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دولت اوباما با س��رعت هر چه تمام ت��ر به دنبال رفع 
تحریم های ایران اس��ت و به نظر می رسد که اوباما 
آماده است در همین ماه تحریم های ایران را بردارد...

اجاره نشینی برای هرکس خوش نشینی باش��د برای 
دانش آموزان نیس��ت. ملک اجاره ای برای هرکسی 

دولت سرا باشد برای مدارس نیست...

  اعض��ای تی��م فوتبال امی��د ای��ران در مس��ابقات
 دوحه قطر، دو پاداش جداگانه دریافت خواهند کرد.

رییس فدراسیون فوتبال در این باره...

سرعت شدید دولت اوباما 
برای رفع تحریم های ایران

مدارس اجاره ای؛
 گره ای که با پول باز می شود

پاداش دوگانه کفاشیان 
برای تیم امید

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

 اصفهـان میزبان  جشنواره 
موسیقی  فجرمی شود؟

شهردار اصفهان 
در حاشیه دهمین هفته از طرح »هر هفته، چند افتتاح«؛ 

پویایی و نشاط در شهرمدیون
 خون شهداست

12

جانشین فرمانده س��پاه صاحب الزمان )عج( گفت: باید 
مواظب خودمان باشیم که تفکرات دش��من در ما نفوذ 
نکند و اصحاب رسانه در این راستا می توانند نقش مهمی 
در مقابل نفوذ دشمن داشته باشند. سردار مجتبی فدا در 
آئین بزرگداشت روز بسیج اظهار داشت: ما باید در چهار 
زمینه نقد، نظارت، اطالع رس��انی و تبادل افکار فعالیت 
داشته باشیم؛ باید خود را محک بزنیم که چه میزان در 
راستای این افکار فعالیت داشته ایم و در جبهه فرهنگی 
اسالم چه میزان فعال هس��تیم. وی با اشاره به انتخابات 
پیش رو افزود: نقاط اشتراک میان مردم ما بسیار است، 

اما متاسفانه برخی ها به اختالفات جزیی...
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 ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی گفت:حمله به
 سفارت عربستان کار اش��تباهی بود بنابراین وزارت 
کشور باید با کسانی که تقصیر داشتند برخورد کند. 

علی الریحانی در آغاز جلسه علنی مجلس ...

تحلیل گ��ران ارزی می گویند که با وج��ود افزایش 
شدید قیمت ارز در بازار، دولت و بانک مرکزی سکوت 
اختیار کرده و بازار را به حال خ��ود رها کرده اند و به 

نظاره گران ارزی تبدیل شده اند...

حمله به سفارت عربستان 
کار اشتباهی بود

بانک  مرکـزی 
بازار ارز را رهـا کـرد

ایفا کردن نقش رسانه های 
اصفهان در مقابله  با نفوذ دشمن
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رييس مجلس شوراى اسالمى گفت:حمله به سفارت عربستان 
ــانى كه  ــور بايد با كس ــتباهى بود بنابراين وزارت كش كار اش

تقصير داشتند برخورد كند.
ــه علنى مجلس با اشاره به اينكه  على الريحانى در آغاز جلس
ــتان را بررسى  ــفارت عربس «مجلس نيز موضوع حمله به س
ــت: اقدامات مقامات  ــد داد»؛ گف و مورد پيگيرى قرار خواه
ــه هاى ديگرى دارد، دولت سعودى كه نماينده  سعودى ريش
سرزمين وحى است از خود چهره كشورى ماجراجو را نشان 

مى دهد.
ــكا گفت: در  ــره آمري ــاى اخير كنگ ــاد از طرح ه ــا انتق وي ب
ــكا و طرح هاى  ــى نمايندگان آمري ــات اخير برخ مورد اقدام
ــه طرحى كه مطرح  ــده آنها بايد گفت هر س سرهم بندى ش
ــه قصد آنها  ــر آن نمى توان نهاد ك ــز ايذا ب كرده اند، نامى ج
تخريب پرونده حل و فصل اتمى است كه ايران و 1+5 به ثمر 
رسانده اند. اگر حكومت آمريكا از يكپارچگى در تصميم گيرى 
برخوردار نيست، هزينه آن را ساير ملت ها نبايد بدهند. اقدامى 
كه چندى پيش در مورد رواديد در خالل بودجه آمريكا انجام 
گرفت،قطعا مخالف روح برجام بود و اگر آن را اصالح نكنند، 
از طرف ايران مقابله به مثل خواهد شد و در اين زمينه تدبير 

شده است.
وى تصريح كرد: در مورد اين چند طرح نيز اگر دولت آمريكا 
ــود، نمايندگان ملت در مجلس طرح هاى مقابل آن  مانع نش
ــپاه  ــد آورد. چه معنايى دارد در مورد س را به اجرا در خواهن
پاسداران و سپاه قدس كه چشم و چراغ ملت ايران در امنيت 
كشور هستند با گستاخى، طرح هاى ناشيانه مطرح مى كنند. 
اگر نيروى قدس در مقابل تروريست ها حضور نداشت كه شما 

ده ها حادثه شبيه پاريس را مشاهده كرده بوديد.
ــتحق تحقير جيره بگيران  وى گفت: سپاه و نيروى قدس مس
ــيا يك نهاد  ــنا نيستند، بلكه س ــت در كنگره و س صهيونيس
تروريستى است كه در ماجراى افغانستان و عراق به كرات با 

تروريست ها زد و بند داشته است.

اهم سخنان وي از اين قرار است:
ــتان سعودى با اعدام روحانى  در هفته اخير دولت عربس
برجسته شيخ نمر و عده اى ديگر، وجدان عمومى امت اسالمى 
ــانى با اعدام  را آزرده كرد و با مخلوط كردن اين اقدام غيرانس
عده اى تروريست تالش كرد ماجرا را سرهم بندى كند كه البته 
ــد و صحنه بين المللى نيز به اين اقدام وحشتناك واكنش  نش
نشان داد. به دنبال اين حادثه به بهانه حمله به سفارت عربستان 
در تهران اين كشور رابطه سياسى و اقتصادى خود را با تهران 
قطع كرد و با فشار به تعدادى از كشورها آنها را تحريك به قطع 

رابطه و يا كاهش رابطه با ايران كرد.
ــتان از طرف ديگر با اقدامى ماجراجويانه در يمن  عربس
ــه نظامى كرد تا  ــفارت ايران حمل ــرر به اطراف س به طور مك
آسيب هايى به سفارت وارد شود كه همگى اين اقدامات نشانگر 
رفتار سياسى سبك و از سر دشمنى با ملت ايران است. البته 

در گذشته شاهد عداوت اين دولت با ملت ايران بوديم.
در موضوع جنگ تحميلى، سال ها پس از جنگ يكى از 
ــتباه در منطقه انجام  ــعودى گفته بود ما دو اش مسووالن س
داديم؛ يكى اينكه در جنگ صدام عليه ايران 40 ميليارد دالر 

به صدام كمك كرديم و ديگر اشتباه مان كمك به طالبان بود.
مكررا عربستان سعودى آمريكايى ها را عليه ايران تحريك 
ــان آمريكايى در  ــى از صاحب منصب مى كرد به طورى كه يك
خاطراتش نوشته است در مالقات با مسووالن ارشد سعودى، 
آنها نظير مسووالن رژيم اسرائيل ما را تحريك مى كردند كه با 
ــته او،  ــب نوش ــرى نظامى ايجاد كنيم كه برحس ايران درگي
ــا هزينه ما  ــود را مى خواهيد ب ــرده رقابت هاى خ اعتراض ك

(آمريكايى ها) پيش ببريد.
در جنگ 33روزه كه قلوب همه ملت هاى مسلمان كنار 
مقاومت لبنان و حزب اهللا قهرمان مى تپيد، سعودى ها بر حسب 
اطالعات به دست آمده كمك اطالعاتى به رژيم صهيونيستى 

مى كردند، البته ده ها مورد نظير اين وقايع وجود دارد.
رژيم آل سعود در كاهش عرضه نفتى اين هدف را دنبال 
مى كرد كه ملت ايران در توافق هسته اى بهره اقتصادى نبرد، 
ــعودى ها بايد اين معنا را درك كرده باشند كه ملت ايران  س
ملتى توانمند، هوشمند و بافرهنگ است و در شرايط سخت تر 
اهداف انقالب را به پيش برده است و اين گونه اقدامات موذيانه 

هيچ گاه سد راه ملت نخواهد بود.
 اگر اين اراده ها و منافع مادى را صرف نجات مردم مظلوم 
ــطين مى كرديد براى تان آبرومندى ايجاد مى كرد يا اين  فلس
ــته ايد براى تان آبرو درست كرده  روش هايى كه تا امروز داش

است؟ 
همه جريان هاى سياسى و رسانه ها بايد به آن توجه خاص 
ــس آتى را در  ــند. مقام معظم رهبري نماد مجل ــته باش داش
شجاعت، استقالل و آزاد بودن آن تعريف كردند كه در شرايط 
فعلى كشور كليد رستگارى ملى خواهد بود. اين ويژگى ها هم 
ــفته  كارآمدى مجلس را تضمين مى كند و هم در فضاى آش
ــواى ديگر براى  ــراى ريل گذارى ق ــى و منطقه اى ب بين الملل
ــالمى آتى پراهميت است كه اميدواريم با  مجلس شوراى اس
ــور و داراى نتايج  ــاهد انتخاباتى پرش رهنمودهاى ايشان ش

درخشان باشيم.
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 جابرى انصارى گفت: دير يا زود عربستان بايد تحوالت اطراف خود را درك كند 
چون در اين بازى برنده نخواهد شد. بستن سفارتخانه نه فضيلت است نه سودمند.
ــه و اقدامات اخير  ــن تحوالت منطق ــين جابرى انصارى در خصوص آخري حس
عربستان افزود: اگر يك نگاه سريع بيندازيم عربستان سعودى در شرايطى خود را 
تعريف مى كند كه ايجاد بحران و تنش به نحوى در سياست خارجى و موجوديت 
اين كشور قرار گرفته است. وى گفت: در مقطعى هستيم كه عربستان از سياست 
محافظه كارى خارج شده و سياست پرخاشگرانه و تهاجمى را پيش گرفته است 

كه بايد در اليه هاى عميق به اين مسئله نگاه شود.
جابرى انصارى افزود: عربستان در منطقه در مقابل واكنش ها قرار گرفته از طرفى 
بعد از جنگ جهانى دوم دولت عربستان به عنوان نماد حفظ تحول عرب در منطقه 
ــت خارجى محافظه كاران را  تلقى مى شد و مبتنى بر اين عربستان يك سياس
ــال هاى اخير آنچنان تحوالت در منطقه سرعت مى گيرد  حفظ مى كرد، در س
كه عربستان امكان ادامه سياست قبلى  را براى خود متصور نبود و سياستى كه 

اتخاذ مى كند رويارويى همه جانبه با همه سياست هاى محيطى و جنگ است.

دولت اوباما با سرعت هر چه تمام تر به دنبال رفع تحريم هاى ايران است و به نظر مى 
رسد كه اوباما آماده است در همين ماه تحريم هاى ايران بردارد.

ــته اى در ــق بلند مدت هس ــاى تواف ــرى، آخرين قدم ه ــاى جان ك طبق گفته ه
ــى روز دقيق رفع  ــات آمريكاي ــر چند مقام ــود. ه ــته مى ش  روز هاى آينده برداش
ــتند كه به زودى اين  تحريم هاى ايران را اعالم نكرده اند ولى همگى بر اين نظر هس
ــد.   هرچند رفع تحريم هاى ايران مخالفان زيادى در  ــته خواهد ش تحريم ها برداش
ــت كه تحريم هاى ايران را لغو كند.  ــاختمان كنگره دارد، اما دولت اوباما مصر اس س
ــدن ايران  ــر اين باورند كه عملكرد آمريكا باعث قدرتمند تر ش منتقدان زيادى نيز ب

مى شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت:  قراردادهاى جديد نفتى براى 
كشور تبعات زيادى دارد. عليرضا زاكانى نماينده مردم تهران در مجلس شوراى 
اسالمى اظهار داشت: سال هاست كه كشور در آتش اشتباهات گذشته مى سوزد 
و مشكالت اقتصادى در كشور فوريت جدى و اساسى ماست و توجه به رفع آنها 

اولويتى است كه با فوريت بايد توسط مسووالن در دولت و مجلس حل شود.
وى ادامه داد: ساليق سياسى در كشور تا پاى صندوق هاى رأى رقابت مى كنند و 
پس از حضور در دولت و مجلس وظيفه دارند كه پيشرفت جامعه را دنبال كرده و 
نوكرى مردم را كنند. اتفاقاتى در كشور در حال رخ دادن است كه آينده تاريكى 
را فراروى كشور قرار مى دهد، بنابراين با عبرت از گذشته بايد به سوى پيشگيرى 
از ناكامى هاى تلخ حركت كنيم كه در آينده در قراردادهاى جديد نفتى ممكن 

است رخ دهد.

جنگ سفارتخانه ها منفعتى براى 
عربستان ندارد

سرعت شديد دولت اوباما براى رفع
تحريم هاى ايران

قراردادهاى جديد نفتى براى كشور تبعات 
زيادى دارد

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

ظريف در ديدار با دى ميستورا؛

اجازه نخواهيم دادعربستان تاثير منفى بر حل بحران سوريه بگذارد
دالرهاى نفتى، 

حاكمان سياسى را تحت تاثير خود قرار داده است

شنيده ها

ــم داد رويكردهاى  ــا اجازه نخواهي وزير امور خارجه گفت:م
تنش آفرين سعودى، تاثير منفى براى حل بحران سوريه بگذارد 
ــوريه و يمن و اروپا كه از طريق مهاجرت  و مشكالت مردم س

مردم مظلوم سوريه درآنجا فزونى يافته تشديد شود.
ــتفان دى ميستورا نماينده  محمد جواد ظريف در ديدار با اس
ــوريه با تشريح  ــازمان ملل متحد در امور س ويژه دبير كل س
آخرين تحوالت جمهورى اسالمى ايران و عربستان گفت:آنچه 
در صحنه تحوالت منطقه اى مى بينيم رويكرد تشنج آفرين 
عربستان است و عربستان سعودى با اقدامات تشديد آميز خود 
ــوريه است. وى افزود:  درصدد تاثيرگذارى منفى بر بحران س
ــالمى ايران در صنعا و  ــفارت جمهورى اس آنها با حمله به س
مجروح كردن كارمند سفارت رويكردهاى منفى خود را پنهان 
مى سازند در حالى كه جمهورى اسالمى ايران در قبال ضرورت 
حفاظت از سفارت خانه ها مسووالنه عمل مى كند. وزير امور 
خارجه كشورمان با تشريح مواضع جمهورى اسالمى ايران در 
قبال حل بحران سوريه اظهار داشت:جمهورى اسالمى ايران 
در قبال بحران ها همواره مسووالنه و سازنده عمل كرده است .

وى تصريح كرد:ما اجازه نخواهيم داد رويكردهاى تنش آفرين 
سعودى، تاثير منفى براى حل بحران سوريه بگذارد و مشكالت 
مردم سوريه و يمن و اروپا كه از طريق مهاجرت مردم مظلوم 

سوريه درآنجا فزونى يافته تشديد شود.

ــى از آخرين  ــل گزارش ــازمان مل ــژه دبير كل س نماينده وي
تالش هاى خود براى تحقق و اجراى نتايج نشست وين و تعيين 

ليست معارضين براى مذاكرات با دولت سوريه ارائه كرد.
دى ميستورا با تشريح مكانيزم ها و نتايج توافقات اوليه گفت: 
براى نيل به رسيدن ليست هاى واحد از بين گروه هاى مختلف 
ــى در  معارضين با توجه به تنوع طيف هاى اجتماعى و سياس
ــتان ها  ــى ، قومى ، مذهبى ، جامعه مدنى ، اس عرصه سياس
تالش هاى متعددى در دستور كار است  و نقش ايران را در حل 

بحران سوريه ما همواره سازنده ارزيابى مى كنيم.

