زردكوه به بهره بردارى  95 در ش
ــان مى توانند با  ــرد: متقاضي ــان ك ــند، بي مى رس
30 تا 50 درصد سرمايه نقدى و دريافت تسهيالت 
ــهرك آب معدنى  ــى در ش ــارف بانك ــود متع با س

كوهرنگ سرمايه گذارى كنند.

استاندار:

80درصد بخشدار ها جوان هستند

62هزار هكتار از  اراضى كشاورزى 
به كشت گندم اختصاص يافت

مديركل حج و زيارت استان؛

اعزام بيش از 6 هزار زائر از 
چهارمحال و بختيارى به كربالى معلى

دستاوردهاى پژوهشى استان 
به نمايش درمى آيد

مديركل صنعت و معدن:

طرح پايش واحدهاى صنعتى 
در چهارمحال و بختيارى 

اجرا مى شود

مفاد آرا
8/604 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر آراء صادره 
هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس 
از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1-رأى شماره 9729 هيأت : آقاى مرتضى شبانى زاده فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190021042 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 126 مترمربع 
شــماره پالك 2654 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلــى واقع در احمدآباد 

بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
2-رأى شماره 9730 هيأت : آقاى محمدعلى شبانى زاده فرزند رمضانعلى 
شماره شناسنامه 6190001386 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 107/90 
مترمربع شــماره پالك 2653 فرعى مجزا از پــالك 2638 اصلى واقع در 

احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
3-رأى شــماره 9733 هيأت : آقــاى ابوالفضل نجفى آرانــى فرزند رضا 
شماره شناسنامه 214 و خانم زهرا فتاح پور آرانى فرزند ماشااله شماره 
شناســنامه 18  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 159/45 
مترمربع شــماره پالك 2650 فرعى مجزا از پــالك 2638 اصلى واقع در 
احمدآباد بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى 

محمدعلى دالوريان 
4-رأى شماره 9731 هيأت : خانم اعظم دالورزاده آرانى فرزند على محمد 
شــماره شناســنامه 11914  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 178/32 
مترمربع شماره پالك 2649 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد 
آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از              مالكيت مشاعى زين 

العابدين سعيدى و ماشااله اكرميان
5-رأى شماره 9766 هيأت : خانم زينب سعدآبادى آرانى فرزند على اكبر 
شماره شناسنامه 2708  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
شــماره پالك 2651 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلــى واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
6-رأى شماره 9778 هيأت : خانم اعظم بابائى آرانى فرزند على اكبر شماره 
شناسنامه 283  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 188/30 مترمربع شماره 
پالك 2652 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقــع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى وراث حسن سعيدى
7-رأى شماره 9150 هيأت : آقاى محمد جعفر خالقى فرزند امراله شماره 
شناسنامه 24 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 81/15 مترمربع شماره 
پالك 26 فرعى مجزا از شماره 9 و قســمتى از مشاعات پالك 125 اصلى 
واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت رسمى 

على سرمدى بيدگلى

8-رأى شــماره 6686 هيأت : خانم انيسه ســادات پردل فرزند سيدعلى 
شماره شناسنامه 99  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 49/80 مترمربع 
شماره پالك 2168 فرعى مجزا از شــماره 1 فرعى از پالك 3 اصلى واقع 
در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت 

رسمى ورثه عيسى اربابى
9- رأى شماره 9328 هيأت : آقاى على شــبان قمصرى آرانى فرزند تقى 
شماره شناسنامه 236 و خانم اقدس حســامى آرانى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 383  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 129/15 
مترمربع شماره پالك 8073 فرعى مجزا از شــماره 1189 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مســعودآباد بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت عادى
10- رأى شماره 9726 هيأت : آقاى ماشااله صانعى بيدگلى فرزند غالمعلى 
شماره شناسنامه 1250159113 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 149/64 
مترمربع شماره پالك 8090 فرعى مجزا از شــماره 1241 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

ازمالكيت مشاعى ورثه حسين شركائى
11- رأى شــماره 9769 هيأت : خانم ام البنين آقائيان آرانى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 71  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 333/77 مترمربع 
شــماره پالك 8089 فرعى مجزا از شــماره 1074 و 1077 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مســعود آباد  بخــش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
12- رأى شــماره 9590 هيأت : آقاى محمدرضا آفتابى فرزند اميرحسين 
شماره شناسنامه 12056 ، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 192/77 
مترمربع شماره پالك 8087 فرعى مجزا از شــماره 1189 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مالكيت مشاعى ظريف بتولى و عبدالحسين مرادى
13- رأى شماره 9330 هيأت : آقاى حميدرضا مسعودآبادى آرانى فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 10855 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
116/25 مترمربع شماره پالك 8072 فرعى مجزا از شماره 1189 فرعى از 
پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت مشاعى
14-رأى شــماره 9093 هيــأت : آقاى رحمــت اله مســعودآبادى آرانى 
فرزنــد مســلم شــماره شناســنامه 280 و خانــم فاطمه دشــتبانزاده 
آرانــى فرزنــد آقامحمــد شــماره شناســنامه 428  (بالمناصفــه) ، 
ششــدانگ  يكبابخانــه بــه مســاحت 278/50 مترمربــع شــماره پالك 
8071 فرعى مجزا از شــماره 1189 فرعــى از پــالك 2637 اصلى واقع
 در مســعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيــدگل. ابتياعى ازمالكيت 

مشاعى
15- رأى شــماره 9732 هيــأت : آقــاى محمــد خدانــه آرانــى

 فرزنــد حســين شــماره شناســنامه 473 ، ششــدانگ  يكبابخانــه به 
مســاحت 234 مترمربع شــماره پــالك 10 فرعــى از 1 فرعــى مجزا  از 
پــالك 1338 اصلى واقــع در اماكن بخش 3 حــوزه ثبتــى آران و بيدگل.

 مالكيت مشاعى
16- رأى شماره 10184 هيأت : آقاى محمدحسين لقب دوست آرانى فرزند 
تقى شماره شناســنامه 162 و آقاى مهدى لقب دوست آرانى فرزند محمد 
حسين شماره شناســنامه 1250000459  (بترتيب نســبت به 4 و 2 دانگ 
مشاع) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 260/5 مترمربع شماره پالك 

281 فرعى مجزا از شــماره 14 فرعى از پالك 1965 اصلى واقع در اماكن 
بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشــاعى وراث خانم 

سلطان لقب دوست
17- رأى شــماره 95965 هيأت : آقــاى محمد رســول اف آرانى فرزند 
غالمحسين شــماره شناســنامه 380 و خانم مهين كوزه گر آرانى فرزند 
حسن شــماره شناســنامه 166  (بترتيب نســبت به 4 و 2 دانگ مشاع) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 216/05 مترمربع شماره پالك 6 فرعى 
مجزا از پالك 1298 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
18- رأى شــماره 9591 هيأت : آقاى محمدرحمتــى آرانى فرزند محمود 
شماره شناســنامه 11608 ، ششــدانگ  يكباب مغازه به مساحت 48/28 
مترمربع شماره پالك 15 فرعى مجزا از قســمتى از مشاعات پالك 2574 
اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت 

مشاعى ورثه نعمت اله رحيم
19- رأى شماره 9587 هيأت : آقاى محسن مستحكم آرانى فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 147 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 103/75 مترمربع 
شماره پالك 4 فرعى مجزا از پالك 1695 اصلى و شماره 6 فرعى مجزا از 
پالك 1694 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
20- رأى شماره 9457 هيأت : خانم اسماء ســلمانى بيدگلى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 978  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 193/35 مترمربع 
شماره پالك 13 فرعى مجزا از شــماره 1و2و3و4و5و6و7و8و10و11 و 
قسمتى از مشاعات و 12 فرعى از پالك 124 اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكين مشاعى
21- رأى شــماره 9354 هيأت : آقاى حسين اسالمى زاده فرزند على خان 
شماره شناسنامه 396 و خانم مريم عظيمى آرانى فرزند سيف اله شماره 
شناسنامه 713  (بترتيب نسبت به 4 و 2 دانگ مشاع) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 103/14 مترمربع شــماره پالك 5 فرعى مجزا از پالك 1298 

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
22- رأى شــماره 9153 هيــأت : آقاى حســين دارچينى آرانــى فرزند 
حســن شــماره شناســنامه 669 و خانــم اســماء مــورى آرانــى 
فرزنــد جعفــر شــماره شناســنامه 1405  (بالمناصفــه) ، ششــدانگ  
يكبابخانــه بــه مســاحت 122/80 مترمربــع شــماره پــالك 16 فرعى 
مجــزا از شــماره 1و3و7و9و11و12 و قســمتى از مشــاعات از پالك 
1379 اصلــى واقــع در اماكــن بخــش 3 حــوزه ثبتــى آران و بيــدگل.

 مالكيت مشاعى
23- رأى شــماره 9344 هيــأت : آقــاى عبــاس دارچينى آرانــى فرزند 
حســن شــماره شناســنامه 291 و خانــم اســماء شــيخ آرانــى 
فرزنــد قاســم شــماره شناســنامه 175  (بالمناصفــه) ، ششــدانگ  
يكبابخانــه بــه مســاحت 130/80 مترمربــع شــماره پــالك 15 فرعى 
مجزا از شماره 1و3و7و9و11و12 و قســمتى از مشاعات از پالك 1379 

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
24- رأى شماره 9323 هيأت : آقاى احمد اسمعيلى بيدگلى فرزند على محمد 
شماره شناسنامه 1679 و خانم محدثه سادات خاتمى بيدگلى فرزند سيد 
على شماره شناسنامه 1746  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
105/10 مترمربع شماره پالك 20 فرعى مجزا از شماره پالك 228 اصلى 
و شماره 6 فرعى مجزا از شماره پالك 226 اصلى واقع در در اماكن بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
25- رأى شماره 10199 هيأت : آقاى عباس بذرافشان آرانى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 413 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 528/22 مترمربع 
شماره پالك 6 فرعى مجزا از شماره 1و2و3و4و5وقسمتى از مشاعات از 
پالك 2055 اصلى و قسمتى از مشاعات 2054 اصلى واقع در اماكن بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى
26- رأى شماره 10198 هيأت : آقاى عباس سعد آبادى مقدم فرزند حسين 
شماره شناسنامه 312 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 109/35 مترمربع 
شــماره پالك 47 فرعى مجزا از پالك 252 اصلى واقــع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
27- رأى شماره 8993 هيأت : خانم عذرى بيدگلى جوشقانى فرزند رضا 
شــماره شناســنامه 54 و آقاى على ســقائى بيدگلى فرزند رضا شماره 
شناسنامه 372  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 273/70 
مترمربع شــماره پالك 8 فرعى مجزا از پالك 298 اصلــى واقع در اماكن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
28- رأى شــماره 9043 هيأت : خانم فهيمه بوســتان افروز فرزند حسن 
شماره شناسنامه 144 و آقاى حسين كرامتى آرانى فرزند عباس شماره 
شناســنامه 75  (بترتيب نســبت به 4 و 6 دانگ مشاع) ، ششــدانگ  يكباب 
انبارى به مساحت 148/30 مترمربع شــماره پالك 1 فرعى مجزا از پالك 
1001 اصلى واقع در اماكن بخــش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. مالكيت

 مشاعى
29- رأى شماره 9782 هيأت : آقاى سيد روح اله حسينى بيدگلى فرزند سيد 
حسين شماره شناســنامه 222 و خانم فرزانه حسينى بيدگلى فرزند سيد 
اصغر شماره شناسنامه 276  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
110/75 مترمربع شماره پالك 16 فرعى مجزا از شماره 2و5و9وقسمتى 
از مشاعات از پالك 721 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى سيد ابوالفضل حسينى بيدگلى
30- رأى شماره 9779 هيأت : آقاى جواد ثابت نژاد فرزند حسنعلى شماره 
شناسنامه 175 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 96 مترمربع شماره پالك 
2 فرعى مجزا از پالك 1032 اصلى و شماره پالك 15 فرعى مجزا از 4 فرعى 
از پالك 1033 اصلى واقــع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. 

ابتياعى ازمالكيت مشاعى رحمت اله باهو
31- رأى شماره 9038 هيأت : خانم جواهر دندانه بند فرزند حسن شماره 
شناسنامه 5207 و آقاى حسين خاموشيان بيدگلى فرزند غالمعلى شماره 
شناسنامه 157  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 385/20 
مترمربع شماره پالك 190 فرعى مجزا از شــماره 19 فرعى از پالك 972 

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
32- رأى شماره 9349 هيأت : آقاى على شــفيع پور فرزند اصغر شماره 
شناســنامه 1250144221  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 167/30 
مترمربع شماره پالك 12 فرعى مجزا از شماره 7و8وقسمتى از 9 و قسمتى 
از مشاعات از پالك 675 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/8/28
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/9/14

عباس عباس زادگان  رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ــهرام احمدى ، مديركل حفاظت محيط زيست  ش
چهارمحال و بختيارى گفت: در سطح جهانى بايد 
با برقرارى ديپلماسى محيط زيست و تعامل با ساير 
كشورها در راستاى حفظ محيط زيست در مقياس 

كره زمين برنامه ريزى شود.
ــتان چهارمحال  وى با بيان اينكه ريزگردها در اس
ــورهاى  ــى دارد و از كش ــا خارج و بختيارى منش
همسايه وارد مى شود، ادامه داد: در دو سال گذشته 
ــا برنامه ريزى هاى  ــرل ريزگرده ــتاى كنت در راس
ــت:  ــت.احمدى بيان داش ــده اس ــى انجام ش خوب
ــج منطقه  ــال و بختيارى پن ــتان چهارمح در اس
حفاظت شده، يك اثر طبيعى ملى، يك پارك ملى 

ــت، دو منطقه  تحت مديريت حفاظت محيط زيس
ــه منطقه در حال  ــش تاالب و س شكار ممنوع، ش
ارتقا به پناهگاه حيات وحش موجود است.مديركل 
ــال و بختيارى  ــت چهارمح ــت محيط زيس حفاظ
ــتعد  ــكى هوا و مس ــال برخالف خش ــت: امس گف
ــوزى جنگل ها، كاهش  بودن شرايط براى آتش س
ــتيم.احمدى  ــوزى را داش ــدى آتش س 67 درص
ــت فيزيكى و  ــرد: افزايش ضريب حفاظ تصريح ك
مشاركت و همكارى مردم و مسووالن با مسووالن 
ــل كاهش  ــتان مهم ترين دالي ــت اس محيط زيس
آتش سوزى در سال جارى در استان چهارمحال و 
بختيارى است.وى خاطرنشان كرد: طرح هاى جامع 

تفصيلى مناطق تحت مديريت محيط زيست استان 
چهارمحال و بختيارى، پايش مستمر و شبانه روزى 
واحدهاى توليدى، صنعتى و خدماتى در راستاى 
جلوگيرى از ورود آالينده ها به آب، خاك و هوا در 

ماه هاى آينده نزديك در اين استان اجرا مى شود.
ــت چهارمحال و  ــت محيط زيس ــركل حفاظ مدي
ــاركت تدوين در برنامه ششم  بختيارى گفت: مش
توسعه اجتماعى اقتصادى در استان و كشور، انجام 
ــى با همكارى ساير دستگاه هاى  طرح هاى پژوهش
ــتان و پيگيرى پرونده هاى  آموزشى و پژوهشى اس
ــاى اجرايى اين  ــت محيطى از جمله برنامه ه زيس

اداره كل تا پايان سال جارى است.

مديركل حفاظت محيط زيست استان خبر داد؛

كاهش 67 درصدى آتش سوزى جنگل ها
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اخبار کوتاه

توسط یک شرکت ویتنامی؛

 اسمارت فونی با روکش طالی
 ۲۴ عیار عرضه شد

فناوری جدید برای ساخت 
خودروهای دوستدار محیط زیست

  یک شــرکت ویتنامی از عرضه محصول جدید بلک بری با روکش طالیی
 ۲۴ عیار خبر داده است.

شرکت ویتنامی که در ســاخت و تولید گوشی های طال کاری شده شهرت 
دارد، از عرضه نسخه روکش شده محصول بلک  بری Priv با طال خبر داده 
است. بلک  بری Priv محصول متفاوتی از این کمپانی است زیرا اولین تجربه 
عرضه اســمارت فونی با پلتفورم اندروید محسوب می شود که مدتی پیش 

مشخصات آن اعالم شده بود.
بلک  بری Priv از صفحه کلید فیزیکی متفاوتی نسبت به سایر محصوالت 
اندرویدی برخوردار شــده که قابل توجه اســت. اکنون شــرکت ویتنامی 
Karalux که سابقه فعالیت بر محصوالت قبلی بلک بری مانند بلک بری 
 پاسپورت یا Q۱۰ را داشــته از طال کاری محصول اخیر این کمپانی یعنی 

بلک  بری Priv با طالی ۲۴ عیار خبر داده است.
فروش بلک  بری Priv از ۵ دسامبر برابر با ۱۴ آذر ماه در ویتنام آغاز خواهد 
شد و همزمان با فروش این محصول، کمپانی Karalux نیز به عرضه نسخه 
لوکس آن می پردازد. شرکت ویتنامی اعالم کرده است، کار برای تغییر شکل 

روی این محصول نسبت به سایر اسمارت فون ها بسیار دشوارتر بوده است.
اما کاربران ویتنامی با پرداخت ۳۵۵ دالر می توانند ، اسمارت فون های شان 
را با طالی ۲۴ عیار مزین کنند. قیمت این اسمارت فون لوکس و طالیی برای 
ویتنامی ها در حدود ۱۱۰۰ دالر خواهد بود ولی برای کاربران سایر کشورها 

در حدود ۱۳۵۰ دالر است.

فناوری هوشمند جدید محققان دانشگاه هیروشیما می تواند به مهندسان در 
تولید خودروهای ایمن، سبک و دوستدار محیط زیست که دی اکسیدکربن 

کمتری تولید می کنند، کمک کند.
 محققان اصالحات ظریفی بر روی» روش های تشکیل  فلز انجام داده اند که 
به آنها اجازه داد از مشکلی به نام »برگشت فنری« جلوگیری کنند.فوالد 
پرقدرت به طور گسترده ای در اجزای خودرو برای کمک به مقاومت آن در برابر 
ضربه بدون افزایش وزن بدنه به کار می رود. این فلز از مزایای بالقوه محیطی 
برخوردار است زیرا خودروهای سبک سوخت کمتری مصرف کرده و از این 

رو، انتشار گاز کمتری دارند.
مشکل اصلی در شکل گیری پرسی این ورقه های فوالد، برگشت فنری بسیار 
زیاد آنهاست. در این حالت، فوالد پس از فشرده یا کشیده شدن، تمایل دارد 

به حالت اولیه خود بازگردد.
یک مثال ساده برگشت فنری، شکاف کوچکی است که در زمان خم کردن 

ورقه فوالد از وسط توسط انگشتان و سپس آزادسازی آن باقی می ماند.
روش جدید توانسته بهترین نتایج را از زاویه برگشت فنری ارائه دهد و این 

برگشت را تقریبا به صفر برساند.

خبر 

یک مخترع ایرانی موفق شد دستگاهی بسازد تا بدین واسطه عضالت ناتوانان 
جسمی - حرکتی تقویت شود و در نهایت بیمار بهبود یابد. جواد الوانی، مخترع 
»دستگاه توان بخشی ایستادن با سیستم چند کاره« گفت: این دستگاه برای 
افراد ضایعه نخاعی، ام اسی ها، ســالمندان و افرادی که سکته مغزی شده اند، 
کاربرد دارد. وی با بیان اینکه این دستگاه به تقویت سیستم حرکتی و عضالت  
۴سر زانو کمک می کند، اظهار داشت: با استفاده مداوم این دستگاه توسط افراد، 
عضالت شان تقویت شــده و در نهایت منجر به ایستادن و حرکت کردن کامل 
آنها می شود. به گفته وی، این دســتگاه به صورت اتوماتیک کار می کند و در 
صورت استفاده مداوم توسط بیمار،  بهبودی وی، حاصل خواهد شد. الوانی با 
بیان اینکه نمونه این دستگاه که به صورت اتوماتیک باشد در دنیا وجود ندارد، 
گفت: تمام دستگاه هایی که برای معلوالن و ناتوانان جسمی حرکتی استفاده 
می شود دستی هستند، به همین دلیل برخی از بیمارن جسمی حرکتی نمی 
توانند با این دستگاه های دســتی کار کنند. وی با بیان اینکه در این دستگاه  
اتوماتیک موتوری کار گذاشته ایم تا برای افرادی که ضعف عضالنی دارند قابل 
کاربرد باشد، گفت: چنین دستگاه هایی می تواند در مراکز بهزیستی برای ناتوانان 
جسمی - حرکتی قابل کاربرد باشد. الوانی با بیان اینکه در حال حاضر یک نمونه 
از این دستگاه ساخته شده است، اظهار داشت:  عمدتا ساخت چنین سیستمی 
می تواند سفارشی باشد تا بر اساس وزن، نوع بیماری و... طراحی و ساخته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تامیــن مالی ماهواره ملی و بومی در 
پیشنهاد بودجه سال ۹۵ این وزارتخانه خبر داد.

برات قنبری، با اشاره به برنامه ریزی های این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت های 
ارتباطی از محل درآمدهای این بخش اظهار داشت: برای سال ۹۵ نیز درنظر داریم 
موافقت دولت را برای اســتفاده از درآمدهای بخش ارتباطــات و هزینه کرد در 

سرمایه گذاری زیرساخت های ارتباطی و فناوری کشور، جلب کنیم.
وی با بیان اینکه پیشنهادات بودجه سال ۹۵ در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
بررسی و نهایی شده است، گفت: هفته آینده این موضوع در دولت نهایی خواهد 
شــد. معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات در مورد پیشــنهادات بودجه ای به این 
وزارتخانه برای سال ۹۵ اضافه کرد: برنامه های این بخش مانند سال گذشته دنبال 
خواهد شد اما در بخش فضایی، پیشنهادات جدیدی را در برنامه بودجه سال آینده 
ارائه داده ایم. قنبری گفت: در این راستا با توجه به اینکه درسال ۹۴ به پروژه های 
فضایی کشور، بودجه اختصاص نیافت، امسال پیشنهادات بودجه ای با تاکید ویژه 
بر پروژه های ماهواره ای و سازمان فضایی ایران خواهد بود. به نحوی که اعتبارات 
مربوط به ماهواره ملی و بومی و نیز سازمان فضایی ایران در قالب تخصیص ردیف 

مجزا و یا در قالب تامین اعتبار، تامین خواهد شد.
وی گفت: امسال همزمان با بررسی برنامه بودجه، برنامه ششم توسعه نیز به صورت 
هماهنگ دنبال می شود که در این راســتا نیز هفته آینده، موضوعات مرتبط با 
برنامه ششم توسعه در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در دولت بررسی و 

نهایی خواهد شد.

توسط یک مخترع ایرانی؛

دستگاه تقویت عضالت بیماران 
جسمی- حرکتی ساخته شد

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

 توجه ویژه به سازمان فضایی
یک محقق ایرانــی با مطالعاتی کــه بر روی فالت 
قاره انگلستان و کشــورهای آفریقایی و خاورمیانه 
انجام داد،  موفق به ارائه مدلــی برای جلوگیری از 
خوردگی در تاسیسات صنعتی شد که به گفته وی 
این مدل در بســیاری از صنایع برای همه کشورها 

قابل اجراست.
دکتر علی مرشــد، مجری طرح که دانش آموخته 
کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی 
ارشد رشــته خوردگی از امپریال کالج لندن است 
و تحصیــالت دکتری را در دانشــگاه یو ســی ال 
انگلستان پشت ســر گذاشته اســت آب همراه با 
نفت و گاز استخراج شــده را از عوامل خوردگی در 
خطوط انتقال دانســت و گفت: اسید ها، اکسیژن و 
باکتری ها از دیگر عوامل بروز این پدیده در صنعت 
 هستند ولی بررســی های انجام شده نشان داد که 
عوامل انسانی، بزرگ ترین عامل در ایجاد خوردگی 

است.
وی با اشاره به مطالعاتش در زمینه خوردگی گفت: 
در این راستا با انجام مطالعاتی موفق به ارائه مدلی 

برای کاهش خوردگی در تاسیسات صنعتی شدم.
مرشــد این مدل را در زمینــه مدیریت خوردگی 
دانســت و اظهار داشــت: این مدل به کارفرمایان 

اجازه می دهد که علت خوردگی را در تاسیســات 
صنعتی ریشــه یابی و مشــخص کننــد که علل 
خوردگــی ناشــی از پارامترهای خوردگــی و یا 

مدیریت خوردگی است.
وی بــا تاکید بر این کــه در این مــدل مدیریت و 
پارامترهای خوردگی از یکدیگر تفکیک شده است، 
خاطرنشان کرد: این مدل راهکارهای مقابله بهتر 
با خوردگی بــرای واحدهای صنعتــی نفت و گاز، 
شیمیایی، نظامی، دریایی، هسته ای و سایر صنایع 
را ارائه می کند و با استفاده از آن می توان هزینه های 
 مربوط به تعمیــرات، نگهداری، بازرســی فنی و 
مواد شیمیایی را بهینه و عمر تاسیسات را طوالنی 
 کرد.این متخصــص خوردگی تاسیســات که در

 حال حاضر در تعدادی از شرکت های نفتی خارجی 
فعالیــت دارد در بیــان جزئیات ایــن مدل گفت: 
این مدل بر سه بخش اصلی اســتوار است. بخش 
اول  integrate review  اســت. زمانــی که 
تاسیسات صنعتی فعال است الزم است بر فرآیند 
طراحی مهندسی بازبینی صورت گیرد و در صورتی 
که طراحی مهندســی صحیح باشد ولی خوردگی 
همچنان ادامه داشته باشد الزم است در خصوص 
تغییر کاربری تاسیسات بررســی های الزم انجام 

شود.
وی توضیح داد: گاهی موارد خطوط لوله انتقال گاز 
تعبیه می شود ولی آب دریا از آن عبور می کند که 
این امر می تواند موجب خوردگــی خطوط انتقال 
شــود؛ از این رو برای جلوگیــری از خوردگی در 
تاسیســات نیاز به انجام بررسی های دوره ای است 

که متاسفانه این بازبینی ها صورت نمی گیرد.
ایــن محقــق ایرانــی، بخــش دوم این مــدل را 
performance monitoring )نظــارت 
بر عملکرد( دانســت و یادآور شــد: برای کاهش 
خوردگــی اقدام بــه تزریق مــواد شــیمیایی در 
تاسیســات می شــود که الزم اســت قبل و بعد از 
تزریق وضعیت خوردگی مورد بررســی قرار گیرد 
تا مشخص شــود که ماده شــیمیایی تزریق شده 
تا چه میزان بر کاهش ســرعت خوردگی اثر گذار 

بوده است.
مرشــد، بخش ســوم این مدل را بررســی بازده 
اقدامات پیشگیرانه خوردگی بر اساس استانداردها 
ذکر کرد و افزود: این سه عامل در کنار هم فرآیند 

مدیریت خوردگی در این مدل را تبیین می کند.
وی، تمرکز این مطالعات را در فالت قاره انگلستان 
دانســت و گفت: ایــن مطالعات در کشــورهای 
آفریقایی، آسیای جنوب شــرقی و خاورمیانه نیز 

ادامه یافت.
این محقق با بیان این که بر اســاس این مطالعات 
مهم تریــن علــل خوردگــی مربوط بــه طراحی 
مهندسی، انتخاب مواد و کنترل و پایش می شود، 
خاطر نشــان کرد: با مطالعاتی که در کشــورهای 
مختلف انجام دادم نشان داد که علل خوردگی در 

همه کشورها یکسان است.
مجری طرح در خصوص این که این مدل برای کدام 
بخش صنعت نفت کاربرد دارد، توضیح داد: صنعت 
نفت دارای سه بخش باال دستی شامل فعالیت های 
اســتخراج منابع هیدروکربنی، بخش میان دستی 
شامل خطوط انتقال سیاالت و بخش پایین دستی 
شــامل فرآوری مواد نفتی و فعالیت پاالیشگاهی 
اســت که این مدل برای جلوگیری از خوردگی در 

هر سه بخش  کاربرد دارد.
مرشد خاطرنشــان کرد: این مدل در کتاب معرفی 
مدیریت خوردگی در صنایع نفت و گاز که از سوی 
 NACE( انجمن بین المللی مهندسان خوردگی
International( بــه عنــوان معتبرترین نهاد 
تخصصی پیشــگیری و کنترل خوردگــی در دنیا 

منتشر شده به چاپ رسیده است.
به گفته این محقق، دو مــدل بین المللی در حوزه 
خوردگی ارائه شده که یکی از آنها از سوی موسسه 
انرژی انگلســتان و دیگری توسط وی تدوین شده 

است.
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محققان موفق به برداشتن گامی عملی برای تولید رایانه های 
کوانتومی شدند. برای این کار پژوهشگران اقدام به ساخت 
قطعه رایانه ای برای انجام محاســبات با استفاده از فناوری 

کوانتومی شدند.
این کار با اســتفاده از ابزارهای رایج در صنعت رایانه انجام 
شده است. یک گروه تحقیقاتی در استرالیا موفق به ساخت 
کیت منطقی کوانتومی روی ســیلیکون شــوند. با این کار 
 مســیر توســعه رایانه های کوانتومی ســیلیکونی هموار 

می شود.
آندرو زوراک از محققان دانشگاه نیوثوت ولز می گوید: موفق 
به ساخت واحدهای تشــکیل دهنده رایانه های کوانتومی 
شدیم. در این مســیر ما از فناوری و ادوات رایج در ساخت 
رایانه های معمولی بهره گرفتیــم بنابراین این امکان تولید 
انبوه این نوع پردازشگرهای نســل جدید قابل انجام است. 

با این دستاورد جدید، رویای ســاخت رایانه های کوانتومی 
به واقعیت نزدیکتر می شــود چرا که بــرای تولید این نوع 
 رایانه ها از فناوری رایج صنعت تولید رایانه استفاده خواهد 

شد.
در رایانه های رایج، اطالعات به صــورت بیت های دوتایی 
پردازش می شوند به این شکل که اطالعات به صورت صفر 

و یک هستند.
در حالی که بیت های کوانتومی موسوم به کیوبیت، می توانند 
همزمان هر دو حالت را داشته باشند که به آن سوپرپوزیشن 
گفته می شود. چنین ویژگی موجب می شود تا امکان انجام 

چند کار به صورت موازی فراهم باشد.
زوراک مــی گوید: اگر رایانــه های کوانتومی تولید شــوند 
 آنگاه الزم اســت که محاســبات یک و دو کیوبیتی فراهم 

شود.

تا کنون امکان تعامل میــان دو کیوبیت به صورت همزمان 
وجود نداشته باشد، اما این گروه تحقیقاتی موفق شدند برای 

اولین بار چنین کاری را انجام دهند.
مارک هافمن از محققان این پروژه می گوید: برخالف توجه 
ویژه ای که روی محاســبات کوانتومی وجود دارد اما انجام 
فیزیکی و آزمایشگاهی چنین محاسباتی در عمل با مشکل 
مواجه است. این دســتاورد جدید موجب شده است تا این 
چالش رفع شود. با این یافته اخیر می توان گفت محاسبات 
کوانتومی از دایــره تئوری خارج شــده و وارد فضای عملی 

شده است.
به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، کلید موفقیت این پروژه 
در آنجا است که ترانزیســتورها به گونه بازطراحی شده اند 
که بتوانند پردازش کیوبیت ها را انجام دهند. این دستاورد 

محققان به صورت پتنتی به ثبت رسیده است.