 

ــتان به خاطر ناكامى هاى  ــالمى با بيان اينكه عربس دبيركل حزب موتلفه اس
خود در منطقه به دنبال ايجاد يك فتنه جديد است،گفت: آمريكا اخيرا لوداده  

كه براى ساخت بمب اتم به رياض مجوز دادند.
محمدنبى حبيبى دبيركل حزب موتلفه اسالمى با بيان اينكه مركز ثقل  تحريم هاى 
ــت: آمريكا با بهانه هاى  جديد تمركز روى قدرت دفاعى كشور است، اظهار داش
جديدى مثل حقوق بشر، فعاليت هاى موشكى ايران، تروريسم ، پول شويى، جبران 
خسارت قربانيان تروريسم، حمايت از حزب اهللا لبنان و… قصد دارند تا ساختار 
ــارت بر اجراى برجام بيان  رژيم تحريم ها را حفظ كنند. وى خطاب به هيات نظ
داشت: تحركاتى كه اين روزها دركنگره آمريكا براى وضع تحريم هاى جديد وجود 
دارد بايد رصد شود و متناسب با حركت هاى ايذايى آنها اقدام متقابل صورت گيرد.
دبيركل حزب موتلفه اسالمى تصريح كرد: ما هر روز شاهد سنگ اندازى جديد در 
مسير اجراى برجام هستيم. اين سنگ ها را با صبورى نمى توان جابه جا كرد بلكه 

نياز به اقدام انقالبى دارد.
حبيبى با اشاره به اظهارات جديد سخنگوى وزارت خارجه آمريكا مبنى بر اينكه 
ــد باز نمى دارد، گفت:  ــاى برجام ما را از اعمال تحريم هاى جدي هيچ يك از بند ه
ــاط دانش  از نظر آمريكا اجراى برجام يعنى انجام تعهدات ايران در برچيدن بس
هسته اى و باقى ماندن فشار تحريم آمريكا بر سر ملت ايران براى رسيدن به اهداف 

در حوزه هاى ديگر به ويژه حوزه هاى دفاعى است.
وى با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى در خصوص حق الناس در انتخابات گفت: 

ــت كه رفيق بازى و جناح بازى را  آنچه در تذكرات ايشان مربوط به ماست اين اس
در تنظيم ليست ها دخالت ندهيم و اصل رعايت شايسته ساالرى و پاسدارى روى 

ارزش ها باشد. ايشان رعايت اين اصل را حق الناس ناميدند.
ــوراى ائتالف  ــرفت كارها در ش ــاره به پيش ــالمى با اش دبيركل حزب موتلفه اس
اصولگرايان تاكيد كرد: خوشبختانه كار در يك فضاى صميمى پيش مى رود و ما 

اميدوارتر از گذشته ائتالف در حال پيشرفت هستيم.
حبيبى پذيرش نتيجه قانونى انتخابات را حق الناس ناميد و بيان داشت: اكنون كه 
هيات هاى نظارت مشغول بررسى صالحيت  داوطلبين است اميدوارم در رعايت 
حق الناس وسواس نشان دهند. اگر كسى فاقد صالحيت است بر اساس مصالح او 
را تاييد نكند و اگر هم صالحيت دارد حتما صالحيت او را احراز كند تا حق مردم
 در اين باره رعايت شود. ما معتقديم همه بايد تالش كنيم كه مجلس متمايل به 
آمريكا تشكيل نشود و اين خواست جز با انتخاب افراد متدين، مومن و پاى بند به 
انقالب اسالمى عملى نخواهد شد.وى تاكيد كرد: هر گونه تشكيك در مقدمات و نيز 
حين برگزارى و سپس اعالم نتايج از سوى افراد و گروه ها نوعى تبعيت از دشمنان 
ــت. آمريكا به انتخابات ايران نظر دارد و از طريق برجام سعى دارد آن را  ايران اس

سوزن بانى كند. بايد با بصيرت و هوشمندى به مقوله انتخابات نگاه كرد.
دبيركل حزب موتلفه اسالمى در مورد شهادت شيخ نمر و رفتار عربستان با ايران 
خاطر نشان كرد: آل سعود رفتار مشكوكى را پيش گرفته است. آنها سفارت ايران 
ــفارت ما در يمن  ــتى مورد تعرض قرار دادند. س در بيروت را با عمليات تروريس

ــن از جوانان ما را در  ــود بمباران كردند. ده ها ت را با هواپيما ها و جنگنده هاى خ
ــتند اما ما روابط ديپلماتيك خود را با عربستان  سوريه در حمايت از داعش كش
ــع صبر و انتظار پيش  ــا را در منا قتل عام كردند ما موض قطع نكرديم. آنها زوار م
ــتان در تهران تعرض كردند  گرفتيم. اما چند نفر آدم مشكوك به سفارت عربس
ــويق به  ــد نوچه هاى خود را هم تش ــع رابطه كردند و بع بالفاصله آنها اعالم قط
ــت.  ــده اس ــه از پيش تعيين ش ــت يك نقش قطع ارتباط كردند. اينها معلوم اس
ــال ايجاد يك فتنه جديد ــتان به خاطر ناكامى هاى خود در منطقه به دنب عربس

 است.
حبيبى افزود: آمريكا اخيرا لو داده  كه براى ساخت بمب اتم به رياض مجوز دادند. 
عربستان ركورد دار جرم و جنايت در سال 2015 است، دولتى كه اكنون در رياض 
ــت. آنها اكنون به سوى يك راهبرد سنى –  سركار است يك رژيم جنگ طلب اس
عربى عليه ايران پيش مى روند تا بيدارى اسالمى در جهان اسالم را منحرف كنند. 
ــانى كه دست رد به دالرهاى نفتى  اما هوشيارى روشنفكران جهان اسالم و كس

عربستان زده اند اين توطئه را خنثى خواهند كرد.
وى تصريح كرد: ارتش عراق و ارتش سوريه توفيقات خوبى در مهار داعش و تاديب 
نوكران عربستان و تركيه در منطقه بدست آورده اند. تروريسم در منطقه در حال 

زوال است ترديدى در آن نداريم.
دبيركل حزب موتلفه اسالمى درباره راهكار مقابله با واردات بى رويه و قاچاق در 
گمركات،گفت: قيمت نفت به زير 30 دالر رسيده است ما نبايد ذخاير ارزى خود 
ــى بكنيم كه ارزش  ــه در بخش خصوصى صرف واردات را چه در حوزه دولت و چ
اقتصادى ندارد. اين رويكرد با روح سياست هاى اقتصاد مقاومتى سازگارى ندارد.

ــردم يمن  ــى داند كه م ــت: دنيا م ــت اهللا مكارم گف آي
ــعود به اين ملت بى گناه  ــده اند و آل س مظلوم واقع ش
ــى  ــاى نفتى، حاكمان سياس ــد اما دالره ظلم مى كن
ــود قرار  ــى را تحت تاثير خ ــازمان هاى بين الملل و س
داده است. وى  در ديدار سيد شمس الدين شرف الدين 
رييس انجمن علماى يمن و جمعى از رؤساى مجالس 
ــن ديدار ابراز  ــندى از اي مختلف يمن ضمن ابراز خرس
اميدوارى كردند كه سفر اين هيات علمايى به ايران براى 

ملت و برادران يمنى مثمر ثمر واقع شود.
ــاره به تجاوز ظالمانه آل سعود به مردم بى   ايشان با اش
گناه يمن خاطر نشان كردند: ما براى شما شبانه روز دعا 
ــمنان پيروز شويد و مطمئن باشيد  مى كنيم كه بر دش
ــما نتيجه اى جز پيروزى نخواهد داشت  كه پايدارى ش
ــمن تكفيرى در اين مدت اخير متحمل شكست  و دش
هاى پياپى در سوريه و عراق شده و ان شا ا... در يمن نيز 

نتيجه اى مشابه رقم خواهد خورد.
ــه پيروزى  ــا تاكيد بر اينك ــيرازى ب  آيت اهللا مكارم ش
مؤمنان سنتى الهى است و نتيجه مقاومت مردمى يمن 
ــعودى پيروزى خواهد  در مقابل حمالت متجازوان س
ــتند: دنيا مى داند كه مردم يمن مظلوم  بود، اظهار داش
ــى گناه ظلم  ــعود به اين ملت ب ــده اند و آل س واقع ش

ــى و ــاى نفتــى، حاكمــان سيـاس مى كند اما دالره
ــود قرار  ــت تاثير خ ــن المللى را تح ــازمان هاى  بي س

داده  است.
در اين ديدار آيت اهللا مكارم شيرازى با اشاره به نزديك 
بودن برگزارى كنگره دوم «مقابله با خطر جريان هاى 
ــد كه برنامه  ــراز اميدوارى كردن افراطى و تكفيرى» اب
ــعود در يمن  هاى كنگره به جنايات و  تجاوزهاى آل س
ــاى يمن در اين  ــاهد حضور فعال علم نيز بپردازد و ش

كنگره باشيم.

رييس مجلس: 

حمله به سفارت عربستان كار اشتباهى بود

دبيركل حزب موتلفه اسالمى 

مجوز آمريكا به رياض براى ساخت بمب اتم

سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى گفت: طبق تاكيدهاى رهبر 
ــورت بگيرد باعث  ــاركت باال ص معظم انقالب، انتخابات اگر با نرخ مش

تحكيم نظام و كشور مى شود و اقتدار مردم را به نمايش مى گذارد.
ــجادى در خصوص بيانات رهبر معظم انقالب در  ــيدكمال الدين س س

جمع هزاران نفرى مردم قم افزود: 
درست است كه تمام انتخابات مهم بوده است، اما به ويژه با تاكيدهايى 
كه رهبر معظم انقالب دارند انتخابات پيش رو از اهميت خاصى به لحاظ 

سياسى در داخل كشور، منطقه و جهانى برخوردار است.
وى ادامه داد: اخبار مربوط به ايران حتى يك واقعه كوچك در شهرهاى 
كشور از خارج كشور رصد مى شود، روى آن تمركز و خبر را در فضاهاى 
ــورد انتخابات هم توجه  ــر مى كنند و در م مجازى و غيرمجازى منتش

خاصى وجود دارد.
ــورى، مجلس و  ــت جمه ــجادى گفت: انتخابات ايران اعم از رياس س
ــم از آمريكا و  ــورهاى جهان اع ــورد توجه خاص برخى كش خبرگان م
كشورهاى اروپايى قرار دارد؛ بنابراين مساله اى كه رهبر معظم انقالب 
فرمودند شامل تمام مردم مى شود كه حتى بيان داشتند اگر كسانى هم 

به انقالب تعلق خاطرى ندارند، به خاطر كشور بيايند.
ــاركتى كه صورت ــورى با نرخ مش ــه داد: انتخابات در هر كش وى ادام

 مى گيرد سنجيده مى شود كه اگر اين نرخ 50درصد و باالتر از آن باشد 
نشان مى دهد كه اين نظام داراى پايگاه مردمى و مشروعيت قوى است.

ــروعيت دچار هستند؛  ــجادى افزود: خيلى از كشورها به بحران مش س
ــيارى در آنها نهادينه شده  ــورهاى اروپايى كه احزاب بس حتى در كش
ــه انتخابات  ــت؛ در حالى ك ــاركت زير 50 درصد اس اند بعضا نرخ مش

رياست جمهورى در كشور باالى 80درصد هم بوده است.
**مشاركت باال، مصونيت كشور 

وى در خصوص تاثيرات مشاركت باال در انتخابات گفت: اين امر باعث 
مصونيت براى كشور مى شود. اگر نرخ پايين باشد مشروعيت زير سوال 
ــاركت در  ــدار يك ملت با نرخ مش ــروعيت و اقت مى رود و تحكيم مش

انتخابات مشخص مى شود.
سجادى اضافه كرد: بنابراين تاكيدهايى كه معظم له داشتند روى اين 
مساله است كه هر كسى به هر دليلى بايد به افرادى كه مد نظرش است 

راى دهد.
وى گفت: اهميت موضوع اين نيست كه چه جريانى و يا چه افرادى راى 
مى آورند، اهميت اصلى مربوط به نرخ مشاركت مردم است؛ با حضور در 
راى دهى، مردم نظر خودشان را اعالم مى كنند و روى بعدى كه مدنظر 

معظم له بود بايد بيشتر كار و تحليل و در رسانه ها مطرح شود.
ــالمى در بخشى از بياناتشان در ديدار  همچنين رهبر معظم انقالب اس
ــركت همگان در  ــم در روز 19 دى ماه جارى، ش هزاران نفر از مردم ق
انتخابات را باعث افزايش اعتبار و آبروى ملت در چشم جهانيان و ابهت 

جمهورى اسالمى ايران در نزد دشمنان دانستند.

سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى:
نرخ باالى مشاركت در انتخابات نمايش 

اقتدار مردمى است

خبر

عضو شوراى مركزى حزب موتلفه اسالمى گفت: انتخابات آينده مدعيان فراوانى 
دارد و اصولگرايان بايد مراقب باشند كه به ائتالف اصولگرايان ضربه وارد نشود.

يحيى آل اسحاق عضو شوراى مركزى حزب موتلفه اسالمى در اجالس سراسرى 
دبيران استان هاى حزب موتلفه اسالمى با اشاره به انتخابات آينده اظهار داشت: 
ــيار مهم است. اولين  ــه محور بس ــاماندهى راى س در موضوع انتخابات براى س
محور روحيه است و 50  درصد از هر كارى كه مى خواهيم بكنيم اين است كه با 

چه روحيه اى وارد آن كار شويم.
وى افزود: روحيه نقش بسيار مهمى در عملكرد و معرفى دارد و بايد با شناخت و 
ارزيابى موقعيت هاى مختلف سطح روحيه را باال برد. خوشبختانه پس از تشكيل 
شوراى ائتالف اصول گرايان باعث شد روحيه اصولگرايى در سطح كشور باال رود.
ــى ويژه در تشكيل شوراى ائتالف  آل اسحاق تصريح كرد: موتلفه اسالمى نقش
اصولگرايان داشته است. استان ها هر كدام بايد به صورت مصداقى در زمينه باال 

بردن روحيه عمومى براى سازماندهى راى اقدام كنند.
وى دومين عامل موثر در انتخابات را فضا شناسى دانست و بيان داشت: بايد فضاى 
انتخابات و فضاى كشور را شناسايى كرد و بدانيم چه كسانى حضور پيدا كرده و 

ــتند. اين فضا شناسى هم بايد در سطح  چه كسانى بازيگران عرصه سياست هس
كالن و هم در سطح بخش هاى جزئى مورد بررسى قرار گيرد.

ــران داخلى و خارجى  ــت: صحنه انتخابات داراى دو عرصه بازيگ وى اظهار داش
ــناخت تا بتوان تصميمات  است كه بايد حوزه آنها و مواضع و عملكردشان را ش

درست گرفت.
اين كارشناس مسائل استراتژيك با اشاره به موضوع اتفاقات اخير شهادت شيخ 
نمر توسط عربستان و آتش زدن سفارت آنها تاكيد كرد: اين نقشه عربستان بود تا 
با اينكار فضاى وحدت آفرين ايران را خراب كند و بايد فضاى چنين اقداماتى را 

دانست تا بر اساس آن تصميم گيرى و سياست گذارى كنيم.
ــت كه ما آرمان و اعتقادات و اهدافى  آل اسحاق گفت: فرق ما با ديگران اين اس

داريم كه ارزشى است.
ــاره به مشكالت  ــخنان خود با اش ــبق بازرگانى  در بخش ديگرى از س وزير اس
كشور در زمينه مسائل اقتصادى و معيشتى مردم اظهار داشت: متاسفانه كشور 
ــخه آن آماده است و  ــت اما راه حل و نس ــكالت عديده اقتصادى اس داراى مش
ــاد مقاومتى تنها راه برون  مقام معظم رهبرى نيز ابالغ فرموده اند، اجراى اقتص

رفت از مشكالت كشور است.
وى افزود: چگونگى اجراى اقتصاد مقاومتى بسيار مهم است و مجلس آينده بايد 
از افرادى تشكيل شود كه زمينه هاى اجراى اقتصاد مقاومتى را به بهترين شكل 

فراهم كنند.
آل اسحاق تصريح كرد: در انتخابات كسانى بايد راى آورند كه مانع اجراى اقتصاد 

مقاومتى نباشند.
وى با اشاره به چالش هاى اقتصادى كشور گفت: اشتغال و بيكارى بزرگ ترين 
ــفانه نزديك به 8 ميليون بيكار متقاضى كار در يك  چالش در كشور است. متاس
ــت كه كسانى كه هفته اى تنها دو ساعت  سال آتى وجود دارد و اين در حالى اس

كار مى كنند را شاغل محسوب مى كنيم.

عضو شوراى مركزى حزب موتلفه اسالمى؛

خط مشى مجلس دهم بايد اقتصادى باشد
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 برنج ایرانی درج��ه یک که ه��ر کیلوگ��رم آن در فروش کیس��ه ای حداکثر
  9000 تومان است، در مغازه های خرده فروش��ی و سوپرمارکت ها تا کیلویی

000 15 تومان هم فروخته می شود؛ یعنی افزایش بیش از 60 درصدی!
 بر اس��اس گزارش میدانی، برنج های ایرانی و خارجی که در بازار و مغازه های 
س��طح ش��هر تنوع زیادی دارند، بر اساس کیفیت و برندش��ان به قیمت های 
مختلفی عرضه می شوند. برنج های ایرانی که به گفته فروشندگان در مقایسه 
با برنج های خارجی مص��رف و تقاضای بیشتری دارن��د از کیفیت بهتری هم 
برخوردار هستند اما در عین حال فروش��ندگان برنج می گویند که برنج های 
خارجی هم مشتریان خاص خود را دارد و به دلیل قیمت های پایین ترش��ان، 

بیشتر از سوی اقشار کم درآمد مورد استفاده قرار می گیرد.
 هر کیلوگرم برنج  ایرانی که در بازار از تنوع زیادتری نسبت به برنج های خارجی 
برخوردار اس��ت، در عمده فروشی و فروش��گاه های زنجیره ای رنج قیمتی از 
4300 تا 9000 تومان دارد اما این در حالی است در خرده فروشی های سطح 

شهر قیمت ها به صورت قابل توجهی با عمده فروشی ها تفاوت پیدا می کند.
 برنج های ایرانی در مغازه های سوپر مارکت و در فروش های خرد )به صورت 
کیلویی( بین 3000 تا 6000 تومان نسبت به عمده فروشی ها افزایش قیمت 
دارد.   قیمت برنج های خارجی تفاوت چندانی درخرده فروشی  و عمده فروشی  
ندارند؛ به طور کلی برنج های وارداتی در بازار ش��امل چهار، پنج نوع مختلف 
می ش��ود.  هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند درجه یک 4500 تومان و برنج 
هندی درجه دو 4000 تومان فروخته می ش��ود. همچنی��ن برنج اروگوئه ای 
کیلویی 4000 تومان،  برنج پاکستانی کیلویی 3500 تومان و هر کیلوگرم برنج 

تایلندی و آرژانتینی 3000 در مراکز خرید عرضه می شود.
 در حال حاضر موضوع حایز اهمیت برای مصرف  کنندگان در خرید برنج های 
ایرانی این است که مصرف کنندگان باید برای خرید برنجی که قیمت معقول 
و استاندارد داشته باش��د به مراکز عمده فروش��ی مراجعه کنند و افرادی که 
نمی توانند برای خرید روزانه شان به این مراکز بروند باید برنج ایرانی را حداقل 
3000 تومان گران تر بخرند؛ گران فروش��ی  که دلیل آن مشخص نیست، چرا 
که اخیرا هیچ گونه خبری مبنی بر افزایش قیمت برنج ایرانی از سوی مقامات 
وزارت کشاورزی اعالم نشده اس��ت و این تفاوت چشم گیر قیمت بین عمده 
فروشی  و خرده فروشی  غیر قابل توجیه به نظر می رسد که دستگاه های نظارتی 

باید توجه بیشتری به این گران فروشی آشکار نشان دهند.