دانشــمندان نوعی کرم به نام الرو کرم زرد را کشف کردند 
که نه تنها قابلیت گوارش و هضم پالستیک های معمولی را 
دارد، بلکه پالســتیک های غیرقابل تجزیه مانند یونولیت را 

نیز گوارش می کند.
  در حالــی که کــره زمین در حال غرق شــدن زیــر انبوه 
زباله های پالستیکی است، دانشمندان آمریکایی و چینی، 
الرو کرم زرد را به عنوان راه تازه ای بــرای بازیافت زباله ها 

معرفی کرده اند.
 میکرو ارگانیســم های این الروها، پالســتیک را تبدیل به 
دی اکســید کربن و ســپس ماده غذایی مورد نیاز بدن این 

موجود کوچک می کنند.
محققان معتقدند که این کشــف می تواند یک ابزار مهم در 

جنگ بشر علیه پالستیک ها باشــد؛ ماده ای که حضور آن 
 در طبیعت خطرات جدی برای انســان هــا دارد و صدمات 

جبران ناپذیری به محیط زیست می زند.
دکتر وی مین وو، یکــی از محققان این طرح در دانشــگاه 
 اســتفورد می گوید: نتایج ایــن تحقیق مــی تواند درهای 
تازه ای به روی مبارزه جهانی علیه آلودگی پالســتیکی باز 
کند. در این تحقیق نزدیک به ۴۰ میلــی گرم از نوعی فوم 
پالستیکی غیرقابل تجزیه به ۱۰۰ الور کرم زرد خورانده شد. 
این کرم ها نیمی از این پالستیک ها را مانند غذای معمولی 

خوردند و هضم کردند.
به گفته محققان، کرم هایی که از این نوع پالســتیک تغذیه 
کردند، به سالمتی کرم های دیگر هستند و به نظر می رسد 

از مدفوع آنها نیز می توان به عنوان کــود برای بارورکردن 
زمین استفاده کرد.

نتایج این تحقیق در نشــریه علمی علوم زیست محیطی و 
تکنولوژی منتشر شده است.

 پروفســور »ینگ جون« از دانشــگاه پکن می گوید: ساالنه 
 ۴۰۰ میلیون تن زباله پالســتیکی در سراسر کره زمین رها 
می شــود و از آنجا که تجزیه پالســتیک قرن ها طول می 
 کشــد، این میزان زباله تهدید بزرگی برای ســالمت بشــر 

است.
در ســال ۲۰۱۳ میزان ۲7۱ میلیون تن پالســتیک توسط 
انسان ها در سراســر کره زمین مصرف شــده است که ۲۰ 

میلیون تن از این میزان، پالستیک غیرقابل تجزیه است.
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گامی عملی برای تولید رایانه های کوانتومی

 محققان دانشگاه کارولینای شــمالی فاز جدیدی از کربن جامد کشف را 
کرده اند که با استفاده از آن می توان در دمای اتاق الماس تولید کرد.

شــکل گیری الماس در شرایط محیطی بســیار پیچیده و زیر فشار قابل 
توجهی صورت می گیرد اما اکنون گروهی از محققان دانشگاه کارولینای 
شمالی فاز جدیدی از کربن جامد موسوم به کربن Q کشف کرده اند که 

متفاوت از فازهای شناخته شده گرافیت و الماس است.
آنها همچنین تکنیکی برای استفاده از این فاز تازه کشف شده از کربن ارائه 
کرده اند که با استفاده از آن می توان در محیط های عادی و دمای اتاق یعنی 
جایی که فشار هوای عادی حکمفرماست ساختارهای مرتبط با الماس را 

تولید کرد.
برای درک بهتر این موضوع می توان گفت فازهای مختلفی از کربن یا هر 
ماده دیگری وجود دارد. گرافیت یکی از فازهای جامد کربن است و الماس 

فاز دیگری از آن.

محققان دانشگاه کارولینای شمالی می گویند: ما اکنون موفق به تولید فاز 
سوم کربن شده ایم. تنها مکانی که احتماال می توان آن را در دنیای طبیعی 

کشف کرد جایی در هسته سیارات است.
فاز تازه کشف شــده کربن )Q( دارای ویژگی های غیرعادی است. بدون 
شک مهم ترین آنها این است خاصیت فرومغناطیسی دارد که در دیگر فرم 

های کربن دیده نمی شود.
 آنها اعالم کردند که حتی تصور کشــف ایــن فاز خــاص از کربن را هم

 نمی کرده اند.
نکته حیرت انگیز دیگر این اســت که کربن Q حتی از الماس هم سخت 
 تر اســت و در صورت قرار گرفتن در معرض ســطوح انــدک انرژی هم 

می درخشد.
از این رو می توان از این کشف تاریخی در توسعه صنایع گوناگونی از جمله 

تجهیزات الکترونیکی استفاده کرد.

کشف ژنی که در صورت عملکرد صحیح خطر نارسایی های قلبی و عروقی 
را کاهش می دهد دانشمندان را به تولید داروهای جدید برای بیماران قلبی 

امیدوار کرده است.
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد موفق به کشف ژنی شده اند که 
به عقیده آنها در صورتی که عملکرد بی نقصی در بدن داشته باشد احتمال 
بروز ناراحتی های قلبی را کاهش داده و در عین حال شــانس درمان های 

پزشکی را نیز افزایش می دهد.
از این رو می توان از دســتاورد اخیر برای تولیــد داروهای مؤثر در درمان 

ناراحتی های قلبی و عروقی بهره برد.
این ژن مرتبط با پروتئینی است که نخستین بار فرم جهش یافته ای از آن 

به عنوان عامل بروز حمله در خواب تشخیص داده شد.
 در سراســر جهان هزینه هــای مربوط به نگهــداری از بیمــاران قلبی 

سرسام آور گزارش شده است. 

 تنهــا در آمریــکا ایــن رقــم بالــغ بــر ۴۰ میلیــارد دالر در ســال
 است.

از آن گذشته تاکنون تکنیک های درمانی محدودی ارایه شده و آنهایی که 
هم اکنون در مراکز درمانی سراسر جهان به کار گرفته می شوند نیز اثرات 

مختلفی بر روی بیماران گوناگون دارند.
همچنین یکی دیگــر از چالش هــای پیــش رو در این زمینــه فقدان 
شناســایی ژن هایی بوده که ارتباط قطعی با ناراحتی های قلبی داشــته 
باشــند اما اکنون امید می رود که این ژن تازه شناســایی شــده درهای 
 جدیدی به ســوی کشــف تکنیک های درمای مؤثر برای بیماران قلبی

 بگشاید.
 محققان پس از بررسی های طوالنی به این باور رسیده اند که جهش های 
ژنتیکی در بیماران قلبی مختلف موجب می شود که واکنش متفاوتی به 

درمان های یکسان نشان دهند.

کشف ژن خواب که با نارسایی قلبی ارتباط دارددر دمای اتاق، الماس تولید کنید!

مدل محقق ایرانی برای کاهش خوردگی 
در تأسیسات صنعتی

امیدی تازه برای نابودی زباله های انسانی

کرم هایی که پالستیک می خورند!
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ــتان چادگان گفت: شناسايى و رفع  رييس اداره راه و شهرسازى شهرس
نقاط حادثه خيز شهرستان چادگان در اولويت بندى قرار گرفته است.

 مهدى رفيعى اظهار داشت: اداره راه و شهرسازى چادگان جهت رفع و 
ايمن سازى نقاط حادثه خيز اين شهرستان را شناسايى و براساس نوع راه 

و تعداد تصادفات اولويت بندى نموده است.
وى افزود: در محور اصلى شهرستان فريدن به استان چهارمحال بختيارى 
ــه راهى كميتك در بخش مركزى شهرستان چادگان قراردارد  كه در س
ــاله منجر به فوت، نقص عضو و  شاهد تصادفات زيادى هستيم كه هر س

خسارات مالى مى شود.
رييس اداره راه و شهرسازى شهرستان چادگان در خصوص اقدامات اين 
اداره تصريح كرد: اين اداره در سال جارى اقدام به ايمن سازى و رفع نقاط 
حادثه خير در سه راهى كميتك نموده كه با احداث يك باند به طول1/5 
كيلومتر در محدوده فوق عالوه بر ايمن سازى سه راهى كميتك، 3 نقطه 

پرحادثه ديگر نيز حذف خواهد شد.
ــازى چادگان  ــت: با امكانات اداره راه و شهرس رفيعى در ادامه بيان داش
تاكنون عمليات خاك بردارى و خاك ريزى انجام شده و جهت تكميل و 
ــفالت مى باشد كه  به 3 ميليارد  بهره بردارى آن نياز به اجراى بيس و آس

ريال اعتبار نياز است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: اگر اعتبارات اين طرح تامين شود تا شش 
ــتانى و شهرستان  ــد كه از مسووالن اس ماه آينده به بهره بردارى مى رس
انتظار مى رود نسبت به تامين اعتبار اين طرح عنايت ويژه داشته باشند 

تا با تكميل آن ديگر شاهد حوادث ناگوار نباشيم.

ــايز با وزن 1800كيلوگرم  فرماندار گلپايگان گفت: طرح توزيع مرغ س
ــتان اصفهان و همزمان با آن در گلپايگان 15 آذر  براى اولين بار در اس

ماه اجرا مى شود.
ــت در كارگروه مديريت و برنامه ريزى توليد و تنظيم بازار   حسين فراس
مرغ گلپايگان كه در فرماندارى گلپايگان برگزار شد، اظهار داشت: طرح 
توزيع مرغ سايز 1800 كيلوگرم با دوره پرورشى 42 روزه در گلپايگان 

اجرا مى شود.
ــر استان اصفهان از 15 آذر ماه سال  وى با بيان اينكه اين طرح در سراس
ــايز باالتر از وزن 1800  جارى اجرا مى شود، تصريح كرد: توزيع مرغ س
ــيس و كالباس استفاده  كيلوگرم در مصارف صنعتى مانند توليد سوس
مى شود.فرماندار گلپايگان با بيان اينكه دوره پرورش مرغ در دوره پرورش 
كوتاه مدت به نفع توليدكنندگان در جهت عرضه تقاضا و تنظيم بازار مرغ 
است، تأكيد كرد: دولت براى رفع موانع توليد و اشتغال زايى تسهيالت در 

اختيار توليدكنندگان مرغ قرار مى دهد.
فراست تأكيد داشت: يكى از سياست هاى كلى دولت در راستاى حمايت 

از توليدكنندگان مرغ  كشور ،خريد مرغ سايز با قيمت باالتر است.
در كشور با مازاد توليد مرغ مواجه هستيم

در ادامه حيدرعلى گل محمدى مدير جهاد كشاورزى گلپايگان، گفت: 
ــرورش 42 روزه با هدف ترويج  ــايز با دوره پ طرح توليد و توزيع مرغ س

فرهنگ توزيع مرغ سايز مطابق با استاندار جهانى در جامعه است.
ــعه واحدهاى مرغدارى توليد مرغ  وى گفت: طى سال هاى اخير با توس
كشور به ميزان قابل توجهى افزايش نشان داده است، تا جايى كه عالوه 
ــور مواجه  بر خودكفايى در تأمين نياز داخلى با مازاد توليد مرغ در كش
بوده ايم.گل محمدى اظهار كرد: يكى از راه كارهاى مديريت مازاد توليد 
ــورهاى متقاضى  ــول به كش ــادرات اين محص ــت مرغ افزايش ص گوش
ــت مرغ كشورهاى منطقه  ــورهاى واردكننده گوش است كه عمدتا كش

هستند.
ــرعى انجام مى شود، كه  ــور با ذبح ش وى تأكيد كرد: توليد مرغ در كش
مى توانيم گوشت مرغ سايز با مارك حالل را به بازار كشورهاى اسالمى 
صادر كنيم.گل محمدى با بيان اينكه سرانه گوشت مرغ سايز در كشور 
ــالمت  ــت مرغ توليدى به منظور تأمين س با هدف ارتقاى كيفيت گوش
ــد چرا كه نياز امروز صنعت  مصرف كنندگان اهميت را دوچندان مى كن
ــور توليد محصولى باكيفيت و مطابق با استانداردهاى  مرغ گوشتى كش

جهانى است.
ــش ضريب  ــد براينكه كاه ــا تأكي ــاورزى گلپايگان ب ــاد كش مدير جه
ــدن به انواع بيمارى از  خوراك دهى مرغ و جلوگيرى از احتمال مبتال ش
اهداف اين طرح است، افزود: افزايش چرخه توليد مرغ، صادرات گوشت 
مرغ به بازارهاى جهانى و همچنين ذخيره نشدن چربى كه تغيير بافت 

پروتئينى گوشت مرغ را به همراه دارد، از اهداف ديگر طرح است.

ــان از امضاى  ــتان دهاق ــالمى شهرس ــاد اس رييس اداره فرهنگ و ارش
 ميثاق نامه كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد خبرداد.

ــه با هدف تحقق تمدن  ولى اهللا توكلى در اين باره گفت: اين ميثاق نام
اسالمى و با رويكرد رسيدن به مسجد طراز اسالمى امضا مى شود.

وى اذعان داشت: در اين ميثاق نامه امام جماعت، فرمانده پايگاه بسيج 
ــاجد باهم عهد بستند با  ــووالن كانون هاى فرهنگى و هنرى مس و مس
انگيزه الهى، روحيه جهادى و برنامه ريزى صحيح، هدفمند و منسجم در 
راستاى اطاعت از فرمايشات رهبرى نهايت تالش خود را براى رسيدن 

به آرمان هاى شهدا و امام راحل بكار ببندند.
در شهرستان دهاقان 30 كانون فرهنگى و هنرى مساجد در حال فعاليت 

هستند.

شهردار شهرضا گفت: طرح انتقال ميدان ميوه و تره بار شهرضا، با توجه 
به ضرورت هايى كه براى اجراى آن وجود دارد، در اولويت فعاليت هاى 

شهردارى قرار دارد و در كوتاه ترين زمان انجام مى شود.
ــتقرار ميدان عرضه ميوه و   رحيم جافرى با اشاره به مشكالتى كه اس
ــا توجه به  ــت: ب ــهر دارد، عنوان داش ــكونى ش ــته مس تره بار در هس
ــايل نقليه  ــى كاميون و وس ــى از جمله عدم دسترس محدوديت هاي
ــهرى و مشكالت زيست محيطى كه  سنگين به اين محل، ترافيك ش
ــده است، انتقال  ــرايط فعلى براى اين گونه ميدان ها تعريف ش در ش
ــريع تر بنگاه هاى ميوه و تره بار به محل جديد يك ضرورت هرچه س

 است.
ــهرضا و  ــان بازديد از ميدان ميوه و تره بار ش وى تصريح كرد: در جري
ــكالت ميدان  ــا توجه اينكه يكى از مش ــبه اين محل، ب مالقات با كس
ــفالت معابر متصل به آن مى باشد، مقرر  ميوه و تره بار جديد عدم آس
شد شهردارى ضمن طرح موضوع در جلسه شوراى اسالمى شهر و در 
صورت موافقت نهايى اعضاء شورا، مشكل آسفالت محل را مرتفع  و از 
طريق فرماندارى نيز جلسه اى تشكيل و راهكارهاى مساعدت مالى به 

متصديان غرفه ها براى تكميل پروژه بررسى و اقدام شود.
ــخنان خود با اشاره به برگزارى  شهردار شهرضا در بخش ديگرى از س
ــهرضا، عنوان كرد:  ــوراى فرعى نام گذارى ش ــه ش پانزدهمين جلس
ــهر و ظرفيت  ــاعد براى معرفى ش نامگذارى به عنوان يك فرصت مس
هاى آن از جمله مفاخر، بزرگان، شهدا، اماكن متبركه مطرح است كه 

بايد به درستى مديريت شود.
جافرى با تأكيد بر لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در قالب نامگذارى 
اماكن و معابر اظهار داشت: اين نامگذارى نقش مؤثرى در معرفى شهر 

براى مسافران و نسل هاى جوانت و نوجوان آن خواهد داشت..
وى يكى از نكات مهم در شيوه نامگذارى را معرفى آداب و رسوم مردم 
ــدام به تهيه بانك  ــمرد و تصريح كرد: براى اين منظور اق منطقه برش
اطالعات جامع  شهر با محوريت توجه به اسامى مطرح محالت قديمى 

شده است.
شهردار شهرضا يادآور شد: يكى از مصوبات اين جلسه، شناسايى معابر 

فاقد نام و نصب تابلوهاى شناسايى در آن بود.
ــده از مركز معاينه فنى  ــاره به بازديد انجام ش جافرى همچنين با اش
خودرويى اين شهرستان گفت: فلسفه ايجاد مراكز معاينه فنى كاهش 
ــالم سازى كاركرد خودروها  آاليندگى و ايجاد هواى پاك از طريق س

مى باشد.
ــتاندار اصفهان و همچنين رييس  ــاره به دستور اس وى در ادامه با اش
ــور مبنى بر عدم اخذ آزمون ادوارى  سازمان حمل و نقل همگانى كش
ــت مدير  CNG در مراكز معاينه فنى فاقد مجوز تأكيد كرد:  الزم اس
مركز معاينه فنى شهرضا  اقدامات الزم جهت اخذ مجوز و گواهينامه 
ــا اين مركز بتواند به صورت قانونى  از مراجع ذى صالح  را انجام دهد ت

اقدام به انجام تست CNG كند.

رييس راه و شهرسازى چادگان خبر داد:
شناسايى و رفع نقاط حادثه خيز 

شهرستان چادگان

فرماندار گلپايگان:

استان اصفهان، اولين توزيع كننده مرغ 
سايز كشور است

با هدف تحقق تمدن اسالمى؛

ميثاق نامه مساجد دهاقان امضا مى شود

شهردار شهرضا:

اجراى طرح انتقال ميدان ميوه و تره بار 
شهرضا را با جديت دنبال مى كنيم

ــهر گفت: عمليات احداث باغ  شهردار خمينى ش
ــهر به عنوان يك طرح رفاهى و  ــهر خمينى ش ش
ــعتى بيش از  ــبز با وس ــى در منطقه بام س تفريح

75هزار مترمربع شروع شد.
ــان اينكه احداث باغ   على اصغر حاج حيدرى با بي
ــهر به دنبال تحوالت و اقدامات  ــهر خمينى ش ش
جهادى انجام شده در دو سال گذشته است، گفت: 
در سال گذشته موفق شديم در مرحله اول بيش از 
35 هزار متر مربع از اراضى باغ كازرونى و در سال 
جارى در دومين مرحله 40 هزار مترمربع از اراضى 
ــى را خريدارى و  ــاختمان قصر كازرون مجاور و س

تملك كنيم.
ــته كليه اراضى  وى با بيان اينكه در روزهاى گذش
ــط  ــاختمان تاريخى قصر و باغ كازرونى توس و س
ــد گفت: در ماه هاى  شهردارى تحويل و تملك ش
ــه اين اراضى  ــته طرح احداث و انتقال آب ب گذش
انجام شد و در آينده نزديك اين منطقه به عنوان 
ــتفاده عموم قرار  منطقه سبز و طبيعى جهت اس
ــهردار خمينى شهر با بيان اينكه  خواهد گرفت.ش
ــاى طبيعى،  ــى ظرفيت ه ــبز داراي منطقه بام س
ــگرى و با جاذبه هاى كوهستانى  تاريخى، گردش

ــت، تصريح  ــاورزى اس در دل باغات و اراضى كش
ــبى براى  ــيار مناس ــه محل بس ــن منطق كرد: اي
ــاركتى با بخش خصوصى و  ــرمايه گذارى مش س
ــگرى استان  ــدن به يكى مناطق گردش تبديل ش
است.وى با اشاره به اينكه در اين منطقه دو ابنيه 
ــه و پهلوى وجود  ــت دوره قاجاري تاريخى با قدم
ــفانه يكى از ساختمان ها  دارد، بيان داشت: متأس
به صورت مخروبه درآمد، ساختمان قصر تاريخى 
ــت، مرمت و  ــازى اس كازرونى قابل احياء و بازس
ــتور كار شهردارى  ــازى اين دو ابنيه در دس بازس

قرار گرفت.
حاج حيدرى با تأكيد بر اينكه كاربرى اين منطقه 
ــت و ظرفيت احداث  كاربرى رفاهى و تفريحى اس
باغ موزه براى معرفى بهتر سابقه تاريخى و فرهنگى 
آداب  و رسوم خمينى شهر در آن وجود دارد، گفت: 
ــهر با حمايت شوراى شهر  ــهردارى خمينى ش ش
تالش مى كند در مدت باقى مانده از اين دوره اين 

مجموعه تكميل و به مردم اهدا كند.
شهردار خمينى شهر تأكيد كرد: با توجه به ظرفيت 
ــالش مى كنيم  ــن منطقه ت ــاى طبيعى در اي فض
ــى و در حال انقراض  ــت انواع درختان بوم با كاش

ــى و ميوه هاى نادر،  ــظ گونه هاى باغ عالوه بر حف
اين منطقه به باغ موزه طبيعى و باغى تبديل شود.

شهردار به مردم خمينى شهر نويد داد: همان گونه 
ــوروز منطقه  ــام ن ــته و در اي ــال گذش ــه در س ك
ــگران  ــردم و گردش ــل م ــگرى الدر تحوي گردش
ــال نيز فاز اول منطقه  ــد امس ــور ش استان و كش
گردشگرى و تفريحى باغ شهر بام سبز در ماه هاى 
ــاز اول اين  ــود و ف ــال مهيا مى ش باقى مانده از س
منطقه همزمان با عيد نوروز و استفاده خانواده ها 
ى مردم خمينى شهر آماده شود.منطقه طبيعى بام 
سبز در دل باغات و اراضى كشاورزى خمينى شهر 
و شهر اصغرآباد قرار دارد كه از دوره هاى گذشته به 
عنوان يك منطقه تفريحى و گردشگرى محسوب 
ــالوه براى حفظ  ــت.احياى منطقه ع مى شده اس
ــعه صنعت  ــود منطقه قطعا به توس و باغات موج
ــهردارى  ــع مالى ش ــش مناب ــگرى و افزاي گردش
ــد پايدار  ــهر به عنوان يك منبع درآم خمينى ش
ــود.اين منطقه ظرفيت حفظ و  ــوب مى ش محس
نگهدارى نادرترين ميوه هاى خمينى شهر از جمله 
انواع گالبى، سيبرى، زردآلوى شكرپاره و انواع آلو، 

آلوچه بومى و در حال انقراض را دارد.

ــان گفت: نگاه دولت به  ــت فرماندارى كاش سرپرس
قانون اساسى نگاه به يك ميثاق ملى است و ضرورت 
دارد توجه به قانون در تمام امور مورد توجه مجريان 

و مسووالن قرار گيرد.
حميدرضا مومنيان اظهار كرد: پس از پيروزى انقالب 
ــى نظام در محافل  اسالمى بحث درباره قانون اساس
مختلف مورد توجه قرار گرفت كه با تيزبينى و هدايت 
ــى بر  ــى (ره) قانون اساس ــرت امام خمين گرى حض
ــاس آموزه هاى دينى و ارزش هاى حيات بخش  اس
ــالمى به ويژه عدالت اجتماعى و جامعه توحيدى  اس
ــط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان تهيه و  توس
در همه پرسى 12 آذرماه سال 1358 به تأييد آحاد 

مردم رسيد.
ــى را جامع و كامل براى اداره كشور  وى قانون اساس
ــت و تأكيد كرد: حقوق و آزادى  و تعالى جامعه دانس
ــاى مهم قانون  ــى مردم يكى از بخش ه هاى اساس
اساسى كشور است كه رابطه مردم و دولت را به خوبى 
ــوق ملت، از مباحث  تبيين مى كند. بر اين مبنا حق
محورى نظام هاى سياسى است كه در قانون  اساسى 
نظام هاى سياسى بر آن تأكيد شده است و بايد گفت 
قانون اساسى جمهورى اسالمى تبلور و تحقق آرمان 

ــت و ضرورت  هاى مردم در زمينه اداره حكومت اس
ــگاهى به تبيين و  دارد نخبگان و فرهيختگان دانش
ــريح آن در تمام زمينه ها پرداخته و براى تحقق  تش

كامل و همه جانبه آن تالش كنند.
ــه آزادى  ــى ك ــرد: از آن جاي ــح ك ــان تصري  مومني
ــا و اهداف اصلى  ــى و از آرمان ه از محورهاى اساس
ــت. .به همين دليل،  ــالمى ايران بوده اس انقالب اس
ــز  ــران، ني ــالمى اي ــورى اس ــى جمه ــون اساس قان
ــاى فردى ،  ــه حقوق وآزادى ه اصول متعّددى را ب
ــردم اختصاص داده ــى و امنيتى م اجتماعى، قضاي

 است .
ــان افزود: توجه به حقوق  سرپرست فرماندارى كاش
ــوام و اقليت  ــزاب و جمعيت ها، اق ــان، اح فردى، زن
ــانه ها در اصول 175 گانه قانون  ها، مطبوعات و رس
ــت كه  ــى به خوبى مورد توجه قرار گرفته اس اساس
ــود را منطق بر  ــرورت دارد عمل، گفتار و رفتار خ ض

آن تنظيم نماييم.
ــات متعدد در طول انقالب  مومنيان برگزارى انتخاب
شكوهمند اسالمى را نمونه بارز توجه به حقوق مردم 
در آزادى هاى اجتماعى و حق انتخاب ذكر كرد و با 
ــاره به دو انتخابات پيش رو تأكيد كرد: شايسته  اش

است همه گروه ها، احزاب و ساليق مختلف سياسى 
در چارچوب قانون اساسى زمينه مشاركت حداكثرى 

مردم را فراهم كنند.
رييس ستاد انتخابات شهرستان كاشان يادآور شد: 
ــان با برنامه ريزى هاى انجام گرفته  شهرستان كاش
ــى و  ــاس قانون اساس آمادگى دارد انتخابات را بر اس

ضمن حفظ بى طرفى در امنيت كامل برگزار كند.

رييس اداره آموزش وپرورش فريدن:
اختصاص 10 ميليارد ريال به مدارس شهر دامنه جهت فرونشست زمين 

رييس اداره آموزش وپرورش فريدن گفت: مبلغ 10 
ــتاندارى به  ميليارد ريال از طرف مديريت بحران اس
ــت زمين در اين  مدارس شهر دامنه جهت فرونشس

منطقه اختصاص يافته است.
 عاليى، رييس اداره آموزش و پرورش فريدن  با اشاره 
به اينكه پروژه مهر مدارس نماد مديريت و بهره ورى 
است و گفت: با اجراى اين پروژه در سال جارى موفق 
ــى از فعاليت عمرانى خود را در مدارس  شديم بخش
ــن فعاليت ها  ــتان اجرا نماييم كه يكى از اي شهرس

تكميل آموزشگاه خيرساز بقيه اهللا(عج) بوده است.
ــارات عمرانى  ــث اعتب ــه در بح ــان اين ك وى با بي
ــون ريال  ــته 3 ميليارد و 500 ميلي ــال گذش در س
ــت:  ــت، اظهار داش ــن مديريت تعلق گرفته اس به اي
ــدار  ــل فرمان ــرى و تعام ــا پيگي ــارات ب ــن اعتب اي
ــارد ريال  ــه 14 ميلي ــال جديد ب ــتان در س شهرس

رسيد.
ــاره  رييس آموزش و پرورش فريدن همچنين با اش
به اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال از طرف مديريت 
ــهر دامنه جهت  ــدارس ش ــتاندارى به م بحران اس
ــوع اين  ــن منطقه، مجم ــن در اي ــت زمي فرونشس

ــغ 24 ميليارد ريال  ــال جديد مبل اعتبارات را در س
اعالم كرد.

ــدن داراي 8500  ــتان فري وى با بيان اينكه شهرس
دانش آموز، بيش از يك هزار فرهنگي و يكصد مركز 

و واحد آموزشي است، تصريح كرد:
ــى و  ــر فعاليت هاى آموزش ــعى داريم با تاكيد ب س
ــى مطلوب و تقويت اعتماد بين اولياى دانش  پرورش
آموزان و معلمان مدارس بستر مناسبى براى اجراى 

منويات مقام معظم رهبرى ايجاد نماييم.

ــان و آران و بيدگل در  نماينده مردم شهرستان هاى كاش
مجلس شوراى اسالمى گفت: اكنون بيش از شش ميليون 
فارغ التحصيل دانشگاهى بيكار در كشور وجود دارد كه علت 
ــته هاى آنان و در  اصلى بيكارى اين تعداد عدم نياز به رش

برخى موارد بى مديريتى مسووالن بوده است.
ــتين همايش تجليل  ــعلى منصورى آرانى در  نخس   عباس
از برترين هاى كنكور سراسرى اين شهرستان اظهار كرد: 
ظرفيت و پتانسيل دانش آموزان خطه كويرى آران و بيدگل 

همواره زبانزد كشور بوده و است.
وى با بيان اينكه اكنون بيش از شش ميليون فارغ التحصيل 
ــور وجود دارد، افزود:  علت اصلى  دانشگاهى بيكار در كش
ــته هاى آنان و در برخى  بيكارى اين تعداد عدم نياز به رش
ــت.وى با اشاره به به  موارد بى مديريتى مسووالن بوده اس
مقوله مهم و تاثير گذار عالقه در انتخاب رشته هاى تحصيلى 
افزود: در كنار عالقه ، نياز جامعه و منطقه به رشته ها نيز بايد 
مورد نظر دانش آموزان در انتخاب مسير و رشته تحصيلى 
ــد.منصورى ابراز اميدوارى كرد  با وجود نخبگان برتر  باش
ــال  ــته هاى مختلف در آران و بيدگل در س ــور در رش كش
هاى آينده شاهدپيشرفت و كسب رتبه هاى برتر كنكور در 
ــيم.همچنين مدير آموزش و  شهرستان آران و بيدگل باش

پرورش آران و بيدگل نيز در اين آيين گفت: توكل به خدواند 
ــتكار مى تواند عامل موفقيت  متعال، اعتماد به نفس و پش
دانش آموزان و جوانان امروز در همه مراحل زندگى از جمله 
كنكور باشد.محمد معدندار با اشاره به موفقيت نسبى دانش 
ــرى سال 94 افزود:  آموزان آران و بيدگلى در كنكور سراس
ــووالن مربوطه و همت  موفقيت امسال نشان از توجه مس
ــتر دانش آموزان دارد.وى با يادآورى كسب رتبه هاى  بيش
برتر كنكورهاى سراسرى در دهه هاى گذشته توسط دانش 
آموزان آران و بيدگلى اظهار كرد: در صورت توجه جدى و 
تالش بيشتر دانش آموزان كسب افتخارات گذشته دور از 
ــاره به اينكه امروزه سرمايه هاى  ذهن نيست.معدندار با اش
اصلى كشورها نيروى انسانى و علم است، خاطر نشان كرد: 
قبولى در كنكور بايد آغاز راه فعاليت دانش آموزان باشد نه 
اينكه با عبور از اين سد همه چيز را تمام شده فرض كنند.وى 
تصريح كرد: دانش آموزان هر منطقه پس از پذيرفته شدن 
در كنكور هيچ گاه نبايد خدمت به منطقه خود را فراموش 
كنندچراكه توجه جدى موجب  پيشرفت روز افزون منطقه 
ــب رتبه هاى  ــود.در اين آيين از 30  نفر برتر در كس مى ش
ــرى و فنى و حرفه اى با  پايين تر از هزار كنكور هاى سراس

حضور مسووالن شهرستان تجليل شد.