قیمت  انواع برنج ایرانی و خارجی 
در بازار مصرف

از مجموع ۲0 میلیون و 100 هزار خانوار در کشور حدود 19 میلیون و 400 
هزار خانوار امکان دریافت کارت اعتباری خرید کاال را نخواهند داشت.

براساس طرح دولت یازدهم برای تحریک تقاضا قرار بود کارت اعتباری خرید 
 کاالی با دوام ایرانی تا س��قف 10 میلیون تومان با نرخ س��ود 1۲ درصدی از

 18 آبان ماه اجرایی ش��ود. اما چان��ه زنی بانک مرک��زی و وزارت صنعت در 
چگونگی اجرایی شدن آن طرح باعث شد تا با گذشت بیش از 3 ماه هنوز این 

طرح به مرحله اجرا نرسد.
البته روز گذش��ته بانک مرکزی با ابالغ یک بخشنامه آغاز اجرای این طرح را 

اعالم کرد و در نهایت آب پاکی را روی دست مردم ریخت. 
براساس اطالعیه بانک مرکزی تنها کسانی می توانند از این تسهیالت استفاده 
کنند که حداکثر حقوق دریافتی ماهانه آنها یک میلیون و پانصد هزار تومان 

باشد.
 همچنین بانک مرکزی در این اطالعیه رسما اعالم کرد که سقف تسهیالت 
4 برابر حقوق دریافتی است یعنی با احتساب حقوق 1/5 میلیونی متقاضیان 
 می توانن��د 6 میلیون توم��ان دریافت کنن��د و این یعنی دیگر از تس��هیالت

 10 میلیون تومانی خبری نیست.
 در تأیید این اطالعیه خس��روتاج قائم مق��ام وزیر صنعت هم ب��ا اعالم اینکه 
بانک ها منابع محدودی برای ط��رح خرید کاالی ایرانی دارند گفته اس��ت:  
برای این طرح 4هزار و ۲00 میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده است اما باید 
دید که چه گروهی از جامعه را شامل می شود که در مرحله ابتدایی این طرح 

تاکید ش��ده که این کارت ها با اولویت زوج های جوان توزیع شود. مبلغی که 
برای این طرح و اعطای کارت های اعتباری در نظر گرفته شده است با سقف 

6 میلیون تومان است.
براساس گفته های سخنگوی وزارت صنعت می توان به این نتیجه رسید که با 
اختصاص اعتبار 6 میلیون تومانی برای هر کارت در مجموع 700 هزار خانوار 
می توانند اقدام به دریافت کارت اعتباری خرید کاال کنند. حال اگر به آخرین 
سرش��ماری مرکز آمار از تعداد خانوارهای کشور در س��ال 93 توجه کنیم از 
مجموع ۲0 میلیون و 100 هزار خانوار در کشور حدود 19 میلیون و 400 هزار 

خانوار امکان دریافت کارت اعتباری خرید کاال را نخواهند داشت.

دبیر انجمن روغن  نباتی گفت: روغن نباتی »الدن« که حدود 30 درصد از سهم بازار 
روغن کشور را در اختیار دارد س��رمایه گذارش عربستانی است که در شرایط قطع 
ارتباط دیپلماتیک ایران با عربستان، تعیین تکلیف برای آن منوط به تصمیم دولت 
است. ابوالحسن خلیلی اظهار کرد: در بین شرکت های تولید کننده روغن تنها یک 
شرکت )الدن( وجود دارد که س��رمایه گذار آن یک عرب مقیم عربستان است اما 
بیش از 90 درصد پرسنل و کارمندانش ایرانی هستند و این شرکت در ایران فعالیت 
می کند. وی با بیان این که این شرکت 30 درصد سهم بازار روغن را در کشور دارد، 
گفت: تعیین تکلیف برای ادامه فعالیت این شرکت، در حیطه اختیارات انجمن روغن 
نباتی نیست و در شرایطی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شده است، 
تصمیم گیری در این زمینه به عهده مسووالن دولتی است. دبیر انجمن روغن  نباتی 
ادامه داد: در زمینه  تامین روغن خام مورد نیاز کشور هیچ تاجر عربی وجود ندارد و 
کشورهای عربی نقشی در تامین این ماده اولیه برای ایران ندارند. خلیلی اظهار کرد: 
با توجه به این که پس از توافق نامه ژنو تسهیالتی برای واردات و تامین ماده اولیه ای 
مانند روغن درنظر گرفته شده و از آن به بعد تامین روغن خام از طریق کشورهای 
مبدا به تولید کننده انجام می شود و نقل و انتقاالت مالی نیز از آن زمان بدون مشکل 
در حال انجام است لذا به نظر نمی رسد اجرای برجام تاثیر چندانی بر بازار و قیمت 
روغن بگذارد، چرا که بیش از 85 درصد قیمت تمام شده روغن خوراکی به روغن 
خام وابسته است. وی افزود: مابقی سهم قیمت تمام شده روغن به دیگر تجهیزات 
و نیازمندی ه��ای کارخانه های تولید کننده روغن برمی گ��ردد؛ به گونه ای که پنج 
درصد آن سهم حقوق به کارمندان است و مابقی نیز به واردات مواد اولیه مورد نیاز 

کارخانه های تولید کننده این محصول مانن��د افزودنی ها بر می گردد که طبیعتا با 
اجرای برجام مراودات با کشورهای خارجی و اروپایی تسهیل می شود که می تواند 

قدری اثر گذار باشد.
دبیر انجمن روغن  نباتی تصریح کرد: در حال حاضر نیز قیمت انواع روغن کمتر از 
هزینه تمام ش��ده تولید این محصول در بازار عرضه می شود و افزایش قیمتی پیدا 
نکرده است. در پی به شهادت رساندن شیخ باقرالنمر توسط آل سعود و باال گرفتن 
احساسات مسلمانان جهان نس��بت به این اقدام به خصوص شدت واکنش برخی 
هموطنان مان در برابر سفارت عربستان، این کشور هفته گذشته روابط دیپلماتیک 

خود را با ایران قطع کرد.

تعیین تکلیف شرکت عربستانی »الدن« منوط به تصمیم دولتحذف 19/4 میلیون خانوار ایرانی از طرح کارت خرید کاال
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تحلیل گران ارزی می گویند که با وجود افزایش ش��دید 
قیمت ارز در بازار، دولت و بانک مرکزی س��کوت اختیار 
کرده و بازار را به حال خود ره��ا کرده اند و به نظاره گران 
ارزی تبدیل شده اند. قیمت دالر در سه روز اخیر با افزایش 
معناداری مواجه شده و قیمت این ارز مرجع به باالترین 
حد خود طی چند س��ال اخیر رس��یده به طوری که نرخ 
دالر در بازار آزاد هم اکنون به 3735 تومان رسیده است. 
 فعاالن بازار ارز و برخی از کارشناس��ان اقتصادی مطرح 
می کنند که بانک مرکزی عمال نسبت به افزایش قیمت 
ارز در بازار س��کوت اختیار کرده و به نظاره گ��ر بازار ارز 
تبدیل شده؛ در اصل بازار ارز به حال خود رها شده و یک 
نوع بی تفاوتی از س��وی دولت و بانک مرکزی نسبت به 

افزایش قیمت ها مشاهده می شود.
بازی ارزی دولت در ماه های پایانی سال

تحلیل گران ارزی می گویند ک��ه بانک مرکزی یک نوع 
بازی ارز را آغاز کرده و نس��بت به موضوع افزایش قیمت 
 ارز در بازار واکنشی از خود نش��ان نمی دهد و ورودی به 

سامان دهی قیمت ها، وضعیت و بازار ارز نمی کند.
در عین حال، اختالف قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد با نرخ 
رس��می آن به باالترین حد خود رس��یده ب��ه طوری که 
قیمت مبادله ای دالر امروز 3015 تومان اعالم شده و این 
تفاوت نرخ به 7۲0 تومان رسیده است. حیدر مستخدمین 

حسینی درباره مهم ترین دالیل افزایش قیمت ارز در بازار 
در روزهای اخیر گفت: مهم ترین دلیل افزایش قیمت ارز 
)دالر( طی روزهای گذشته تامین کسری بودجه دولت در 
ماه های پایانی سال است، به همین دلیل بانک مرکزی و 

دولت نسبت به این افزایش بی تفاوت هستند.
معاون اس��بق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی افزود: مقامات 
بانک مرکزی در ماه های گذشته که با افزایش قیمت ارز 
در بازار مواجه بودیم، وعده ه��ا و قول هایی برای تعدیل 
نرخ ارز در بازار دادند و دالیلی نیز برای آن مطرح کردند، 
آخرین دلیل هم این بود که م��ی گفتند به خاطر اربعین 
حسینی و س��فرهای مربوط به آن تقاضای ارزی در بازار 

زیاد شده و این نیاز منجر به افزایش نرخ شده است.
تقاضای ارزی مردم فقط ۷ درصد است

وی افزود: مس��ووالن بانک مرکزی قول دادند که پس از 
سپری ش��دن اربعین حس��ینی، نرخ ارز به نقطه تعادلی 
برسد اما واقعیت این اس��ت که برای تامین مالی نسبت 
به این افزای��ش نرخ از خود بی تفاوت��ی نشان می دهند، 
همچنین بهانه قطع رابطه با برخی کشورهای عربی طی 
روزهای اخیر نیز دلیل دیگری است که برای افزایش نرخ 
ارز عنوان ش��ده اس��ت. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: 
واقعیت این است ارزی که مردم متقاضی آن هستند، فقط 
7 درصد است و در اصل تقاضای اصلی مردم در بازار فقط 

همین میزان است و مردم تنها برای دریافت همین میزان 
ارز به بازار ارز مراجعه دارند. در عین حال اربعین حسینی 
و ایام ژانویه به اتمام رسیده و دیگر دلیل خاصی برای این 
افزایش قیمت ها وجود ندارد. مس��تخدمین حسینی با 
اشاره به همین مطلب که تامین مالی پایان سال مهم ترین 
دلیل افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: در عین حال 
قیمت نفت به مح��دوده 30 دالر کاهش یافته و در اصل 
قیمت نفت به پایین ترین حد خود طی س��ال های اخیر 
رسیده و اینها بهانه ای است که باعث شده نرخ ارز به حال 
خود رها شود و از طریق آن بخشی از کسری بودجه دولت 
تامین گردد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که 
قطعا افزایش قیمت ارز آثار تورمی در پی خواهد داشت و 
آثار آن هم اکنون بر نرخ سکه نیز مشهود و باعث افزایش 
قیمت سکه در بازار شده اس��ت، بنابراین تا زمانی که ارز 
وضعیت یک بازار چند جانبه را به خود نگیرد و در انحصار 
دولت باش��د وضعیت به همین گونه خواهد بود. به گفته 
معاون اس��بق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، این در حالی 
اس��ت که ارز کامال در انحصار دولت اس��ت و تماما بانک 

مرکزی نمایندگی آن را دارد. 
این اتفاق از قبل قابل پیش بینی بود به طوری که بسیاری 
از کارشناس��ان اقتصادی از جمله بنده نس��بت به اینکه 
قیمت ارز در ماه های پایانی س��ال افزایش خواهد یافت 

و دولت و بانک مرکزی عالقه مند هس��تند که نرخ ها در 
این بازار تا پایان سال افزایش یابد، هشدار داده شده بود.
افزایش قیمت دالر ارتباطی با ارز تک نرخی ندارد

این کارشناس مس��ایل پولی و بانکی در پاسخ به سئوال 
دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برنامه یکسان سازی 
نرخ ارز که توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد و وعده 
آن داده شده دلیلی بر افزایش قیمت ها است؟ گفت: خیر، 
اختالفی که هم اکنون بین نرخ رسمی و آزاد دالر شکل 
گرفته، بیش از 600 تومان ش��ده، این در حالی است که 
این اختالف قیمت قبل از این کمتر از 600 تومان هم بود، 
بنابراین اینکه افزایش قیمت دالر برای یکسان سازی نرخ 

ارز است صحت ندارد.
مستخدمین حسینی، رویکرد فعلی دولت و بانک مرکزی 
را افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ذک��ر کرد و افزود: پیش از 
این شرایط بهتری برای یکسان سازی نرخ ارز داشتیم و 
تفاوت نرخ دالر آزاد و رس��می پایین تر از میزان مذکور 
 بود، بنابراین دلیل افزایش قیمت ارز یکس��ان سازی نرخ 

نیست.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 
در صورتی یکسان سازی نرخ ارز تحقق می یابد که فاصله 
نرخ های ارز در بازار آزاد با نرخ های رس��می کم و کمتر 

شود نه اینکه هر روز بیشتر و بیشتر گردد.

س��رانجام ب��ا تالش ه��اي ص��ورت گرفت��ه از س��وي انجمن  زاینده 
تولیدکنندگان فوالد، شرکت فوالد مبارکه و سایر فوالدسازان رود

کشور، افزایش تعرفه واردات برخي از اقالم فوالدي در جلسه هیات وزیران مورخ 

1394/10/۲ به تصویب رسید. دکتر بهرام سبحاني رییس هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد و مدیر عامل ف��والد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: بر 
اساس این افزایش تعرفه وارداتي که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به اس��تناد اصل یکصد و سي و هشتم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران 
مصوب ش��د، مجموع حقوق گمرکي و س��ود بازرگاني کاالهاي مشمول ردیف 

تعرفه هاي مورد نظر ) فوالدهاي ممزوج( از 4 به 10 درصد افزایش یافت.
وي در همین رابطه افزود: به اس��تناد گزارش هاي دریافتي از گمرکات کشور و 
اخبار مربوط به کاهش قیمت محصوالت وارداتي از چین و روسیه در بازار ایران 
طي سال جاري در مجموع اعمال تعرفه اخیر و اصالح تعرفه هاي قبلي در مصوبه 
اسفند ماه 93 هیات محترم دولت تأثیر خود را تا حدود زیادي از دست داده بود 
به همین دلیل تولید کنندگان فوالد کشور از دولت افزایش مجدد تعرفه واردات 
فوالد را خواستار ش��دند از این رو پیشنهاد کارشناسي ش��رکت فوالد مبارکه 
و اعضاي انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران، اعمال تعرفه ه��اي پلکاني بود تا 
بتواند کل محص��والت فوالدي را به طور متوازن و متناس��ب مورد حمایت قرار 
دهد. دکتر سبحاني با تایید بر این مطلب که این افزایش 10 درصدي تعرفه ها 
هنوز هم پاسخگو نیست در توضیح بیشتر چگونگي اعمال تعرفه ها اظهار کرد: 
از ابتداي امسال پیگیري کردیم و تعرفه انواع شمش 10 درصد و تعرفه ورق به 
15 درصد افزایش پیدا کرد. منتها یک استثنایي گذاشته بودند، ورق هاي زیر 

3 میلیمتر از 15 به 10 کاهش دادند ورق هاي تولیدي ممزوج تعرفه 4 درصدي 
داش��ت و همچنین ارز مبادله اي را پیگیري کردیم ک��ه نتیجه این پیگیري ها 
 تا االن این اس��ت که در هفته گذشته مصوبه اي ابالغ ش��د تا اوال تخصیص ارز 
مبادله اي براي واردات هرگونه فوالد قطع شد و ارز متقاضي تعرفه 4 درصدي 
که براي یک سري فوالدها پیش بیني ش��ده بود به 10 درصد افزایش پیدا کرد 
ولي هنوز پاسخ گو نیس��ت. وي خاطر نشان کرد: در همین رابطه بحث اعمال 
15درصدتعرفه حفاظتي موقتا درخواست شده بود تا به یک حالت مطلوبي در 
کشور دست یابیم ولي هنوز عملیاتي نشده که همچنان پي گیر این موضوع نیز 

هستیم و امیدواریم آن راهم بزودي اعالم کنند.
دکتر س��بحاني نتیجه اعمال تعرفه و حمایت هاي معق��ول از تولیدکنندگان 
داخلي کش��ور را در جلوگیري از تضعی��ف هرچه بیشتر واحده��اي تولیدي، 
کاهش موجودي انبارها، حفظ اش��تغال زایي و جلوگیري از خروج ارز از کشور 

خالصه کرد.
رییس هیات مدیره فوالد هرمزگان در بخش دیگري از س��خنان خود س��الروز 
افتتاح فوالد هرم��زگان را به همه مدیران و کارکنان این ش��رکت تبریک گفت 
و در خصوص وضعیت حال و آینده این ش��رکت تصریح ک��رد: با توجه به اینکه 
فوالد هرمزگان در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته همه ویژگي ها را براي سرمایه 
گذاري و توسعه دارد از این رو توسعه این شرکت را در۲ بخش تعریف کرده ایم 
ابتدا توسعه ظرفیتي که در فاز اول، یک و نیم میلیون تن فعلي را به 3 میلیون تن 
خواهد رساند و یکي هم توسعه عمودي که در پایین دست و باالدست با احداث 

کارخانه گندله سازي و کارخانه نورد زنجیره تولید را تکمیل مي کند.
وي در همین رابطه ادامه داد: در پایین دست باید یک خط نورد گرم زده شود تا 
اسلب تولید شده با اهداف صادراتي به کالف ورق گرم تبدیل شود و در باالدست 

هم یک کارخانه گندله سازي باید احداث گردد. هرچند با توجه به ۲ واحد گندله 
سازي که درهمسایگي فوالد هرمزگان در حال س��اخت است شاید این امر در 

اولویت بعدي قرار گیرد.
دکتر سبحاني با تاکید بر این که اگر محدودیت زمین در این شرکت برطرف شود 
مي توان افزایش تولید و توسعه ها تا س��قف 6 میلیون تن را هم در این شرکت 
دنبال کرد، افزود: همه اینها مستلزم این است که در همین مجموعه، یک تولید 
اقتصادي داشته باشد تا انگیزه هاي الزم براي س��رمایه گذاري را افزایش دهد 
هرچند در ش��رایط فعلي وضعیت فوالد در سطح جهاني وضعیت خوبي نیست 
بازار در حال رکود و تقاضا کم و قیمت ها افت کرده اس��ت که البته به این گونه 
نخواهد ماند. ش��اید به همین دلیل بهترین زمان براي س��رمایه گذاري همین 
االن اس��ت. چون معموال وقتي بازار خراب است و قیمت ها پایین است بهترین 
زمان براي سرمایه گذاري اس��ت تا وقتي توسعه ها به بهره برداري برسد قیمت 
 ها نیز به نرخ واقعي خود برس��د. باید در نظر داشته باش��یم بعد از برجام و رفع 
تحریم ها امکان حضور س��رمایه گذار و جذب س��رمایه در این منطقه به شدت 
افزایش خواهد یاف��ت. رییس هیات مدی��ره فوالد هرم��زگان در بخش پایاني 
سخنان خود ضمن قدرداني از زحمات مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان خاطر 
نشان کرد: در شرایط رکود باید تالش کنیم بین درآمد و هزینه ها توازن برقرار 
کنیم. از این رو انتظار مي رود همکاران فوالد هرمزگان تمام تالش شان را براي 
کاهش هزینه ه��اي تولید و جلوگیري از هزینه هایي ک��ه اولویت ندارند به کار 
گیرند. براي اینکه این اتفاق بیفتد باید همه کارکنان در هر جایگاهي بکوشند و 
با تدبیر خود هزینه ها را مدیریت کنند. هریک از کارکنان در کاهش هزینه ها 
و افزایش بهره وري باید به مانند یک مدی��ر تصمیم گیري و اقدام کنند در نظر 

داشته باشیم این شرایط مقطعي و آینده روشني پیش روي این شرکت است.

دالیل گرانی ارز در روزهای اخیر؛

بانک  مرکـزی 
بازار ارز را رهـا کـرد

افزایش تعرفه واردات برخی اقالم فوالدی 
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مدير كل دفتر زيست بوم هاى دريايى سازمان حفاظت محيط زيست 
ــواحل بر روى تخم ــنگين موجود در خاك س گفت: تاثير فلزات س
 الك پشت ها مورد بررسى قرار گرفت و نتيجه نشان داد در طوالنى 

مدت سبب اختالل در روند جوجه آورى الك پشت ها مى شود.
داود ميرشكار افزود: طرح بررسى تاثير فلزات سنگين و نيمه سنگين 
برتخم الك پشت ها، خاك ، آب و گياهان ساحلى تعريف و انجام شد.
ــاس نمونه گيرى ها در سواحل جنوبى كه  وى اظهار كرد: بر اين اس
بيشتر مورد تردد الك پشت ها است انجام و مورد مطالعه قرار گرفت 
ــان داد ميزان فلزات سنگين در اين سواحل  و نتايج حاصل شده نش
ــوب  ــت ها محس ــت و خطرى براى تخم الك پش در حد نرمال اس

نمى شود.
ــان داد تاثير مداوم و طوالنى  ــتر نش وى ادامه داد: اما مطالعات بيش
ــاى بعدى زندگى ــنگين بر دوره ه ــنگين و نيمه س مدت فلزات س
 الك پشت ها مانند پروسه جنينى زياد خواهد بود و كاهش نابارورى 

تخم الك پشت ها را به همراه خواهد داشت.
مدير كل دفتر زيست بوم هاى دريايى سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: اين بررسى ها در سواحل استان بوشهر و سيستان و بلوچستان 
ــد آلودگى ها بيشتر با منشا خشكى ،  انجام شده است و مشخص ش

نفتى، پساب ها و فاضالب هاى خانگى به وجود آمده اند.
ــت در آب هاى خليج فارس و  ميرشكار اظهار كرد: 5 گونه الك پش
درياى عمان زيست مى كنند كه 3 گونه آنها شامل الك پشت هاى 
«منقار عقابى»، «پشت چرمى» و «زيتونى» شديدا در معرض خطر 
ــت هاى «سبز» و« سر پهن »هم  انقراض هستند و دو گونه الك پش

در خطر انقراض قرار دارند. 
ــعه صنعت  ــواحل مكران براى توس وى گفت: با توجه به ظرفيت س
ــوند تا زندگى  ــواحل مستقر ش ــيم تا صنايع پاك در اين س در تالش
گونه هاى ارزشمند دريايى مانند الك پشت ها كه گونه هايى در خطر 

انقراض هستند بيش از پيش به خطر نيفتد.

دانشمندان شهاب سنگى را در استراليا پيدا كرده اند كه بيش از 4/5 
ميليارد سال عمر دارد، يعنى بيشتر از زمين. 

ــى آسمانى كه به نظر سبز  به گزارش مهر، در نوامبر سال گذشته ش
ــد. بالفاصله دانشمندان  ــتراليا ديده ش ــمان اس ــيد در آس مى رس
بررسى هاى خود براى كشف شهاب سنگى را آغاز كردند كه اين اثر 

ديدنى را در آسمان نيم كره جنوبى بر جاى گذاشته بود.
ــيده اند و از تكه شهاب سنگى رونمايى  اكنون آنها به هدف خود رس
ــه هاى دورافتاده  ــه از دل گل و الى نمكى يكى از درياچ كرده اند ك

استراليا بيرون كشيده شده است.
ــنگ كه 1/6 كيلوگرم وزن دارد يكى از ابتدايى ترين  ــهاب س اين ش
ــتن سنى بيش از  ــمار مى آيد و با داش اجرام منظومه شمسى به ش
4/5 ميليارد سال، يكى از ارزشمندترين شهاب سنگ هايى است كه 

تاكنون مورد بررسى قرار گرفته است.
ــياره اى در دانشگاه  ــناس س ــمندان زمين ش «فيل بالند» از دانش
ــتجو براى كشف اين شهاب سنگ  Curtin استراليا مى گويد: جس

تالشى حيرت انگيز بود.
ــال 2015 توسط مردم  ــهاب سنگ در 27 نوامبر س مشاهده اين ش
ــورت گرفت. البته 5  ــتفاده از تجهيزات رصدى ص عادى و بدون اس
دوربين از مجموع 32 دوربين پيشرفته اى كه بالند و همكارانش در 
ــازى كرده بودند نيز حركت درخشان اين جرم  مناطق وسيعى جاس

آسمانى را ثبت كردند.
به عقيده دانشمندان وزن اين شهاب سنگ تا پيش از تبديل شدن به 
يك توپ آتشين در آسمان استراليا حدود 80 كيلوگرم بوده و زمانى 
كه تنها 18 كيلومتر تا سطح زمين فاصله داشته فرآيند سوختن آن 

پايان يافته و حاال اين تكه 1/6 كيلوگرمى از آن پيدا شده است.

تاثيرمنفى فلزات سنگين
 در جوجه آورى الك پشت ها

كشف نجومى مهم ابتداى سال 2016؛

كشف شهاب سنگى پيرتر از زمين 
در استراليا 

ــريع خود به  ــت كه با رشد س ــنبل آبى گل زيبايى اس س
ــده و  ــل ش ــى تبدي ــاالب انزل ــيطانى در ت ــى ش هيوالن
ــماره ــى تاالب را به ش ــورى و گياه ــس گونه هاى جان نف
ــگر  ــا ميرزاجانى، پژوهش ــر عليرض ــت. دكت  انداخته اس
پژوهشكده آبزى پرورى آب هاى داخلى، با اشاره به اينكه 
تعداد زيادى از گونه هاى جانورى و گياهى بيگانه و عمدتا 
مهاجم به صورت تصادفى و عمدى طى زمان هاى مختلف 
ــادى در اين  ــرات منفى زي ــده و تاثي وارد تاالب انزلى ش
زيست بوم گذاشته اند، توضيح داد: ماهى كاراس، گياه آزوال 
و ميگوى ژاپنى از مشخص ترين گونه هايى به شمار مى روند 
كه حضور و اثرات شان در تاالب مشهود است و متاسفانه در 
شهريور 1394 گونه اى ديگر بر اين مجموعه ويرانگر تاالب 
انزلى اضافه شد. وى اضافه كرد: سنبل آبى در زمره گياهان 
ــه رنگ آبى متمايل به بنفش و  آبزى بوده كه با گل هايى ب
ــود. يكى از شش گلبرگ آن داراى  بسيار زيبا، ديده مى ش
ــنبل آبى، داراى برگ هاى ضخيم و  يك لكه زرد است. س
موم مانند است كه 20 سانتى متر طول و پنج تا 15 سانتى 

متر پهنا دارند.
در هر هكتار از پهنه آبى حدود 500 تن از سنبل آبى 

توليد مى شود
ــكل يافته   ميرزاجانى با بيان اينكه دم برگ هاى تغيير ش
ــطح آب شناور  ــنبل آبى مى توانند روى س و اسفنجى س
بمانند، خاطرنشان كرد: اين گياه عالوه بر آن كه به وسيله 
دانه تكثير مى شود، در شرايط مطلوب به وسيله ساقه هاى 
رونده به راحتى رشد كرده و تكثير مى يابد. رشد آن بسيار 

سريع بوده و طى 6 تا 18 روز 2 برابر مى شوند. در هر هكتار 
ــود.  ــن از اين گياه توليد مى ش ــه آبى حدود 500 ت از پهن
ــنبل آبى به عنوان گياهى تزئينى در  وى تصريح كرد: از س
ــازل و درياچه هاى  آكواريوم هاى رو باز، حوض حيات من
مصنوعى داخل پارك ها، در كنار گياهان آبزى و كنار آبزى 
ديگر مانند نيلوفر آبى و جگن  استفاده مى شود. همچنين، 
از اين گياه مى توان در تصفيه پساب هاى صنعتى استفاده 
ــت، اما  ــع بومى آب هاى آمازون اس ــن گياه در واق كرد. اي
امروزه در سراسر جهان اعم از آمريكا، آفريقا، آسيا و نيوزلند 
گسترش يافته و در بسيارى مناطق به عنوان گونه مهاجم 
شناخته شده است. روى آب هاى راكد مناطق گرمسيرى 
ــد مى كند و مشكالت  ــدت رش ــيرى به ش و نيمه گرمس

اقتصادى و محيط زيستى شديدى را به وجود مى آورد.
سنبل آبى فعاليت هاى توريستى را مختل مى كند

ميرزاجانى با اشاره به اينكه سنبل ها در بسيارى از كشورها 
ــتراليا به دليل رشد بسيار سريع، سطح  مانند آمريكا و اس
ــانند، گفت:  ــيعى از رودخانه ها و باتالق ها را مى پوش وس
ــده و  ــناور ها غيرممكن ش ــرايط عبور و مرور ش در اين ش
ــود. پوشش اين گياه  فعاليت هاى توريستى مختل مى ش
سبب توقف فتوسنتز و كاهش اكسيژن آب شده و زندگى 
ــد آن اثر منفى  آبزيانى مثل ماهى ها به خطر مى افتد. رش
ــته و كاهش تنوع  ــى گذاش ــان و جانوران بوم روى گياه

زيستى منطقه را سبب مى شود. 
ــنبل آبى همچنين سبب گسترش آفاتى  وى ادامه داد: س
ــبت به سرما  ــنبل آبى نس ــود. گياه س مثل پشه ها مى ش

حساس بوده و زمستان هاى ماليم را هم تحمل نمى كند. 
ــف مقابله اعمال  ــت تاثير، روش هاى مختل در مناطق تح
مى شود. روش هاى مكانيكى به صورت برداشت طى 100 
ــته در فلوريداى آمريكا انجام شده، اما با توجه  سال گذش
ــيار گران ارزيابى ــريع اين گياه، غير موثر و بس به رشد س
 شده است. روش كنترل شيميايى با علف كش ها كه روشى 
ــكالت محيط زيستى مختص  ــده، اما مش موثر قلمداد ش
خود را داراست. روش هاى بيولوژيك همچون استفاده از 
برخى از حشرات هم رايج بوده كه در كاهش گستره رشد 
آنها نقش مهمى داشته است. در هر حال روش هاى مقابله 

بسيار گران خواهد بود.
توسعه سنبل آبى فاجعه اى جبران ناپذير را به تاالب 

انزلى وارد مى كند
ميرزاجانى افزود: حضور گياه سنبل آبى در تاالب انزلى را 
ــهل انگارى، عدم اطالع كافى مردم و مسووالن  بايد در س
ــال هاى اخير، به عنوان گياه  ــتجو كرد، چرا كه در س جس
ــت  ــهر رش ــاى مصنوعى اطراف ش ــى در درياچه ه تزئين
ــتراتژى مشخص  ــده بود. با توجه به عدم اس ــاهده ش مش
ــعه آن طى  ــزى در تاالب انزلى، توس ــا گياهان آب مقابله ب
ــال هاى آتى فاجعه اى جبران ناپذير را در تاالب انزلى  س
ــر گونه ــاس قبل از ه ــر اين اس ــت. ب در پى خواهد داش
 فرصت سوزى، توجه مسووالن بايد به مقابله اى پيشگيرانه 
جلب شود تا با كمترين هزينه، تنها در بخش هاى مشاهده 

شده، كنترل و جمع آورى انجام شود.
ــع آورى مكانيكى گياه  ــنا، هم اكنون جم به گزارش ايس
ــنبل آبى در بخش هايى از تاالب انجام شده و پاكسازى  س
ساير بخش هاى آلوده تاالب در حال انجام است. بوته هاى 
گياه مهاجم به صورت دستى از سطح تاالب و رودخانه ها 
جمع آورى شده و با قايق به نزديك ترين منطقه خشكى 
كه از تردد اندكى هم برخوردار باشد، انتقال داده مى شوند. 
ــوم مردم،  ــه، آگاه  كردن عم ــات انجام يافت از ديگر اقدام
به ويژه ساكنان حاشيه تاالب انزلى بوده كه پس از تدوين 
ــتى، با نصب پرده و بنر انجام شده است.  شعار محيط زيس
همچنين از طريق شبكه هاى مختلف صدا و سيما و شبكه 
ــانى عمومى در زمينه مخاطرات  استانى باران، اطالع رس
ــتاى كنترل گسترش گياه مهاجم، توسط  پيش رو در راس
ــالن انجام  ــتان گي ــت اس اداره كل حفاظت محيط زيس

شده است.
 با وجود تالشى كه طى اوايل آبان براى جمع آورى دستى 
اين گياه در تاالب انزلى انجام شد، همه بخش هاى آلوده 
كامال پاك سازى نشده و لكه هاى كوچك و بزرگ متعددى 
ــووالن  ــوند. انتظار آن مى رود تا مس در تاالب ديده مى ش
ــاير ارگان هاى مسوول،  ــتان، با هماهنگى با س اجرايى اس
ــازى لكه هاى باقى مانده اتخاذ  تدابير الزم را براى پاك س
كنند. وجود اين گياه در تاالب تا فصل رويشى آينده(بهار) 
ــاير مناطق را آلوده كرده  همچون سلول هاى سرطانى، س

و معضلى عظيم را در سطح استان به وجود خواهد آورد.

پيدا شدن هيوالنى شيطانى 
در تاالب انزلى!