دريچه
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سرپرست فرماندارى كاشان:

قانون اساسى

 ميثاق نامه ملى 

آحاد مردم

و گروه هاى سياسى 

است

نماينده مردم كاشان آران وبيدگل درمجلس:
شش ميليون فارغ التحصيل دانشگاهى بيكار هستند

ــتان مباركه گفت: تصويب برجام  فرماندار شهرس
ــوراى اسالمى در  يكى از اقدامات مهم مجلس ش
دوره نهم مى باشد و تصويب برجام كمك زيادى 

به مردم و كشور كرد.

 على اصغر ذاكرى در ديدار با نماينده مردم مباركه 
در مجلس شوراى اسالمى افزود: همچنين تالش 
خواهيم كرد حقوق داوطلبان نمايندگى مجلس 
ــالمى و خبرگان رهبرى طبق قانون و  شوراى اس
مقررات حفظ شود و تبليغات انتخاباتى براساس 

قانون انجام شود.
وى تصويب برجام را يكى از اقدامات مهم مجلس 
ــت و افزود:  ــالمى در دوره نهم دانس ــوراى اس ش
تصويب برجام كمك زيادى به مردم و كشور كرد.

ــا  ــه ب ــه در ادام ــتان مبارك ــدار شهرس فرمان

ــس افزود:  ــوب دولت و مجل ــاره به تعامل خ اش
ــالمى همراهى  ــوراى اس ــدگان مجلس ش نماين
ــد  ــر و امي ــت تدبي ــا دول ــى ب ــل خوب و تعام

دارند.
ذاكرى اظهاركرد: به همه داوطلبان انتخابات اين 
ــالم و در كمال  قول را مى دهيم كه انتخاباتى س
ــاس قانون و مقررات و در  آرامش، با شكوه و براس

شان نظام جمهورى اسالمى ايران برگزار كنيم.
ــزار نفر جمعيت در  ــتان مباركه با 143 ه شهرس
ــان قرار دارد. ــرى جنوب غرب اصفه 45 كيلومت

فرماندار شهرستان مباركه:

تصويب برجام كمك زيادى 
به مردم و كشور كرد

شهردار خمينى شهر:

باغ شهر خمينى شهر در منطقه 
بام سبز احداث مى شود



زبان خوراكى ها

يادداشـت

خبر
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مصرف سركه سردردهاى ميگرنى را افزايش مى دهد و ترشى ها نيز به اعصاب آسيب 
ــالم آسيبى وارد نمى كند ولى به اعصاب  مى رساند غير از آب نارنج كه به اعصاب س

ناسالم آسيب وارد مى كند.
اگر سردرد هايى مداوم داريد توصيه مى كنيم از خوردن ترشى ها و خوراكى هايى 
كه سركه دارند خوددارى كنيد چون محرك اعصاب هستند و به سالمتى تان آسيب 
وارد مى كنند و اعضاى عصبى بدن تان را آزار مى دهند يك متخصص طب سنتى 
با بيان خواص پرتقال گفت: مصرف سركه سردردهاى ميگرنى را افزايش مى دهد و 
ترشى ها نيز به اعصاب آسيب مى رساند غير از آب نارنج كه به اعصاب سالم آسيبى 

وارد نمى كند ولى به اعصاب ناسالم آسيب وارد مى كند.
ــت: معده، دهانه رحم، مثانه، دهانه معده، شريان ها و  مجيد انوشيروانى اظهار داش
رباط ها جزو اعضاى عصبى هستند. به گفته وى مصرف سركه سردردهاى ميگرنى 
را افزايش مى دهد، همچنين سركه براى سردردهايى كه با انقباض و انبساط همراه 

هستند، مضر است و كال سركه براى اعصاب سالم و اعصاب ناسالم مضر است.
ترشى ها به اعصاب آسيب مى رساند غير از آب نارنج

اين متخصص طب سنتى افزود: ترشى ها به اعصاب آسيب مى رساند غير از آب نارنج 
كه به اعصاب سالم آسيبى وارد نمى كند ولى به اعصاب ناسالم آسيب وارد مى كند. 

آب نارنج را نبايد صاف كرد و بايد همراه با پالپ مصرف شود.
انوشيروانى بيان كرد: سكنجبين با سركه و عسل تهيه مى شود و نعناعى كه به آن 
اضافه مى شود، محافظ اعصاب است. البته بهتر است كه سبزى نعناع تازه در تهيه 

سكنجبين استفاده شود.
ــد، راه هاى هوايى را تحريك مى كند.  ــكنجبينى كه ترش باش وى بيان داشت: س
ــود بايد عسل بيشترى زده  همچنين در سكنجبينى كه در زمستان مصرف مى ش
شود و شيرينى بيشتر داشته باشد ولى سكنجبينى كه در تابستان مصرف مى شود،

بايد ترش تر باشد.
پرتقال به كاهش اندوه و خشم قلب كمك مى كند

ــته مركبات مقوى قلب است و  اين متخصص طب سنتى اضافه كرد: پرتقال از دس
كاهنده اثرات خشم در بدن بوده است، پرتقال به كاهش اندوه و خشم قلب كمك 
مى كند.انوشيروانى بيان كرد: ميوه پرتقال براى افرادى كه دچار گرمى مفرط خون 
هستند مفيد است و صفرا بَر بوده و دفع ادرار را زياد مى كند، پوست پرتقال نيز معده 

را تقويت مى كند و مى توان از آن مربا تهيه كرد.
وى خاطرنشان كرد: پرتقال ترش براى كسانى كه قلب، كبد و مغزشان ضعيف است 
و براى افرادى كه دچار نارسايى در غده تيروئيد هستند، مفيد نيست و براى سينه 

زيان آور است و موجب كاهش ميل جنسى مى شود.

دبيركل خانه پرستار معتقد است كه ماجراى تربيت پرستار بيمارستانى به 
سفارش سهامداران بيمارستان هاى خصوصى شكل گرفته است.

محمد شريفى مقدم ، اظهارداشت: كمبود نيروى پرستارى موضوعى است 
كه طى 30 سال گذشته ايجاد شده و طبيعتا مولفه هاى زيادى در آن دخيل 

بوده اند كه بايد علل را بررسى كرد.
ــال افزايش  ــه دنب ــى ب ــووالن در حال ــه مس ــب ك ــان اين مطل ــا بي وى ب
فارغ التحصيالن پرستارى هستند كه كشورهاى حوزه خليج فارس، تركيه، 
ــتاران  كانادا و آمريكا، بدون كوچك ترين هزينه بهترين و كارآمدترين پرس
ما را جذب كار مى كنند، گفت: متاسفانه به رغم هزينه هاى سنگين تربيت 
ــاغل كار  ــاير مش ــتارى، اما تعداد زيادى از آنها در س فارغ التحصيالن پرس

مى كنند.
شريفى مقدم با اعالم اينكه بيش از 60 هزار «كمك بهيار» بيكار داريم، ادامه 
ــازمان نظام پرستارى و بيش از 30 نفر ديگر  داد: 30 هزار نفر آنان توسط س

توسط انجمن پرستارى تربيت شده و آماده كار هستند.
ــتان در حالى موضوع كمبود نيروى  ــتار ادامه داد: دوس دبيركل خانه پرس
پرستارى را مطرح مى كنند و در صدد جايگزينى «كمك پرستار» هستند 
ــتاران بايد بررسى و  ــينى پرس ــغل و خانه نش كه داليل مهاجرت، تغيير ش
برطرف شود. شريفى مقدم با تاكيد بر اينكه راهكار تامين نيروى پرستارى 
مى بايست توسط صاحبان فرآيند تربيت پرستار انديشيده شود، تصريح كرد: 
بى توجهى وزارت بهداشت در ادوار مختلف به مسائل و مشكالت پرستارى، 

باعث شده كه امروز در اين نقطه قرار بگيريم.
ــووالن وزارت بهداشت نسبت به حل مشكالت  وى، حاصل بى توجهى مس
ــهام داران بخش  ــى از تفكرات گروهى اندك و قليل كه س پرستارى را ناش
خصوصى هستند، دانست و گفت: اين افراد در جايگاه هاى مهمى از جمله 

سازمان نظام پزشكى هم نفوذ كرده و در جايگاه هاى مهم ريشه دوانده اند.
شريفى، مقدم معتقد است كه موضوع تربيت پرستار بيمارستانى به سفارش 

همين سهامداران بخش خصوصى بوده است.
دبيركل خانه پرستار در استناد به ادعاى خود، گفت: چرا در جلسه مهمى كه 
اخيرا پيرامون مسائل پرستارى برگزار شد، از سازمان صنفى نظام پرستارى 
كسى دعوت نمى شود ولى از نماينده سهامداران بيمارستان هاى خصوصى 

حضور دارد و تريبون هم مى گيرد.
ــال نيروى ارزان و  ــهامداران بخش خصوصى به دنب وى با انتقاد از اينكه س
ــتارى،  ــتند، افزود: مهم ترين علت كمبود كادر پرس ــتارى هس مطيع پرس
ــت كه حتى از نظرات يك  ــتثمارگونه حاكم بر وزارت بهداشت اس نظام اس
ــتاران  ــتارى در تصميم گيرى هاى مربوط به پرس ــوزه پرس صاحب نظر ح
استفاده نمى كنند. شريفى مقدم با تاكيد بر اينكه جامعه پرستارى و سازمان 
نظام پرستارى اجازه نخواهد داد چنين روش هاى غيركارشناسى و غيرعلمى 
موجب تضعيف جايگاه پرستارى در كشور شود، تصريح كرد: ما از مجلس، 
دولت و دستگاه هاى نظارتى مى خواهيم مانع از شكل گيرى نگاه طبقاتى و 

سرمايه دارى در نظام سالمت شوند.

چرا ميگرنى ها نبايد 
ترشى بخورند؟

ردپاى سهامداران خصوصى 
در تربيت پرستار بيمارستانى

تنوع طلبى بخشى از ذات آدمى است كه گاهى براى پاسخ دادن 
به اين نياز سالمت و جان خود را به خطر مى اندازد.

بيشتر افراد دوست دارند همراه با غذاى خود يك خوراكى ديگر 
را به عنوان چاشنى ميل كنند؛ از نوشابه گرفته تا ماست، دوغ و 
ترشى! نوشابه كه به دليل مضراتش اصال در بحث ما جايى ندارد 
و بهتر است از سبد خريدهاى تان (البته اگر جايى در آن دارد) 
ــت، دوغ و كفير به عنوان  زودتر حذف شود! با اين حساب ماس

چاشنى هاى سالم باقى مى مانند. 
ــش  ــت افزاي ــه عل ــد ك ــه معتقدن ــم تغذي ــان عل محقق
ــه در  ــت ك ــروزى اين اس ــاى ام ــى ه ــا در زندگ ــارى ه بيم
ــبزى خوردن  ــفره س ــر س ــار غذا بر س ــراد در كن ــته اف گذش
ــل آب و  ــى مث ــى و خانگ ــاى طبيع ــيدنى ه ــاير نوش و س
ــن  ــروزه اي ــا ام ــد ، ام ــى كردن ــتفاده م ــى را اس دوغ محل
ــواع  ــه ان ــود را ب ــاى خ ــى ج ــاى طبيع ــيدنى ه نوش
ــه  ــد ك ــانس داده ان ــاوى اس ــاى گازدار و ح ــيدنى ه نوش
نقاب هاى رنگارنگى از طعم ها و مزه ها را بر چهره خود زده اند 
ــيوه  ــانند . اين تغيير در ش تا بيمارى ها و مضرات خود را بپوش
ــت كه افراد در مصرف اين نوشيدنى ها  زندگى موجب شده اس
ــر جرعه از آن  ــى كنند كه گويا با خوردن ه آنقدر زياده روى م
ــا اگر بدانند  ــك تر مى كنند .ام ــك قدم به مرگ نزدي خود را ي
ــه آنها را به كام  ــمزه چگون كه اين خوراكى هاى به ظاهر خوش
ــنين پايين به انواع  مرگ مى كشد و موجب مى شود كه در س
ــايد با هزاران بهانه هم حاضر  و اقسام بيمارى ها مبتال شوند، ش
ــان داده  ــند.تحقيقات نش به مصرف حتى يك قطره از آن نباش
ــودا ) بيمارى هايى چون  ــت كه انواع نوشابه هاى گازدار ( س اس
پوكى استخوان ، چاقى ، پوسيدگى دندان و بيمارى هاى قلبى 
ــديد مى كنند . اما با تمام اينها يك چهارم مصرف ساليانه  را تش
نوشيدنى ها را انواع سودا تشكيل مى دهد. امروزه مقدار متوسط 
مصرف نوشابه هاى غيرالكلى و گازدار ( سودا ) بسيار باال است. 
ــكر،   ــق ش ــادل  10 قاش ــابه گازدار مع ــى نوش ــر قوط ه
ــار از  ــرم كافئين دارد و سرش ــرى و  55ـ   30 ميلى گ 150 كال
رنگ هاى مصنوعى است. اين مقدار شكر، كالرى و مواد افزودنى 
مضر در يك محصول كه هيچ ارزش غذايى ندارد، نگران كننده 
است. به عالوه نوجوانان و كودكان، از مصرف  كننده هاى اصلى 

اين نوشيدنى ها هستند .
آن زمان كه سر فداى شكم مى شود! 

ــه در خصوص چگونگى  دكتر پيام فرح بخش متخصص تغذي
ايجاد پوكى استخوان با خوردن نوشيدنى هاى گازدار مى گويد 
ــابه و ماء الشعير و همچنين  : نوشيدنى هاى گازدار اعم از نوش
ــت آب گازدارى  ــابه هاى انرژى زا و دوغ هاى گازدار به عل نوش
كه دارند ، حاوى مقدار زيادى فسفر مى باشند. بنابراين افرادى 

ــبت  ــيدنى ها دارند، معموال نس ــه مصرف اين نوش كه عادت ب
ــى ميزان  ــت يعن ــفر در بدن آنها متعادل نيس ــيم به فس كلس
ــى مى گيرد و اين منجر به دفع  ــيم پيش دريافت فسفر از كلس
ــود، بنابراين فرد  ــيم از بدن مى ش فسفر اضافى به همراه كلس
ــردد، چراكه  ــتخوان مى گ در طوالنى مدت منجر به پوكى اس
ــتخوان  ــاختار اس ــيم مهم ترين عضو امالح موجود در س كلس

به شمار مى رود.
فلسفه عالقه ايرانيان به اين نوشيدنى اصيل

ــتاندارد نمك زير شش گرم  ايرانى ها شور پسندند. مصرف اس
ــه برابر  ــرف نمك در ايران س ــود، اما مص ــه مى ش در روز توصي
ــت.اين در حالى است كه با كاهش  مصرف استاندارد جهانى اس
ــد از بيمارى هاى قلبى و 50 درصد از  مصرف اين ماده 17 درص
ــود . حال در نظر بگيريد در يك بطرى  فشار خون كاسته مى ش
يك و نيم ليترى از دوغ حدود يك قاشق غذاخورى نمك افزوده 
مى شود و اغلب آنها براى اينكه دوغ از طعم قابل توجه و ماندگارى 
ــتر نمك  ــند از حد مورد عالقه افراد بيش بااليى برخوردار باش
مى افزايند . در كنار نمك ، افزودن كربن دى اكسيد به اين ماده 
غذايى نيز منشا مضرات ديگرى است كه مصرف كنندگان همه 

نوشيدنى هاى گازدار را تهديد مى كند.
ــنتى و  ــيدنى س ــت :دوغ يك نوش ــناس معتقد اس اين كارش
ــتفاده  ــكل گازدار اس ــفانه وقتى به ش ــت كه متاس ــالم اس س
ــت  ــود را از دس ــت خ ــادى از خاصي ــدار زي ــود، مق ــى ش م
ــيدنى  ــى تواند نوش ــدون گاز م ــن دوغ ب ــد. بنابراي ــى ده م
ــد.  ــابه باش ــه جاى نوش ــن كردن ب ــراى جايگزي ــبى ب مناس
ــاى گازدار  ــيدنى ه ــن نوش ــز مصرف اي ــت ني وزارت بهداش
ــر  ــاده موث ــه م ــد هرگون ــت و آن را فاق ــرده اس ــوع ك را ممن
ــن  ــرات اي ــر مض ــال حاض ــه در ح ــى ك ــا جاي ــد. ت ــى دان م
ــر  ــت و ديگ ــيده نيس ــردى پوش ــچ ف ــر هي ــا ب ــيدنى ه نوش
ــام  ــا انج ــراى آنه ــى ب ــته تبليغات ــون گذش ــانه همچ در رس

نمى شود.
بازار داغ نوشيدنى هاى رنگارنگ!

ــا  ــوع ب ــى متن ــيدنى هاي ــال نوش ــه دنب ــاز ب ــان از ديرب انس
ــه از  ــت، هرچ ــوده اس ــر از آب ب ــه غي ــاى مختلف ب ــم ه طع
ــوع زياد  ــاهد تن ــى آييم ش ــال م ــه زمان ح ــته ب زمان گذش
ــرفت صنعت نيز اين  ــتيم، چنان كه با پيش ــيدنى ها هس نوش
نوشيدنى ها با بسته بندى هاى مختلف بهداشتى با ماندگارى 
ــترس مردم قرار گرفته است و با  طوالنى به بازار آمده و در دس
اين تنوع حق انتخاب را براى مردم باال مى برد. اما بازار داغ اين 
نوشيدنى ها نمى تواند هم به تنوع طلبى و هم به تضمين سالمت 

افراد پاسخ مثبت بدهد.
ــوان كرد: دوغ كفير همان  فرح بخش در خصوص دوغ كفير عن

شير است كه طى فرآيند تخمير تبديل به دوغ شده است كه از 
نوشيدنى هاى اصيل مردم قفقاز مى باشد و بعدها به ساير نقاط 
كشور با فرهنگ هاى متفاوت گسترش يافت .تحقيقات نشان 
مى دهد كه كفير با داشتن مواد مفيد و آنتى باكتريايى مقاومت 
بدن را در برابر بيمارى هاى فصلى مثل سرماخوردگى و آنفوالنزا 
افزايش مى دهد كه علت تقويت سيستم ايمنى بدن وجود ماده 
ــيل  ــه ويژه ماده اى به نام الكتوباس ــام پروبيوفيت ها ،ب اى به ن

كفيرى كه مختص كفير است، مى باشد.
هم لذت ببريد، هم سرطان نگيريد!

اين صاحب نظر در خصوص تاثير مواد موجود در دوغ كفير كه 
مى تواند از بسيارى بيمارى ها جلوگيرى كند، گفت: پروبيوفيت 
موجود در كفير با عفونت هايى مثل بيكوالى و ميكروب معده به 
نام هليكوباكترپيلورى مبارزه مى كند. عالوه براين اسيد الكتيكى 
كه در كفير وجود دارد براى از بين بردن قارچ ها و سموم ناشى از 
آن مفيد است. همچنين كفير به عنوان يك ماده ضدسرطان به 
ويژه سرطان سينه در زنان به شمار مى رود. بنابراين توصيه مى 

كنيم كه افراد روزانه يك ليوان دوغ كفير بنوشند. 
ــيم  ــاوى كلس ــون ح ــى چ ــر از طرف ــزود: دوغ كفي وى اف
ــش  ــارخون و كاه ــش فش ــرى از افزاي ــت در جلوگي اس
بيمارى هاى قلبى و عروقى بسيار موثر است . همچنين به علت 
وجود اسيد آمينه اى به نام تيريپ توفان كه پيش ساز هورمون 
ــادى در افراد مى گردد. از  سراتونين است ، موجب آرامش و ش
مهم ترين ويژگى هاى كفير خاصيت سركوب كنندگى آلرژى و 
حساسيت را دارد. كفير با تنظيم كردن ميزان ميكروب هاى مفيد 
دستگاه گوارش  به سالمت و شادابى پوست و مو كمك مى كند.

آش دوغ سرعين، غذاى كامل و مغذى
ــه  ــز را ب ــرعين و تبري ــاى س ــه ه ــفر در گردن آش دوغ، س
ــتان كه  ــز و زمس ــا در فصل پايي ــى آورد. مخصوص ــا م ياد م
ــفر را  ــود، خوردن آش دوغ لذت س ــرد مى ش ــابى س هوا حس
ــالع ندارند كه  ــراد اط ــى از اف ــا خيل ــد، ام ــدان مى كن دوچن

ــتان ها مثل  ــر آذربايجان و اردبيل در بقيه اس آش دوغ عالوه ب
ــتان ، فارس،همدان و قزوين نيز به روش خود آماده مى  كردس
شود. دوغ، اين نوشيدنى اصيل در كنار مواد غذايى ديگر، خواص 
ــد . از قديم اهالى  ــمزه را چندين برابر مى كن اين غذاى خوش
مناطق اردبيل و سرعين بر اين باور بودند كه با خوردن اين غذا 
نيروى جوانى در فرد تقويت مى شود و قوت بدن را زياد مى كند 
ــيرده  و همچنين اين غذا،غذايى كامل براى مادران باردار و ش

محسوب مى شود. 
بايد به اين نياز طبيعى بدن نه بگوييد

ــينى فوق تخصص گوارش  ــحاق حس ــيد محمود اس دكتر س
ــتگاه  ــر دس ــاى گازدار ب ــيدنى ه ــر نوش ــوص تاثي در خص
ــت و  ــى بدن اس ــاز طبيع ــابه ني ــرد: نوش ــوان ك ــوارش عن گ
ــت كه  ــه كافى براى بدن اس ــذاى الزم ولى ن مى توان گفت غ
ــد و  ــناخته مى باش ــده و ناش ــناخته ش ــاى ش ــاوى گازه ح
ــتگاه گوارش تاثير  ــتقيم بر دس ــتقيم و غير مس به صورت مس

مى گذارد .
وى تاكيد كرد: اين نوشيدنى جز ضرر هيچ خاصيتى براى بدن 
ــده و در نتيجه  ــيد مع ــدارد، چراكه موجب افزايش ميزان اس ن
افزايش ميزان رفلكس معده مى گردد، بنابراين بهترين نوشيدنى 
ــيم. افرادى  ــول روز 8 ليوان آب بنوش ــت كه بايد در ط آب اس
ــتفاده مى كنند، معموال دچار  ــيدنى هاى گازدار اس كه از نوش
ــوند، بنابراين مصرف اين نوشيدنى ها در  ــوء هاضمه مى ش س

كودكان موجب توقف و يا كاهش رشد مى گردد.
ــت گازى كه دارد،  ــيدنى هاى گازدار عالوه بر اينكه به عل نوش
ــد قد، مشكالت پوست و  ــتخوان ، كاهش رش موجب پوكى اس
ــردد. به علت  ــتگاه گوارش و خيلى از بيمارى ها مى گ مو ،دس
ــابه و نمك فراوان در دوغ و برخى اسانس ها  قند فراوان در نوش
مى تواند خطرات جدى را براى فرد در پى داشته باشد، بنابراين 
ــتن طول عمرى دور از بيمارى و  براى تضمين سالمتى و داش
خانه نشينى بهتر است از خوردن اين نوشيدنى ها اجتناب كنيم.

نوشيدنى هايى كه ذره ذره 
مرگ را به ما مى خورانند
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تغييرات هورمونى از تولد تا مرگ زندگى افراد را تحت تاثير قرار مى دهد. 
در زن ها اين تغييرات در اواسط 30 سالگى، دهه 30 و 40 سالگى خود 
ــان مى دهد. تغييرات هورمونى به عواملى همچون  را بيش از پيش نش
ــموم و عوامل بسيار ديگرى  سبك زندگى، رژيم غذايى، آلودگى ها، س

بستگى دارد.
1- افزايش وزن مداوم

ــه نمى گذارد  ــى دارند ك ــالالت هورمونى اساس ــى از خانم ها اخت خيل
ــند يا آن را حفظ كنند. مقاومت به انسولين از  ــته باش وزن سالمى داش
شايع ترين اين عالمت ها است. تغييراتى در رژيم غذايى از جمله حذف 
ــب براى  ــد و گندم مى تواند گامى مناس ــده، قن مواد غذايى فرآورى ش

جلوگيرى يا مهار افزايش وزن مداوم باشد.
2- چربى شكم و تحليل ماهيچه هاى ديگر بدن

ــتم غدد درون ريز بدن دچار مشكل شود باعث مى شود  وقتى كه سيس
ــتر و برخى ديكر كمتر توليد شوند. در نتيجه  كه برخى هورمون ها بيش
ــكم بزرگ و گرد مى شود،  ــكم افزايش مى يابد و ش چربى در ناحيه ش
ــدت چربى از دست داده و تحليل  ــاير نقاط بدن به ش از طرف ديگر، س

مى يابند.
3- كاهش ميل جنسى

ــى  يكى از قابل توجه ترين عالئم اختالالت هورمونى كاهش ميل جنس
است كه با خواب آشفته آغاز مى شود. بدون خواب خوب و كافى، توليد 

هورمون هاى جنسى كاهش مى يابد.

4- خستگى
ــفتگى ذهن مى شود  ــاس تنبلى، كرختى و آش ــتگى باعث احس خس
به طورى كه حتى بعد از خواب شبانه پس از بيدار شدن، فرد احساس 
خستگى مى كند، طورى كه شايد نتواند بايستد. تغييرات آسانى در رژيم 
غذايى مانند حذف گندم و غالت ممكن سطح فشار خون را ثابت كرده 

و خستگى را كاهشدهد.
5- اضطراب، كج خلقى و افسردگى

ــما آن طور كه بايد به بدن تان مواد  ــت كه ش اين عالئم گوياى اين اس
ــار، عدم تعادل و  ــانيد، در نتيجه احساس فش ــب نمى رس غذايى مناس

نگرانى مى كنيد.
6- بى خوابى و كم خوابى

ــطح  ــود و س ــمى آغاز مى ش ــار فيزيكى و جس بى خوابى در ابتدا با فش
ــر به اختالالت  ــش داده كه در نتيجه منج هورمون كورتيزول را افزاي

هورمونى مى شود.
7- تعرق زياد

ــى اولين  ــب و گرگرفتگ ــرق در طول ش ــيارى از خانم ها تع ــراى بس ب

نشانه هايى است كه به آ نها مى گويد همه چيز سر جاى خودش نيست. 
در صورت بروز اين مشكل برنامه غذايى تان را چك كنيد و كمى ورزش 

روزانه را به برنامه هاى تان اضافه كنيد.
8- مشكالت گوارشى

ــان از اختالالت هورمونى باشد.  نفخ و مشكل در هضم غذا مى تواند نش
البته غذاهاى نامناسب و درست نجويدن غذا يا زياد خوردن هم مى تواند 

سبب اين مشكالت شود.
9- تمايل شديد به خوردن غذاى بيشتر

ــوردن مى تواند  ــراى خ ــيرى و تمايل مداوم ب ــدم س ــاد خوردن، ع زي
ــولين  ــانه هايى از اختالالت هورمونى همچون مقاومت در برابر انس نش

باشد. 
ــدم را  ــوالت لبنى و گن ــد، محص ــرل آن قن ــا كنت ــراى جلوگيرى ي ب
ــتهاى  ــد و از اين طريق هم اش ــم يا حذف كني ــه غذايى تان ك از برنام
ــرى  ــى جلوگي ــكالت گوارش ــم از مش ــد و ه ــرل كني ــود را كنت خ

كنيد.
ــت علل ديگرى به جز  ــانه ها ممكن اس دقت كنيد كه برخى از اين نش
ــند اما انجام آزمايش خون همه چيز را  اختالالت هورمونى داشته باش
مشخص مى كند و نگرانى هاى تان را از بين مى برد. با تالش براى پيروى 
از رژيم مناسب غذايى، فعاليت هاى ورزشى مداوم، گوارش صحيح مواد 
غذايى، كنترل نگرانى و اضطراب مى توانيد به سالمتى دست يابيد و از 

آن لذت ببريد.
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خواص درمانى و مضرات سويا چيست؟
سويا يكى از انواع حبوبات است و بومى جنوب شرقى آسيا مى باشد. دانه سويا به دليل 
ــيار معروف مى باشد. مواد غذايى  ــيار آن و خاصيت خوراكى اش بس كاربردهاى بس
حاصل از سويا شامل شير سويا، توفو، سس سويا و روغن سويا مى باشد. دانه هاى سويا 
حاوى مقادير زيادى اسيد فيتيك، آلفا لينوليك اسيد و ايزوفالون مى باشد. تحقيقات 
مختلف نشان مى دهد كه دانه سويا با كاهش خطر سرطان سينه و پروستات در ارتباط 

است. در ادامه به بررسى خواص درمانى سويا و مضرات آن مى پردازيم.
فوايد خوردن سويا و خواص درمانى آن

سويا حاوى پروتئين، ايزوفالون و فيبر بوده كه همه اين مواد براى سالمتى مفيداند. 
پروتئين درون سويا مى تواند فوايدى براى بيمارى هاى قلبى، كاهش اثرات يائسگى، 
كاهش وزن، ورم مفاصل، عملكرد مغز و بهبود توان در ورزش دارد. سويا ممكن است 
بتواند خطر سرطان سينه در زنان و سرطان پروستات در مردان را كاهش دهد. بعضى 

از خواص درمانى و فوايد سويا شامل:
تاثير بر كلسترول خون- تحقيقات نشان مى دهد، اضافه كردن سويا به رژيم غذايى 
مى تواند تاثيراتى بر سطح كلسترول خون داشته و كمى آن را كاهش دهد. كاهش 

سطح كلسترول تا زمانى كه رژيم ادامه دارد، باقى مى ماند. 
تاثير بر فشارخون باال- تحقيقات نشان مى دهد كه سويا مى تواند فشارخون را كاهش 
ــوياى الزم براى كاهش  ــترى براى تعيين ميزان س دهد، با اين حال تحقيقات بيش

فشارخون مورد نياز است.
تاثير بر يائسگى- تحقيقات نشان مى دهد كه سويا گرگرفتگى را در زنان يائسه كاهش 

مى دهد. البته تحقيقات بيشترى براى نتيجه گيرى در اين مورد نياز است.
ــير  ــاس به ش ــويا براى كودكان حس ــير س ــيت- معموال ش ــويا بر حساس تاثير س
ــترى در اين زمينه مورد نياز ــود، با اين حال تحقيقات بيش ــتفاده مى ش عادى اس

ــان مى دهد كه سويا مى تواند  ــرطان- تحقيقات محدود نش  است.تاثير سويا بر س

ــتات و روده بزرگ (colon) را كاهش دهد. با اين حال  خطر سرطان سينه، پروس
تحقيقات بيشترى براى اثبات تاثير سويا بر پيشگيرى از سرطان مورد نياز است.