ــهردارى اصفهان به دست  ــاره به اينكه طرح هاى مختلف ش ــهردار اصفهان با اش ش
ــاط امروز در شهر، مديون  ــهدا افتتاح مى شود، گفت: پويايى و نش خانواده معظم ش

خون شهداى انقالب اسالمى است.
ــهرداري اصفهان، دكتر مهدي جمالي ن ژاد در  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي ش
حاشيه آيين افتتاح پروژه هاي منطقه 15 شهرداري اصفهان كه در قالب دهمين هفته 
از طرح «هر هفته، چند افتتاح» برگزار شد با اشاره به اينكه امروز دهمين هفته اجراي 
اين طرح است، اظهار كرد: اين پروژه ها در منطقه 15 شهرداري اصفهان كه قبال شهر 

خوراسگان بوده و اخيراً به اصفهان ملحق شده است، به بهره برداري مي رسد.
ــتان بوده اند كه به اصفهان ملحق  ــگان و رهنان دو شهر اس وي با بيان اينكه خوراس
ــهرداري  ــهر در حال حاضر به ترتيب مناطق 15 و 11 ش ــده اند، افزود: اين دو ش ش
اصفهان را تشكيل مي دهند و سعي شده سرانه هاي خوبي در اين مناطق ايجاد شود.

ــهرداري اصفهان اجراى پروژه ها را به  ــهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اينكه ش ش
ــاركتي با استفاده از ظرفيت سرمايه گذاران  دو بخش اجرايي توسط شهرداري و مش
در دستور كار قرار داده است، افزود: در اين راستا اولويت سرمايه گذاري ها بر اساس 
استفاده از سرمايه گذاران داخلي و در صورت عدم استقبال از سرمايه گذاران خارجي 

استفاده خواهد شد.
وي با بيان اينكه شهرداري اصفهان نخستين شهرداري كالنشهرهاي كشور است كه 
ــرمايه گذاري را در دستور كار قرار داده  پس از تصويب برجام همايش فرصت هاي س

است، اضافه كرد: در اين همايش بسياري از مسووالن ملي، سرمايه گذاران خارجي 
و داخلي دعوت شده اند.

ــهرداري اصفهان در مناطق  ــر پروژه هاي بزرگ ش ــاره به اينكه اكث جمالي نژاد با اش
ــاس در شهر اصفهان تاكنون 64 پروژه  محروم تعريف شده اند، تاكيد كرد: بر اين اس

تعريف شده كه محل خوبي براي حضور سرمايه گذاران خواهد بود.
وي در ادامه با بيان اينكه راه اندازي سالن هاي ورزشي، مكان هاي فرهنگي و تفريحي 
ويژه بانوان و بازسازي و ترميم آسفالت معابر در محالت شهر اصفهان در دستور كار 
قرار گرفته است، ادامه داد: از اين رو طي 6 ماه گذشته نيز اقدامات خوبي را در مناطق 

و محالت مختلف شهرداري اصفهان انجام داده ايم.
ــهدا در محالت را از  ــهردار اصفهان همچنين تجليل و قدرداني از خانواده هاي ش ش
ــت و افزود: سعي كرديم  ويژگي هاي بارز اجراي طرح «هر هفته، چند افتتاح» دانس
ــيم بر درد اين خانواده ها و زحمات و از  ــهدا التيامي باش با تجليل از خانواده عزيز ش
خودگذشتگي اين خانواده ها را نيز به عموم شهروندان در محالت مختلف يادآوري 

كنيم.
در دهمين هفته از اجراى طرح «هر هفته چند افتتاح»

دو فرهنگسرا و يك بوستان در منطقه 15 شهردارى به بهره بردارى رسيد
ــهردارى اصفهان گفت: دو فرهنگسرا و يك بوستان با  مدير شهردارى منطقه 15 ش
اعتبار 3 ميليارد و 250 ميليون تومان در منطقه 15 شهردارى اصفهان به بهره بردارى 

رسيد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، رضا مختارى در حاشيه افتتاح 
پروژه هاى عمراني و خدماتي منطقه 15 كه در قالب دهمين هفته از طرح «هر هفته 
چند افتتاح» برگزار شد، اظهار كرد: امروز شاهد افتتاح سه پروژه فرهنگى و تفريحى 
در منطقه 15 بوديم كه يكى از آنها پروژه تفريحى بوستان مرواريد در محله مرواريد 
است كه نقش بسيار مهمى در تلطيف هوا، كاهش آلودگى و ارتقاى كيفيت زندگى 

شهروندان دارد.
ــورا و اهالى منطقه افتتاح شد كه  وى افزود: دو فرهنگسرا نيز با تالش شهردارى، ش
ــده و نقش  ــراى محله گورت در يك هزار و 400 متر مربع زيربنا احداث ش فرهنگس

مهمى در ارتقاى ورزشى و فرهنگى اين محله دارد.
ــهردارى اصفهان تصريح كرد: فرهنگسراى دو طبقه  ــهردارى منطقه 15 ش مدير ش
قصر نيز، پروژه ديگر اين منطقه است كه با زمين اهدايى وقفى به صورت 25 ساله در 
اختيار شهروندان قرار مى گيرد و نقش مهمى در امور فرهنگى و آموزشى شهروندان 

و توسعه پايدار منطقه دارد.
وى در مورد اعتبار اين پروژه ها گفت: ساخت فرهنگسراى گورت دو ميليارد تومان، 
فرهنگسراى قصر يك ميليارد تومان و پارك مرواريد 250 ميليون تومان هزينه در 

بر داشته است.
ــراى قصر پيش از الحاق خوراسگان به  ــاخت فرهنگس مختارى با بيان اينكه آغاز س
اصفهان بوده است، گفت: البته اين پروژه پس از وقفه اى كوتاه و با كمك شهردار در 6 

ماه گذشته سرعت خوبى گرفت تا به مرحله افتتاح رسيد.
وى در خصوص ديگر پروژه هاى اين منطقه بيان كرد: در سال جارى هفت پروژه آماده 
بهره بردارى براى دهه فجر است كه يكى از اين پروژه ها ضلع غربى كندروى ارغوانيه، 
ضلع شرقى بلوار آب و نيز آبنماى زيباسازى ابتداى خيابان توحيد و و ايستگاه بى. آر.

تى است. مدير شهردارى منطقه 15 شهردارى اصفهان اضافه كرد: پايانه ارغوانيه در 
ــگاه آزاد نيز از ديگر پروژه هاى اين منطقه است كه طى چند ماه آينده  نزديكى دانش

به بهره بردارى مى رسد.
ــفالت با 45 هزار تُن در  وى در پايان ديگر پروژ هاى اين منطقه را اجراى نهضت آس

جايگاه اول و دوم و نهضت پياده روسازى و اجراى طرح نظافت منطقه گورت را از ديگر 
پروژه هاى اين منطقه عنوان كرد.

رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان مطرح كرد؛
افزايش اميدوارى مردم مناطق محروم شهر با اجراى طرح «هر هفته چند 

افتتاح»
ــهر اصفهان گفت: طرح «هر هفته چند افتتاح» اميد را در  رييس شوراي اسالمي ش
بين مردم افزايش مي دهد و كمك مي كند كه مشكالت كاهش و ارتباط ميان مردم و 

مديران شهري افزايش پيدا كند.
ــيه  ــان، رضا اميني در حاش ــهرداري اصفه ــانه اي ش به گزارش اداره ارتباطات رس
بهره برداري پروژه هاي عمراني و خدماتي منطقه 15 كه در قالب دهمين هفته از طرح 
«هر هفته چند افتتاح» برگزار شد، اظهار كرد: خوشبختانه تاكنون پروژه هاي زيادي 
ــده كه به نوعي كاربرد هاي مختلف فرهنگي،  ــته افتتاح ش در طول هفته هاي گذش
ــياري  ــده و اين موضوع از اهميت بس اجتماعي، تفريحي و ترافيكي در آن لحاظ ش

برخوردار است.
ــهرك مرواريد و فرهنگسراى  ــاره به افتتاح فرهنگسراى گورت، بوستان ش وي با اش
ــاي عمراني و  ــرانه برنامه ه ــن پروژه ها كمك مي كند كه س محله قصر ادامه داد: اي

خدماتي منطقه 15 افزايش يابد.
رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان تأكيد كرد: منطقه 15 حدود دو سال است كه به 
اصفهان الحاق شده و اين الحاق تكاليف زيادي براي ما ايجاد كرده و از سوي ديگر نيز 
انتظارات ديگري را براي مردم به وجود آورده است؛ اين افتتاح ها به طور قطع، اميد را 
در بين مردم افزايش مي دهد و كمك مي كند كه مشكالت كاهش يابد و ارتباط ميان 

مردم و مديران شهري افزايش پيدا كند.
وي بيان كرد: وقتي مسووالن و مديران شهري به نقاط مختلف شهر مي آيند و در بين 
آنها حضور پيدا مي كنند، مي توانند با ديد گسترده تري به شهر نگاه كرده و همه جانبه 

مصايب و مشكالت مردم را در نظر بگيرند.
ــاره به برنامه اصفهان 1400 تصريح كرد: در حال حاضر برنامه  اميني در ادامه با اش
ــورا در كنار مديران شهري در  اصفهان 1400 درصدد تصويب است و نمايندگان ش
ــال آينده اصفهان هستند تا بتوانيم  حال تصويب هر چه بهتر اين برنامه براي پنج س
يك ريل گذاري مناسب براي آينده اصفهان صورت دهيم كه مسايل مختلف در آن 

مورد توجه قرار گيرد.
وي به ضرورت توجه به مناطق محروم اصفهان اشاره كرد و افزود: در بودجه سال 94 
حدود 67 ميليارد تومان اعتبار براي محروميت زدايي پيش بيني شده كه اميدواريم 
ــال آينده افزايش يابد؛ فعاليت در  با بهبود وضعيت وصول اعتبارات، اين مبلغ در س
مناطق محروم در كسب رضايت مردمي تأثيرگذار بوده و از همين رو شهرداري بايد 

توجه وي ژه اي نسبت به اين موضوع داشته باشد.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

افزايش بودجه مناطق محروم توسعه عمرانى شهر را به همراه داشته است
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان اينكه بودجه مناطق محروم شهر افزايش 
پيدا كرده است، گفت: اين موضوع سبب پيشرفت و توسعه عمرانى در مناطق محروم 
ــهردارى اصفهان، محمدرضا فالح  شده است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى ش
در حاشيه افتتاح پروژه هاى منطقه 15 شهردارى كه در قالب دهمين هفته از طرح 
ــهردار اصفهان،  ــد، اظهار كرد: با حمايت هاى ش «هر هفته با چند افتتاح» برگزار ش
ــاهد بهره بردارى از پروژه هاى فرهنگى عمرانى  شهردار منطقه و مشاركت مردم ش

اين منطقه بوديم.
وى افزود: پس از الحاق خوراسگان به شهردارى مركزى، بودجه اين منطقه افزايش 

پيدا كرد و اكنون شاهد پيشرفت عمرانى در اين منطقه هستيم. 
ــهر اصفهان تصريح كرد: در منطقه 15 اصفهان بيشتر مردم  عضو شوراى اسالمى ش
قشر كشاورز هستند كه در اثر خشكسالى هاى اخير وضعيت خوبى نداشتند و اين امر 
سبب كاهش درآمد شهردارى خوراسگان شده بود كه اميد مى رود با توجه به رويكرد 
رفع محروميت زدايى در مناطق محروم به ويژه منطقه 15 تا پايان دوره چهارم ساير 

پروژه ها با كمك شهردارى تكميل شود. 
ــتر اهالى اين منطقه  ــن منطقه با بيان اينكه بيش وى در خصوص مطالبات مردم اي
ــتند، گفت: در حال حاضر كمربندى شمالى  خواهان افزايش سرانه فضاى سبز هس
ــازى خيابان سردار باقرى و بى.آر.تى  خيابان جى، حد فاصل اتوبان آقابابايى، آزادس

اين منطقه در حال انجام است.
فالح بيان كرد: در منطقه 15 با توجه به اينكه ورودى شهر اصفهان از سمت شرق به 
حساب مى آيد، آزادسا زى كمربند شمالى در دستور كار است كه اميدواريم تا دو سال 
آينده به اتمام برسد. وى در ادامه احداث خط سوم متروى اصفهان را از ضررويات اين 
ــهر خوراسگان و منطقه 15 را از بن بست  منطقه برشمرد و افزود: آزادسازى معابر ش

نجات مى دهد.
ــهر اصفهان در پايان از احداث پرديس خانواده در اراضى  ــالمى ش عضو شوراى اس
ــارى از ديگر  ــا جانمايى 15 هكت ــاى قابل توجه آتى ب ــاد را از ديگر پروژه ه حيدرآب

برنامه هاى اين منطقه برشمرد.

شهردار اصفهان در حاشيه دهمين هفته از طرح «هر هفته، چند افتتاح»؛ 

پويايى و نشاط در شهر مديون خون شهداست
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اخبار

خبر 

ــم يك رقيب مى بينند و خود را با مردان  ــه به چش برخى از دختران هميش
مقايسه مى كنند. آقايانى كه قصد ازدواج دارند به اين توصيه ها دقت كنند.

 مال دوست ها
اگر دختر خانمى از تمامى امتيازهاى ضرورى بى بهره و تنها پولدار بود، بهتر 
است به سراغ او نرويد؛ چراكه برخى از اين افراد همه چيز را با پول مى سنجند. 

حتى ارزش انسان ها را.
ــاير  ــند و به س ــتند كه چنين مى انديش ــه دختران ثروتمندى هم هس  البت

ارزش هاى حقيقى زندگى واقف هستند.
 مدپرست ها

اين دختران تنها به فكر آخرين مدهاى روز هستند و زيبايى را مالك زندگى 
ــرار گرفته اند، ديگرنيازى  مى دانند و از آنجا كه مدام مورد توجه اطرافيان ق
ــى كنند.  ــاط با اطرافيان يا بهبود روابط اجتماعى تالش نمى بينند براى ارتب
ــاير  اين گروه در مقابل دخترانى قرار دارند كه عالوه بر زيبايى صورت، به س
زينت هاى اخالقى، اجتماعى و محاسن پسنديده ديگر نيز مزين و آراسته  اند.

 وابسته ها
اشتباه نكنيد، اين موضوع با اهل مشورت بودن فرق دارد و نشانه متكى بودن 
افراد است. چنين دخترهايى پيش از انجام هر كارى و حتى مسايل جزئى و 
ــتند روى پاى  پيش پا افتاده از ديگران كمك مى خواهند و هرگز حاضر نيس

خود بايستند.
 از خودراضى ها

اين صفت اخالقى هم به توضيح نياز ندارد و كامال مشخص است. اگر با چنين 
دخترى برخورد كرديد، به اين اميد كه او را مى سازيد و تغيير مى دهيد، نباشيد! 

بهتر است طرف از ابتدا خصوصيت هاى اخالقى مناسبى داشته باشد.
 جاه  طلب ها

ــما نگاه و خود را با مردان  برخى از دختران هميشه به چشم يك رقيب به ش
مقايسه مى كنند. از سوى ديگر مى خواهند همه چيز تحت كنترل آنها باشد و 

تنها به دنبال اهداف بلندپروازانه خود در زندگى هستند.
 همه چيزدان ها

اين موضوع به معناى هوش و ذكاوت باالى چنين دختر خانمى نيست، بلكه 
ــت كه مى خواهند مردها را تحت كنترل خود بگيرند و  درباره دخترهايى ا س

براى او نقش يك معلم را ايفا كنند تا آن مرد را تغيير دهند!

ــم و... جزء  ــن، كودكان اوتيس ــديد، بيماران روانى مزم معلوالن ش
ــان داراى  ــرايط جسمى ش ــواره به علت ش ــى بوده كه هم گروه هاي
مشكالت متعدد در حوزه دهان، دندان و بلع هستند اين درحالى است 
كه متاسفانه خدمات ويژه اى براى اين قشر از سوى وزارت بهداشت 
ــده و حتى خدمات دهان و دندان اين افراد با وجود  در نظر گرفته نش

هزينه هاى باال تحت پوشش هيچ بيمه درمانى نيست.
زهرا نوع پرست، مديركل مراكز توانبخشى روزانه سازمان بهزيستى 
كشور، با بيان اينكه در حال حاضر بهداشت دهان و دندان معلوالن در 
كشور با مشكالت عديده مواجه است عنوان كرد: متاسفانه معلوالن 
به علت مصرف انواع داروها و همچنين محدوديت هاى حركتى قادر 
به رعايت بهداشت دهان و دندان خود نيستند؛ اين درحالى است كه 
هر دندان پزشكى قادر به برقرارى ارتباط با اين گروه از بيماران نبوده 
و باتوجه به اينكه در بسيارى از موارد اين افراد همكارى هاى الزم را با 
پزشك خود ندارند  و به علت مشكالت شناختى و ناتوانى هاى جسمى، 

براى دريافت اين خدمات نياز به بيهوشى دارند.
ــفانه اين افراد به علت تعدد  ــرايطى متاس وى ادامه داد: در چنين ش
مشكالت جسمى، طوالنى بودن خدمات توانبخشى،  مصرف داروهاى 
متعدد و غيره، بهداشت دهان و دندان خود را به حاشيه برده و زمانى 
ــكى به مركز مراجعه مى كنند كه  براى دريافت خدمات دندان پزش

مسئله آنان حاد شده است.
ــور در  ــتى كش ــازمان بهزيس ــى روزانه س مديركل مراكز توانبخش
ــور با وزارت بهداشت در اين  ــازمان بهزيستى كش ادامه به رايزنى س
ــت وزارت بهداشت خدمات ويژه  خصوص اشاره كرد و گفت: نياز اس
دندانپزشكى، بلع و دهان را به اين گروه ها ارايه دهد كه در اين راستا 
ــا هم به طور  ــه آن وزارت خانه ارايه كرده و آنه ــت خود را ب درخواس
ــتقبال كرده اند، درحال حاضر نيز منتظر اعالم تشكيل  ــفاهى اس ش
ــت براى تصميم گيرى در اين حوزه  ــوى وزارت بهداش ــه از س جلس

هستيم.
نوع پرست تصريح كرد: فراگيرى غربالگرى سالمت دهان و دندان اين 
ــت تمامى دستگاه هاى متولى  گروه ها امرى ضرورى بوده و نياز اس

نسبت به ايجاد آن اهتمام ويژه داشته باشند.
وى در ادامه به اقدامات سازمان بهزيستى كشور در حوزه دهان، دندان 
ــت: در حال حاضر  ــاره كرد و گف و بلع معلوالن وگروه هاى خاص اش
سازمان بهزيستى به دو مركز توانبخشى معلوالن ويژه اختالالت بلع و 
تغذيه در كشور مجوز داده است، يكى از مراكز در شهر تهران و ديگرى 

در استان چهارمحال و بختيارى قرار دارد.
ــازمان بهزيستى كشور تصريح  ــى روزانه س مديركل مراكز توانبخش
ــه معلوالن و  ــالالت بلع و تغذيه ب ــه خدمات تخصصى اخت كرد: اراي
گروه هاى خاص وظيفه وزارت بهداشت است، اما با اين حال به علت 
وجود مشكالت بسيار زياد در اين حوزه، بهزيستى ارايه مجوز به اين 
ــت، البته فعاليت اين مراكز  مراكز را در دستور كار خود قرار داده اس
ــازمان بهزيستى با وزارت بهداشت  به صورت مشترك با همكارى س
صورت مى گيرد، به طورى كه براى مثال تمامى مجوز هاى بيهوشى 
ــت، اما در هرحال بايد  ــت صادر كرده اس اين مراكز را وزارت بهداش
ــوالن در اين حوزه  ــديد معل ــخگوى نياز ش بدانيم اين اقدامات پاس

نيست.

ازدواج با اين دختر ها ممنوع

مجوز بهزيستى براى فعاليت 
دندانپزشكان معلوالن

ــد براى  ــينى باش ــينى براى هركس خوش نش اجاره نش
ــى  ــاره اى براى هركس ــت. ملك اج ــوزان نيس دانش آم
ــدارس قلع و  ــت. م ــد براى مدارس نيس ــرا باش دولت س
قمعى هنوز مثل يك زخم كهنه ناسور گوشه اى از خاطر 
آموزش و پرورش را مى آزارد و مثل يك ُدمل هر ازگاهى 

از گوشه اى سر باز مى كند.
هنوز ماجراى مدرسه شاهد امام حسين در يكى از محالت 
ــت. ماجرايى كه دى امسال  گران تهران بر سر زبان هاس
همه را به شوك فروبرد، موجى از اضطراب به وجود آورد 
و براى مدتى ساكنان مدرسه را سرگردان كرد. ماجرا اين 
بود؛ بخش بزرگى ازحياط مدرسه مالك خصوصى داشت 
ــت وسط سال تحصيلى و  و او مالش را مى خواست،  درس

درست در روز كارى مدرسه .
به آمارهاى رسمى كه رجوع كنيم، مى رسيم به گفته هاى 
ــعى، مديركل دفتر حقوقى وزارت آموزش و  فريدون واس
پرورش كه تعداد مدارس قلع و قمعى كشور را 200 مورد 
مى داند. 200 مدرسه قلع و قمعى گوياى يك مشكل قابل 
تامل است، حكايت گر مامن آموزشى براى حدود صدهزار 
ــنل آموزش و پرورش كه ممكن است  دانش آموز و پرس
روزى از روزها هركدامشان تخليه شوند و قصه سرگردانى 

را دوباره از نو بنويسند.
مشكل از كجا شروع شد؟

گره اى به نام مدارس اجاره اى يكشبه ايجاد نشده است، 
ــدارس براى گرفتن حكم  همان طور كه تمايل مالكان م

تخليه ،داستان امروز و ديروز نيست .
ــيدى جست؛  ــه اين ماجرا را بايد در دهه 70 خورش ريش
در سال هاى 70 و 71 كه قانون خريد و تملك مكان هاى 
ــتيجارى و آيين نامه اجرايى آن در شرف  ــى و اس آموزش

تدوين و اجرا بود .
طبق اين قانون، درمورد بخشى از مدارس استيجارى كه 
ــت و مالكان آن نيز مايل به فروش  بناى مستحكمى داش
ــهيالت  بودند، آموزش و پرورش مجاز بود با دريافت تس
ــرط تمليك  ــدارس را با قرارداد اجاره به ش بانكى، اين م
بخرد، روندى كه تا حدى پيش رفت و اگر ادامه مى يافت 
ــته  ــه بس اكنون پرونده مدارس قلع و قمعى براى هميش
ــكته شد و به علت  بود،اما اين روند به مرور زمان دچار س
ــراى پرداخت به موقع  ــوزش و پرورش ب ناتوانى مالى آم
اقساط و اضافه شدن جريمه ها بر مبلغ اوليه، بخش زيادى 
ــد و درنتيجه مالكان  از مدارس استيجارى خريدارى نش

حكم تخليه گرفتند.
ــوى ديگرش قانونى  ــوى ماجرا بود و س اين تنها يك س
ــالم مى كرد،  ــى را ممنوع اع ــه فضاهاى آموزش كه تخلي
ــان معتبر بودن  ــط تا زم ــه بلكه فق ــه براى هميش ولى ن
ــار ديگر تا  ــال 77 و ب ــا س ــك بار ت ــون؛ يعنى ي اين قان
ــد حكم  ــال 80 به بع ــه ازس ــه اين ك ــال 80 و نتيج س
ــال  ــد و هرس ــتيجارى صادر مى ش ــدارس اس تخليه م
ــرگردانى گروهى از ــه و س مواردى از تخليه يك مدرس

 دانش آموزان به گوش مى رسيد .

حكم تخليه در جيب مالكان
ــركل دفترحقوقى  ــت وگو با مدي تالش هاى ما براى گف
وزارت آموزش و پرورش براى گرفتن تاييديه اين موضوع 
بى نتيجه ماند، اما قضيه تا آنجا كه به تهران مربوط است 

گره اى است كه با پول باز مى شود.
ــخنگوى آموزش و پرورش شهرتهران  مسعود ثقفى، س
مى گويد: از 15 سال پيش تا كنون 53 مدرسه حكم قلع 
ــه براى فروش  ــد كه رضايت 18 مالك چ و قمع گرفته ان
ــراى تهاتر آن با  ــرارداد اجاره و چه ب زمين، چه تمديد ق
ــيده، اما هنوز35 مدرسه ديگر  ملكى ديگربه نتيجه رس

باقى مانده است.
ــى كه  ــه روى لبه تيغ راه مى روند؛ مدارس اين 35 مدرس
حكم تخليه آنها در جيب مالكان است و آموزش و پرورش 
ــرد، از جمله با  ــكل هاى مختلف از آنها زمان مى خ به ش
ترغيب آنها براى معاوضه مدرسه با يكى از امالك آموزش 
و پرورش و كمك آنها براى تغيير كاربرى اين امالك، اما 
ــتر به دنبال فروش مال خود  ثقفى مى گويد: مالكان بيش
هستند در حالى كه دست آموزش و پرورش براى خريد 

تنگ است و به تهاتر مايل تر است تا خريد .
دولت اعتبارات ويژه بدهد

ــد گروه  ــع و قمعى چن ــدارس قل مالكان م
ــخاص حقيقى اند،  هستند؛ برخى اش

ــخاص حقوقى و برخى  برخى اش
ــزو اموال وقفى  مدارس نيز ج

ــــــاب مى آيند.  ــه حس ب
معموال گره جايى ايجاد 

مى شود كه پاى 
مالكان حقيقى 

ــت و  در ميان اس
ــاى ورثه به  حتى پ
پرونده باز مى شود.

ــه  ــه 70 تخلي ــه در ده ــى ك قانون
فضاهاى آموزشى را ممنوع اعالم كرد در 

ــتر مانع برخورد سليقه اى  واقع سعى داشت بيش

اين دسته از مالكان شود كه البته آنقدرها قدرت نداشت 
كه 100 درصد جلوى صدور احكام تخليه را بگيرد .

با اين حال ثقفى، سخنگوى آموزش و پرورش شهر تهران 
مى گويد بخشنامه قوه قضاييه مبنى بر اين كه اجراى حكم 
ــال تحصيلى ممنوع است و در  تخليه مدارس در طول س
ــاهرودى به قضات سراسر كشور  زمان رياست آيت اهللا ش

ابالغ شده، برگ برنده آموزش و پرورش است.
ــنامه ترمز اجراى صدور  در واقع به گفته ثقفى، اين بخش
ــراى آموزش و  ــت ب ــيده و قوت قلبى اس ــكام را كش اح
ــان از اينكه در طول سال  پرورشى ها و اطمينان خاطرش
ــچ دانش آموزى  ــه اى تخليه و هي ــى هيچ مدرس تحصيل

سرگردان نمى شود .
البته با اينكه نمونه هاى بارزى براى زير پا گذاشته شدن 
اين بخشنامه و ناديده گرفتن قانون سال 70 وجود دارد، 
قاسم احمدى الشكى، عضو كميسيون آموزش و پرورش 
ــا دلخوش بودن به يك قانون و  بر اين نظر است كه اساس

بخشنامه چاره كار نيست .
وى به ما توضيح مى دهد كه مجلس نيز در دوسال گذشته 
تالش زيادى كرد تا 

از مالكان مهلت بگيرد، ولى آنها به هرحال مالك هستندو 
ــع آموزش و  ــان به نف ــت از اموالش نمى توان انتظار داش
ــند. از ديد او، يك راه مطمئن بيشتر  پرورش چشم بپوش
وجود ندارد و آن اقدام عملى دولت و تخصيص اعتبارات 
ــت؛ راهى كه  ــدارس قلع و قمعى اس ويژه براى تملك م
به زعم او آموزش و پرورش را براى هميشه از اين مشكل 

خالص مى كند .
با ابراهيم سحرخيز، معاون وزير سابق آموزش و پرورش 
ــيون آموزش و پرورش مجلس كه  و مشاور فعلى كميس
صحبت كرديم او نيز موافق توجه مالى ويژه به اين بخش 
ــار ميليارد دالر  ــود. او مى گويد پيش تر دولت دهم چه ب
ــعه و تجهيزمدارس  ــره ارزى براى توس از صندوق ذخي
ــت كرد و اين بار دولت يازدهم مى تواند با اقدامى  برداش
ــتيجارى  ــابه اعتبارى خاص براى تملك مدارس اس مش
ــكل رفع  ــه اين مش در نظر بگيرد تا يك بار براى هميش

شود.
ــتند و وقتى  ــرادف نگرانى هس ــتيجارى مت مدارس اس
برايشان حكم تخليه گرفته مى شود، مترادف مى شوند با 
دلهره، هراس، اضطراب و هرج و مرج. اگر اين گره زودتر باز 
شود آرامش، هديه آن به جامعه دانش آموزى و فرهنگى 

كشور خواهد بود.

معاون وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره به گرايش مردم 
ــى مردم به  به مصرف غذاهاى آماده، افزود: نگران دسترس

غذاى سالم هستيم.
دكتر رسول ديناروند، نسبت به مصرف غذاهاى پركالرى در 
كشور هشدار داد و گفت: نگرانى ما بابت دسترسى مردم به 
غذا نيست. زيرا اين مشكل تا حدود زيادى حل شده است. 
بلكه ما نگران افراط در مصرف غذاهاى پركالرى و آسيب 

رسان به سالمت هستيم.
ــرى دريافتى ايرانى ها 20  وى با اعالم اينكه ميانگين كال
ــت، افزود: سرانه مصرف  درصد باالتر از ميزان مطلوب اس
ــور ما باالتر از استانداردهاى  ــكر و روغن در كش نمك، ش

جهانى است.
ــك ايرانى ها 2 برابر  ــرانه مصرف نم ديناروند ادامه داد: س
ميانگين الزم است. همچنين اين وضعيت در مصرف شكر 
ــود كه همين  ــاهده مى ش و انواع روغن هاى خوراكى مش

عوامل سالمت جامعه را تهديد مى كند.
ــازمان غذا و دارو به برنامه هاى وزارت بهداشت  رييس س

ــكر در نوشيدنى ها اشاره كرد و  براى كاهش استفاده از ش
ــابه ها از 11 درصد به 9  گفت: ميزان مصرف شكر در نوش

درصد، مى تواند به نفع سالمت مردم باشد.

ــازمان مديريت بحران كشور  معاون بازسازى و بازتوانى س
از قرارگرفتن دو ميليون واحد مسكونى مددجويان كميته 

امداد تحت پوشش بيمه حوادث خبر داد.
ــارد ريالى مديريت  ــد لطيفى از كمك 60 ميلي محمد فري
ــى (ره) خبر داد و گفت:  بحران به كميته امداد امام خمين
سازمان مديريت بحران اين مبلغ را براى بيمه كردن منازل 
مسكونى مدد جويان كميته امداد خمينى (ره) در اختيار اين 
سازمان قرار داده و بر اين اساس دو ميليون واحد مسكونى 

اين افراد در سال جارى تحت پوشش بيمه حوادث درآمد.
وى با بيان اينكه با اين اقدام ضريب منازل مسكونى تحت 
ــور افزايش يافت، افزود: بعد از اجراى  پوشش بيمه در كش
ــور افزوده شد. به  اين طرح 10 درصد به ظرفيت بيمه كش
ــازمان مديريت بحران  گفته معاون بازسازى و بازتوانى س
كشور ، در حال حاضر مجموعا چهار ميليون واحد مسكونى 
در كشور تحت پوشش بيمه حوادث قرار دارند كه اين رقم 
ــال آينده بايد به 10 ميليون واحد مسكونى افزايش در س

 يابد.
لطيفى با اشاره به ميانگين چهار نفر براى هر خانوار افزود: 

ــازل 16 ميليون نفر از  در حال حاضر مى توان گفت كه من
جمعيت كشورمان تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفته 

است.

رييس سازمان غذا و دارو عنوان كرد؛

افراط ايرانى ها در خوردن غذاهاى پركالرى
معاون سازمان مديريت بحران خبر داد؛

بيمه حوادث دو ميليون مسكن كميته  امدادى

ــچ عنوان نبايد  ــاى اجتماعى به هي ــيب ه در برنامه هاى كنترل آس
ــتى به صورت فعال و  منفعالنه برخورد كرد، بلكه همه برنامه ها بايس
بسيار حساس در راستاى شناسايى حتى يك مورد و انجام مداخالت 

مقتضى قرار گيرند.
ــيب هاى اجتماعى از قبيل كودك آزارى، فروش  ــيوع آس بروز و ش
اجبارى زنان و كودكان در مسايل غيراخالقى يا درگير كردن آنها در 
مواد مخدر و ... خيلى مشخص نيست، اما برآورد مى شود عدد ناچيز 
يا كمى نباشد به خصوص در مناطق پرخطر مانند حاشيه شهرها. در 
اينكه بايد از اينگونه آسيب ها پيشگيرى شود جاى هيچ بحثى نيست، 
ــگيرانه بنابر داليل  اما بايد اذعان كرد على رغم همه برنامه هاى پيش

مختلفى اين پديده حذف شدنى نيست ( به صفر نخواهد رسيد).
بنابراين ضرورت شناسايى به موقع و انجام مداخالت به هنگام اجتناب 
ناپذير است. هرچند بعضى نهادها و رسانه ها مانند صداوسيما به طور 
ــام داده اند، اما در  ــگيرى اقداماتى را انج پراكنده در زمينه هاى پيش
ــت و هيچ نهاد متمركزى  ــامان تر اس زمينه كنترل وضع از اين نابس

متولى آن نيست.
ــت ذاتى آنها  ــند در مأموري ــازمان هايى كه به نظر مى رس  حتى س
ــيب اجتماعى قرار دارد نظير بهزيستى و قوه  برنامه هاى كنترل آس

قضاييه، از انجام اين مأموريت خطير شانه خالى مى كنند.
ــاركت فعال سازمان هايى مانند  پيشنهاد ما موضوعى است كه با مش
بهزيستى، شهردارى، قوه قضاييه و پليس همچنين با كمك خيرين 

آسيب هاى اجتماعى متولى ندارند

مدارس اجاره اى؛
 گره اى كه با پول باز مى شود

تامل است، حكايت گر مامن آموزشى براى حدود صدهزار 
ــنل آموزش و پرورش كه ممكن است  دانش آموز و پرس
روزى از روزها هركدامشان تخليه شوند و قصه سرگردانى 

گره اى به نام مدارس اجاره اى يكشبه ايجاد نشده است، 
ــدارس براى گرفتن حكم  همان طور كه تمايل مالكان م

ــيدى جست؛   خورش
 كه قانون خريد و تملك مكان هاى 
ــتيجارى و آيين نامه اجرايى آن در شرف  ــى و اس آموزش

طبق اين قانون، درمورد بخشى از مدارس استيجارى كه 
ــت و مالكان آن نيز مايل به فروش  بناى مستحكمى داش
ــهيالت  بودند، آموزش و پرورش مجاز بود با دريافت تس
ــرط تمليك  ــدارس را با قرارداد اجاره به ش بانكى، اين م
بخرد، روندى كه تا حدى پيش رفت و اگر ادامه مى يافت 
ــته  ــه بس اكنون پرونده مدارس قلع و قمعى براى هميش
ــكته شد و به علت  بود،اما اين روند به مرور زمان دچار س
ــراى پرداخت به موقع  ــوزش و پرورش ب ناتوانى مالى آم
اقساط و اضافه شدن جريمه ها بر مبلغ اوليه، بخش زيادى 
ــد و درنتيجه مالكان  از مدارس استيجارى خريدارى نش

ــوى ديگرش قانونى  ــوى ماجرا بود و س اين تنها يك س
ــالم مى كرد،  ــى را ممنوع اع ــه فضاهاى آموزش كه تخلي
ــان معتبر بودن  ــط تا زم ــه بلكه فق ــه براى هميش ولى ن
ــار ديگر تا   و ب
ــد حكم   به بع
ــال  ــد و هرس ــتيجارى صادر مى ش ــدارس اس تخليه م
ــرگردانى گروهى از ــه و س مواردى از تخليه يك مدرس

هستند در حالى كه دست آموزش و پرورش براى خريد 
تنگ است و به تهاتر مايل تر است تا خريد .