ــان مى دهند كه  ــتان- تحقيقات محدودى نش ــويا بر دردهاى دوره اى پس تاثير س
ــيكل قاعدگى در ارتباط اند تاثير  سويا مى تواند بر دردهاى دوره اى پستان كه با س
ــترى در اين زمينه مورد نياز  ــته و آن را كاهش دهد. با اين حال تحقيقات بيش داش

است.
تاثير سويا بر ديابت نوع 2- سويا ممكن است بتواند تاثيرات مفيدى بر سطح قندخون 
ــترى در اين زمينه مورد نياز  در افراد ديابتى داشته باشد. بااين حال تحقيقات بيش
ــويا در بهبود آنها نقشى داشته باشد اما هنوز  است. ساير مواردى كه ممكن است س
ثابت نشده اند، شامل: بهبود كيفيت ورزش، سنگ صفرا، بيمارى هاى قلبى، التهاب، 
كم خونى فقر آهن، بيمارى هاى كليوى، سندرم متابوليك، آرتروز، عملكرد بهتر بدن 

در افراد ميانسال، پير شدن پوست، صدمه به نخاع وكاهش وزن مى باشد.
مضرات سويا و موارد منع مصرف

ــد و مى شود آن را در رژيم غذايى  سويا تقريبا خوراكى مطمئن و بى خطرى مى باش
بزرگساالن، كودكان و يا حتى نوزادان استفاده نمود. با اين حال:

آلرژى و حساسيت به سويا معمول بوده و اگر شما به سويا و يا ساير اعضاى خانواده 
سويا حساسيت داريد، نمى بايست آن را مصرف نماييد. نشانه هاى حساسيت به سويا 
متفاوت بوده و مى تواند شامل آب ريزش بينى، التهاب دستگاه گوارش و يا افت فشار 

ناگهانى شود.
سويا خطر خونريزى را افزايش مى دهد و در افرادى كه داروهاى رقيق كننده خون 
مصرف مى كنند، يا اختالالت خونريزى دارند مى بايست با احتياط و كم مصرف شود.

ــطح قندخون را پايين بياورد پس افراد ديابتى و يا كسانى كه  سويا ممكن است س
قندخون پايينى دارند بايد با احتياط آن را مصرف كنند.

ــد، معده، روده،  ــتيك يا اختالالت تيروئي افرادى كه دچار كم خونى، فيبروز كيس
سيستم ايمنى و قلبى دارند، بايد با احتياط مصرف شود.

افراد مبتال به نقرس بهتر است مصرف سويا را كم و محدود نمايند.
مصرف سويا در باردارى و شيردهى

ــيرده معموال بدون اشكال  ــويا به عنوان جزئى از رژيم غذايى در زنان باردار و ش س
مى باشد. با اين حال از مصرف زياد سويا در دوران باردارى و شيردهى بايد خوددارى 

نمود.

9 عالمت شايع از اختالالت 
هورمونى زنان
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 نلسون روليهالهال مانِدال ، نخستين رييس جمهور آفريقاى جنوبى 
است كه در انتخابات دموكراتيك عمومى برگزيده شد.

 وى پيش از رياست جمهورى از فعاالن برجسته  مخالف آپارتايد در 
آفريقاى جنوبى و رهبر كنگره ملى آفريقا بود. او به خاطر دخالت در 
فعاليت هاى مقاومت مسلحانه مخفى محاكمه و زندانى شد. مبارزه 
مسلحانه، براى ماندال، آخرين راه چاره بود؛ او همواره پايبند به عدم 
ــونت بود. او را در آفريقاى جنوبى اغلب تحت عنوان  توسل به خش
ــند، اين عنوان افتخارى را بزرگان خاندان ماندال  ماديبا مى شناس
ــت.  ــون ماندالس به وى داده اند. اين عنوان ديگر مترادف با نام نلس
ــانه احترام وى را مخولو  بسيارى از مردم آفريقاى جنوبى نيز به نش
ــاالت متعددى  ــاب ها و مق ــدا مى زنند. ماندال كت ــزرگ) ص (پدرب
ــوار آزادى با ترجمه  ــت. خاطرات وى با نام راه دش منتشر كرده اس
ــن كتاب در  ــت. آخري ــده اس ــى ترجمه ش مهوش غالمى به فارس
 Conversation with Myself ــى ــام انگليس ــا ن مورد وى ب
ــوى بنياد  ــال 2011 از س ــه در س ــن»- ك ــى هاى م - «خودگوئ
ــال  ــار يافته در س ــتمل بر ناگفته هاى زندگى وى انتش ماندال مش
ــا ترجمه  ــا و گفتارها ب ــوان پنداره ــى با عن 1390 در زبان فارس

على اكبر عبدالرشيدى انتشار يافته است.
جوايز و افتخارات : 

ــزه صلح نوبل  ــدان (2006) ، جاي ــفير جايزه وج عفو بين الملل س
ــادا ، حكم افتخارى  ــم افتخارى كان (1993) ، عضو افتخارى حك
ــت جمهورى ، جايزه صلح لنين  ــنت جورج ، مدال آزادى رياس س
ــت (1995) ، آزادى  ــا (1990)،  حكم لياق ــارات رانت (1990)، به
ــامبر  ــنبه 5 دس ــوبرگ (2004) ، وى روز پنجش ــهر از ژوهانس ش
2013 (14 آذر 1392) در شهر ژوهانسبورگ در آفريقاى جنوبى

درگذشت. جيكوب زوما، رييس جمهور آفريقاى جنوبى در بيانيه اى 
ــاى ماندال اكنون  ــرد و گفت كه آق ــن خبر را اعالم ك تلويزيونى اي
ــاعت8:20  ــا گفت كه ماندال در س ــت.» زوم « ما را ترك كرده اس
ــواده اش در كنارش بودند  ــه اعضاى خان به وقت محلى درحالى ك

درآرامش درگذشت.

نلسون ماندال 
رييس جمهور سابق آفريقاى جنوبى

دريچه

زندگى ايران به سياست و جنگ بيشتر از مسائل اقتصادى 
بستگى داشت، و ثروت آن سرزمين بر پايه ى قدرت بود، 
ــتگاه  نه بر پايه ى صناعت؛ به همين جهت پايه هاى دس
ــره ى كوچكى مى نمود كه  دولتى متزلزل بود، و به جزي
ــد و بر آن دريا حكومت  ــيعى باش ــط درياى وس در وس
ــلط، بنا و بنياد طبيعى نداشته  كند، و اين حكومت وتس

باشد.
ــاهى، كه بر اين مجموعه تسلط داشت،  سازمان شاهنش

ــر به فرد ــا و تقريبا منحص ــازمان ه از نيرومندترين س
ــاه قرار داشت، و  ــخص ش ــازمان ش  بود.  بر رأس اين س
ــاه  ــد، به نام «ش ــان او بودن ــاهانى در زير فرم ــون ش چ
ــد و جهان  ــده مى ش ــاه» خوان ــا «شاهنش ــاهان» ي ش
ــا يونانيان  ــت، تنه ــب اعتراضى نداش ــن لق قديم به اي
ــاه»  ــى «ش ــيلئوس»، يعن ــران را «باس ــاه اي شاهنش

مى خواندند. 
ــاه بود و كلمه اى كه از دهان  ــت ش قدرت مطلقه در دس

ــس را، بدون  ــه هر ك ــى بود ك ــرون مى آمد كاف وى بي
ــمى  ــتن دهد ـ  اين راه و رس ــه و توضيح، به كش محاكم
ــر نيز در  ــاى زمان حاض ــت كه بعضى از ديكتاتوره اس
ــوگلى  ــادر يا زن س ــز به م ــد؛ گاهى ني ــش گرفته ان پي
ــردن را تفويض  ــادر ك ــق فرمان قتل ص خويش اين ح

مى كرد.
ــت،  ــان مملك ــى اعي ــردم و حت ــان م ــر از مي  كمت
ــرى  ــاه خرده گي ــه از ش ــود ك ــت آن ب ــى را جرئ كس
ــى، در نتيجه ى  ــكار عموم ــد؛ اف ــرزنش كن يا وى را س
ــاه  ــار ش ــرى در رفت ــه تأثي ــچ گون ــه، هي ــرس و تقي ت

نداشت. 
ــم وى، با تير  ــى را در برابر چش ــد كس ــاه فرزن هرگاه ش
ــى آورد  ــرفرود م ــاه س ــار در برابر ش ــدر ناچ ــى زد، پ م
ــرد؛  ــتايش مى ك ــدازى س ن ــارت او را در تيرا و مه
ــر ضربه هاى  ــان در زي ــن ش ــاه ت ــانى كه به امر ش كس
ــاه  ــت شاهنش ــد،  از مرحم ــياه مى ش ــه س تازيان
ــل نمانده  ــاد آنان غاف ــد كه از ي ــگزارى مى كردن سپاس

است.
ــاه و حكومت شاهنشاهى  ارتش پايه ى اساسى قدرت ش
ــاهى تا زمانى  ــتگاه شاهنش ــمار مى رفت، چه دس به ش
ــى خود را محفوظ نگاه  سرپا مى ماند كه قدرت آدمكش

دارد. 
ــن شان ميان  ــانى كه مزاج سالم داشتند، و س تمام كس
ــال بود، ناچار بودند در هنگام جنگ به  پانزده و پنجاه س

خدمت سربازى درآيند. 
ــت  ــه فرزند درخواس يك بار چنان اتفاق افتاد كه پدر س
ــارف دارند،  ــرباز مع كرد كه يكى از آنان را از خدمت س
ــت فرمان داد تا هر سه پسر  و شاه در مقابل اين درخواس
ــود را به ميدان  ــر خ ــتند؛ پدر ديگرى چهار پس او راكش

ــر پنجم او را  ــاه تقاضا كرد كه پس ــتاد و از ش جنگ فرس
ــاورزى نزد او بازگذارند؛  ــيدگى به كارهاى كش براى رس
ــد، و هر پاره  ــر را دوپاره كردن ــاه فرمان داد تا آن پس ش
ــت ــون از آن مى گذش ــى كه قش ــرف راه را در يك ط

 آويختند.
گل سرسبد قشون، گارد سلطنتى بود. 

ــت  ــاط و فعالي ــى روح نش ــاهان ايران ــه ى ش ــر هم اگ
ــتند  ــتند، مى توانس ــوش اول را داش ــوروش و داري ك
ــاهان  ــاهى، ولى ش ــم پادش ــد و ه ــت كنن ــم حكوم ه
ــان و  ــه اعي ــت را ب ــاى حكوم ــتر كاره ــر بيش متأخ
ــرا  ــه خواجگان حرمس ــود يا ب ــت خ ــراف و زير دس اش
ــقبازى و باختن نرد و شكار وا مى گذاشتند و خود به عش

 مى پرداختند. 
ــرايانى بود كه از زنان حرم  كاخ سلطنتى پر از خواجه س
ــاهزادگان را تعليم مى دادند و  ــبانى مى كردند و ش پاس
ــلطنت جديد، دسيسه هاى فراوان  در آغاز هر دوره ى س

بر مى انگيختند.
ــران خود هر كدام را  ــت كه از ميا ن پس ــاه حق داش  ش
ــب اوقات  ــى اغل ــينى برگزيند،  ول ــه جانش ــد ب بخواه
ــراه ــالب هم ــى و انق ــا آدمكش ــينى ب ــاله جانش مس

 بود.
ــدان و بزرگان را  ــيارى از ثروتمن امالك اختصاصى بس
ــيده بود، و آنان در مقابل، هرگاه  ــان بخش ــاه به ايش ش
ــيج مى داد، مرد جنگى و ساز برگ فراهم  شاه فرمان بس

مى آوردند.
اين اشراف در امالك خود تسلط بى حد و حساب داشتند 
ــتگاه  ــتند و دس ــات مى گرفتند و قانون مى گذاش و مالي
ــان بود و براى خود نيروهاى مسلح  قضايى در اختيارش

نگاه مى داشتند.

ــاى  ــوس مقدس يا كليس ــاى تادئ ــا يا كليس قره كليس
ــدران در 20 كيلومترى  ــتاى چال ــاووس، در روس طاط

شمال شرقى شهرستان چالدران قرار دارد. 
كلمه «َقَره» در زبان آذرى به معناى «سياه» است.

ــا  ــا تمام ــى كليس ــاختمان اصل ــه س ــى ك  از آنجاي
ــده بود، اين كليسا به اين  ــياه ساخته ش از سنگ هاى س
ــازى اين بنا، قسمتى  نام خوانده مى شد اما پس از بازس
از سنگ هاى سياه به وسيله سنگ هاى سفيد جايگزين 

شد.
ــى  تادئوس يا طاطاووس يكى از حواريون حضرت عيس
ــال 40 ميالدى به ارمنستان  ــت كه در س مسيح (ع) اس
آمد و به تبليغ مسيحيت پرداخت. گروه زيادى از جمله 
«ساناتروك»؛ پادشاه ارمنستان و دخترش «ساندخت» 

به آيين مسيحيت روى آوردند.
ــد و به مخالفت با آيين   اما كمى بعد پادشاه پشيمان ش
ــاندخت و  ــتور داد تا تادئوس، س ــد پرداخت و دس جدي
ــده بودند (حدود  ــيحيت گروي گروهى ديگر كه به مس

ــال 302 ميالدى  ــانند.  در س 3500 نفر) را به قتل برس
ــتان،  ــاهان ارمنس ــاهى تيرداد از پادش ــان پادش در زم
ــمى و همگانى شد  ــور دين رس ــيحيت در اين كش مس
ــهادت تادئوس و  ــره ش ــه خاط ــيحيان ارمنى ك و مس
ــل حفظ كرده بودند، در محل  ــل به نس پيروانش را نس
ــاهايى بنا كردند كه «قره كليسا» يكى از  فرار آنها كليس

آنهاست. 
ــر زينت ترين  ــاى تادئوس يكى از معتبرترين و پ كليس
ــهرت جهانى  ــاهاى ارمنيان در ايران است كه ش كليس
ــتان در ماه ژوئيه (روزهاى  دارد و هر سال در فصل تابس
ــادف با قتل تادئوس  آخر تير و هفته اول مرداد) كه مص
ــد، ارمنيان ايران و برخى از سفيران  و پيروانش مى باش
ــه زيارت اين  ــورهاى خارجى در ايران، ب ــيحى كش مس
ــركت  ــم خاص مذهبى ش ــد و در مراس ــا مى آين كليس

مى كنند.
اين كليسا در دوره هاى مختلف ويران و مجددا بازسازى 

شد.

 در سال 1230 ميالدى (هنگام حمله چنگيز)، قسمت 
ــگام اقامت  ــد ولى هن ــا ويران ش ــن كليس بزرگى از اي
ــه نصيرالدين  ــول در آذربايجان، خواج ــان مغ هالكوخ

طوسى به مرمت آن همت گماشت.

ــورا مهم ترين رويداد تاريخي پس از ظهور اسالم    قيام عاش
بود.

ــت كه نتايج ثمربخش   اين قيام پيامدهاي مهمي در برداش
آن تا قيامت به عنوان حماسه اي بزرگ و جاويد باقي خواهد 

ماند و به برخي از آنها اشاره مي شود:
1. ايجاد روح وحدت و همبستگي و الهام بخشيدن به 

قيام هاي بعدي:
ــتگي در ميان مسلمانان و نفوذ  ايجاد روح وحدت و همبس
مكتب تشيع در دل هاي آنان، از مهم ترين پيامدهاي عاشورا 

بود. 
ــته شدن امام  ــن ابراهيم حسن مي نويسد: كش استاد حس
حسين (عليه السالم ) در تهييج شيعيان و وحدت بخشيدن 
ــت. قبل از اين رخداد، شيعيان  ــياري داش به آنها تأثير بس
ــي  ــيعه گري يك نظريه ى سياس ــد؛ زيرا ش پراكنده بودن
ــود و هنگامي كه  ــود نفوذ نكرده ب بود كه در دل پيروان خ
حسين (عليه السالم )كشته شد، شيعه گري با خون آميخته 
گشت و در اعماق قلوب شيعيان نفوذ كرد و عقيده راسخ آنان

 شد.
ــعل فروزاني براي شيعيان و  ــورا در حقيقت مش قيام عاش
سرمشقي براي قيام هاي علويان بود. عالمه مقرم مي گويد: 
يكي از نتايج قيام سيدالشهداء (عليه السالم ) اين بود كه در 
ــت. پس از حادثة كربال، هر يك  علويان تأثير بزرگي گذاش
از فرزندان علي (عليه السالم ) كه مي خواستند قيام كنند، 
ــق مي  گرفتند.  ــين (عليه السالم )سرمش از جهاد امام حس
ــيعه را متحد سازد و  اين قيام توانست نيروهاي پراكنده ش
ــي و تشكل و سازمان دهي آنان  زمينه ى همبستگي سياس
را فراهم نمايد. خربوطي دانشمند بزرگ اسالم معتقد است: 
ــالم )بزرگ ترين حادثه ى  شهادت امام حسين (عليه الس
ــكل و تبلور شيعيان گرديد، و  تاريخي بود، كه منجر به تش
ــازمان قوي با مبادي و  سبب شد كه شيعه به عنوان يك س
ــتقل، در صحنه اجتماع اسالم  مكتبي سياسي و ديني مس

آن روز جلوه كند.
2. تمايز اسالم راستين و اسالم دروغين و زنده ماندن 

اسالم اصيل براي هميشه ى تاريخ:
ــالم راستين از اسالم  مهم ترين اثر قيام عاشورا تفكيك اس
ــا كرد و غاصبان  ــقيفه را افش دروغين بود، كربال توطئه س
خالفت پيامبر ( صلي اهللا عليه و آله ) را به جامعه نشان داد 
ــلطنت موروثي را بر مردم  ــالمي و س و فرق بين خالفت اس
آشكار ساخت. عالمه شهيد سيد حسن شيرازي مي گويد: 
امام حسين (عليه السالم ) با شهادت خود توانست، حساب 
ــرده از روي  ــالم جدا كند و پ ــت انحرافي را از اس اين خالف
ــوند خالفت  واقعيت عنصر اموي بردارد كه مردم متوجه ش
ــت كه لباس اسالم بر تن  بني اميه يك حكومت جاهلي اس

پوشيده است.
 بدين ترتيب مردم دريافتند كه حكومت اموي، يك سلطنت 
ــالم ندارد ... بر اثر قيام  ــت كه هيچ ربطي به اس ظالمانه اس
امام حسين (عليه السالم ) ماهيت حقيقي تمام خلفاي پس 

ــف شد و بنابراين  از حضرت، بلكه پيش از حضرت هم كش
ــتند  ــيان و عثمانيان نتوانس خلفاي ديگر از امويان و عباس

كارهاي نامشروع خود را به نام اسالم انجام دهند.
3. عظمت يافتن مكتب تشيع:

ــين  ــاب و تحس ــورد اعج ــا م ــن نه تنه ــام خوني ــن قي اي
ــرقان و بعضي  ــد، بلكه مستش ــالم واقع گردي مورخان اس
ــان اجنبي نيز آن را حركتي عظيم و تحسين  اسالم شناس

برانگيز دانستند.
 پرفسور براون مي گويد: ... گروه شيعه به قدر كافي هيجان 
ــورا  ــا پس از رخداد عاش ــتند. ام ــتگي نداش و از خودگذش
ــردم به هيجان  ــت ترين م ــد، عواطف سس كار دگرگون ش
ــبت به رنج و خطر حتي مرگ، بي اعتنا درآمد، چنانكه نس

 شوند.
استاد نيكلسن هم مي گويد: حادثه ى كربال مايه پشيماني و 
تأسف امويان شد، زيرا اين واقعه شيعيان را متحد كرد و براي 
انتقام حسين (عليه السالم ) هم صدا شدند و صداي آنان در 

ــتند  همه جا و مخصوصا عراق و بين ايرانياني كه مي خواس
ــوند، انعكاس يافت. فيليپ مي نويسد:  از نفوذ عرب آزاد ش
ــبب جان گرفتن و بالندگي شيعه و افزايش  فاجعه كربال س
هواداران آن مكتب گرديد به طوري كه مي توان ادعا كرد كه 

آغاز حركت شيعه و ابتداي ظهور آن، روز دهم محرم بود.
4. تزلزل دولت اموي:

عالمه مجلسي مي فرمايد: «اگر خوب تأمل كني، درخواهي 
يافت كه حسين (عليه السالم )خود را فداي دين جدش كرد 
ــده مگر پس از عاشورا»،  و اركان حكومت اموي متزلزل نش
ــورا و انعكاس اخبار آن در مراكز  زيرا پس از فاجعه ى عاش
ــدند؛  ــالمي، مردم از حكومت بني اميه روگردان ش مهم اس
ــق كه حدود نيم قرن تحت تأثير تبليغات  ــام و دمش در ش
معاويه بود مردم ديدگاهي دگرگون نسبت به خاندان پيامبر 
داشتند و حتي براي ورود اسراي اهل بيت و سرهاي شهداء 
ــهر را آذين بندي كرده بودند و اين پيروزي را  به دمشق، ش
ــاگرانه ى  به همديگر تبريك مي گفتند. اما پس از نطق افش

ــالم ) و حوادثي كه در آنجا پيش آمد  امام سجاد (عليه الس
وضع به حدي دگرگون شد كه حتي يزيد خود را از جناياتي 
كه نسبت به امام حسين (عليه السالم ) و اهل بيت كرده بود 

تبرئه مي كرد و به گردن ديگران مي انداخت.
ــهادت  به موجب روايتي كه طبري آورده، يزيد در آغاز از ش
ــت ولي با پايدار  ــين(عليه السالم ) خوشحال گش امام حس
ــد.چيزي نگذشت كه هيات  ــدن نتيجه و اثر آن نادم ش ش
ــس از ارزيابي  ــواب و خيال به درآمد و پ حاكمه اموي از خ

نتايج حاصل شده به اشتباه فاحش خود پي برد.
5. بيداري مسلمانان:

ــالم ) جامعه اسالمي را  ــين (عليه الس ــهادت امام حس ش
ــارزه و فداكاري در  ــديدي داد و با دميدن روح مب تكان ش
ــه رژيم اموي  ــرو رفتگي را ك ــار در خودف وجود آنان، حص
ــس اين  ــت. از پ ــم ريخ ــود در ه ــيده ب ــه دور آنان كش ب
حادثه ى دلخراش، جامعه دريافت كه حق با اهل بيت پيامبر 
ــا نه تنها  ــت و دولت مخالف آنه ــه و آله ) اس (صلي اهللا علي

ــالمي پايبند نيست، بلكه رژيمي  به اصول و ارزش هاي اس
ــت كه مي خواهد جامعه ى اسالمي  ــتبد اس خونريز و مس
ــن رو موجي از تنفر  ــتين برگرداند. از اي را به جاهليت نخس
عليه دستگاه حكومتي ايجاد شد و شيعيان به خود آمدند و 
ــه ) را ياري  ــي اهللا عليه و آل ــر (صل ــه فرزند پيامب از اين ك
ــدند و به تدريج موج  ــيمان ش ــدت پش نكرده بودند، به ش
ــالمي را فراگرفت و زمينه ى  ــر جامعه ى اس بيداري سراس

نهضت توابين، قيام حّره و ديگر قيام ها فراهم گشت.
6. محبوبيت خاندان علي (عليه السالم) :

ــدان علي  ــت خان ــورا، محبوبي ــاي عاش ــر پيامده از ديگ
(عليه السالم ) در اجتماع و شناساندن بيشتر آنها به مردم بود 
مسير افكار و عواطف ملت كه در اثر تبليغات شديد خاندان 
ابوسفيان در معرض فاصله گرفتن از خاندان اميرالمؤمنين 
ــه ى كربال يك باره  ــالم ) بود كه بعد از واقع علي (عليه الس
ــه منزله ى خون  ــه در واقع ب ــد. اين محبوبيت ك عوض ش
ــالم جريان پيدا مي كرد، آرام  تازه اي بود كه در رگ هاي اس
ــتوار  ــالم ) را چنان اس آرام موقعيت خاندان علي (عليه الس
ساخت كه ديگر براي ستمگران بعدي هيچ گونه امكان آن 
شبيخون زدن ها و يورش ها را به دودمان اميرالمؤمنين باقي 
ــت. در نتيجه هم خاندان نبوت و هم اسالم اصيل و  نگذاش

واقعي از يك خطر حتمي و سقوط قطعي نجات يافت.
7. جهاد و شهادت:

ــجاعت، شهامت،  ــورا، درس دين باوري، ايثار، ش قيام عاش
ــي از منكر و روحيه ى  جهاد در راه خدا، امر به معروف و نه
ــل  ــارت در مقاب ــري و جس ــي و پرخاش گ ــتيزه جوي س
ــروان مكتب  ــلمانان ايجاد نمود و پي ــور را در مس حكام ج
ــان دين پيامبر ــخت ترين حامي اهل بيت را به عنوان سرس
ــيعه  (صلي اهللا عليه و آله) معرفي كرد. مبارزان و رهبران ش
ــود، صحنه هاي  ــت آفرين خ ــخ جنبش هاي حرك در تاري
ــجاعت، فداكاري و ايثار خلق  اعجاب انگيزي از رشادت، ش
ــي از قدرت حاكم به دل راه ندادند  نمود و هرگز بيم وترس
و در برابر هيچ حكومت ظالم و سخت گيري تسليم نشدند، 
ــاي بنيان كن، با  ــهمگين و طوفان ه و در برابر موج هاي س
ــهادت همواره قد برافراشته داشتند.  گذشتن از گذرگاه ش
ــرخ انقالب  ــيعه در تداوم خط س ــدگان ش بهايي كه رزمن
ــته داشتن اين پرچم  حسيني در طول تاريخ براي برافراش
پرافتخار داده اند نيز ناچيز نبوده است. در هر زمان مبارزي 
ــيعه اين پرچم را بر دوش داشته است.  ــخت كوش از ش س
ــالم ) و ديگر  ــه الس ــي (علي ــين بن عل ــرانجام قبر حس س
ــقان خدا و راهيان  ــهداي كربال به عنوان ميعادگاه عاش ش
ــبيل اهللا  ــالم )و مجاهدان في س ــه الس ــل بيت(علي راه اه

درآمد. 
ــه، و بني  ــه در دوره ى بني امي ــي ك ــتر قيام هاي حتي بيش
ــعار «يالثارات الحسين» رونق و انجام  عباس، رخ داد زير ش
ــهيد طف  ــراي آن بر مزار ش ــه قيام و پيمان ب گرفت. نقش
منعقد مي شد و آن مزار مقدس پايگاه مبارزان ضد حاكمه و 

كعبه ى الهام آنان و ميعادگاه شان بود.

قره كليسا

 پيـامدهـاي نهضت عـاشـورا 

شاهان ايران از نگاه 
«ويل دورانت»

متن زير از كتاب «تاريخ تمدن» نوشته 

ويل دورانت راجع به شاهان ايران 

نقل شده است.
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ــتان اصفهان بر لزوم آموزش عوامل اجرايى انتخابات  رييس ستاد انتخابات اس
با توجه به برگزارى انتخابات الكترونيك تاكيد كرد.

 سيدرضا عقدايى در هشتمين جلسه ستاد انتخابات استان كه با حضور هيات 
نظارت شوراى نگهبان برگزار شد، بر ضرورت آمادگى هرچه بيشتر عوامل اجرايى 
انتخابات تاكيد كرد و گفت: آموزش عوامل اجرايى انتخابات با توجه به برگزارى 
انتخابات الكترونيك در كالن شهر اصفهان بايد مورد توجه جدى قرار گيرد تا در 

ايام انتخابات مشكلى در اين زمينه وجود نداشته باشد.
ــردم در  ــرى م ــور حداكث ــاركت و حض ــت مش ــه اهمي ــاره ب ــا اش وى ب
ــال ايجاد  ــد به دنب ــات باي ــى انتخاب ــرد: عوامل اجراي ــح ك ــات، تصري انتخاب
ــند و  ــون باش ــراى قان ــردم و اج ــرى م ــاركت حداكث ــراى مش ــى ب فضاي
ــالش ــردم ت ــت از آراى م ــون و صيان ــراى قان ــراى اج ــم ب ــه موظفي هم
كنيم.رييس ستاد انتخابات استان با تاكيد بر ايجاد بسترسازى و انجام اقدامات 
الزم در خصوص ارتباط ويدئو كنفرانس با شهرستان هاى استان، گفت: كميته 
ذيربط بايد آمادگى كامل در جهت ارتباط ويدئو كنفرانس با شهرستان ها به ويژه 

ارتباط با فرماندارى ها داشته باشد.
ــتان، فرماندار  ــات اس ــتاد انتخاب ــزارش دبير س ــن ارائه گ ــه ضم در اين جلس
ــى را در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه  شهرستان اصفهان نيز گزارش

انتخابيه شهرستان اصفهان ارائه كرد.

ــتانى«روايت عشق» عكاسى  ــگاه عكس آثار برگزيده مسابقه عكس اس نمايش
ويژه مراسم عاشورا در گالرى نقش خانه اصفهان افتتاح مى شود.اين نمايشگاه 
ــنبه 14 آذرماه لغايت افتتاح خواهد شد تا  ــاعت 17 بعدازظهر روز ش كه در س
ــابقه عكاسى  ــنبه 18 آذر94 جهت بازديد عموم دايرمى باشد.مس روز چهارش
ــينى با چهارمحور (شكوه و  ــوراى حس ــى از مراسم عاش روايت عشق يا عكاس
ــته هاى عزادارى، تعزيه و روايت كربال از شيرخوارحسين، آئين ها  عظمت دس
ــينى برگزار شد و جمعى از عكاسان  و آداب و رسوم، مراسم شيرخوارگان حس
عكس هاى خود را به اين مسابقه فرستادند و نمايشگاه فوق حاصل اين مسابقه

 است.

ــبت اربعين حسينى اقدام به  ــتان اصفهان به مناس خانه عكس حوزه هنرى اس
برگزارى نمايشگاه عكس  عاشورا در قاب تصوير مى كند.

اين نمايشگاه گروهى كه حاصل عكاسى جمعى از اعضاى خانه عكس حوزه هنرى 
است در ساعت 17 بعدازظهر روز پنج شنبه 12 آذر94 در گالرى خانه هنرمندان 

اصفهان افتتاح شد.
نمايشگاه فوق كه شامل 20 قطعه عكس 40 در 60 مى باشد تا روز چهارشنبه 18 

آذرماه در اين مكان جهت بازديد عموم دايرمى باشد.

رييس ستاد انتخابات استان اصفهان تاكيد كرد:
لزوم آموزش عوامل اجرايى انتخابات 
با توجه به برگزارى انتخابات الكترونيك

برگزارى نمايشگاه عكس روايت عشق

عاشورا را در قاب تصوير ببينيد

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ــدف نهادينه  ــتان اصفهان، با ه ــركت گاز اس به گزارش روابط عمومى ش
ــترك اين  ــن گاز طبيعى از 32  مش ــه و ايم ــگ مصرف  بهين كردن فرهن
ــه عنوان  ــوى صحيح مصرف ب ــى و الگ ــت اصول ايمن ــركت كه با رعاي ش
ــاه تقدير ــنبه 9 آذر م ــده بودند،در صبح دوش ــترك نمونه انتخاب ش مش

شد.
ــر از  ــه تقدي ــان اينك ــا بي ــان ب ــتان اصفه ــركت گاز اس ــل ش    مديرعام
ــاس   ــر اس ــار و ب ــتين ب ــراى نخس ــى، ب ــه گاز طبيع ــتركين نمون مش
ــت  ــتركين نمونه انجام گرفته اس ــاب مش ــى وانتخ ــتور العمل ارزياب دس
ــع  و غير  ــه ، پرداخت به موق ــرف بهين ــكات ايمنى،مص ــت:  رعايت ن گف
ــاب  اين افراد ــاخص هاى انتخ ــال 1393 ، ش حضورى قبوض گاز طى س

بوده  است. 
ــوخت پاك  ــت گاز طبيعى  به عنوان يك س ــت:  نعم مهندس مومنى گف
ــت و محور  توسعه  ــيار مهم و استراتژيك اس ــمند ،در كشور ما بس و ارزش

اقتصادى كشور محسوب مى شود.
ــون تن انرژى  ــال 2014 بيش از 40هزار ميلي ــاره به اينكه در س وى با اش
ــيلى براى محيط زيست بسيار  فسيلى مصرف شد افزود: سوخت هاى فس
مخرب است و اگر اين وضعيت به همين صورت ادامه يابد جهان با مشكالت 

ــه دهه  ــاره به اينكه طى س ــد.مومنى با اش ــارى مواجه خواهد ش فاجعه ب
ــور ما  با رشد 10 تا 12 درصدى مواجه بوده  اخير  توسعه گازرسانى در كش
ــد گفت:  ــد، در دنيا  2  درصد مى باش در صورتى كه ميانگين  اين نرخ رش
خوشبختانه 18 درصد از33/8 تريليون ذخاير گازى دنيا  مربوط به كشور 

ما مى شود.
ــت: برخالف تالش هاى  ــتان اصفهان بيان داش مديرعامل شركت گاز اس
صورت گرفته در خصوص فرهنگ سازى مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعى ، 
مصرف گاز در كشوردر مقايسه  با ميانگين مصرف جهانى بسيار زياد است 
ــومين مصرف كننده انرژى  و ما با داشتن يك درصد از جمعيت جهان، س

به شمار مى رويم.
ــى  ــور هاي ــس از كش ــرژى  پ ــرف ان ــران در مص ــت:  اي ــار داش وى اظه

ــگرى  بااليى  ــت و حجم گردش ــه ميزان جمعي ــيه و آمريكا  ك نظير روس
ــته  103  ــال گذش ــان اينكه س ــت. مومنى با بي ــه اس ــد ، قرار گرفت دارن
ــيد  ــد و به مصرف رس ــور تولي ــب گاز طبيعى در كش ــر مكع ميليارد  مت
ــى كه با  ــت  در صورت ــش خانگى  اس ــرف  گاز عمدتا در بخ ــت:    مص گف
صرفه جويى مى توان  حجم قابل مالحظه اى را به  بخش صنعت اختصاص

 داد.
ــما به عنوان  ــوول، دولت به عنوان حكومت و ش وى گفت:  ما به عنوان مس
مصرف كننده  در مقابل اين نعمت الهى كه نقش تعيين كننده اى در اقتصاد 

و رفاه عمومى دارد مسوول هستيم.
ــه منظور از  ــر اينك ــان، با تاكيد ب ــتان اصفه ــركت گاز اس  مديرعامل ش
ــردن، اظهار  ــه كم مصرف ك ــت ن ــى؛ بهينه  مصرف كردن اس صرفه جوي

داشت:  در صورتى كه بتوانيم روزانه  15 تا 20 درصد در مصرف گاز صرفه 
ــتمر نيروگاه ها و صنايع كمك بزرگى شده جويى كنيم، به گازرسانى مس
 است. مومنى افزود:  گاز در نيروگاه ها كه مولد  برق  هستند نقش اساسى 
ــه گاها با افت  ــرد ك دارد، اما در زمان هاى پيك مصرف بويژه در فصول س
ــويم ، مجبور به اعمال محدوديت در اين بخش  ــار گاز مواجهه مى ش فش
ــتركين اگر در مصرف برق  نيز صرفه  هستيم.وى خاطر نشان ساخت: مش
جويى كنند در واقع در مصرف گاز صرفه جويى گرديده  و از طرفى با كاهش 
ــيلى، به حفظ محيط زيست نيز  ــى از سوخت هاى فس ميزا ن آلودگى ناش

كمك شايانى شده است. 
مدير عامل شركت گاز استان اصفهان، در پايان  مشتركين نمونه را  به عنوان 
ــما عزيزان با  ــه و ايمن گاز طبيعى خواند و گفت:  ش مروجين مصرف بهين
ــئوليت و مديريت مصرف گاز ، رسالت خود را در مقابل  تعهد، احساس مس

اين انرژى پاك انجام داده ايد .
ــاب و نصب  ــژه در انتخ ــى  به وي ــكات ايمن ــت:  رعايت ن ــان داش  وى بي
ــت و بايد با  ــيار ضرورى اس ــوز بس ــايل و تجهيزات گاز س ــتاندارد وس اس
ــوادث ناگوار ــاهد ح ــن زمينه  ش ــرد تا در اي ــى انجام گي دقت نظر باالي

 نباشيم.

مديركل پزشكى قانونى استان اصفهان خبر داد:

بررسى666 پرونده قصور پزشكى در اصفهان
مدير كل ميراث فرهنگى استان:

سند هتل سازى در اصفهان، در حال تنظيم است
خانه كشاورز كشور از تمام مشكالت 

كشاورزان اصفهان خصوصا شرق مطلع است
تاكيد اشترى بر استمرار طرح 
برخورد با ناهنجارى هاى اخالقى

ــتان اصفهان گفت: در هفت ماهه سال جارى 666   مديركل پزشكى قانونى اس
ــتان مورد بررسى  ــكى در كميسيون هاى پزشكى قانونى اس پرونده قصور پزش

قرار گرفت.
ــاره به افزايش دو درصدى پرونده هاى قصور پزشكى در  على سليمانى پور با اش
كميسيون هاى پزشكى قانونى استان اصفهان اظهار داشت: در هفت ماه امسال 
در مراكز پزشكى قانونى استان 666 مورد پرونده قصور پزشكى به ثبت رسيده 

كه اين آمار در سال گذشته 652 مورد گزارش شده است.
ــيدگى پزشكى قانونى  ــاره به مختومه شدن 378 پرونده مرتبط با رس وى با اش
در استان اصفهان ابراز داشت: همچنين در هفت ماهه امسال 102 مورد پرونده 
ــكى و 186 مورد پرونده مرتبط با  مرتبط با رسيدگى به پرونده هاى قصور پزش
موضوعات روانپزشكى قانونى در مراكز پزشكى قانونى استان بررسى و مختومه 

شده است.
ــتان اصفهان در خصوص نتايج پرونده هاى بررسى  مديركل پزشكى قانونى اس
ــوده و نمى توان  ــن پرونده ها متفاوت ب ــت آمده در اي ــده افزود: نتايج به دس ش

جمع بندى در خصوص نتايج به دست آمده داشت.
وى در ادامه با اشاره به افزايش صدور مجوز سقط درمانى در مراكز پزشكى قانونى 
استان اصفهان اشاره كرد و گفت: در هفت ماهه سال جارى تعداد 322 نفر براى 
دريافت مجوز سقط درمانى به مراكز پزشكى قانونى استان اصفهان مراجعه كرده 

كه در اين ميان 270 نفر موفق به دريافت مجوز سقط درمانى شدند.
ــان  ــداد متقاضي ــدى تع ــش 5/6درص ــه افزاي ــاره ب ــا اش ــليمانى پور ب س
سقط درمانى در سطح استان اصفهان ابراز داشت: سازمان پزشكى قانونى كشور 
ــقط درمانى، تنها در  ــت هاى صدور مجوز س ــى درخواس به عنوان متولى بررس
مواردى اقدام به صدور مجوز سقط درمانى مى كند كه جنين زير چهار ماه و واجد 
ناهنجارى هاى شديد مادرزادى بوده و يا مادر مبتال به بيمارى هاى صعب العالج 

همراه با خطر جانى در صورت تداوم باردارى  باشد.

مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: سند هتل سازى 
در شهر اصفهان در آستانه تنظيم است به طورى كه مراحلى از آن را پشت سر گذاشته ايم.

ــتاندار اصفهان،  ــرمايه گذارى با حضور اس  فريدون اللهيارى در همايش فرصت هاى س
مسووالن استانى و كشورى و جمعى از سرمايه گذاران بخش خصوصى اظهار كرد: سند 
ساخت هتل در شهر اصفهان با مشاركت شهردارى اصفهان و اتاق بازرگانى، اداره كل راه و 
شهرسازى تدوين شده است كه فرصت هاى سرمايه گذارى به صورت ملموس و مشخص 

عرضه مى شود.
ــاتحريم با حركت و موفقيت هايى كه در حوزه ديپلماسى كشور  وى افزود: در دوران پس
اتفاق افتاده است، در آستانه دوران تازه اى قرار گرفته ايم كه بايد از اين فرصت ها استفاده 

كنيم.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر بايد در حوزه گردشگرى، سياست هايى تدوين شود تا مشكالت موجود در اين حوزه 

مطرح  شده و بتوانيم در جهت پيشبرد اين برنامه ها گام برداريم.
وى بيان كرد: خوشبختانه ميان بخش دولتى و خصوصى در استان اصفهان همدلى الزم در 

حوزه اجرا و برنامه ها وجود دارد كه نمود آن را مى توان به خوبى مشاهده كرد.
اللهيارى با بيان اينكه با اهتمام استاندار اصفهان بحث گردشگرى جزو اولويت هاى اصلى 
قرار گرفته است، گفت: تالش هاى زيادى در حوزه بسترسازى زمين هاى سرمايه گذارى 
ــت و اميدواريم در به مرحله عمل رساندن اين برنامه ها شاهد  در استان انجام گرفته اس

پويايى در عرصه گردشگرى باشيم.
ــتى و گردشگرى با حضور استاندار  وى از برگزارى كارگروه ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــم برنامه ريز در حوزه  ــى از كارگروه هاى مه ــزود: اين كارگروه، يك اصفهان خبر داد و اف

گردشگرى است كه مسائل مهم حوزه گردشگرى استان را پيگيرى مى كنند.
ــان تاكيد  ــتان اصفه ــگرى اس ــتى و گردش ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــر كل مي مدي
ــناد  ــتيم كه اين اس ــتان هس ــنادى در اس ــتانه تنظيم برنامه ها و اس كرد: امروز در آس
ــرمايه گذارى ها در بخش گردشگرى ــاركت بيشتر و جذب س مى توانند زمينه ساز مش

باشد.

قائم مقام خانه كشاورز گفت: خانه كشاورز كشور از تمام مشكالت كشاورزان 
ــد و با تمام توان در حال رسيدگى به  اصفهان خصوصا شرق مطلع مى باش
مشكالت و اعالم آن به مقامات كشورى است. قائم مقام خانه كشاورز كشور 
ــرايط كم آبى سير  ــاورزان ورزنه گفت: متاسفانه كشور در ش درجمع كش
ــتر نمود پيدا  ــتان ها خصوصا اصفهان بيش مى كند و اين امر در برخى اس

كرده است.
 وى تاكيد كرد: در اين وضع، صرفه جويى در مصرف آب وظيفه اى همگانى 
است كه بيش از پيش بايد رعايت شود. و همان طور كه طبق آموخته هاى 
مذهبى ما آب مهريه حضرت زهرا (ع)مى باشد بايد در نگهدارى و حفظ آن 
نيز كوشا باشيم چون آب براى نسل هاى بعد نيز مى باشد و ما بايد امانت دار 
خوبى باشيم.قائم مقام خانه كشاورز درباره مشكالت معيشتى كشاورزان 
شرق اصفهان نيز گفت: ما موظف هستيم از حقوق آنها دفاع كنيم و براى 
حل مشكالت كشاورزان منطقه شرق اصفهان درحال رايزنى با نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى، وزارت جهاد كشاورزى، دفتر برنامه و بودجه و نهاد 
رياست جمهورى هستيم.عنايت اهللا بيابانى در جمع عزاداران اعالم نمود: 
خانه كشاورز كشور از تمام مشكالت كشاورزان اصفهان خصوصا شرق مطلع 
مى باشد و با تمام توان در حال رسيدگى به مشكالت و اعالم آن به مقامات 
كشورى مى باشد و اميدواريم همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز عنوان 
ــوولين و كشاورزان  ــال همدلى و همزبانى دولت و ملت مس نمودند در س
بتوانند از حداقل امكانات بيشترين بهرمندى را ببرند. بيابانى تاكيد كرد: بايد 
با كارشناسى، مشكالت كم آبى اصفهان براى بخش كشاورزى برطرف شود 
و ما اميدواريم با برطرف شدن اين مشكالت، كشاورزى اصفهان به خصوص 
ــت بار ديگر فعال  ــرق اصفهان كه در توليد غله كشور نقش مهمى داش ش

شود. 
ــل اول در  ــت اص ــود: مديري ــالم نم ــان اع ــى در پاي ــت اهللا بيابان عناي
ــن روزهاى بزرگ  ــد و اميدواريم در اي ــى باش ــكالت م عبور از بحران مش
ــود قرار  ــامل لطف خ ــا را ش ــاران رحمت م ــزول ب ــه بركت ن ــد ب خداون

بدهد.

فرمانده نيروى انتظامى گفت: پليس در برخورد با ناهنجارى هاى 
اخالقى بايد از ادب و احترام همراه با اقتدار استفاده كند.

ــترى در ديدار با نماينده ولى فقيه و امام جمعه استان  ــردار اش س
ــه از طرح ها و  ــكر از حمايت علما و ائمه جمع اصفهان ضمن تش
ــاف و حجاب كه مصوبه  ماموريت هاى ناجا، گفت: در موضوع عف
ــت، 26 دستگاه مسووليت دارند  شوراى عالى انقالب فرهنگى اس
كه يكى از اين دستگاه ها نيروى انتظامى است البته اين نيرو زمانى 
ــت بايد وارد ميدان شود.وى  كه نياز به كارهاى قهرى و سلبى اس
ــطح جامعه  تصريح كرد: با توجه به اوضاع نابهنجار اخالقى در س
نيروى انتظامى احساس وظيفه كرد و با همان روحيه پاسدارى از

ــته وارد ميدان شد و برخورد   ارزش ها از يك حدودا يك ماه گذش
ــكنان، آلودگى صوتى و  ــان نواميس، هنجارش قاطعى را با مزاحم
ــف حجاب در خودروها اجرا كرد؛ در اين مدت با حمايت هاى  كش
بسيار خوبى از سوى متدينين، علما، دستگاه قضايى، نمايندگان 
ــهدا روبه رو بوديم.وى با تاكيد بر  مجلس و خانواده هاى معظم ش
استمرار طرح مذكور، عنوان داشت: البته استمرار هر طرحى نيازمند 
حمايت و پشتيبانى همه دستگاه ها است و مطمئن هستيم كه اگر 
همه دستگاه ها وارد ميدان شوند و هر كس در حدى كه مى تواند به 
پليس كمك كند اين طرح با موفقيت بيشترى پيش خواهد رفت.

سردار اشترى، برخورد ماموران پليس در طرح مذكور را توأم با ادب، 
متانت و رأفت اسالمى عنوان كرد و اظهار داشت: معتقديم پليس در 
برخورد با ناهنجارى هاى اخالقى بايد از ادب و احترام همراه با اقتدار 
استفاده كند.سردار اشترى همچنين در ديدار با رييس حوزه علميه 
اصفهان با اشاره به طرح برخورد با ناهنجارى هاى اخالقى و اجتماعى 
ناجا، گفت: در اين طرح سعى شده تا با رعايت مسايل قانونى، شرعى، 

ادب و رأفت اسالمى برخورد هاى الزم صورت بگيرد.

تقدير از مشتركين نمونه گاز طبيعى در استان اصفهان

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملى:

لغو تحريم هـا
   از اهميت تحقق اقتصـاد  مقاومتى

 نمى كا هـد 
ــيون ويژه حمايت از توليد ملى با تاكيد  رييس كميس
بر ضرورت تحقق اقتصادمقاومتى براى بهبود وضعيت 
كشور،گفت:اجراى صحيح برجام،لغو برخى از تحريم ها 
ــق اقتصادمقاومتى  ــى ديگر از تحق و حتى تعليق برخ

نمى كاهد.
ــرورت تحقق اقتصاد   حميدرضا فوالدگر با تاكيد برض
مقاومتى در پساتحريم،گفت:اقتصاد مقاومتى به عنوان 
ــورى كه  ــگى براى ايران به عنوان كش ضرورتى هميش
همواره در معرض تحوالت سياسى،اجتماعى،اقتصادى 
ــد مدنظر ــت باي ــى اس ــى و داخل ــى خارج و فرهنگ

 باشد.
ــوراى  ــس ش ــان درمجل ــردم اصفه ــده م نماين
ــاد مقاومتى از  ــوع اقتص ــالمى، با بيان اينكه موض اس
ــرى وارد ادبيات  ــم رهب ــط مقام معظ ــال89 توس س
ــد و همان گونه كه خود  ــور ش ــى كش اقتصادى سياس
ــا ندارد،  ــور م ــان تاكيد كرده اند،اختصاص به كش ايش
ــياى جنوب شرقى افزود: پس از حوادث اقتصادى آس

 (حدود 20 سال قبل) دركشور درحال توسعه و حوادث 
اقتصادى اروپا و آمريكا  دركشورهاى توسعه يافته،بحث 
 (Resiliance) اقتصادمقاومتى تحت عنوان تاب آورى
ــورها در برابر تكانه هاى خارجى،به صورت  اقتصاد كش
ــالس داووس 2010، موضوع  ــرح و دراج ــدى مط ج
ــور ما  ــت. وى ادامه داد:دركش ــرار گرف ــى بحث ق اصل
ــر اقتصاد،موضوع  ــرات تحوالت جهانى ب عالوه بر تاثي
ــال هاى 89 تا  ــديد آن در س ــژه تش ــا و به وي تحريم ه
ــه صورت  ــى را ب ــاد مقاومت ــث اقتص ــرح مبح 91، ط
ــا درنهايت به ابالغ  ــر پديداركرد ت ضرورتى انكارناپذي
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى در اسفندماه سال 92 

انجاميد.
ــان اينكه  ــس نهم،با بي ــردم درمجل ــده م ــن نماين اي
ــازى  ــت هاى اقتصاد مقاومتى با تعريف مقاوم س سياس
ــى و  ــرات بيرون ــل تاثي ــاد درمقاب ــاب آورى اقتص و ت
ــه دوران تحريم ها  ــدود ب ــوالت داخلى، مح حتى تح

ــى امروز و  ــه دوران انتقال ــت،تصريح كرد: چرا ك نيس
ــا تحريم فردا،از مصاديق اقتصاد مقاومتى  ــرايط پس ش
ــود و هرگونه تغيير و تحول  و تاثيرات بيرونى خواهد ب
ــت  ــد انتخابات مجلس و رياس ــى داخلى (مانن سياس
ــا تاثيرات داخلى بر اقتصاد خواهد جمهورى و ...) منش

 شد.
ــگى  ــرورت هميش ــى ض ــاد مقاومت ــن اقتص بنابراي
ــواره  ــوده كه هم ــران ب ــد اي ــورى مانن ــاد كش اقتص
و  ــى،اجتماعى  سياس ــوالت  تح ــرض  مع در 
ــرار  ــى ق ــى و داخل ــى خارج ــادى و فرهنگ اقتص

دارد. 
لغـو تحريم هـا اهميـت اقتصـاد مقاومتـى را 

كم نمى كند
ــح  ــراى صحي ــرض اج ــا ف ــه داد:ب ــر ادام فوالدگ
ــى تعليق برخى  ــا و حت ــو برخى از تحريم ه برجام،لغ
ــده و آن  ــاى آين ــى از ماه ه ــاد مقاومت ديگر،اقتص
ــت  ــد داش ــر خواه ــورت تدريجى،تاثي ــه ص ــم ب ه
ــار  ــى،در كن ــى كنون نتقال ــن در دوران ا و بنابراي
ــر قرار ــد مدنظ ــم باي ــن مه ــاتحريم اي ــرايط پس ش

 گيرد.
ــاى كلى  ــرف فض ــك ط ــن دوران از ي وى افزود:دراي
ــت انتظار و  ــام،در حال ــر توافق برج ــور تحت تاثي كش
ــر مى برد و  ــر تحريم ها به س ــود و تداوم تاثي تداوم رك
ــير  ــوش بينى و اميد به آينده از مس از طرفى نوعى خ
ــاد قراردادهاى خارجى  تغيير فضاى بين المللى و انعق
ــرمايه هاى خارجى و حتى  و جلب مشاركت و جذب س
ــور و داخل) وجود  داخلى (اعم از ايرانيان خارج از كش

دارد.
ــا تاكيد برضرورت   اين نماينده مردم درمجلس نهم،ب
ــى و توليد ملى،مطرح  حمايت از توليدكنندگان داخل
ــلطه اقتصادى  ــاى نفوذ و س ــتن راه ه كرد: بايد با بس
ــاى اقتصادى ــان ه ــه تقويت بني ــدام ب ــگان، اق بيگان

 كرد.

 ضرورت مراقبت بيشتر در واردات 
كاالها

ــه نبايدعرصه  ــان اينك ــا بي ــر ب  فوالدگ
ــرده و  ــل تنگ ك ــد داخ ــراى تولي را ب
ــى دراختيار  ــه راحت ــرف را ب ــازار مص ب
ــى قرارداد،تصريح  ــركت هاى خارج ش

ــرايط تحريم بيشتر  ــته باشيم كه درش كرد:توجه داش
براى واردات سراغ كاالى اساسى،مواد اوليه،سرمايه اى 
ــى  ــم ول ــين آالت مى رفتي ــاخته و ماش ــه س و نيم
ــرايط انتقالى فعلى و به ويژه در پسا تحريم،ميل  درش
ــود و  ــى بيشترمى ش ــاى مصرف ــه واردات كااله ب
ــترى درمديريت واردات،حمايت  بنابراينمراقبت بيش
ــد داخل،ضرورت ــادرات و رقابت پذيركردن تولي از ص

 دارد.
ــذار از اين دوره  ــات الزم براى گ ــريح اقدام  وى درتش
ــا تحريم  ــرايط پس ــور در ش انتقالى و آماده كردن كش
ــع موانع و  ــابقه فعلى،افزود: رف ــروج از ركود بى س و خ
حمايت از واحدهاى توليدى،تامين نقدينگى مناسب 
ــتاى  ــاى توليد در راس ــد هزينه ه ــا رش ــب ب و متناس
ــتم  ــده از طريق سيس ــاى توليدى ايجاد ش ظرفيت ه
ــه در روش هاى  ــارى تامين مالى ك ــى و ديگر مج بانك
ــر قوانين  ــادار و ديگ ــرمايه و اوراق به ــازار س كانون ب
ــت كه بايد مدنظر قرار ــده از مواردى اس پيش بينى ش

 بگيرد.
ــويق خريد   فوالدگر ادامه داد:تحريك تقاضا براى تش
محصوالت داخلى،كمك به تكميل طرح هاى نيمه تمام 
ــب از ظرفيت هاى ايجاد ــتفاده مناس اولويت دار و اس

ــادى خارجى با  ــاى اقتص ــرات گروه ه ــده در مذاك  ش
ــى و توليد با  ــش فن ــال دان ــادرات، انتق ــت ص محوري
قراردادهاى مشترك و البته ايجاد شرايط برابر و با امتياز 
ــرمايه گذاران داخلى از مواردى است كه براى  براى س
ــى بايد مدنظر ــد اقتصادى و تحقق اقتصاد مقاومت رش

 باشد.

  تداوم سياست كنترل تورم از طريق كنترل حجم 
پايه پولى

ــت   وى با تاكيد برضرورت توجه دولت به تداوم سياس
كنترل تورم ازطريق كنترل حجم پايه پولى و نقدينگى 
ــابقه موجود،تاكيد كرد:  ــمى با توجه به ركود بى س رس
ــت كنترل تورم تجديدنظر  دولت بايد در تداوم سياس
كرده  و بين متغيرهاى تصميم گيرى مهار تورم،خروج 
ــم بهينه اتخاذ  ــد و ... تصمي ــت از تولي از ركود ،حماي

كند.
ــرورت  ــم،از ض ــس نه ــردم درمجل ــده م ــن نماين  اي
ــدن  ــودبانكى براى هموارش ــرخ س ــف ن تعيين تكلي
ــا  ــزود: ب ف ــرداد و ا ــى خب ــيراقتصاد مقاومت مس
ــى دولت  ــى و نگران ــود بانك ــرخ س ــه بحث ن توجه ب
ــود  ــمى س ــرخ رس ــش ن ــى از كاه ــرات ناش از تاثي
ــمت  ــه س ــى ب ــان نقدينگ ــراف جري ــى و انح بانك
ــز  ــه ني ــن زمين ــت دراي ــات غيرمجاز؛دول موسس
ــه اتخاذ  ــد  تصميم بهين ــاى مختلف باي بين متغيره

كند.
ــب و كار  ــود مستمركس ــون بهب ــراى قان وى اج
ــح  ــد و تصري ــت خوان ــر دول ــات مدنظ را ازضروري
ــوازن  ــتفاده از ت ــر اس ــون حداكث ــراى قان كرد:اج
ــت كه  ــل،از اولويت هايى اس ــدى و خدماتى داخ تولي
ــى را دربر خواهد ــاد مقاومت ــه آن تحقق اقتص توجه ب

ــت از توليد  ــژه حماي ــيون وي ــت.رييس كميس  داش
ــق اقتصاد  ــكار ديگرى براى تحق ــاره به راه ملى،با اش
مقاومتى،يادآورشد: بسته خروج ازركود از روش تحريك 
تقاضا،اگرچه موثراست ولى كوتاه مدت و موقت است و 

بايد مراقبت كرد كه آثار انبساطى آن، تورم زا نباشد.
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سرخابى ها 

ــتقالل با بيان اينكه فوتبال ايران روند رو به نزولى را   كاپيتان پيشين اس
ــى براى ما باقى  ــال آينده فوتبال ــه، گفت: با اين روند تا 10 س پيش گرفت

نخواهد ماند.
ــتقالل در نيم فصل اول ليگ  محمود فكرى با اظهار رضايت از عملكرد اس
ــتقالل در نيم فصل عملكرد خوبى از خود ارائه داده و  پانزدهم، گفت: اس

توانسته است در هفته هاى اخير صدرنشين ليگ باشد.
وى در ادامه تاكيد كرد: مظلومى و كادر فنى اش زحمات زيادى كشيدند 
ــج قابل قبولى تا هفته  ــته اند نتاي و با همدلى كه در تيم وجود دارد، توانس

سيزدهم كسب كنند.
ــتقالل مقابل سايپا نيز گفت: درست است كه  فكرى در خصوص ديدار اس
در نيمه اول بازى انتظارات برآورده نشد، اما استقالل در نيمه دوم پرفروغ 
ــت كه با بدشانسى نتوانست آنها را به  ظاهر شد و موقعيت هاى خوبى داش

گل تبديل كند.
ــايپا هم در دقايق پايانى خيلى  وى تاكيد كرد: البته از حق نگذريم كه س
ــت پيدا كند، البته به اعتقاد من  خوب بازى كرد و توانست به گل هم دس
ــد تا بتواند گل زده را  طبيعى بود كه استقالل در دقايق پايانى عقب بكش

حفظ كند و به دنبال كسب سه امتياز باشد.
ــى به جاى  ــور بختيار رحمان ــايعاتى مبنى بر حض فكرى در خصوص ش
جاسم كرار در نيم فصل دوم نيز گفت: استقالل بايد به دنبال بازيكنى باشد 
كه بتواند ميانه ميدان را به خوبى بچرخاند و با پاس هايى كه به مهاجمان 

مى دهد، آنها را در موقعيت گل قرار دهد.
ــس ديگرى كه به  ــان كرد: بختيار رحمانى يا هر ك وى در ادامه خاطرنش
استقالل مى آيد، بايد بداند به چه تيمى آمده و چه شرايط  حساسى در اين 
ــابقات دارند.كاپيتان پيشين  تيم دارد و هواداران چه انتظارى از او در مس
ــيار خوبى از خود ارائه  استقالل در خصوص مگويان نيز گفت: او بازى بس
ــت و توانسته با فكرى باز،  مى دهد و از اعتماد به نفس بااليى برخوردار اس
ــار او عمران زاده و  ــادى را از مهاجمان بگيرد، البته در كن موقعيت هاى زي
روزبه چشمى هم عملكرد خوبى داشته و توانسته اند يك خط دفاعى خوب 
را تشكيل دهند.فكرى در پاسخ به اين سئوال كه آيا فوتبال باشگاهى نسبت 
ــت يا خير، گفت: متاسفانه فوتبال ما به  به فصل قبل پيشرفتى داشته اس
سوى سقوط شيرجه زده است و پيشرفتى حاصل نشده و با اين روندى كه 
پيش گرفته ايم به نظر من تا 10 سال آينده ديگر فوتبالى نخواهيم داشت.

ــورهاى ديگر كه به دنبال راهكارى  وى تاكيد كرد: ما برخالف تمامى كش
ــتند، فقط در حال درجا زدن و پسرفت  ــان هس براى پيشرفت فوتبال ش
هستيم. شما به ليگ امسال نگاه كنيد بارها تعطيل شد و بارها هم صداى 
مربيان به خاطر اين تعطيلى ها درآمده است و همين مساله باعث شده تا 
وقتى تيم ها شرايط خوبى پيدا مى كنند و امتيازات الزم را كسب مى كنند، 
يك وقفه باعث مى شود تا از آن شرايط آرمانى دور شده و دوباره از نو بايد 

بدنسازى را شروع كرده و آماده سازى را شروع كنند.
ــرمربى ما كه اسمش را يك  فكرى در ادامه خاطرنشان كرد: متاسفانه س
ــت از حضور در رئال و منچستر تجربيات  تريلى هم نمى كشد و مدعى اس
زيادى كسب كرده، آيا در آنجا هم براى هر بازى تيم ملى، فوتبال آن كشور 
را تعطيل مى كردند كه او چنين كارى مى كند.وى تاكيد كرد: نمى دانم چرا 
او به فوتبال ما بى توجهى مى كند، اما عده اى چشم ها را بسته و كوركورانه 

از او حمايت مى كنند.
ــتقالل در پايان و در پاسخ به اين سوال كه هواداران از  كاپيتان پيشين اس
عملكرد سرمربى استقالل در ديدار مقابل سايپا ناراضى بوده اند، گفت: به 
اعتقاد من هواداران بايد آرامش خودشان را حفظ كنند و صبور باشند. هنوز 
هيچ اتفاقى نيفتاده و تيم همچنان صدر جدول است و هواداران واقعى تيم 
ــى و بازيكنان روزهاى خوبى در آينده پيش  مى توانند با حمايت از مظلوم

رو داشته باشند.

ــپوليس مي رود كه طي دو  ــان در حالي از پرس هافبك دفاعى سرخپوش
سال ونيم حضورش در اين باشگاه، اتفاقات عجيبي براي او رخ داد.

جدايي مهرداد كفشگري از پرسپوليس قطعي به نظر مي رسد. او روزهاي 
عجيبي را در اين تيم گذراند. وقتي كفشگري تنها چند ساعت پيش از بازي 
با نفت تهران از ليست سرخپوشان خارج شد، ديگر مشخص شد كه او فعال 
نزد برانكو ايوانكوويچ اعتبار كافي را ندارد؛ به خصوص كه حتي محروميت 

كمال كاميابي نيا هم باعث باقي ماندن وي در فهرست 18 نفره نشد.
 كفشگري در حالي از پرسپوليس مي رود كه طي دو سال ونيم حضورش در 

اين باشگاه، اتفاقات عجيبي براي او رخ داد.
ــگري،  سـه كارت قرمز:طبعا يكي از عجيب ترين اتفاقات در مورد كفش
كارت  قرمزهاي پرشماري بود كه او گرفت. مهرداد دو بار در ليگ سيزدهم 
مقابل تيم هاي شمالي ليگ يعني ملوان و داماش اخراج شد و يك بار هم 
در هفته نخست ليگ چهاردهم برابر نفت تهران كارت قرمز دريافت كرد.