دولت اعتبارات ويژه بدهد
ــد گروه  ــع و قمعى چن ــدارس قل مالكان م

ــخاص حقيقى اند،  هستند؛ برخى اش
ــخاص حقوقى و برخى  برخى اش

ــزو اموال وقفى  مدارس نيز ج
ــــــاب مى آيند.  ــه حس ب

معموال گره جايى ايجاد 

مى شود كه پاى 
مالكان حقيقى 

ــت و  در ميان اس
ــاى ورثه به  حتى پ
پرونده باز مى شود.

ــه  ــه 70 تخلي ــه در ده ــى ك قانون
فضاهاى آموزشى را ممنوع اعالم كرد در 

ــتر مانع برخورد سليقه اى  واقع سعى داشت بيش

وى به ما توضيح مى دهد كه مجلس نيز در دوسال گذشته 
تالش زيادى كرد تا 

برايشان حكم تخليه گرفته مى شود، مترادف مى شوند با 
دلهره، هراس، اضطراب و هرج و مرج. اگر اين گره زودتر باز 
شود آرامش، هديه آن به جامعه دانش آموزى و فرهنگى 

كشور خواهد بود.

مدارسمدارس اجاره اى؛
 گره اى كه با پول باز مى شود

و سازمان هاى مردم نهاد متعهد انجام شدنى است. الزم به ذكر است 
ــچ عنوان نبايد  ــاى اجتماعى به هي ــيب ه در برنامه هاى كنترل آس
ــتى به صورت فعال و  منفعالنه برخورد كرد، بلكه همه برنامه ها بايس
بسيار حساس در راستاى شناسايى حتى يك مورد و انجام مداخالت 

مقتضى قرار گيرند.
ــخيص به  ــاس يك مدل مثلثى اجرايى براى تش ــنهاد ما براس پيش
ــيب هاى اجتماعى و انجام مداخالت به هنگام با مشاركت  موقع آس
ــتى از يك طرف، قوه قضاييه از طرف  شهردارى ها و سازمان بهزيس

ــوم ــتقر در كالنترى ها از طرف س ديگر و ضابط قضايى يا پليس مس
 است. 

ــراى تأمين  ــهردارى ب ــاركت ش ــا مش ــت ب ــرار اس ــن مدل ق در اي
ــالمت اجتماعى  ــاى س ــوان خانه ه ــب تحت عن ــاى مناس مكان ه
ــرار دارند و  ــهرها ق ــيه ش ــاً در حاش ــر كه عموم ــالت پرخط در مح
ــاوران متخصص  ــددكاران و مش ــتى براى تأمين م ــازمان بهزيس س
ــى ويژه  ــر قاض ــر نظ ــا زي ــه ه ــن خان ــى اي ــاى اجتماع ــيب ه آس
ــى از  ــراى اختصاص ــتقر در دادس ــى مس ــاى اجتماع ــيب ه آس
ــه  ــخيصى ب ــات تش ــى اقدام ــك Hot line اختصاص ــق ي طري
ــاهدات و برگزارى  ــق مش ــه عمدتاً از طري ــددكاران، ك موقع اين م
ــايگان و  ــات همس ــل، گزارش ــبه مح ــا معتمدين و كس ــات ب جلس
ــانده  ــيك رس ــت مى آيد به اطالع قاضى كش مددجويان و ... به دس
ــه عملى و فورى  ــا نيازمند مداخل ــود. چنانچه اين گزارش ه مى ش
ــط قضايى  ــن قاضى با ضاب ــق Hot line ديگرى بي ــند از طري باش
ــه آن محله و  ــك ب ــرى نزدي ــتقر در كالنت ــيك مس ــس كش يا پلي
ــى صورت  ــات مقتض ــالمت اقدام ــددكاران خانه س ــت م ــا هداي ب
ــيب هاى  ــته از آس ــتر براى آن دس ــد پذيرفت. اين طرح بيش خواه
اجتماعى كه نيازمند شناسايى و مداخله به موقع است؛ نظير فروش يا 
سوءاستفاده اجبارى كودكان و زنان در مسايل غيراخالقى يا درگيرى 
ــنهاد  ــونت پيش ــايل مربوط به مواد مخدر و خش اجبارى آنها در مس

مى شود.
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خبر 

دريچه خبر كوتاه

 معاون صنايع دستى از امضاى تفاهم نامه با دو دانشگاه علم و فرهنگ و الزهرا 
ــته بندى صنايع دستى خبر داد.  ــته طراحى و بس براى شكل گيرى دو رش
بهمن نامورمطلق يكى از اهداف اصلى معاونت صنايع دستى سازمان ميراث 
ــت و گفت: معاونت هنرهاى  فرهنگى را برقرارى ارتباط با دانشگاه ها دانس
سنتى و صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
تفاهم نامه همكارى با دانشگاه علم و فرهنگ و همچنين الزهرا را امضا كرده تا 
بر اين اساس به اتخاذ تدابير الزم براى برنامه ريزى آموزشى و پژوهشى، تهيه 
و تدوين استانداردهاى آموزشى، برنامه ريزى و مشاركت در زمينه برگزارى 
دوره هاى عالى تحصيالت تكميلى، همكارى در راستاى توسعه و ترويج علم و 
تكنولوژى، فراهم كردن فضا و تجهيزات آموزشى مورد نياز و اخذ تأييديه هاى 

الزم از مراجع قانونى بپردازد.
به گفته معاون صنايع دستى، براساس اين تفاهم نامه، قرار است اين معاونت 
ــگاه علم و فرهنگ به برگزارى جشنواره اى در زمينه صنايع دستى و  با دانش
ــتين دوره از اين جشنواره كه عنوان آن به نام  هنرهاى سنتى بپردازد. نخس
ــنتى و نگارگرى ايرانى  استاد محمود فرشچيان آراسته شده و نماد هنر س

است، سال آينده برگزار خواهد شد.
ــته طراحى صنايع دستى خبر داد و  نامورمطلق همچنين از راه اندازى رش
افزود: طراحى فرآورده هاى دستى ما به گونه اى است كه هماهنگى چندانى 
با سليقه مخاطب امروز ندارد. طى تفاهم نامه با دانشگاه علم و فرهنگ قرار 
است رشته اى به نام طراحى صنايع دستى راه اندازى شود كه هم به ارتباط 
ــتر توليدكنندگان و فارغ التحصيالن هنر بينجامد و هم به نياز و پسند  بيش
ــتى كشور همچنين از امضاى  مخاطب امروز پاسخ دهد. معاون صنايع دس
ــگاه الزهرا خبر داد و افزود: براساس اين تفاهم نامه رشته  تفاهم نامه با دانش
بسته بندى شكل مى گيرد. چون يكى از مشكالت جدى ما در زمينه صنايع 
دستى، بسته بندى است و قرار است با همكارى دانشگاه الزهرا، رشته ويژه اى 
براى بسته بندى داشته باشيم. نامورمطلق با اشاره به اينكه ما رتبه اول دنيا را 
در زمينه تحصيالت آكادميك صنايع دستى به خود اختصاص داده ايم گفت: 
ما بيشترين تعداد فارغ التحصيالن را در دنيا داريم، اما نتوانسته ايم  آنگونه كه 
بايد و شايد از اين طرفيت بهره ببريم و در تمام اين سال ها رابطه نظام مندى 

ميان دانشگاه ها و معاونت صنايع دستى وجود نداشته است.

چاپ قرآن با ترجمه مرحوم «مهدى الهى قمشه اى» از سوى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى ممنوع شد. سال گذشته ترجمه قرآن مرحوم «مهدى الهى 
ــده بود، اما در روزهاى اخير  قمشه اى» در صدر ترجمه هاى قرآن چاپ ش
خبرهايى مبنى بر ممنوعيت چاپ و نشر ترجمه قرآن اين مترجم منعكس 
ــده براى ممنوعيت چاپ و نشر ترجمه  شده است.  يكى از داليل مطرح ش
ــتن غلط و اشكاالت فنى در محتوا بوده  قرآن «مهدى الهى قمشه اى» داش
است، اما بسيارى از فعاالن قرآنى كشور معتقدند كه ترجمه الهى قمشه اى 
يكى از ترجمه هاى روان و پرطرفدار است و نمى توان به اين آسانى مشكلى 

فنى از آن گرفت.

ــنواره هاى بين المللى تئاتر ،  راديو ايران با برنامه «كافه هنر» جش
فيلم و موسيقى فجر را پوشش مى دهد.

ــا اعالم اين خبر،  ــت تهيه كننده «كافه هنر» ب ريحانه يزدان دوس
ــنواره هاى مختلف فجر هستيم و  افزود: ما از كافه هنر مهمان جش

اخبار جشنواره ها را پوشش مى دهيم.
ــالن اصلى تئاتر شهر براى  ميزهاى كافه هنر از 3 تا 12 بهمن در س
جشنواره بين المللى تئاتر فجر، از 12 تا 22 بهمن در برج ميالد براى 
جشنواره بين المللى فيلم فجر و از 21 تا 30 بهمن در تاالر وحدت 

براى جشنواره بين المللى موسيقى فجر رزو مى شود.
ــب موضوعات،  ــه تناس ــا ب ــنواره ه ــووالن جش ــو با مس گفت وگ
ــنواره،  ــيه هاى جش ــنواره، بيان حاش ــاى هر روز جش بيان خبره
ــاى اين ــش ه ــر بخ ــدان از ديگ ــردم و هنرمن ــا م ــو ب ــت وگ گف

 برنامه است.
«كافه هنر» از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت يك ساعت 

از آنتن راديو ايران پخش مى شود.

ــتان تهران از نخستين نشست   مديركل كتابخانه هاى عمومى اس
ــور دبير كل و  ــتان تهران با حض ــژه نابينايان اس «كتاب خوان» وي
ــاوران، مديران كل نهاد و كتابداران تهرانى  جمعى از معاونان، مش

خبر داد.
ــتان تهران گفت:  ــر كل كتابخانه هاى عمومى اس على نيكنام مدي
ــتان تهران با حضور  ــت كتابخوان ويژه نابينايان اس نخستين نشس
عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور برگزار 

مى شود.
ــاعت 14 امروز دوشنبه 21 دى با حضور  وى افزود: اين برنامه از س
دبير كل، معاونان، مشاوران، مديران كل نهاد كتابخانه هاى عمومى 
كشور و كتابداران استان تهران، در تاالر اجتماعات كتابخانه مركزى 

پارك شهر برگزار مى شود.
ــه منظور  ــت هاى «كتاب خوان» ب ــله نشس ــت: سلس ــام گف نيكن
ــده و با هدف ترويج و تبليغ  ــتراك گذارى كتاب هاى خوانده ش اش
ــود و در آن كتابداران،  ــب معرفى كتاب برگزار مى ش مطالعه در قال
ــانه، اعضاى كتابخانه هاى  نويسندگان، فعاالن فرهنگى، اهالى رس
ــه معرفى كتاب هاى  عمومى و همه عالقه مندان به كتاب خوانى، ب
ــه در فضايى صميمى و  ــاتى ك موردنظر خود مى پردازند و در جلس
ــركت كننده تجربيات  ــود، افراد ش با محوريت كتاب برگزار مى ش
ــدان كتاب و  ــاير عالقه من ــتفاده س ــراى اس ــود را ب ــى خ مطالعات

كتاب خوانى به اشتراك مى گذارند.

تهيه كننده كنسرت هاى گروه «دالغا» مى گويد: اين گروه در سى ويكمين 
ــيقى فجر هيچ اجرايى ندارد و تنها اجراى سال جارى گروه  جشنواره موس
ــاى برج ميالد  ــراى 29 دى در مركز همايش ه ــهر تهران ب «دالغا» در ش
برنامه ريزى شده است.مسووالن برگزارى سى ويكمين جشنواره موسيقى 
ــخ 28 بهمن 1394  ــراى اجرا در تاري ــيقى «دالغا» را ب فجر نام گروه موس
ــت گروه  ــرار دادند، اما تهيه كننده و سرپرس در جدول برنامه هاى خود ق
«دالغا» اين موضوع را رد مى كنند.على غزنوى مدير برنامه ها و تهيه كننده 
كنسرت هاى گروه «دالغا»، گفت: گروه موسيقى «دالغا» قرار نيست اجرايى 
در جشنواره موسيقى فجر داشته باشد و تنها اجرايى كه در سال جارى براى 
اين گروه در تهران تدارك ديده ايم، اجرايى است كه 29 دى 1394 در مركز 
همايش هاى برج ميالد به روى صحنه مى رود.در اين باره چنگيز مهدى پور 
سرپرست گروه «دالغا» گفت: متاسفانه بدون هماهنگى با ما نام گروه «دالغا» 
را در جدول برنامه هاى سى ويكمين جشنواره موسيقى فجر قرار داده بودند، 
در حالى كه ما هرگز چنين برنامه اى نداشتيم و نداريم.وى گفت: سال گذشته 
مسووالن جشنواره از ما خواستند تا در جشنواره اجرايى داشته باشيم، كه 
البته اين حضور با كمترين هزينه مالى انجام شد، اما ما براى رونق موسيقى 
نواحى و بدون انگيزه مالى به جشنواره رفتيم و درست دو روز قبل از كنسرت 
خودمان در جشنواره اجرا داشتيم.وى ادامه داد: مسووالن جشنواره موسيقى 
فجر سال گذشته به ما وعده هاى زيادى براى سال هاى بعد دادند، اما امسال 
هم گفتند كه با بليت فروشى خودتان به جشنواره بياييد و من هم هرگز اين 
ــروه «دالغا» را در  ــرايط را قبول نكردم و آنان بدون هماهنگى با ما نام گ ش
جدول جشنواره قرار دادند.گروه «دالغا» قرار است كنسرت خود را با عنوان 
«آشيق جنون» 29 دى 1394 با سرپرستى چنگيز مهدى پور و خوانندگى 
«ودود موذن» در مركز همايش هاى برج ميالد به روى صحنه ببرد. در اين 
كنسرت قطعه هايى از رديف آوازى، قطعه هايى شاد و قطعه هايى حماسى 
نواخته و خوانده مى شود.«موغانا جيران» در دستگاه ماهور، قطعه «كورعرب 
ماهنيسى» با آهنگسازى فكرت امير اف، قطعه اى در دستگاه شور، قعطه اى 
با نام «اوينا گولوم» و «آى ايشى غيندا» (نور مهتاب)، از جمله آثارى است كه 

در كنسرت گروه «دالغا»  اجرا مى شود.