اگر چه پست او ايجاب مي كند با بازيكنان حريف زياد برخورد داشته باشد، 
اما اينقدر كارت قرمز گرفتن با توجه به تعداد بازى هايى كه انجام داده هم 

واقعا جالب نبود.
گرفتاري، سر نام خانوادگي:درگيري كفشگري با بهروز رهبري فر كه 
به ابتكار پيشكسوت سرخپوشان پيش آمد هم واقعا عجيب بود. رهبري فر 
از نسل كنوني بازيكنان پرسپوليس انتقاد كرد و حضور مهرداد را هم زير 
ــش، نام خانوادگي  ــوال برد، اما در باورنكردني ترين بخش از حرف هاي س

كفشگري را مورد طعنه و كنايه قرار داد.
 اين همان كاري بود كه كمي بعدتر محمد مايلي كهن هم به نوعي تكرارش 
ــگري در واكنش به اين مسايل گفت: «من در روستايى زندگى  كرد. كفش
مى كنم كه 5000 نفر جمعيت دارد. نام اين روستا، كفشگركال است و من 

افتخار مى كنم كه بچه اين روستا هستم.»
خرده درگيري ها:كفشگري هم طبيعتا مثل هر بازيكن ديگري گاهي با 
ــت. مثال يك بار زمستان گذشته  بقيه همبازيانش دچار اختالف شده اس
در جريان بازي دوستانه پرسپوليس و شهرداري تبريز، يك ضربه پنالتي 
به سود سرخپوشان اعالم شد كه كفشگري مي خواست آن را بزند، اما در 
ــل بين طرفين درگيري لفظي  نهايت صادقيان گلش كرد و به همين دلي

رخ داد. كفشگري يك بار هم مشكل كوچكي با مهدى طارمي پيدا كرد.
 از خلعتبري جايزه گرفت:در ليگ سيزدهم پرسپوليس در مسابقه اي 
ــت بدهد. اين  ــد ملوان را در بندر انزلي با يك گل شكس ــوار موفق ش دش
همان مسابقه اي بود كه در آن پيام صادقيان يك پاس گل استثنايي داد و 
خلعتبري تك گل بازي را زد.آخر مسابقه خلعت به عنوان بهترين بازيكن 
ــكه جايزه گرفت، اما در رختكن سكه اش را به  زمين انتخاب شد و يك س

كفشگري داد و گفت: بهترين بازيكن واقعي زمين، مهرداد بوده است.

تا 10 سال آينده فوتبال ايران نابود مى شود

نخستين بازيكن مازاد پرسپوليس 
و همه حاشيه هايش

ــال 2015،  ــيون جهانى فوتبال در س در تازه ترين و آخرين رده بندى فدراس
تيم ملى فوتبال ايران همچنان بهترين تيم آسياست.

فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) جديد ترين و آخرين رنكينگ تيم هاى ملى 
فوتبال را در سال 2015 اعالم كرد كه بر اساس آن تيم ملى فوتبال ايران با 653 
ــبت به ماه قبل در رده چهل و پنجم جهان ايستاد.  امتياز با دو پله سقوط نس
ــه تيم ايران، ــيايى قرار دارد.س تيم ملى ايران همچنان در صدر تيم هاى آس

ــوم رنكينگ فيفا در قاره آسيا  كره جنوبى و ژاپن به ترتيب تيم هاى اول تا س
ــت رده بندى فيفا است  ــتند.بلژيك با 1494 امتياز همچنان تيم نخس هس
ــيلى به ترتيب در رده هاى دوم تا پنجم قرار  ــپانيا، آلمان و ش و آرژانتين، اس

گرفته اند.
ــاز2- آرژانتين  ــك 1494 امتي رده بنـدى 10 تيم برتـر جهـان: 1- بلژي

ــپانيا 1370امتياز4- آلمان 1347امتياز5- شيلى 1273امتياز6- برزيل  1455امتياز3- اس
1251 امتياز7- پرتغال 1219امتياز8- كلمبيا 1211امتياز9- انگليس 1106امتياز10- اتريش 

وقتى كرار جاسم پس از يك نيم فصل سراسر حاشيه قرارداد خود را به آن شكل 
با استقالل فسخ كرد قابل تصور نبود كه اين بازيكن عراقى باز هم از باشگاه هاى 

ايرانى پيشنهاد داشته باشد. 
ــترش فوالد به خاطر شناخت قبلى فراز  با اين وجود، ظاهرا باشگاه تبريزى گس

كمالوند از كرار بى تمايل به جذب اين بازيكن نبود.
ــط به نظر  ــتن ملى پوش عراقى به الوس ــره خبر پيوس ــال، پس از مخاب با اين ح
مى رسيد كه  دست كم براى مدت كوتاهى هم كه شده پرونده حضور اين بازيكن 
جنجالى در فوتبال ايران بسته شده باشد اما اين تصور درست نبود زيرا تنها پس از 
چند روز يك بار ديگر شايعه قديمى تمايل سپاهان به جذب اين بازيكن داغ شد.

ــايعه اى كه كمتر از يك ماه پيش و در پى اظهارات كرار در تلويزيون عراق بر  ش
ــوى مديران باشگاه اصفهانى تكذيب  سر زبان ها افتاد و البته به سرعت هم از س
شد بار ديگر قوت گرفته است تا معلوم شود كه حتى تيمدار شدن كرار هم پايان بخش حرف و 

حديث ها حول و حوش اين بازيكن جنجالى نيست.

ايران بهترين تيم آسيا در آخرين رده بندى سال فيفا ماجراى دنباله دار كرار و سپاهان

ــاى كاراته هيچ خروجى  ــين تيم ملى كاراته گفت: ليگ ه  مربى پيش
براى تيم ملى ندارد و در واقع سازمان ليگ از برگزارى اين مسابقات به 

دنبال رفع تكليف است.
عليرضا كتيرايى ضمن بيان مطلب فوق گفت: سازمان ليگ تاريخ آغاز 
رقابت ها را چهارم دى ماه اعالم كرده است. معلوم نيست بر اساس كدام 
دليل و منطق اين رقابت ها برگزار خواهد شد. در واقع با برگزارى اين 

مسابقات به دنبال رسيدن به كدام هدف هستند. 
وى افزود: اصوال برنامه ريزى ليگ بايد به نحوى باشد كه بتواند خروجى 
ــد. با برگزارى ليگ در مدت دو ماه  مناسبى براى تيم ملى داشته باش
ــه بازى كدام هدف ليگ محقق  ــرده و هفته اى دو يا س به صورت فش

خواهد شد؟
ــت: با اين  ــازمان ليگ اظهار داش ــناس كاراته با انتقاد از س اين كارش
ــال 95 موكول مى شود.  ــابقات به س تعداد تيم بدون شك ادامه مس
ــه دولتى ارتزاق  ــم ها از بودج ــالع ندارند كه اغلب تي گويا آقايان اط
مى كنند و بودجه 94 را بايد همين سال استفاده كرد و براى سال 95 با 

مشكالت عديده اى مواجه خواهند شد. 
ــه وزارت نفت براى  ــركت هاى تابع كتيرايى ادامه داد: ما با يكى از ش
ــيده بوديم و قصد ما هم كمك به  حضورى موثر در ليگ به توافق رس
كاراته كاها و رونق بيشتر ليگ بود ولى اين نوع برنامه ريزى باعث شد

 تا عقب نشينى كنيم. 

ليگ كاراته خروجى ندارد

سرمربى تيم ملى فوتسال ايران گفت: چگونه در 2 ماه كه تيم 
ملى در اختيار من بود بهترين تيم تاريخ ايران شد؟

ــريعه درخصوص قرعه كشى جام ملت هاى  محمد ناظم الش
ــاى اردن،  ــروه دوم در كنار تيم ه ــيا و حضور ايران در گ آس
عراق و چين اظهار داشت: ما در گروه سختى قرار گرفته ايم؛ 
ــابقه داريم، هم سطح هستند،  چراكه تيم هايى كه با آنها مس
اين گونه نيست كه بخواهيم چين از پيش بازنده است. سطح 
ــبت به گروه هاى ديگر به هم نزديك تر  حريف هاى مان نس

است.
ــران در مرحله بعدى به مصاف تيم هاى  وى در مورد اينكه اي
گروه اول خواهد رفت، خاطرنشان كرد: در گروه اول تيم هاى 
ازبكستان، لبنان، قرقيزستان و عربستان حضور دارند كه به 
احتمال زياد ازبكستان اول مى شود و ما در مرحله بعدى بايد 
ــدوارم در اين زمينه بتوانيم موفق  به مصاف لبنان برويم. امي
ظاهر شويم.سرمربى تيم ملى فوتسال درخصوص اردوهاى 
اين تيم يادآور شد: ما به تورنمنت چين خواهيم رفت و در آنجا 
قطعا چين كه يكى از رقباى ماست با تيم اولش شركت خواهد 
ــى بزنيم، همچنين  ــه بتوانيم محك خوب كرد. اميدواريم ك
اردوى تاجيكستان را هم در نظر داريم، پس از اينكه ليگ به 
اتمام رسيد، قصد داريم در اين كشور اردويى را برگزار كنيم 
ــران بازمى گرديم تا خود را  و پس از 10-11 روز مجددا به اي
براى حضور در ازبكستان آماده كنيم. تاجيكستان پذيرفته 
ــفر ما را پرداخت كند و اگر مشكلى پيش  كه هزينه هاى س
ــريعه درمورد اينكه  نيايد، به اين اردو خواهيم رفت.ناظم الش
در تورنمنت چين از بازيكنان جوانى دعوت كرده، گفت: من 
ــه مى گويم تيم دوم خود را به  نمى گويم بازيكنان جوان، بلك
چين مى بريم، به هر حال يك سرى از بازيكنان را نتوانسته ايم 
ــابقات گرندپرى، نمى توانستيم بازيكنان را  ببينيم. در مس
محك بزنيم. در تورنمنت چين هم برخى از بازيكنان با تجربه 

را از جمله حسن زاده، دعوت كرده ايم كه البته معلوم نيست 
تا 27 آذر چه اتفاقى رخ بدهد؛ چراكه اگر ما ببينيم صربستان 
با تيم اصلى خود در اين رقابت ها حاضر نشده، بازيكنانى چون 
حسن زاده و مهدى جاويد را با خود نمى بريم، البته بايد ببينيم 
ــورد دعوت محمد  ــم مى خورد.وى در م كه چه اتفاقاتى رق
ــازى مى كند، گفت: ما  ــه در تيم عراقى ب صفرى بازيكنى ك

تاكنون 3 بار او را دعوت كرده ايم،  اما يا اردوها لغو شده يا بدون 
تمرين عازم مسابقات شده ايم. ما نمى توانستيم بدون اينكه 
ــيم، صفرى را به برزيل ببريم. اگر مشكلى  تمرين كرده باش
ــرمربى تيم  پيش نيايد، او را در اين اردو خواهيم سنجيد.س
ملى فوتسال درخصوص اينكه آيا قراردادش امضا شده يا خير، 
گفت: پيش از اينكه به برزيل سفر كنيم، ما قراردادمان را امضا 

كرديم كه البته در آن زمان به امضاى على كفاشيان نرسيده 
بود و هم اكنون هم نمى دانم رييس فدراسيون فوتبال آن را 
امضا كرده است يا خير.ناظم الشريعه درمورد مدت قراردادش 
و همچنين درخصوص اينكه آيا شرط و شروطى در بندهاى 
قراردادش وجود دارد يا خير، عنوان كرد: قرارداد من تا پايان 
جام جهانى 2016 كلمبياست. من كه شرط و شروطى نديدم 
و در خصوص مبلغ قرارداد هم گفتم در حد و اندازه شخصيت 
يك مربى ايرانى باشد. به هر حال آنچه كه مسلم است آن است 
كه ما تمام تالش خود را مى كنيم تا تيم در جام ملت هاى آسيا 
ــد.وى درمورد اينكه آيا فكر  عنوان قهرمانى را از آن خود كن
مى كند تيم ملى بتواند در جام ملت هاى آسيا عنوان قهرمانى 
را كسب كند، تأكيد كرد: تا پيش از اينكه ما مسووليت تيم ملى 
را برعهده بگيريم، همه مى گفتند تيم ملى صاحب ندارد، اما 
هم اكنون همه مى گويند، بهترين تيم ملى را داريم. چگونه در 
دو ماهى كه ما آمديم همه چيز تغيير كرد؟! البته من از ابتدا 
هم شرايط تيم ملى را مى دانستم و از اول به بازيكنانم افتخار 
مى كردم. من به اين بازيكنان اطمينان دارم و تنها ايرادمان 
وقت نداشتن است.سرمربى تيم ملى فوتسال تأكيد كرد: اگر 
تيم ملى عنوان قهرمانى آسيا را كسب كند، اين موضوع براى 
تمام مربيان ايرانى نوشته مى شود و پرچم مربيان ايرانى باال 
مى رود، هدف من وفاق ملى است كه مى خواهيم قهرمانى را 

به ايران بازگردانيم.
ناظم الشريعه در خصوص كسب عنوان بهترين بازيكن سال 
ــد: من به شمسايى  ــط وحيد شمسايى، يادآور ش آسيا توس
ــم با او  ــور او در تيم ملى ه ــم در خصوص حض تبريك گفت
صحبت كردم، به هر حال خود او ترجيح داد به تيم ملى نيايد، 
ــگاهى متفاوت است.  همان طور كه مى دانيد تيم ملى با باش
همه مى دانند كه شمسايى اسطوره ملى ماست و هيچ كس 

هم نمى تواند او را بازيكنى كوچك بشمرد.

ــه اى را  ــوان حرف ــه عن ــران ك ــال اي فوتب
ــه نام  ــوع بغرنجى ب ــا موض ــد ب يدك مى كش

عقد قرار دادهاى صورى مواجه است.
مديران فوتبال براى اينكه از كورس رقابت  در جذب 

بازيكن عقب نيافتند، قرارداد هايى با رقم هاى باال با 
ــگاه  بازيكنان مى بندند. غافل از اينكه بودجه اى در باش

وجود ندارد تا تسويه حساب ها صورت بگيرد.
ــى كه  ــود و بازيكنان ــم نمى ش ــا خت ــن ج ــه همي ــرا ب ماج

قرار دادهاى شان پرداخت نمى شود دست به دامن كميته انضباطى 
ــكايت مى كنند.در نهايت  ــوند و بازيكنان خارجى هم به فيفا ش مى ش

بازيكنان براى اينكه پولى دست شان را بگيرد مجبور به مصاحبه مى شوند و 
با گرفتن نيمى از قرار دادشان شكايت شان را پس مى گيرند.سازمان ليگ چند سالى 

است كه به منظور شفاف سازى قرار دادها را در سايت سازمان منتشر مى كند. اما اين موضوع هم 
نتوانست مشكل قرار دادها را برطرف كند. به هر حال اين موضوع باعث شد تا نظرات كارشناسان حقوقى را در اين 
باره جويا شويم.مصطفى شكرى مشاور حقوق سابق باشگاه پرسپوليس در اين باره گفت:  اين موضوع به ساختار مالى 
و مديريت باشگاه بر مى گردد متاسفانه باشگاه ها برنامه عملياتى، بودجه و عملكرد ندارند. بر اين اساس دچار مشكل 
مى شوند.شكرى در ادامه عنوان كرد: به طور طبيعى هر باشگاهى بايد بودجه تعريف شده داشته باشد. منابع تامين 
بودجه بايد پيش بينى شود. صورت هزينه ها تعريف شده باشد تا نيازها تامين شود.وى تصريح كرد: مديران باشگاه ها 
هدف گذارى نمى كنند و آنها براى اينكه از جذب بازيكن عقب نيافتند، قرار دادهاى سنگين مى بندند در حالى كه 

بودجه ندارند تا اين قرار دادها را پرداخت كنند.

ــت: ذوب آهن اگر  ــناس فوتبال اصفهان گف كارش
ــيا  ــت دارد دوباره به فينال ليگ قهرمانان آس دوس
ــان به جايى  ــن بازيكن ــه نظر من با اي صعود كند، ب
ــد مگر اينكه تيم را به خصوص در دفاع چپ و  نمى رس
ــين چرخابى در مورد عملكرد  ــت تقويت كنند. حس راس
ذوب آهن در ليگ برتر اظهار داشت: اگر عملكرد ذوب آهن را 
به صورت يك نمودار ببينيم، خوشبختانه نمودار اين تيم كامال به 
سمت باال، صعودى و رو به پيشرفت بوده است.وى افزود: وقتى باشگاه 
ذوب آهن برخالف تصميمات عجوالنه اى كه قبال مى گرفت، گل محمدى 
را نگه داشت و در مورد يحيى عجوالنه تصميم نگرفت، اين مربى جواب اعتماد 
ــه يك جام حذفى و ــگاه را به خوبى داد و اين تيم درحال حاضر از مدعيان درج باش

 ليگ برتر است.چرخابى گفت: گل محمدى بازيكنان جوان تيمش را درست مى بيند و به موقع 
بازى مى دهد. كشف، پرورش و استفاده از استعداد خيلى مشكل است. ما نمى توانيم بگوييم باشگاه ذوب آهن 
اين استعدادها را پرورش داده است چون اكثر بازيكنان فعلى اين تيم شهرستانى هستند اما كشف اين بازيكنان، اقدام مثبت 
و زيباى باشگاه ذوب آهن و گل محمدى بوده است.پيشكسوت فوتبال اصفهان ادامه داد: ذوب آهن با داشتن بازيكنان جوان 
ــت كه حرف اول را در ليگ برتر مى زند و به همراه پرسپوليس ارائه دهنده بهترين  در كنار بازيكنان باتجربه جزو تيم هايى اس
بازى ها در فوتبال ايران است.وى در مورد عملكرد درخشان حسن زاده با وجود چند هفته نيمكت نشينى اظهار داشت: اعتمادى 
كه حسن زاده به باشگاه خود و شخص گل محمدى دارد، باعث شده كه حسن زاده روى نيمكت هم باانگيزه بنشيند. دوستى و 
رفاقتى كه در بين بازيكنان ذوب آهن وجود دارد، در ليگ ايران كم نظير است. از طرف ديگر يادمان باشد كه مدير ورزشى مثل 

سعيد آذرى توانسته اين دوستى ها را به وجود بياورد.

قرار دادهاى ميلياردى 
كه در پايان آب مى روند

ذوب آهن با اين تيم
فيناليست آسيانمى شود

چگونـه در 2 ماه تيم ملـى 
بهـترين تيم تاريـخ شـد؟

آگهـى مناقصه عمومى -  نوبت اول
(شماره 800/25230) 

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان.
موضوع مناقصه: آگهى مناقصه عمومى واگذارى امور مربوط به اصالح لوله كشى فرآورده ها جهت تغيير كاربرى مخازن 

شماره 4و6 و تعمير و اصالح مخزن شماره يك انبار نفت نايين و رنگ آميزى آن.
ــيد وجه مبنى بر واريز مبلغ 64/100/000 ريال به عنوان سپرده نقدى به مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رس
حساب جارى شماره 4120075101008 (سيبا بانك ملى ) و شناسه واريز 26100000026 به نام شركت ملى پخش 

فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكى سه ماهه.
ــايتهاى ــت دوم كه از س ــى نوب ــخ درج آگه ــه از تاري ــدت دو هفت مهلـت اعـالم آمادگـى و دريافت اسـناد: به م

 HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR قابل برداشت مى باشد و تحويل 
آن به آدرس اصفهان - خيابان چهارباغ باال - جنب پمپ بنزين - امور قراردادها تلفن:36244618.

ــته نفت و گاز داراى اعتبار از معاونت  ــات و تجهيزات يا رتبه 5 رش شـرايط متقاضى :1- داراى رتبه 5 در رشته تاسيس
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى. 2- عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهاى سنوات گذشته.

شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهاى واجد شرايط توزيع خواهد شد.

ضمناً متن آگهى در سايت WWW.SHANA.IR قابل رؤيت مى باشد.

نوبت اول

منطقه اصفهان
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بازى هاى محلىراز موفقيت

 يكى از مفيدترين خصوصياتى كه فرد عالقه مند به پيشرفت مى تواند 
داشته باشد، صبور بودن است. با صبر و پشتكار مى توانيد به هر چيزى 

غلبه كنيد.
ــت؟ چطور مى توانيد صبر را در  ــوار اس اما چرا صبور بودن اينقدر دش
خودتان تقويت كنيد؟ و صبر چطور مى تواند به زندگى شما كمك كند؟

در زير به هفت ايده اى اشاره مى كنيم كه كمك تان مى كند پاسخ تان 
را به اين سواالت پيدا كنيد.

1. برنامه ريزى اجتماعى سنگ مى اندازد.
«چطور جامعه اى كه روى پوره سيب زمينى فورى، مخلوط هاى كيك 
فورى، شام  فريزشده، و دوربين هاى عكاسى فورى برقرار است، مى تواند 
ــوينى). در جامعه امروز  به جوانان خود صبر آموزش دهد؟»  (پاول س
همه چيز به سرعت در حركت است. رضايت فورى تنظيمات پيش فرض 

ذهن بسيارى از ماست. 
اينها را نمى گوييم كه با جامعه امروز مخالفت كنيم. اين فقط توضيحى 
براى اين است كه چرا درك صبر تا اين اندازه سخت است.برنامه ريزى 
اجتماعى توجه چندانى به صبر نمى كند. اتفاقا از شما مى خواهد كارها 
ــت بخواهيد  ــال ها ممكن اس را فورا و در لحظه انجام دهيد. و بعد از س
چيزهاى بيشترى در لحظه داشته باشيد. و فكر به تاخير افتادن احساس 

رضايت، كمى عجيب به نظر خواهد رسيد.
2. با صبر به دستش مى آوريد.

ــد.»  ــر چه مى خواهد مى رس ــد، به ه ــى كه مى تواند صبور باش «كس
(بنجامين فرانكلين).

شايد اين فكر چندان پرطرفدار نباشد. آدم ها دوست ندارند زياد درمورد 
آن بشنوند. 

اما اين دقيقا همان چيزى است كه همه افراد موفق به كار بسته اند. آنها 
روزها و روزها تمرين كرده اند.

ــد كه آنها هوش و استعداد خارق العاده  يا  معموال اينطور به نظر مى رس
شانس فوق العاده اى داشته اند كه توانسته اند موفق شوند. البته ممكن 
است اينطور باشد اما مردم معموال سال ها تالشى كه پشت سر آن هوش 
و شانس بوده را نمى بينند. يا شايد هم نمى خواهند ببينند. با اين روش 
ديگر الزم نيست به اين واقعيت فكر كنند كه آنها هم بايد به همان اندازه 

تالش داشته باشند.
3. هنوز نبايد تسليم شويد.

«صبر ضرورى است. نمى توانيد محصولى كه همان لحظه كاشته ايد را 
برداشت كنيد.» ( سورن كى يركگور)

ازآنجا كه جامعه به ما مى گويد به دنبال راه حل هاى سريع باشيم، ممكن 
ــويم. بعد از اينكه  ــت خيلى راحت اشتباه تسليم شدن را مرتكب ش اس
چند بار شكست خورديد، تسليم شدن به نظر كارى «نرمال» مى آيد. اما 
اگر كسى باز هم به راهش ادامه دهد چه اتفاقى مى افتد؟ و با هر شكست 

چيزهاى بيشتر و بيشترى را ياد بگيرد؟
من فكر مى كنم آدم ها معموال زود تسليم مى شوند. ذهن شما احتماالكه 
ــت اين با  چارچوب زمانى منطقى براى موفقيت دارد. البته ممكن اس

چارچوب زمانى واقعى سازگارى نداشته باشد. 

شهرى بود كه همه ى اهالى آن دزد بودند. شب ها پس از صرف شام، 
ــته كليد بزرگ و فانوس را برمى داشت و از خانه بيرون  هركس دس
ــايه. حوالى سحر  ــتبرد زدن به خانه ى يك همس مى زد؛ براى دس
با دست پر به خانه برمى گشت، به خانه ى خودش كه آن را هم دزد 
ــى زندگى  زده بود.به اين ترتيب، همه در كنار هم به خوبى و خوش
ــم متقابال از  ــس از ديگرى مى دزديد و او ه مى كردند؛ چون هرك
ــتدهاى  ــه آخرين نفر از اولى مى دزديد. داد و س ديگرى، تا آنجا ك
تجارى و به طور كلى خريد و فروش هم در اين شهر به همين منوال 
صورت مى گرفت؛ هم از جانب خريدارها و هم از جانب فروشنده ها. 
ــاب بيشترى از  ــعى مى كرد حق و حس ــهم خود س دولت هم به س
اهالى بگيرد و آنها را تيغ بزند و اهالى هم به سهم خود نهايت سعى و 
كوشش خودشان را مى كردند كه سر دولت را شيره بمالند و نم پس 
ندهند و چيزى از آن باال بكشند؛ به اين ترتيب در اين شهر زندگى به 
آرامى سپرى مى شد. نه كسى خيلى ثروتمند بود و نه كسى خيلى 

فقير و درمانده.
روزى، چطورش را نمى دانيم؛ مرد درستكارى گذرش به شهر افتاد 
و آنجا را براى اقامت انتخاب كرد. شب ها به جاى اينكه با دسته كليد 
و فانوس دور كوچه ها راه بيفتد براى دزدى، شامش را كه مى خورد، 
ــروع مى كرد به خواندن رمان. دزدها  ــيگارى دود مى كرد و ش س
مى آمدند؛ چراغ خانه را روشن مى ديدند و راهشان را كج مى كردند 

و مى رفتند.
 اوضاع از اين قرار بود تا اينكه اهالى، احساس وظيفه كردند كه به اين 
تازه وارد توضيح بدهند كه گرچه خودش اهل اين كارها نيست، ولى 
ــب كه در خانه مى ماند،  حق ندارد مزاحم كار ديگران بشود. هرش
معنيش اين بود كه خانواده اى سر بى شام زمين مى گذارد و روز بعد 

هم چيزى براى خوردن ندارد.

حكايت 

حكايت  شهرى با مردمان دزد

شعر طنز   

خواب رياضى

خواب ديدم ميخوانم ايگرگ زگوند
خنجر ديفرانسيل هم گشته كند

از سر هر جايگشتى ميپرم
دامن هر اتحادى ميدرم

شيب هر خط را به تندى ميدوم
گوش هر ايگرگ وشى را ميجوم

گاه در زندان قدر مطلقم
گاه اسير زلف حد و مشتقم
گاه خط را موازى ميكنم

با توان ها نقطه بازى ميكنم
لشگرى تمرين دارم بى شمار
تيمى از فرمول دارم در كنار
ناگهان ديدم توابع مرده اند

پاره خط و نقطه ها پژمرده اند
كاروان جذر ها كوچيده است
استخوان كسرها پوسيده است

هيچ كس را زين مصيبت غم نبود
صفر صفرم هم دگر مبهم نبود
آرى آرى خواب افسون ميكند
عقده را از سينه بيرون ميكند

مردم زين ايكس و ايگرگ داد داد
*روزهاى بى رياضى ياد باد*

كاريكاتور
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داستان

ــم اختركى بود ده بار فراخ تر و آقاپيره اى  اخترك شش
توش بود كه كتاب هاى َكت وكلفت مى نوشت.

ــهريار كوچولو افتاد با خودش  همين كه چشمش به ش
گفت:

– خب، اين هم يك كاشف!
شهريار كوچولو لب ميز نشست و نفس نفس زد. نه اين 

كه راه زيادى طى كرده بود؟
آقا پيره به اش گفت: – از كجا مى آيى؟

ــهريار كوچولو گفت: – اين كتاب به اين كلفتى چى  ش
است؟ شما اين جا چه كار مى كنيد؟

آقا پيره گفت: – من جغرافى دانم.
– جغرافى دان چه باشد؟

– جغرافى دان به دانشمندى مى گويند كه جاى درياها و 
رودخانه ها و شهرها و كوه ها و بيابان ها را مى داند.

ــر است. يك كار درست  شهريار كوچولو گفت: – محش
و حسابى است.

و به اخترك جغرافى دان، اين سو و آن سو نگاهى انداخت. 
تا آن وقت اختركى به اين عظمت نديده بود.

– اخترك تان خيلى قشنگ است. اقيانوس هم دارد؟
جغرافى دان گفت: – از كجا بدانم؟

ــهريار كوچولو گفت: – عجب! (بد جورى جا خورده  ش
بود) كوه چه طور؟

جغرافى دان گفت: – از كجا بدانم؟
– شهر، رودخانه، بيابان؟

جغرافى دان گفت: از اينها هم خبرى ندارم. 
– آخر شما جغرافى دانيد؟

جغرافى دان گفت: – درست است ولى كاشف كه نيستم. 
من حتا يك نفر كاشف هم ندارم. كار جغرافى دان نيست 
كه دوره بيفتد برود شهرها و رودخانه ها و كوه ها و درياها 
و اقيانوس ها و بيابان ها را بشمرد. مقام جغرافى دان برتر 
از آن است كه دوره بيفتد و ول بگردد. اصال از اتاق كارش 
ــف ها را آن تو مى پذيرد  ــرون نمى گذارد بلكه كاش پا بي
ــواالت مى كند و از خاطرات شان يادداشت بر  ازشان س
ــا به نظرش جالب  ــر خاطرات يكى از آن ه مى دارد و اگ
آمد دستور مى دهد روى ُخلقيات آن كاشف تحقيقاتى 

صورت بگيرد.
– براى چه؟

– براى اين كه اگر كاشفى گنده گو باشد كار كتاب هاى 
ــاند. هكذا كاشفى كه اهل  جغرافيا را به فاجعه مى كش

پياله باشد.
– آن ديگر چرا؟

– چون آدم هاى دائم الخمر همه چيز را دوتا مى بينند. 
آن وقت جغرافى دان برمى دارد جايى كه يك كوه بيشتر 

نيست مى نويسد دو كوه.
شهريار كوچولو گفت: – پس من يك بابايى را مى شناسم 

كه كاشف هجوى از آب در مى آيد.

ــد  ــت. بنابراين، بعد از آن كه كامال ثابت ش – بعيد نيس
پاالن كاشف كج نيست تحقيقاتى هم روى كشفى كه 

كرده انجام مى گيرد.
– يعنى مى روند مى بينند؟

ــف  ــت. از خود كاش ــن كار گرفتاريش زياد اس – نه، اي
ــف يك كوه  مى خواهند دليل بياورد. مثال اگر پاى كش
بزرگ در ميان بود ازش مى خواهند سنگ هاى گنده اى 

از آن كوه رو كند.
جغرافى دان ناگهان به هيجان در آمد و گفت: – راستى 
تو دارى از راه دورى مى آيى! تو كاشفى! بايد چند و چون 

اختركت را براى من بگويى.
ــرد و مدادش را  ــتكش را باز ك و با اين حرف دفتر و دس
تراشيد. معموال خاطرات كاشف ها را اول بامداد يادداشت 
مى كنند و دست نگه مى دارند تا دليل اقامه كند، آن وقت 

با جوهر مى نويسند.
گفت: – خب؟

شهريار كوچولو گفت: – اخترك من چيز چندان جالبى 
ندارد. آخر خيلى كوچك است. سه تا آتش فشان دارم كه 
دوتاش فعال است يكيش خاموش. اما، خب ديگر، آدم 

كف دستش را كه بو نكرده.
ــد چه پيش  ــت: – آدم چه مى دان جغرافى دان هم گف

مى آيد.
– يك گل هم دارم.

– نه، نه، ما ديگر گل ها را يادداشت نمى كنيم.
– چرا؟ گل كه زيباتر است.

– براى اين كه گل ها فانى اند.
– فانى يعنى چى؟

ــاى جغرافيا از كتاب هاى  جغرافى دان گفت: – كتاب ه

ديگر گران بهاترست و هيچ وقت هم از اعتبار نمى افتد. 
بسيار به ندرت ممكن است يك كوه جا عوض كند. بسيار 
ــت آب يك اقيانوس خالى شود. ما  به ندرت ممكن اس

فقط چيزهاى پايدار را مى نويسيم.
ــت: – اما  ــد و گف ــرف او دوي ــو ح ــهريار كوچولو ت ش
ــان هاى خاموش مى توانند از نو بيدار بشوند.  آتش فش

فانى را نگفتيد يعنى چه؟
ــان چه روشن باشد چه  جغرافى دان گفت: – آتش فش
خاموش براى ما فرقى نمى كند. آن چه به حساب مى آيد 

خود كوه است كه تغيير پيدا نمى كند.
ــى چيزى از  ــو تمام عمرش وقت ــهريار كوچولو كه ت ش
ــت بردار نبود دوباره سوال  ــيد ديگر دس كسى مى پرس

كرد: – فانى يعنى چه؟
– يعنى چيزى كه در آينده تهديد به نابودى شود.

– گل من هم در آينده نابود مى شود؟
– البته كه مى شود.

شهريار كوچولو در دل گفت: «گل من فانى است و جلو 
دنيا براى دفاع از خودش جز چهارتا خار هيچى ندارد، 
ــوى اختركم تك و تنها رها  و آن وقت مرا بگو كه او را ت

كرده ام!»
اين اولين بارى بود كه دچار پريشانى و اندوه مى شد اما 
توانست به خودش مسلط بشود. پرسيد: – شما به من 

ديدن كجا را توصيه مى كنيد؟
جغرافى دان به اش جواب داد: – سياره ى زمين. شهرت 

خوبى دارد..
ــه گلش فكر مى كرد  ــهريار كوچولو هم چنان كه ب و ش

به راه افتاد.
الجرم، زمين، سياره ى هفتم شد..

تاپ تاپ خمير
اهداف بازى: سرگرمى و نشاط، تقويت حافظه و دقت

تعداد بازيكنان: 2 تا 10 نفر
ابزار بازى: به ابزارى نياز ندارد

محوطه بازى: فضاى بسته
ــتا) يكى از بچه ها را به حالت سجده  ــرح بازى: يك نفر بزرگ تر (اوس ش
مى خواباند و به او مى گويد، چشم هايش را ببندد، سپس دست يكى از 
بچه ها را باال مى برد و در حالى كه آرام آرام به پشت او مى زند، اين شعر 
ــه پر پنير دست كى باال؟در اين موقع  را مى خواند: تاپ تاپ خمير شيش
ــتش باال برده شده است،  ــم شخصى كه دس بازيكن بايد حدس بزند اس
ــت و يك امتياز مى گيرد و شخصى  چيست.اگر درست بگويد برنده اس
ــده بود، بايد جاى او را بگويد و اگر اشتباه بگويد،  كه دستش باال برده ش
يك امتياز منفى مى گيرد و بايد خودش بازى را تكرار كند، اين بازى هم 
چنان ادامه دارد تا زمانى كه بازيكن درست حدس بزند و در پايان، امتياز 

شمارى مى كنند و امتياز هر كس بيشتر بود، برنده است.

موفقيت و معجزه صبر

قالن از جمله بازى هاى سنتى جاذب و دلپذير است كه موجبات شادابى 
بازيكنان و تماشاچيان را فراهم مى سارد . اين بازى معموال هنگام رفتن 
ــود. در اين بازى دو گروه با  به طبيعت خصوصا در فصل بهار انجام مى ش
نام هاى خاص تشكيل مى شود و با انتخاب يك نفر سرپرست يا مربى در 

محدوده ى زمينى كه آن را خط كشى كرده اند به بازى اقدام مى كنند .
ــه صورت دونفره و  ــازى انجام مى گيرد ؛يك : يا ب بايد گفت كه دو نوع ب
ــد دو  ــه تن ، و يا به صورت جمعى . حال اگر تن به تن باش مبارزه ى تن ب
ــوند و اقدام به مبارزه  ــروه وارد دايره ى ميدان بازى مى ش نفر از هردو گ
مى كنند. هركدام نتواند تعادل خود را حفظ كند و بر زمين بيفتد ، بازنده 
ــتگى الزم ندارد مى تواند مجددا با  است و شخص برنده اگر توان و خس
حريف ديگرى روبه رو شود . اين مبارزه تا آخرين نفر هر گروه ادامه دارد 
ــه هوا بلند كرده اند و با  دو بازيگر در حالى كه هر كدام يك پاى خود را ب
ــانه هاى خود به شانه ى حريف ضربه  يك دست از پشت گرفته اند ، با ش
ــه اى جز اين، خالف  ــف را به هم بزنند و هر ضرب مى زنند تا تعادل حري

محسوب شده و باعث اخراج از بازى مى گردد .

قالن 

شـازده
 كـوچـولـو
 (قسمت سيزدهم)

جواب معما 1744معما 1745
چوپانى گله را به صحرا برد ؛ به درخت گردوى 
تنومندى رسيد . از آن باال رفت و به چيدن گردو 
مشغول شد كه ناگهان گرد باد سختى در گرفت 
ــيد . باد شاخه اى را كه  خواست فرود آيد ، ترس
ــرف و آن طرف  ــود به اين ط چوپان روى آن ب
ــت كه بيفتد و دست و  مى برد. ديد نزديك اس

پايش بشكند. مستاصل شد...
ــد و گفت : اى  ــزاده اى را دي ــه امام از دور بقع
ــالم پايين  امام زاده گله ام نذر تو ، از درخت س
ــد و چوپان به شاخه  بيايم.قدرى باد ساكت ش
قوى ترى دست زد و جاى پايى پيدا كرده و خود 

را محكم گرفت.
ــود كه  ــام زاده خدا راضى نمى ش گفت : اى ام
ــاره از تنگى و خوارى بميرند  زن و بچه من بيچ

و تو همه گله را صاحب شوى. نصف گله را به تو 
مى دهم و نصفى هم براى خودم... قدرى پايين 
ــيد  ــه نزديك تنه درخت رس ــد. وقتى ك تر آم
گفت:  اى امام زاده نصف گله را چطور نگهدارى 
ــدارى مى كنم در  مى كنى؟ آنها ر ا خودم نگه
عوض كشك و پشم نصف گله را به تو مى دهم .

وقتى كمى پايين تر آمد گفت : باالخره چوپان 
ــال تو ،  ــكش م ــود كش هم كه بى مزد نمى ش

پشمش مال من به عنوان دستمزد.
ــش به زمين  ــرخورد و پاي وقتى باقى تنه را ُس
رسيد نگاهى به گنبد امامزاده انداخت و به خود 
گفت: مرد حسابى چه كشكى چه پشمى؟ ما از 
ــى كرديم . غلط زيادى  هول خودمان يك غلط

كه جريمه ندارد.

ــت كه  ــروس بدون حرف واو اس 1- خ
خرس مى شود

ــا ژاپنى ــكند، ام ــى ش ــى م 2- چين
 نمى شكند.

3- نوار كاست و ويدئو
ــم بندگانش را  ــال غ 4- خداوند متع
ــد و  ــب آنان را مى پوش مى خورد ،عي

قدرتش بى انتهاست
5- بيست تا
6- دوچرخه

7- حنا
8- شقايق

ــه پايين بپرد  ــكلت از باالى ديوار ب 1- اگر اس
چه مى شود ؟

 2- ژاپنى ها به گوساله چه مى گويند ؟
 3- فرق بين عينك و تفنگ چيست ؟
 4- دندان كرسى چه فايده اى دارد ؟

 5- چرا آب هنگام جوشيدن قل قل مى كند ؟
6- اگر قلب كسى ايستاد چه مى كنيم ؟

 7- اگر يك زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه 
چه مى گويد ؟

8- چرا دوچرخه خودش نمى تواند بايستد ؟
ــر يك چتر  ــود چهار نفر زي  9- چطور مى ش

بايستند و خيس نشوند ؟

معما چه كشكى چه پشمى؟!ايستگاه ضرب المثل

خانواده مان را حريف تمرينى 
كرديم!

گاليه جودو  كاران: به خاطر 
نبود امكانات مجبوريم از 
خانواده هاى مان به جاى 

حريف تمرينى استفاده كنيم



دختر جوانى كه براى نجات جان پسرعمويش شوهر 
و مادربزرگ شوهرش را به قتل رسانده بود، خود را 

تحويل پليس داد.
حدود ساعت 12 ظهر 23 آبان 94 گزارشى مبنى بر 
وقوع دو فقره قتل به مأموران كالنترى 123 نياوران 
ــى از مأموران  ــد كه با اعالم اين خبر تيم اعالم ش

كالنترى به محل وقوع قتل اعزام شدند.
ــوع قتل و  ــه محل وق ــوران ب ــيدن مأم پس از رس
بررسى هاى اوليه مشخص شد كه پيرزن 70ساله اى 
ــه به قتل  ــاله اش در يك خان ــوه 29س ــراه ن به هم
ــيده اند و متهم يا متهمان اين قتل نيز از محل  رس

وقوع جنايت گريخته اند.
پس از تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمد، 
محسن مدير روستا، بازپرس ششم دادسراى جنايى 
ــد و پدر مقتول  تهران در محل وقوع قتل حاضر ش
كه به واسطه تماس تلفنى پسرش به محل مراجعه 
ــاختمان با جسد او روبه رو شده  و پس از ورود به س
بود، در اظهاراتش به بازپرس دادسراى جنايى تهران 
گفت: پسرم، شب گذشته در منزل ما حضور داشت 
و امروز براى تعويض لباس هاى خود و رفتن به محل 
ــن تماس گرفت و  ــه  رفته بود كه با م كارش به خان
عنوان داشت كه همسرش به خانه اش مراجعه كرده 

اما در ورودى را از داخل قفل كرده است.
در بررسى تيم جنايى در محل وقوع قتل يك كارد 
آشپزخانه خونين همراه پيچ گوشتى بزرگى كشف 

ــتر ردپاى دو آشنا در قتل  و در ادامه با بررسى بيش
ــر  ــد تا اينكه همس ــايى ش مادربزرگ و نوه شناس
ــه پليس معرفى  ــرعموى وى خود را ب مقتول و پس

كردند.
ــكاب قتل ها،  ــر مقتول به ارت پس از اعتراف همس
اين زن جوان به همراه پسرعمويش، مقابل بازپرس 
ــر مقتول درباره  جنايى تهران قرار گرفتند و همس
ــرش به  ــوهر و مادربزرگ همس ــل ش جزئيات قت
بازپرس جنايى تهران گفت: من با همسرم اختالفات 
ــتم چون وى عصبى مزاج بود و حتى با  زيادى داش
ــن آرام صحبت كند، به  ــت با لح پدرش نمى توانس
ــتم، تا اينكه  همين خاطر قصد جدايى از او را داش
ــرعمويم  ــل در چهارراه كامرانيه با پس صبح روز قت
ــه منزل مان  ــد از خريد ب ــته بودم و بع قرار گذاش

رفتيم.
ــا در منزل  ــى تهران گفت: م ــه بازپرس جناي وى ب
ــتيم و در طبقه  ــكونت داش ــوهرم س مادربزرگ ش
ــوهرم نيز  ــم و مادربزرگ ش ــاكن بودي اول آنجا س
ــرد، زمانى كه من و  ــاال زندگى مى ك در نيم طبقه ب
پسرعمويم به منزل مان رسيديم، شوهرم قصد ورود 
به منزل مان را داشت و چون كليد خانه را نداشت با 
پيچ گوشتى در خانه را باز كرد و زمانى كه وارد خانه 
شد با هل دادنم، مرا به طرف كاناپه پرتاب كرد، من 
ــود، او هم  هم به او گفتم كه مى خواهم از تو جدا ش

مجددا شروع به دعوا كردن با من كرد.

ــوهرش  اين زن جوان درباره لحظات وقوع قتل ش
ــوهرم در  ــت: ش ــران گف ــرس جنايى ته ــه بازپ ب
ــرد؛ در  ــو نگهدارى مى ك ــوم و چاق ــان بات منزل م
ــت و قصد حمله به مرا  حين دعوا آن چاقو را برداش
داشت كه پسرعمويم سعى كرد جلويش را بگيرد، 
ــدند و به خاطر  ــز ش ــر با هم گالوي به همين خاط
ــد؛ در يك لحظه  ــده بودن زدوخورد با هم خونى ش
ــوهر در  چاقو روى زمين افتاد، من هم كه ديدم ش
ــت ضربه اى را به  ــرعمويم اس حال خفه كردن پس

كمرش زدم.
ــوهرش نيز به  ــاره قتل مادربزرگ ش زن جوان درب
بازپرس جنايى تهران گفت: زمانى  كه سروصدا در 
خانه بلند شد، مادربزرگ شوهرم سراسيمه به طبقه 
ــمت در حياط  پايين آمد و با ديدن آن صحنه به س
رفت كه همسايه ها را خبر كند و من هم دوان دوان 
به سمتش رفتم و او را به داخل خانه كشاندم و از وى 
ــتم  ــردم كه داد و فرياد نكند، مى خواس خواهش ك
ــا را قفل كنم؛  ــدازم و در آنج او را داخل اتاقى بيان
ــى زد،  ــاد م ــوهرم داد و فري ــزرگ ش ــا مادرب ام
ــد انجام  ــه كار باي ــتم چ ــون نمى دانس من هم چ
ــوهرم  ــه مادربزرگ ش ــه با چاقو ب دهم چند ضرب

زدم.
وى افزود: بعد از اين اتفاقات در حالى كه سراسيمه 
ــرعمويم گفتم بيا از اينجا برويم، چون  بودم به پس
ــوهرم با پدرش تماس گرفته است و  مى دانستم ش
ــوهرم فرا برسد؛ از آنجا  هرلحظه ممكن بود پدر ش
فرار كرديم و با كرايه كردن تاكسى به سارى رفتيم؛ 
ــهرهاى شمال رفت و  ــارى نيز مدام در ش بعد از س

آمد داشتيم.
ــه پليس گفت:  ــاره نحوه معرفى خود ب اين زن درب
ــمال خسته شديم و  چند روز بعد از ماندمان در ش
ــرعمويم گفتم كه خودمان را معرفى كنيم؛  به پس
ــه راهى  ــتيم و ن ــراى ماندن داش ــه جايى ب چون ن
ــرعمويم موضوع را  ــه همين خاطر پس براى فرار؛ ب
ــت و آن فرد نيز  ــش در ميان گذاش با يكى از اقوام
ــت كه خود را به پليس معرفى كنيم و با  از ما خواس
مراجعه به پليس آگاهى تهران خود را تحويل پليس 

داديم.
پسرعموى اين زن جوان نيز درباره قتل مرد جوان 
ــد از ضرباتى كه  به بازپرس جنايى تهران گفت: بع
ــوهرش با چاقو وارد كرد، من نيز  دخترعمويم به ش
ضربه اى با چاقو به شوهر دخترعمويم وارد كردم و 
بعد از وقوع قتل ها به دليل ترس فراوانى كه داشتيم 

به سارى فرار كرديم.
ــرعمويش  بعد از اظهارات اين زن جوان، وى و پس
براى تحقيقات بيشتر در اختيار پليس آگاهى قرار 

گرفتند.

15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1745  شنبه 14 آذر 1394  23 صفر 1437

اخبار كوتاه خبر

افراد مسلح عصر روز پنجشنبه در بخش «كورين» در فاصله 50 كيلومترى 
زاهدان يكى از كاركنان اداره راه و شهرسازى را در حين انجام وظيفه ربودند .

ــازى در حين  ــى از كاركنان اين اداره راه و شهرس «محمد امين. الف» يك
ــازى روكش  انجام وظيفه پس از تخليه قير به منظور انجام عمليات راه س
ــتان زاهدان در مسير برگشت  آسفالت در منطقه «روتك» از توابع شهرس
ــد.مجتبى خانجانى رييس  ــلح قرار گرفته و ربوده ش مورد حمله افراد مس
ــتان زاهدان ضمن تاييد اين خبر اظهار  ــوراى تامين و فرماندار شهرس ش
داشت: به محض اطالع از اين رويداد تمامى ظرفيت هاى بخشدارى، امنيتى 
و طوايف در منطقه بسيج شدند و حسب يقين به زودى از حال فرد گروگان 
گرفته شده مطلع مى شويم كه به محض كسب خبر جديد آن را در اختيار 
رسانه ها مى گذاريم. مديركل راه و شهرسازى سيستان و بلوچستان نيز در 
ــابقه پنج سال و قراردادى  در اين باره گفت: اين فرد يكى از كارمندان با س
اداره راه و شهرسازى بود كه متاسفانه از سرنوشت وى در حال حاضر خبرى 
ــعود مالكى افزود: به محض اطالع تمامى اقدام هاى قانونى و  ــت. مس نيس
ــوى اين اداره كل انجام شده است  حقوقى براى پيگيرى اين موضوع از س
ــده و بسيج نهادهاى  و يقين داريم تا در آينده اى نزديك با تعامل ايجاد ش
امنيتى وى به آغوش خانواده باز خواهد گشت.وى بيان كرد: همچنين در 
مباحث درون سازمانى تمامى مسووالن و مديران راه و شهرسازى در منطقه 
ورود پيدا كرده تا بتوانند با استفاده از ظرفيت اقوام زمينه آزادى اين كارمند 

را فراهم كنند.

رييس روابط عمومى شهردارى بوشهر گفت: فردى كه با ظاهرى ژوليده 
در خيابان هاى شهر بوشهر به مدت 13 سال گدايى مى كرد توسط عوامل 

اين شهردارى و همكارى پليس دستگير شد.
اميد پارسايى فر افزود: اين فرد در زمان دستگيرى 35 ميليون ريال وجه 
نقد به همراه داشت ضمن اينكه در دو حساب بانكى نيز 550ميليون ريال 
سپرده گذارى كرده است.وى يادآورشد: در راستاى جمع آورى متكديان 
ــهر اين فرد را كه با  ــهردارى بوش ــان، عوامل ش و انتقال آنها به زادگاه ش
ترفندهاى مختلف از مردم پول دريافت مى كرد در خيابان طالقانى هفته 
جارى دستگير كردند.رييس روابط عمومى شهردارى بوشهر اضافه كرد: 
باتوجه به وضع نامطلوب ظاهرى فرد دستگير شده با همكارى عوامل اين 
شهردارى در يكى از حمام هاى عمومى شستشو و لباس هاى نو بر تن كرد.

ــايى فر افزود:اين گدا كه خود را «اسماعيل» معرفى كرده بود گفته  پارس
ــهر و مجرد است و فقط برادرى  است اهل يكى از شهرهاى همجوار بوش
دارد كه او از گدايى كردنش خبر دارد چون پول هايش را به او مى دهد تا 
ــتحمام، فرد متكدى با  برايش در بانك نگهدارى كند. وى گفت:بعد از اس
پول هايش، به حراست شهردارى منتقل شد تا درباره وضعيت اين پول ها 
فكرى شود.پارسايى افزود: با نظارت نيروى انتظامى، شمارش پول هايى 
كه در جيب و آستر كت و كاپشن مرد پنهان شده بود، آغاز شد و مبلغ 35 
ــمارش شد.وى اظهارداشت:  ميليون ريال شامل چك پول و اسكناس ش
به رغم تالش ماموران براى شمارش مقدارى پول هاى مچاله شده به دليل 
فرسوده بودن اسكناس ها و بر اثر بارندگى هاى اخير به هم چسيده بودند 
كه به راحتى قابل شمارش نبودند. رييس روابط عمومى شهردارى بوشهر 
گفت:در همين راستا 9 كيلو و 300گرم اسكناس غير قابل شمارش از اين 
گدا توسط ماموران صورتجلسه و اسكناس ها و گداى پولدار به كالنترى 
ــخص شود.  ــد تا وضعيت وى از طريق مراجع قضايى مش تحويل داده ش
پارسايى فر، يادآورشد: پس از بازپرسى قضايى مقرر شد وى هر چه سريع 
تر شهر بوشهر را ترك كند، در غير اين صورت مجددا دستگير و به يكى از 

شهرهاى دوردست كشور فرستاده مى شود.

اشرار مسلح، كارمند راه و شهرسازى 
سيستان و بلوچستان را ربودند گداى ميليونر دستگير شد

مفاد آرا
153 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آييـن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى"
ــاختمانهاى فاقد سند  برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
است لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
ــيد محمد  ــدى نوش ابادى فرزند س ــيد اصغر ميرعاب ــماره 1087 هيأت : آقاى س 1)رأى ش
ــتى فرزند اصغر شماره شناسنامه 2410   شماره شناسنامه 8 و خانم زهرا حسن پور خرمدش
ــاحت 91/90 مترمربع شماره پالك 2884 فرعى  ــدانگ  يكبابخانه به مس (بالمناصفه) ، شش
مجزا از شماره 854 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از سيد محمد ميرعابدى نوش آبادى
ــنامه 78 ،  ــماره شناس ــماره 9945 هيأت : آقاى امراله خانى آرانى فرزند محمد ش 2)رأى ش
ــماره پالك 724 فرعى مجزا از  ــدانگ  يكباب دامدارى به مساحت 179/81 مترمربع ش شش
شماره 715 فرعى از پالك 2643 اصلى واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.  

مالكيت مشاعى
ــنامه  ــماره شناس ــماره 1109 هيأت : آقاى عليرضا نجات خواه فرزند حبيب اله ش 3)رأى ش
146 و خانم فاطمه حق پرست فرزند رمضان شماره شناسنامه 477  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
ــماره پالك 26 فرعى مجزا از شماره 15 فرعى از  يكبابخانه به مساحت 217/25 مترمربع ش

پالك 244 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.  مالكيت مشاعى
4)رأى شماره 10135 هيأت : خانم فاطمه خادم بيدگلى فرزند على محمد شماره شناسنامه 
18  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 152 مترمربع شماره پالك 11 فرعى مجزا از پالك 943 

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد مجيد حسينى قانع
5)رأى شماره 10127 هيأت : آقاى محمد مقيمى پور فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 464 
، ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت 32/50 مترمربع شماره پالك 191 فرعى مجزا از شماره 
54 فرعى از پالك 972 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

6)رأى شماره 10140 هيأت : آقاى محسن احمدآبادى آرانى فرزند ابراهيم شماره شناسنامه 
ــماره شناسنامه 1250192511  (بالمناصفه)  472 و خانم زينب بلندى آرانى فرزند جواد ش
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 88 مترمربع شماره پالك 8106 فرعى مجزا از شماره 829 
ــى آران و بيدگل. ابتياعى  ــعود آباد بخش 3 حوزه ثبت فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مس

ازابرهيم احمدآبادى 
7)رأى شماره 99470 هيأت : آقاى اصغر مسجدى آرانى فرزند محمدتقى شماره شناسنامه 
272 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 172/98 مترمربع شماره پالك 2658 فرعى مجزا از 
ــماره 71 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.  ش

ابتياعى از روح اله و اصغر مسجدى
ــماره  ــرب زاده ابوزيدآبادى فرزند عليجان ش ــماره 10188 هيأت : آقاى عباس ع 8)رأى ش
ــنامه 1250118972   ــماره شناس ــنامه 435 و خانم فاطمه جوزائى فرزند عليرضا ش شناس
ــاحت 385/14 مترمربع شماره پالك 1074 فرعى  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
مجزا از شماره 323 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى ازعليجان عرب زاده ده آبادى 
ــين جمالى فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 7159 ،  9)رأى شماره 1112 هيأت : آقاى حس
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالك 281 فرعى مجزا از شماره 252 
ــى آران و بيدگل.  ــتجرد و غياثيه بخش 3 حوزه ثبت ــالك 2704 اصلى واقع در دس فرعى از پ

ابتياعى از هادى حميد پناه 
10)رأى شماره 1111 هيأت : آقاى مصطفى برجى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 1127 ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالك 280 فرعى مجزا از شماره 252 
ــى آران و بيدگل.  ــتجرد و غياثيه بخش 3 حوزه ثبت ــالك 2704 اصلى واقع در دس فرعى از پ

ابتياعى از هادى حميدپناه 
ــماره  ــى بيدگلى فرزند صدر الدين ش ــماره 1110 هيأت : آقاى ابوالفضل يعقوب 11)رأى ش
ــاحت 150 مترمربع شماره پالك 279 فرعى  شناسنامه 2177 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
مجزا از شماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غياثيه بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. ابتياعى از هادى حميدپناه
ــماره 1113 هيأت : آقاى محمد دانش آرانى فرزند احمد شماره شناسنامه 675 ،  12)رأى ش
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالك 284 فرعى مجزا از شماره 252 
ــى آران و بيدگل.  ــتجرد و غياثيه بخش 3 حوزه ثبت ــالك 2704 اصلى واقع در دس فرعى از پ

ابتياعى از هادى حميدپناه 
13)رأى شماره 1114 هيأت : آقاى عليرضا سلمانى بيدگلى فرزند رجبعلى شماره شناسنامه 
339 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالك 283 فرعى مجزا از شماره 
252 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غياثيه بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از  هادى حميدپناه 
ــيدرضا شماره  ــبحانى بيدگلى فرزند س ــماره 115 هيأت : آقاى سيد حسين س 14)رأى ش
شناسنامه 109 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالك 282 فرعى مجزا 
از شماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غياثيه بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى ازهادى حميدپناه
ــماره شناسنامه 2526 ،  ــماره 12521 هيأت : آقاى احمد ميرشكار فرزند رضا ش 15)رأى ش
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 220/71 مترمربع شماره پالك 3844 فرعى مجزا از شماره 
ــش 3 حوزه ثبتى آران و  ــالك 2715 اصلى واقع در ابوزيد آباد بخ 1237 و 1238 فرعى از پ

بيدگل. ابتياعى از اكبر اعتمادى و احمد كاوسيان 
16)رأى شماره 70056 هيأت : خانم منيره روحانى بيدگلى فرزند آقا محمود شماره شناسنامه 
9154  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 102/70 مترمربع شماره پالك 5362 فرعى مجزا 
ــماره 60 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى  از ش

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
ــماره شناسنامه 195 و  ــعيد بهنام فر فرزند محمد ش 17)رأى شماره 9952 هيأت : آقاى س
خانم الهام عنايتى نژاد بيدگلى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 281  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 193/20 مترمربع شماره پالك 5361 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى 
از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از عباسعلى گلى
18)رأى شماره 9951 هيأت : آقاى عباس ستمكش آرانى فرزند حسينعلى شماره شناسنامه 
ــماره پالك 5360 فرعى مجزا از  ــدانگ  يكبابخانه به مساحت 88/70 مترمربع ش 486 ، شش
ــتان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى  شماره 561 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگس

آران و بيدگل. ابتياعى ازانسيه صالتى 
19)رأى شماره 9931 هيأت : آقاى رحمت اله ايمانيان بيدگلى فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
ــنامه 137  (بالمناصفه) ، ششدانگ   220 و خانم فاطمه نوحيان  فرزند آقا على شماره شناس
ــماره پالك 5351 فرعى مجزا از شماره 453 فرعى از  يكبابخانه به مساحت 173 مترمربع ش
پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
20)رأى شماره 9930 هيأت : آقاى رحمت اله ايمانيان بيدگلى فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
ــماره پالك 5352 فرعى مجزا از  220 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 92/13 مترمربع ش
ــماره 453 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3  حوزه ثبتى  ش

آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
ــيدتقى شماره  ــيد مهدى عصيرى بيدگلى فرزند س ــماره 9929 هيأت : آقاى س 21)رأى ش
ــاحت 115/50 مترمربع شماره پالك 5350  شناسنامه 1670 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3  

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عليخان بهمنى
ــماره 0066 هيأت : آقاى على دالكى بيدگلى فرزند على اصغر شماره شناسنامه  22)رأى ش
ــنامه 312  (بالمناصفه) ،  ــماره شناس ــميه دادخواه بيدگلى فرزند جواد ش 9699 و خانم س
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 198/50 مترمربع شماره پالك 5363 فرعى مجزا از شماره 
50و 8 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3  حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از عباس جريده اى
ــماره شناسنامه 31 و  ــماره 0074 هيأت : آقاى محمد نوحيان فرزند على اكبر ش 23)رأى ش
خانم عذرا رضاخانى بيدگلى فرزند شكراله شماره شناسنامه 6605  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
ــماره پالك 5364 فرعى مجزا از شماره 453 فرعى  ــاحت 191 مترمربع ش يكبابخانه به مس
ــى آران و بيدگل.  ــم كار آران بخش 3  حوزه ثبت ــتان دي از پالك 2840 اصلى واقع در ريگس

مالكيت مشاعى
24)رأى شماره 0077 هيأت : آقاى محمد نعمتى بيدگلى فرزند تقى شماره شناسنامه 229 

و خانم بتول مسيحى بيدگلى فرزند عباس شماره شناسنامه 6332  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
ــماره پالك 5366 فرعى مجزا از شماره 481 فرعى  يكبابخانه به مساحت 94/50 مترمربع ش
ــى آران و بيدگل.  ــم كار آران بخش 3  حوزه ثبت ــتان دي از پالك 2840 اصلى واقع در ريگس

مالكيت مشاعى
ــنامه 303 و ،  ــماره شناس ــماره 129 هيأت : آقاى ميثم نوحيان فرزند محمد ش 25)رأى ش
ششدانگ  يكباب انبارى  به مساحت 92/70 مترمربع شماره پالك 5365 فرعى مجزا از شماره 
ــتان ديم كار آران بخش 3   حوزه ثبتى آران و  453 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگس

بيدگل. ابتياعى از عذرى رضاخانى و محمد نوحيان 
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/14
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/9/30

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل      
ابالغ اجرائيه

9/225، نظر به اينكه در پرونده كالسه 576/94 اجراى احكام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 257- 94/4/13 صادره از شعبه يك حقوقى محكوم عليه 1- 
معصومه فراهانى فرزند حسن ، 2- فتح اله باقرى فرزند احمد هر دو محكوم هستند به پرداخت 
ــته و پرداخت يكصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه  مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواس
دادرسى و پرداخت خسارت تاخير اداى دين وفق شاخص اعالمى بانك مركزى در حق محكوم 
ــت و حسب  ــر اجرايى درحق صندوق دولت گرديده اس له رحيم احمدى و پرداخت نيم عش
محتويات پرونده محكوم عليه مذكور مجهول المكان مى باشد عليهذا مراتب يك نوبت آگهى 
ــار آگهى نسبت به اجراى مفاد حكم اقدام  مى گردد تا نامبرده ظزف مهلت ده روز پس از انتش
نمايد واال وفق مقررات اقدام مى گردد.م الف 901 اجراى احكام شوراهاى حل اختالف لنجان  

حصر وراثت
9/226، آقاى جعفر كثيرى عسگرانى داراى شماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به كالسه 
480/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــنامه 19 در تاريخ 1370 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  راضيه كثيرى عسگرانى به شناس
گفته ورثه حين الفوت منحصر است به 1- جعفر كثيرى عسگرانى ش ش 10 ت ت 1331/3/2 
ــگرانى ش ش 985 ت ت 1320/9/4 نسبت فرزند،  ــيرى عس ــبت فرزند، 2- فاطمه كس نس
ــبت فرزند، 4- عبداله كثيرى  3- صغرى كثيرى عسگرانى ش ش 29 ت ت1335/3/12 نس
ش ش 9 ت ت 1331/3/2 نسبت فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در 
سه نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف:277 شوراى حل اختالف بخش كرون
تحديد حدود اختصاصى

ــدانگ قطعه  ــماره صادره: 1394/04/139927، نظر به اينكه تحديد حدود شش 9/172، ش
ــماره 1223 فرعى از شماره 100-  اصلى  زمين مزروعى هشت قفيزى مشهور بامير پالك ش
واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز كه طبق سوابق وپرونده ثبتى به نام ولى اهللا مومنى 
طامه فرزند اصغر در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. 
اينك بنابه دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 94/10/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.  تاريخ انتشار : 94/09/14 رييس ثبت 

اسناد و امالك نطنز.
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد ذمه)

ــده:  پرون ــماره  ش  ،  139403902004000200 ــى:  آگه ــماره  ش  8 /335
ــه : 9301151 تمامت شش دانگ خانه  139304002004000303،پرونده اجرايى كالس
ــه فرعى از پانزده هزار و يكصد و نود مجزى شده از يكهزار و  پالك ده هزار و پانصد و چهل و س
نهصد و شصت و سه فرعى به مساحت سيصدو دوازده متر مربع واقع در فرسان بخش 5 ثبت 
ــت خليل اكبر- پالك  ــروش- خ آل خجند – بن بس ــه آدرس : اصفهان- خيابان س اصفهان ب
ــند مالكيت آن قبل از تفكيك در صفحه 521 دفتر  233- كدپستى 8199688117 ، كه س
ــماره چاپى 3/643086 ذيل ثبت 77933 ثبت و صادر شده است با  25 خروجى امالك با ش
ــده به پالك ده هزار و  ــت به كوچه به طول 12 متر شرقا پى حفر ش حدود: شماال پى حفر اس

ــده به پالك يكهزار و نهصد و شصت و  پانصد و چهل و چهار به طول 26 متر جنوبا پى حفر ش
شش فرعى به طول 12 متر غربا به پى پالك ده هزار و پانصد و چهل و دو به طول 26 متر حقوق 
ارتفاقى ندارد كه طبق صورت مجلس 93/1003/خ مورخ93/02/18 به 5 واحد آپارتمان و 5 
واحد انبارى و 5 واحد پاركينگ تفكيك گرديده به شماره هاى 43984 الى 43988 تفكيك 
گرديده است كه 1- پالك 15190/43984: به انضمام انبارى قطعه پنج تفكيكى به مساحت 
ــه تفكيكى به مساحت 11/86 مترمربع  3/81 مترمربع و به انضمام پاركينگ مزاحم قطعه س
طبق صفحه 284 دفتر 560 محلى به شماره ثبت 111945 ششدانگ به نام محسن قوه عود 
ثبت و سند مالكيت شماره 449797ب/91 جهت آن صادر شده. 2- پالك 15190/43985: 
ــاحت 4/96 مترمربع و به انضمام پاركينگ مزاحم  به انضمام انبارى قطعه دو تفكيكى به مس
قطعه دو تفكيكى به مساحت 12 مترمربع طبق صفحه 287 دفتر 560 محلى به شماره ثبت 
111946 ششدانگ به نام محسن قوه عود ثبت و سند مالكيت شماره 449798ه/91 جهت 
ــاحت  ــده. 3- 15190/43986: به انضمام انبارى قطعه چهار تفكيكى به مس آن صادر گردي
4/59 مترمربع و به انضمام پاركينگ قطعه يك تفكيكى به مساحت 12 مترمربع طبق صفحه 
ــماره ثبت 111947 ششدانگ به نام محسن قوه عود ثبت و سند  290 دفتر 560 محلى به ش
مالكيت شماره 449799ه/91 جهت آن صادر گرديده است. 4- 15190/43987: به انضمام 
انبارى قطعه سه تفكيكى به مساحت 4/59 مترمربع و به انضمام پاركينگ قطعه چهار تفكيكى 
ــماره ثبت 111948  ــاحت 12/35 مترمربع طبق صحفه 293 دفتر 560 محلى به ش به مس
ــند مالكيت شماره 449800ب/91 جهت آن صادر  ششدانگ به نام محسن قوه عود ثبت و س
ــت. 5- 15190/43988: به انضمام انبارى قطعه يك تفكيكى به مساحت 4/23  گرديده اس
ــاحت 12/35 مترمربع طبق صفحه  مترمربع و به انضمام پاركينگ قطعه پنج تفكيكى به مس
ــدانگ به نام محسن قوه عود ثبت و سند  296 دفتر 560 محلى به شماره ثبت 111949 شش
ــماره 449801ه/91 جهت آن صادر گرديده است كه طبق نظر كارشناس رسمى  مالكيت ش
ــكونى 5 واحدى كه پالك 15190/43988 واقع در طبقه چهارم به  پالك فوق مجموعه مس
مساحت 188/94 مترمربع و پالك 15190/43987 واقع در طبقه سوم به مساحت 189/2 
ــاحت 189/46 مترمربع و پالك  مترمربع و پالك 15190/43986 واقع در طبقه دوم به مس
15190/43985 واقع در طبقه اول به مساحت 189/73 مترمربع و پالك 15190/43984 
ــاحت 75/82 مترمربع و كليه واحدها داراى پاركينگ  واقع در زيرزمين منهاى شصت به مس
مسقف و انبارى در بام بوده و به جز منهاى شصت كه دو خوابه است بقيه واحدها سه خوابه كه 
يكى از خوابها، اتاق خواب مستر مى باشد داراى مشخصات ساختمانى: اسكلت بتنى و سقف 
ــنگ تراورتن و كرافت استون كف پاركينگ  ــازى آجر و س تيرچه و بلوك و مصالح رويه: نماس
سنگ 40*40 ديواره پاركينگ از جنس سنگ و داخل واحدها: كف سراميك، آشپزخانه اپن 
ــه خوابه ها) با كابينت ام.دى.اف و كاشى و سراميك ديواره  ــپزخانه دوم براى س (همراه با آش
ها سفيدكارى و نقاشى و پنجره ها آلومينيوم دو جداره و شيشه خور كناف كارى و نقاشى در 
سقف ها دربهاى چوبى توالت و حمام مجزا با كاشى و سراميك، تراس در ضلع جنوب و داراى 
انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و سيستم گرمايش پكيچ و رادياتور سيستم سرمايش كولر 
آبى داراى آسانسور و قدمت ساخت 3 ساله مى باشد كه طبق سند رهنى شماره 3793 و متمم 
ــن بانك ملى ايران  ــماره 3794 مورخ 1389/8/9 تنظيمى دفترخانه 228 اصفهان در ره ش
شعبه اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانك پالك مورد نظر تا تاريخ 95/7/1 بيمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 94/10/19 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خيابان 
ــرقى – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. مزايده از مبلغ  هشت بهشت ش
پايه منهاى شصت به مبلغ 2/426/000/000 ريال طبقه اول به مبلغ 6/261/000/000 ريال 
طبقه دوم به مبلغ 6/441/000/000 ريال طبقه سوم به مبلغ 6/622/000/000 ريال و طبقه 
چهارم به مبلغ 6/612/000/000 ريال جمعا به مبلغ 28/362/000/000 ريال شروع و به هر 
كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه 
مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
ــد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه  اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باش
پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد مى گردد ضمناً اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 
94/09/14 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. 
توضيحاً جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى فيش مخصوص اداره 
اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزايده بايد 
كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالك سپرده نمايد.م الف:22404 اسدى - اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

كشتن شوهر براى نجات پسرعمو

ــهردارى تهران از آتش سوزى در يك  ــانى ش سخنگوى سازمان آتش نش
مجتمع مسكونى 24 واحدى خبر داد و گفت: در اين حادثه يك زن و مرد 

دچار سوختگى و شده و 20 نفر از ساكنان اين مجتمع نيز نجات يافتند.
سيد جالل ملكى درباره جزئيات امداد رسانى به مصدومان اين حادثه، افزود: 
روز گذشته خبر حادثه آتش سوزى در مجتمع مسكونى صالحين در خيابان 
دولت آباد به سامانه 125 اعالم و ماموران 2 ايستگاه به همراه نردبان، تشك 
ــدند.وى با بيان اينكه  نجات و خودروهاى تنفسى به محل حادثه اعزام ش
ــكونى24 واحدى بود، گفت: آتش در يك  محل حادثه يك ساختمان مس
واحد 80 مترى در طبقه سوم اين مجتمع كامال شعله ور شده و دود زيادى 
طبقات را فرا گرفته بود.ملكى ادامه داد: زن و مرد جوان كه دچار سوختگى 
و مصدوميت شده بودند توسط آتش نشانان تحويل عوامل اورژانس شدند و 
آتش نشانان براى خاموش كردن آتش و نجات ساكنان اين مجتمع عمليات 
ــازمان آتش نشانى شهردارى تهران گفت:  خود را آغازكردند.سخنگوى س
ــاعات اوليه آتش را خاموش كرده و گروه ديگر از  آتش نشانان در همان س
ــى 20 نفر از ساكنان مجتمع كه  آتش نشانان به همراه دستگاه هاى تنفس
دچار دودگرفتگى شده بودند را به محل امن منتقل كردند. وى افزود: علت 

وقوع اين حادثه در دست بررسى كارشناسان آتش نشانى است.

نجات 20 شهروند تهرانى از ميان شعله ها؛
مجتمع مسكونى در آتش سوخت



 امام على عليه السالم :
در كارهاى خود با افراد خداترس مشورت كن، تا راه 

درست را بيابى.
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ــكر قهوه اى 150 گرم،تخم مرغ 3  مواد الزم براى تهيه كيك:كره 150 گرم،ش
عدد،آرد 150 گرم،زنجبيل 1 قاشق چاى خورى،پودر دارچين نصف قاشق چاى 

خورى،شير 1 قاشق غذاخورى
مواد الزم براى تهيه كرم كاپ كيك،كره 200 گرم،شكر قهوه اى 50 گرم،شير 3 

قاشق غذاخورى،خاك قند 200 گرم،پودر دارچين
ــانتى گراد تنظيم نماييد.كره و شكر  روش تهيه:دماى فر را روى 180 درجه س
ــفنجى در بيايند.آرد و  را كامًال با هم تركيب نماييد تا پف كنند و به صورت اس
دارچين را با هم الك كنيد. به تدريج تخم مرغ ها و آرد و دارچين و زنجبيل را به 
تركيب كره اضافه نماييد و بعد از هر بار اضافه كردن، مدتى مواد را هم بزنيد.در 
آخر شير را بيفزاييد و دوباره تركيب را هم بزنيد.12 قالب كاپ كيك تهيه كنيد 
و كاغذهاى شيرينى را داخل آن ها قرار دهيد و خمير آماده شده را داخل آنها 
بريزيد.كيك ها مى بايست به مدت 15 الى 20 دقيقه داخل فر بپزند تا طاليى 
رنگ شوند.زمانى كار پخت كاپ كيك ها به پايان مى رسد كه اگر با انگشتتان به 
آرامى سطح كيك ها را فشار دهيد، دوباره به حالت اول باز گردند. كيك ها را از 
فر خارج كنيد و در مكان مناسبى قرار دهيد تا سرد شوند.روش تهيه كرم كاپ 
كيك: زمانى كه كاپ كيك ها در حال پخت هستند، 50 گرم كره و شكر قهوه 
اى را داخل ماهيتابه بريزيد و روى حرارت كم قرار دهيد تا ذوب شوند.سه قاشق 
غذاخورى شير را نيز با آن ها مخلوط كنيد و آن قدر به هم بزنيد تا به صورت يك 
سس براق در بيايد. مخلوط را جايى قرار دهيد تا در حرارت اتاق سرد شود.در 
ظرف ديگرى، باقيمانده كره را به هم بزنيد تا صاف شود. سپس خاك قند را روى 
آن الك كنيد و مرتب به هم بزنيد.تركيب كره و شكر قهوه اى را به آن اضافه كنيد 
و كامًال به هم بزنيد تا يكدست شوند. اگر كرم خيلى سفت شده، مى توانيد مقدار 

كمى شير به آن اضافه كنيد. كرم آماده شده را روى كيك ها بماليد. 

زمان هاى مرده يعنى زمان هاى بى كنشى؛ يعنى همان وقت هايى كه مدام منتظريم 
تمام شوند تا بتوانيم خيلى جدى به زندگى روزمره خودمان ادامه بدهيم. با كالفگى 
و بى حوصلگى به زمين و زمان نگاه مى كنيم و منتظريم به مقصد برسيم. مدام توى 
دل مان مى گوييم: نچ دير شد! مرتب دلشوره مى گيريم كه كلى كار سرمان ريخته 
اما اين ترافيك لعنتى تمام نمى شود يا قرار نيست با اتوبوس سوارى به مقصد برسيم.
انگار تا به حال كسى به ما ياد نداده است كه همين لحظه ها و ساعت ها و دقيقه هايى
ــان ــيم، خودش ــوند تا ما به كارمان برس  كه آرزو مى كنيم زودتر بگذرند و تمام ش
 فرصت هايى استثنايى هستند اما همه آدم ها بلد نيستند اين فرصت ها را ببينند. 

درست مثل آن شخصى كه مى گفت رفته است جنگل را ببيند اما درختان مانع ديد 
او شده اند!حاال مى خواهيم به شما نشان بدهيم كه در 20 دقيقه غير از آب پز كردن 
يك تخم مرغ و درست كردن يك بادبادك و باد كردن 10 عدد بادكنك و پاك كردن 

نيم كيلو سبزى خوردن، كارهاى مهم ديگرى هم مى توان انجام داد!
قابل توجه معتادان محترم

اگر توى اتوبوس يا هر وسيله نقليه ديگرى گير كرده ايد و تا رسيدن به مقصد مورد 
نظرتان اقال 20 دقيقه زمان داريد، مى توانيد در اين مدت غير از فرو كردن هدفون 
توى گوش و شنيدن موسيقى هاى تكرارى، كارهاى ديگرى هم انجام بدهيد. البته 
شانس با شما يار خواهد بود اگر اينترنت همراه داشته باشيد. در اين صورت است كه 

واقعا مى توانيد اسم خودتان را در ليست مرفهين بى درد ثبت كنيد.
پاكسازى

احتماال شما هم در صندوق ورودى ايميل يا جى ميل تان هزار و يك نامه نخوانده 
داريد كه در ليست انتظار به سر مى برند تا بخت شان باز شود. ممكن است شما هم 
ــتيد تا كال ايميل تان را  ــيارى از مردم منتظر يك فرصت خوب و تپل هس مثل بس

پاكسازى كنيد.
باور كنيد آن فرصتى كه هميشه منتظرش هستيد، هيچ وقت به سراغ تان نخواهد 
آمد. اگر غير از اين بود، االن اوضاع ايميل شما آنقدر خراب نبود كه حتى خودتان هم 
جرأت نكنيد آن را باز و بررسى كنيد. پس يك برنامه بلندمدت براى سر و سامان دادن 
به پيام هاى ايميل تان داشته باشيد كه در همين وقت هاى مرده آن را انجام بدهيد.
به پيام هايى كه نياز به جواب دارند، پاسخ بدهيد. اسم ها را شناسايى كنيد و پيام هاى 
غيرقابل استفاده را پاك كنيد. ايده دسته بندى موضوعى و محتوايى ايميل ها هم 
مى تواند به شما كمك كند. منظم كردن هر چيزى كه به زندگى شما مربوط است، 

مى تواند ذهن شما را از آشفتگى دور و به آرامش نزديك و نزديك تر كند.
صفر كردن نوتيف ها

اصال الزم نيست ما اين همه زحمت بكشيم و براى تان بنويسيم كه به سراغ تلگرام 
ــبكه هاى ارتباطى روى موبايل تان برويد و آنها را صفر كنيد چون به احتمال  يا ش
خيلى زياد خودتان بعد از سوار شدن به اتوبوس يا تاكسى، اولين كارى كه مى كنيد، 
در آوردن موبايل و باز كردن اين نرم افزارهاى ارتباطى است اما  مى خواهيم اين بار 

يك پيشنهاد ديگر بدهيم.
ــروه هاى تلگرام را  ــط تند تند صفحه هاى كانال ها و گ اين دفعه به جاى اينكه فق
بدون خواندن دقيق محتواى آن اسكرول كنيد، كمى روى اسم گروه ها مكث كنيد. 
ــتفاده اى از آنها  ــتيد و چه اس با خودتان درباره اينكه چرا در اين گروه ها عضو هس
مى بريد، فكر كنيد. درباره اينكه از بين عددهاى باالى سه رقم نوتيفيكيشن هاى 

ــت باشيد.  ــما مى خورد با خودتان روراس گروه ها چند عدد از آن پيام ها به درد ش
درباره وقتى كه براى خواندن و فعاليت در آنها صرف مى كنيد، حساب و كتاب كنيد.

گروه هايى را كه فعاليت هاى موازى دارند، شناسايى كنيد. خالصه اينكه مى توانيد 
در 20 دقيقه با يك حساب سرانگشتى و نگه داشتن چند ثانيه اى انگشت تان روى 

اسم گروه ها، بار خودتان را هم سبك تر كنيد.
به بازار برويد

در بين نرم افزارهاى جديدى كه هر روز به كلكسيون آپ ها اضافه مى شوند، چرخى 
ــما مى خورند و به كارتان مى آيند،  ــتر به درد ش بزنيد و آنهايى را كه احتماال بيش
بررسى كنيد. آنها را دانلود كرده و ميزان كارآيى شان را براى خودتان محك بزنيد 
اما اين كار را فقط به همين زمان مرده اختصاص بدهيد تا رفت و آمدتان به دنياى 
اپليكيشن ها دست خودتان باشد و در اين دنيا غرق نشويد. با كنترل زمان براى برنامه 
بررسى آپ هاى تازه و جديد، عالوه بر اينكه به زمان مرده خود جان  مى دهيد، باعث 

نجات بقيه زمان هاى مفيد روزانه مى شويد.
گوگل گردى كنيد

شما در هر موقعيتى كه باشيد، احتماال ذهن تان درگير موضوع مهمى است كه چيز 
زيادى از آن نمى دانيد؛ مثال اگر دانشجو باشيد و چند هفته از زمان شما براى انتخاب 
ــما هنوز هيچ كارى براى انجام تحقيق انجام  موضوع تحقيق تان گذشته باشد و ش
نداده باشيد، همين 20 دقيقه بهترين فرصت براى انجام مقدمات اين كار است.درباره 
ــرچ كنيد. هر چند كه با زير و رو كردن  موضوع تحقيق يا درس يا كنفرانس تان س

گوگل و باقى موتورهاى جستجو ممكن است به نتايج معتبر و مستندى نرسيد اما 
ــيه هاى مربوط به موضوع تان را پيدا مى كنيد و ذهن تان با پايه و اساس  اقال حاش
موضوع آشنا مى شود.اگر از آن دسته افرادى هستيد كه دوست دارند به خانه برسند 
و با آرامش و در لباس هاى گشاد خانگى روى تخت ولو شوند و بعد براى كارهاى شان 
دست به سرچ شوند، لطفا اين اخالق را ترك كنيد. از اين زمان هاى مرده براى انجام 
مقدمات تحقيق ها و پژوهش هاى تان استفاده كنيد. به ما گوش كنيد، ضررى ندارد!

ببينيد دنيا دست كيست؟
بهتر است نسبت به راست و دروغ بودن اين همه پيامى كه از شبكه هاى موبايلى و 
مجازى به دست تان مى رسد، حساس باشيد. قطعا پذيرفتن بى چون و چراى همه 
آن پيام ها حتى اگر منبعى در آنها ذكر شده باشد، ساده لوحى است. زحمت بكشيد 
ــت تان رسيده،  و با موبايل تان درباره پيام ها و عكس هايى كه در طول روز به دس

جستجو كنيد.
ــيد، گروه هاى پخش كننده آن   اگر به نتايج جالبى رسيديد كه حتما هم مى رس
محتوا را هم در جريان بگذاريد.در اين صورت هم ماجرا را براى خودتان حل مى كنيد 
و هم عده اى چشم و گوش بسته را از جهل و بى خبرى نجات مى دهيد. 20 دقيقه 
ــدن از  ــى براى زير و رو كردن خبرگزارى هاى مختلف و مطلع ش در روز زمان خوب

اخبار روزانه است.
گذر از لحظه هاى سخت بدون آنتن

باالخره شما هم ممكن است در شرايطى قرار بگيريد كه به هر دليلى روى موبايل تان 

اينترنت نداشته باشيد. از آنجا كه از وقتى چشم باز كرده ايد با اينترنت سالم و عليك 
كرده ايد و با آن بزرگ شده ايد، احتماال نمى دانيد بدون همراهى اين عزيز نازنين 
چطور بايد اوضاع را سر و سامان بدهيد اما 20 دقيقه هاى سرنوشت ساز مهم تر از آن 

هستند كه شما به خودتان اجازه بدهيد به راحتى از كنارشان بگذريد.
گوش كردنى ها را به صف كنيد

بهتر است سر فرصت براى خودتان يك آرشيو از همه فايل هايى كه دوست داريد 
گوش بدهيد، بسازيد. فايل هاى صوتى مثل آموزش زبان، حفظ قرآن، كتاب هاى 
ــت و در نهايت آرامش به  ــخنرانى ها و ... آن وقت مى توانيد با خيال راح صوتى، س
شيشه پنجره اتوبوس خيره شويد و به بيرون و هواى پاييزى نگاه كنيد و به فايل هاى 
ــپاريد اما بهتر است فايل هايى را انتخاب كنيد كه  صوتى مورد عالقه تان گوش بس
گره اى از مشكالت زندگى شما باز و كارهاى عقب مانده روى زمين پهن شده شما 

را كمى جمع كنند.
نوت بردارى كنيد

اگر روى موبايل تان يك نرم افزار يادداشت كردن سريع داشته باشيد، كارتان خيلى 
راحت مى شود. شما براى اينكه فرداى بهترى داشته باشيد بايد روزى چند دقيقه 
وقت بگذاريد و براى روز بعد اقال يك برنامه كلى تنظيم كنيد. پس چه زمانى بهتر از 

اين 20 دقيقه مرده توى اتوبوس و تاكسى؟
اين وقت هاى مرده را با برنامه ريزى كلى و جزئى براى روز بعد، زنده كنيد. براى مثال 

توى برگه يادداشت ديجيتالى بنويسيد:
- تماس با فالنى و فالنى بابت تنظيم زمان جلسه درباره آن كار مشترك.

- به استاد ايميل بزنم.
- كشوى آخر كمدم رو مرتب كنم.

- لباس بشويم.
صداهاى خوب را بشنويد

با خودتان فكر كنيد كه چند وقت است صداى مادربزرگ يا دايى و خاله عزيزتان را 
نشنيده ايد؟ از دختر عمه و پسر دايى تان چند وقت است كه بى خبريد؟ درست است 
كه به بركت گروه هاى مجازى فاميلى پيام هاى فورواردى و عكس هاى پروفايل آنها 
را مى بينيد اما خود واقعى و حضورشان را چه مدت است، حس نكرده ايد؟ حتما و 
بدون شك اولين و محكم ترين بهانه شما براى اتفاق، وقت نداشتن است. حاال كه 
اقال روزى 20 دقيقه وقت مرده استفاده نشده داريد، بفرماييد اين شما و اين ميدان!

روى زمين مانده ها را بلند كنيد
اگر پروژه يا طرح يا ايده اى در ذهن تان داريد كه مدت هاست آن گوشه هاى مغزتان 
در حال خاك خوردن است و شما هرگز وقت بيرون كشيدن و ميدان دادن به اين 
ايده را نداريد، يك يا على بگوييد و از همين صندلى اتوبوس شروع كنيد؛ بله دقيقا 

از همين جا.
حتما الزم نيست براى شروع كارهاى بزرگ، كت و شلوار و لباس رسمى بپوشيد و 
خيلى شيك و مجلسى پشت يك ميز بنشينيد و فنجان قهوه در دست، شروع كنيد. 
مى توانيد در موبايل تان يك فايل درست كنيد و همه حاشيه ها و جزييات طرح و 
ايده ذهنى تان را آنجا پياده كنيد. تصور كنيد كه وقتى هر روز اين كار را انجام بدهيد، 
ــت يكى دو ماه چه فايل كاملى از باران فكرى خودتان درباره ايده مورد  بعد از گذش

نظر، توى دست تان داريد؟

ــور مى  كنيم كه از هر  ــى از درون تونلى عب ــت وقت چه زيبا و دل انگيز اس
ــاهده  ــواع ماهى هاى رنگارنگش مش ــران اقيانوس را با ان طرف آبى بيك
ــكا جديدترين و  ــع در آتالنتاى امري ــوم جورجيا واق مى  نماييم. آكواري

ــى از زيبايى و تنوع  ــا را وارد جهان ــت كه م بزرگ ترين آكواريوم دنياس
ــگفت انگيز و لطيف كه كامال با دنياى خشن و خاكى  مى  كند. دنيايى ش
ــاب را در دل  ــى از هيجان ن ــت. آكواريوم جورجيا امواج ما در تضاد اس
ــوس نيلگون كه  ــر از اقيان ــد. صحنه هايى نفس گي ــاد مى  كن مردم ايج
شگفتى  هر بيننده اى را برمى انگيزد و قدرت پروردگار را به رخ بندگانش 

مى   كشد. 
آكواريوم جورجيا از جاذبه هاى توريستى شهر آتالنتا به حساب مى آيد. 
اين آكواريوم به همراه 30 ميليون ليتر آب تازه دريا در رده ى بزرگ ترين 
آكواريوم جهان قرار گرفته و در مركز شهر آتالنتا قرار دارد. اين آكواريوم 
ــاالنه بالغ بر 250 ميليون دالر به دليل دنياى شگفت  عظيم با درآمد س
انگيز جانوران آبزى به يكى از معروف ترين مراكز جهان تبديل شده است.

ــى و جانوران ديگر  ــت هزار ماه آكواريوم جورجيا بين صد تا صد و بيس
دريايى را در خود جاى داده است كه از پانصد گونه متنوع تشكيل شده اند. 
ــده اند.  ــورهايى همچون تايوان به آمريكا منتقل ش اين ماهى ها از كش
كوسه هاى آن كه از ابتداى افتتاح در آكواريوم بودند نخستين بار است كه 
در يك آكواريوم خارج از آسيا نگهدارى مى  شوند. اين كوسه ها در فضايى 
ــتقيم  به گنجايش 5/23 ميليون ليتر آب قرار دارند و در معرض ديد مس
بازديد كنندگان مى  باشند. دو نهنگ نر آن به نام هاى (نيكو) و (گاسپر) از 
ــيتى و نهنگ هاى ماده از آكواريوم نيويورك به  پارك تفريحى مكزيكوس

آنجا آورده شده اند.
جانوران زيباى دريايى و اقيانوسى اين آكواريوم در پنج گالرى مختلف به 
نمايش درمى  آيند كه هر گالرى مختص يك نوع محيط زيست مى  باشد. 
ــتوايى، گالرى آب سرد، گالرى رودخانه اى و  گالرى اقيانوسى، گالرى اس

گالرى جورجيا. كودكان، عالقه مندان درجه اول دنياى زير آب هستند.

قصه هاى جرمى ماهيگير نوشته «بئاتريكس پاتر» با ترجمه 
«عليرضا اسماعيل پور»است كه نشر «ماهى» آن را چاپ كرده است.

ــال 1866 در انگليس است. وى در  بئاتريكس پاتر متولد 28 جوالى س
خانواده اى روستايى متولد شد و تنها يك برادر داشت. والدين او سرشتى 

هنرجو داشتند و به طبيعت و دشت و صحرا عالقه مند بودند.
ــتن براى  ــروع به تصويرگرى و نوش ــنده ش ــال 1901 اين نويس در س
ــتين اثر او در همين سال با عنوان «پيتر خرگوشه»  كودكان كرد. نخس
ــط فردريك وارن به صورت رنگى  ــال بعد نيز توس منتشر شد و يك س
ــتقبال مخاطبان روبه رو شد. وى  تصويرگرى شد. اين كتاب پاتر با اس
ــر ــن زمينه ادامه داد و كتاب هاى متعددى منتش فعاليت خود را در اي

 كرد.
ــنده تاكنون به زبان هاى مختلف ترجمه شده و در  كتاب هاى اين نويس
تمامى كشورها نيز فروش نسبتا خوبى داشته است. داستان هاى او در 

ساخت فيلم ها، برخى آهنگ ها و انيميشن ها به كار گرفته شده اند. 
قصه هاى جرمى ماهيگير يكى ديگراز قصه هاى اين نويسنده است كه 

در بخشى از اين اثر مى خوانيم:
«روزى آقاى «جرمى» ماهيگير تصميم گرفت بعد از يافتن كمى كرم، 
به ماهيگيرى برود تا براى شام ماهى كپور پخته و دوستانش را نيز دعوت 
ــته باشد.  كند. او به جايى رفت كه فكر مى كرد ماهى كپور زيادى داش
وسايل ماهيگيرى را آماده كرد و نشست، اما بعد از گذشت ساعتى خسته 
شد و شروع به خوردن غذا كرد كه ناگهان يك سوسك آبى خيلى بزرگ 
ــگون گرفت. بعد از آن يك موجود ديگر زير آب او را  نوك پايش را نيش
اذيت كرد، براى همين تغيير مكان داد. اما آنجا بدترين اتفافات ممكن 

براى او رخ داد و يك ماهى قزل آالى بزرگ او را قورت داد.»

ــوع مى پيوندد، ادامه  ــاى جرمى به وق ــس از اين براى آق اتفاقاتى كه پ
داستان را شكل مى دهد»

 نشر ماهى اثر حاضر را در 60 صفحه روانه بازار نشر كرده است.

كاپ كيك زنجبيلى

بزرگتـرين آكواريـوم جـهان در 
آتـالنتاى آمريـكا!

قصه هاى جرمى ماهيگير

خانه دارى

در زمان خرد كردن پياز ،تمام آنزيم هاى آن با هم مخلوط شده و گازى با تركيب 
گوگرد از خود متصاعد مى كند كه در برخورد با اشك هاى شما، به اسيد سولفوريك 

تبديل شده و چشم را مى سوزاند.
شما چگونه پياز خرد مى كنيد؟ جوابش ساده و عمومى بوده و راههاى مختلفى 
وجود دارد.در اين مطلب براى مقابله با اين فرآيند، روش هاى مختلفى را آزمايش 

و پيشنهاد كرده ايم:
1- استفاده از خرد كن برقى

اين روش باعث مى شود كه افراد با پياز تماس مستقيم نداشته و گازهاى متصاعد 
شده مستقيم با چشم برخورد نداشته باشد.

2- استفاده از عينك مخصوص
ــما  ــد ش ــتفاده از اين عينك 20 دالرى كه كمى هم گران به نظر مى رس در اس

تاحدودى آدم بى دست و پايى به نظر خواهيد آمد.
3- روشن كردن شمع

در اين روش، شمع، گازهاى متصاعد شده پياز را از بين مى برد.
4- منجمد كردن پياز

در اين روش كه كامل و موثر اما سخت به نظر مى رسد ممكن است انگشتان شما 
ــپزى تان به تعويق بيفتد. پس بهتر است تا زمان آب  از سرما بى حس شده و اش

شدن يخ پياز صبر كنيد.
5- چيدن ريشه انتهايى

داشتن چاقويى تيز و مهارت باال براى چيدن ريشه، در اين روش بسيار حائز اهميت 
است در غير اين صورت آسيبى بيش از اشك ريختن به خود وارد خواهيد كرد.

اگر مى خواهيد موقع خرد كردن پياز 
اشك نريزيد !!!

زمان هاى مرده را
 زنده كنيد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10-سلامت
	11
	12
	13
	14
	15
	16 