رشته دانشگاهى« طراحى و بسته بندى 
صنايع دستى» راه اندازى مى شود

ممنوعيت چاپ قرآن با ترجمه 
«الهى  قمشه اى»

«كافه هنر» در جشنواره تئاتر، 
فيلم و موسيقى فجر

با حضور مختارپور؛

نخستين نشست كتابخوان
براى نابينايان برگزار مى شود

حضور گروه «دالغا» در جشنواره 
موسيقى فجر تكذيب شد

آيا«كيميا» توانسته رقيب سريال هاى ماهواره  باشد؟

هادى مرزبان مى گويد مسووالن فرهنگى مملكت بايد 
بدانند كه براى برگزارى جشنواره اى مثل جشنواره تئاتر 
ــن گردهمايى  ــت هزينه كنند و امكان اي فجر مى بايس

بزرگ را به صورت حرفه اى فراهم سازند. 
ــا نمايش «بازار  ــال ب هادى مرزبان كارگردان تئاتر امس
ــنواره امسال حضور  ــقان» در بخش ميهمان جش عاش

دارد.
او درباره اين بخش و دليل حضورش در آن مى گويد: «از 
ــت كه من بروم و با دانشجوى  خيلى جهات درست نيس
خودم در بخش رقابتى جشنواره رقابت كنم چون هم او 
ــرد مى كنم و هم به نظرم رقابت بين اين دو نسل  را دلس
ــت. مخصوصا اينكه اكثر داوران هم از نسل  درست نيس

ما هستند».
ــل هاى  تئاترى يك گسست و حلقه  وى افزود: «بين نس
ــن دو با هم بر  ــود دارد كه با رقابت كردن اي مفقوده وج
ــد و اصال حرمت ها  تعداد اين حلقه ها افزوده خواهد ش

به هم مى ريزد.
ــر قبول  ــن االن ديگ ــه م ــت ك ــر اس ــن خاط به همي
ــته  ــنواره حضور داش ــش رقابتى جش نمى كنم در بخ

باشم».
ــنواره تئاتر در دولت روحانى را مثبت  وى وضعيت جش
ــاى تنگ نظرى ها  ــت: «منه ــرد و اظهار داش ارزيابى ك
ــه در همه دوره ها  ــت نمايى كه هميش و دشمنان دوس
ــاى روحانى حال تئاتر بهتر بوده اند به نظرم در دولت آق

است.
ــال با حضور دكتر اسدى به  ــنواره امس به خصوص جش

نظرم وضعيت خوبى داشته باشد.
ــان هم تئاتر را خوب مى شناسند و هم با نسل  چون ايش
ــد. اميدوارم  ــترده اى دارن قديم و جديد ارتباطات گس
امسال از يكى دو سال اخير اوضاع بهتر باشد و ما شاهد 

جشنواره بهترى باشيم».
ــته شاهد بوديم  مرزبان ادامه داد: «در سال هاى گذش
ــال اين را  ــتان فقط مج ــاى تئاترى شهرس كه گروه ه
داشتند كه به تهران بيايند، يك شب نمايششان را اجرا 
ــد در حاليكه  ــد از اجرا دوباره برگردن كنند و فرداى بع
ــت و اگر قرار باشد  جشنواره محل برخورد انديشه هاس
ــته باشد باقى  ــتانى حتى مجال نداش آن جوان شهرس
ــه برگزار  ــنواره براى چ ــد خب اين جش اجراها را ببين

مى شود؟ 
حداقل بايد برنامه ريزى ها به صورتى باشد كه اين ده روز 
به يك گردهمايى تبديل شود و گروه ها بتوانند در كنار 

هم از مشكالت و تجربيات خود سخن بگويند.»
ــود كه اين  ــنواره ديگر نكته اى ب ــش بين الملل جش بخ
ــن مى دانم كه در بخش  كارگردان درباره آن گفت: «م
ــكالتى اعم از  ــه مش ــاب تئاترها چ ــل و انتخ بين المل
ــى نمى توانيم به  خطوط قرمز و … وجود دارد، اما وقت
هر دليلى يك تئاتر خوب را انتخاب كنيم و به جشنواره 
ــش از كارهايى دعوت كنيم كه  بياوريم چرا بايد به جاي
ــجويان ضعيف خود ما هم بدتر حتى از سطح كار دانش

است؟ 
ــه دردى از ما  ــنواره چ ــوع تئاترها در جش حضور اين ن
ــدى مواجه  ــا با چه چيز جدي ــد؟ بچه هاى م دوا مى كن

مى شوند؟»
ــش كه آيا بعد از 34 سال  ــخ به اين پرس مرزبان در پاس
ــگاه واقعى خود  ــنواره تئاتر فجر به جاي برگزارى، جش
ــت: «اصل ماجرا به بودجه  دست يافته يا نه، اظهار داش
ــى دارند اين  ــا در واقع با هيچ ــتان م برمى گردد. دوس

جشنواره را برگزار مى كنند. 

ــت كه اگر دولت، مسووالن كالن هنرى  واقعيت اين اس
ــنواره فجر  ــت گذاران كلى جش ــوص سياس ــه خص و ب
ــته باشند بايد سركيسه را  مى خواهند جشنواره اى داش

شل كنند. 
جشنواره بدون پول و امكانات نمى تواند كار كند. جمع 
ــه دارد ؛ اگرچه ما ديگر  ــر دور هم هزين كردن صدها نف
عطاى گرفتن دستمزد بابت اجرا در جشنواره را به لقايش 
بخشيده ايم، اما الاقل گروه ها بايد بتوانند بدون دردسر 

هزينه لباس و دكور را دريافت كنند.»
وى افزود: «به نظرم بهتر است يا جشنواره برگزار نشود يا 
اگر مى خواهد برگزار شود، درست اين كار صورت بگيرد 

چون در غير اين صورت آبروريزى است. 
ــقان» قرار  به عنوان مثال همين نمايش من «بازار عاش
ــت از 7 فروردين 95 در تاالر وحدت به روى صحنه  اس
برود، اما دوستان از من خواستند براى اجرا در جشنواره 

دكور را در تئاتر شهر بزنم.
ــدى دارم اين   البته من به خاطر ارادتى كه به دكتر اس

موضوع را قبول كردم ولى واقعا چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ 
چون فالن گروه خارجى مى خواهد در جشنواره در تاالر 
ــد؟ مگر خون آنها از ما رنگين تر  وحدت اجرا داشته باش

است؟»
ــد آنها  ــن مى گوين ــه م ــه داد: «ب ــد ادام ــن هنرمن اي
ــان  ــات در اختيارش ــتند و بايد امكان ــا هس ميهمان م

بگذاريم. 
من هم قبول مى كنم. در واقع ما به خاطر حجب و حياى 
ــايل را قبول  ــرقى و ايرانى مان هميشه خيلى از مس ش
مى كنيم و كوتاه مى آييم ولى واقعيت اين است كه بدون 

پول نمى شود جشنواره برگزار كرد. 
ــق و به هر سختى كه بود كار  يك زمانى بود كه ما با عش
اجرا مى كرديم ولى بچه هاى االن حتى اگر بخواهند هم 

نمى توانند بدون پول كارى بكنند. 
ــور  ــراح دك ــى ط ــاى ميرفخراي ــش آق ــد روز پي چن
ــك  ــت ي ــن مى گف ــه م ــقان» ب ــازار عاش ــش «ب نماي
ــال  ــال را 15 ري ــالن متق ــن ف ــه م ــود ك ــى ب زمان
ــى 7 هزارتومان ــرف مترى 6 ال مى خريدم، اما االن ح

است. 
ــم ذره ذره تزريق  ــت و تازه آن را ه وقتى بودجه كم اس
مى كنند معلوم است كه جشنواره تئاتر فجر نمى تواند به 
آن جايگاه مورد نظر برسد چون اين جايگاه اين رويداد 

فرهنگى خيلى باالتر از اين حرف هاست.»
ــقان» باز هم  وى با بيان اينكه بعد از نمايش «بازار عاش
نمايشنامه اى از اكبر رادى را به روى صحنه خواهد برد 
اظهار داشت: «كار بعدى من اجراى نمايش «منجى در 
صبح نمناك» خواهد بود كه جزو معدود كارهايى است 

كه من از آقاى رادى اجرا نكرده ام. 
ــر زنده ياد رادى به  در حال حاضر حميده بانو عنقا همس
همراه پسرشان مشغول كار كردن روى اين متن هستند 
ــت و قرار است يك  ــنامه بسيار طوالنى اس چون نمايش
ــاعته از آن دربيايد كه من آن را به روى  نمايشنامه 2 س

صحنه ببرم.»
ــقان» اظهار داشت:  مرزبان همچنين درباره «بازار عاش
ــتان  ــت و داس ــته محمد ابراهميان اس ــن كار نوش «اي
ــمس و موالنا را در يك دادگاه خيالى روايت  محاكمه ش

مى كند.»
ــهرام  ــوب آقاخانى، فرزانه كابلى، ش فرهاد قائميان، اي
ــا مقتدى و … از جمله بازيگران اين كار  عبدلى، پريس
هستند و طراحى حركات موزون اين نمايش را نيز فرزانه 

كابلى برعهده داشته است.

ــيما  ــووالن و تصميم گيران صداوس ــدل اظهار كرد: اگر مس مهدى پاك
ــى آمار و  ــق بررس ــد از طري ــند، مى توانن ــته باش ــت داش ــى دق كم
ــا»، در تجربه هاى ــريال «كيمي ــس از نمايش س واكنش هاى مردم پ
ــر تكرار ــت را ديگ ــريال افتاده اس ــه در اين س ــتباهاتى ك ــدى اش  بع

نكنند.
اين بازيگر كه اين روزها در سريال «كيميا» ايفاى نقش مى كند، درباره  
تجربه خود از كار در يك مجموعه تلويزيونى بلندمدت، خاطرنشان كرد: 
با توجه به اينكه امروز ديگر در تمام دنيا سريال هاى بلندمدت مى سازند 
كه مخاطب بيشتر درگير شود و سينما هم كاركرد خودش را در حوزه 
رسانه از دست داده است، سريال «كيميا» توانسته يك تجربه در حوزه 

رسانه باشد.
ــون «كيميا»  ــا تاكن ــه آي ــش ك ــخ به اين پرس ــد در پاس اين هنرمن
ــبكه هاى ماهواره اى باشد،  توانسته رقيب سريال هاى طوالنى مدت ش
ــاً آزمون و خطاهاى  ــن تجربه بود كه طبيعت گفت: به هر حال اين اولي
ــود گفت كه 100 درصد موفقيت آميز بوده  ــت و نمى ش خودش را داش

است.
ــزان بودجه  ــه مي ــا توجه ب ــرد: ب ــن بيان ك ــدل همچني ــدى پاك مه
ــرم  ــه نظ ــد، ب ــا» ش ــريال «كيمي ــاخت س ــرف س ــه  ص ــى ك و زمان

ــواب داده ــت، ج ــتر از انتظارى كه وجود داش ــريال حتى بيش اين س
است.

پاكدل درباره حضور دوباره در مجموعه هاى بلند مدت تلويزيونى گفت: 
ــد و متن خوبى مثل «كيميا» داشته باشد،  قطعاً اگر سريال خوبى باش

قبول مى كنم.

ــال هشتمين جشنواره داستان  داروان بخش هاى رمان و داستان كوتاه بزرگس
ــيدى دبير علمى  ــوى مصطفى جمش ــدند.طى حكمى از س انقالب معرفى ش
جشنواره داستان انقالب، منيژه آرمين، حسين فتاحى و محسن پرويز به عنوان 
داوران بخش رمان و داستان كوتاه بزرگسال هشتمين جشنواره داستان انقالب 
معرفى شدند. منيژه آرمين متولد 1324 در تهران (عضو هيات علمى دانشگاه 
تربيت معلم) است. از وى تاكنون كتاب هاى «كيمياگران نقش»، «اى كاش گل 

سرخ نبود»، «بوى خاك» و ... منتشر شده است.
عضويت در هيات مديره گروه آبى بيكران هنر، همكارى با مجالت زن روز، پگاه، 
ندا، ادبيات داستانى و پيام زن، بازرسى انجمن هنرمندان سفالگر معاصر و... از 
ديگر فعاليت هاى فرهنگى و هنرى وى به شمار مى رود.حسين فتاحى متولد 
1336 يزد، داراى مدرك كارشناسى در رشته حسابدارى است. فتاحى در سه 
حوزه تأليف، ترجمه و بازنويسى آثار كالسيك فارسى براى كودكان و نوجوانان 
آثار متعددى را به رشته تحرير درآورده است كه از آن جمله مى توان به: «آتش 
ــاره كرد. «پرى  ــران جزيره»  و «عشق سال هاى جنگ» اش در خرمن» ، «پس
نخلستان ها»، «مدرسه انقالب»، «كودك و توفان»، «اميركوچولوى هشتم» و 

بازنويسى «قصه هاى شاهنامه» و «سمك عيار» و ... از ديگر آثار اوست.
محسن پرويز كارهاى بنيادينى را در امور كتاب و كتاب خوانى تاكنون بر عهده 
داشته است. از جمله فعاليت هاى وى مى توان به: برگزارى جوايزى چون جالل 
آل احمد، گام اول، كتاب فصل احيا و تقويت دو جشنواره پروين اعتصامى و شعر 
فجر، برگزارى نخستين همايش شاعران ايران و جهان، تاسيس خبرگزارى كتاب 

ــزارى تخصصى كتاب در ايران و جهان و بنياد  ايران (ايبنا) به عنوان تنها خبرگ
ادبيات داستانى و... اشاره كرد.

ــى وزارت فرهنگ و  ــار دوره معاونت فرهنگ ــه هنرى خود چه پرويز در كارنام
ارشاد اسالمى، رييس نمايشگاه بين المللى كتاب تهران، رياست هيات موسس 
ــگاه علوم پزشكى تهران را  انجمن قلم ايران و همچنين معاونت فرهنگى دانش

داشته است.

معرفى داوران هشتمين جشنواره داستان انقالب

هادى مرزبان: 

دوستـان با دست خـالى جشنـواره تئـاتر فجـر را بـرگـزار مى كنند
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اخباركوتاهخبر

ــى چهارمحال و بختيارى گفت: با احتساب بارش هاى 48  مديركل هواشناس
ساعت گذشته ميانگين بارندگى در استان به 274 ميليمتر رسيد.

ــترين ميزان بارندگى استان طى 48 ساعت گذشته  مهرداد قطره ، افزود: بيش
ــاران و كمترين آن در  ــتان كوهرنگ با 106 ميليمتر بارش برف و ب در شهرس

شهرستان بروجن با دو ميليمتر بارندگى گزارش شده است.
ــزان بارندگى در اردل 58 ميليمتر،  وى ادامه داد: همچنين در همين مدت مي
دزك 45 ميليمتر، لردگان و فارسان 33 ميليمتر، بلداجى 21 ميليمتر، شهركرد 

18 ميليمتر، سامان 22 ميليمتر و بن 17 ميليمتر گزارش شده است.
قطره تصريح كرد: با احتساب اين ميزان بارندگى، ميانگين بارش ها در استان در 
سال زراعى جارى نسبت به ميانگين مدت مشابه سال گذشته رشد 16 درصدى 
ــان مى دهد در حالى كه اين بارش ها هنوز براى رسيدن به ميانگين كل  را نش

بارندگى هاى سال زراعى گذشته با كاهش 54 درصدى مواجه است.
مديركل هواشناسى چهارمحال و بختيارى از برقرارى جو آرام در استان تا پايان 
هفته جارى خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود فردا صبح دما در استان كاهش 

داشته باشد.
ــمه دو  ــتان چهارمحال وبختيارى سرچش به گزارش ايرنا، با توجه به اينكه اس
ــت، كاهش يا افزايش  ــى از رودخانه دز اس رودخانه كارون و زاينده رود و بخش
بارش ها در اين استان، استان هاى اصفهان و خوزستان را در تامين آب خود به 

طور مستقيم تحت تاثير قرار مى دهد.

مدير كل ثبت احوال استان چهارمحال و بختيارى از صدور بيش از 40 هزار كارت 
هوشمند ملى در اين استان خبر داد. 

محمد على رفيع پور، با اشاره به اينكه 40 هزار كارت هوشمند ملى در چهارمحال 
وبختيارى صادر شده است، عنوان كرد: اين تعداد كارت ملى هوشمند از ابتداى 
امسال تا پايان آبان ماه صادر شده است. وى اظهار داشت: كارت هاى ملى هوشمند 
قابليت هاى فراوانى دارد كه از مهم ترين آنها ديجيتالى بودن اين كارت است كه 

امكان سوء استفاده از آن وجود ندارد.
مدير كل ثبت احوال استان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد:كارت ملى هوشمند 
ــوب مى شود و مى تواند  به عنوان مقدمه اى براى ورود به جامعه اطالعاتى محس
ــاى دولت، مردم و  ــيارى از هزينه ه موجب توزيع عادالنه فرصت ها، كاهش بس

بنگاه ها شود.
وى در ادامه با اشاره به آمار والدت ها طى هشت ماه گذشته در استان چهارمحال 
و بختيارى، اظهار داشت: از ابتداى سال تا پايان ماه آبان ماه در استان چهارمحال 
و بختيارى 14 هزار نوزاد متولد شده است كه والدت آنها توسط عوامل اجرايى 

ثبت احوال ثبت شده است.

ــتاندارى ومشاور استاندار  سرپرست دفترهماهنگى امور اقتصادى اس
ــتان ظرفيت تبديل شدن به مركز  چهارمحال وبختيارى گفت: اين اس

فناورى بيوتكنولوژى توليد مثل را دارد.
ــى طرح هاى كالن ملى فناورى  ــه بررس ملك محمد قربانپور در جلس
ــا وقابليت  ــريح ظرفيت ه ــتان با تش ــده به بنياد نخبگان اس ارائه ش
ــركت هاى دانش بنيان گفت:  ــتان در زمينه هاى تشكيل ش هاى اس
ــكده فناورى دراين  ــكده فناورى جنين دام نخستين پژوهش پژوهش
ــتان فعال شده و بايد  زمينه در سطح كشور است كه از سال 82در اس
ــوق داده  ــطح منطقه اى وملى س ــكده به س فعاليت هاى اين پژوهش

شود.
ــكده را مورد تاكيد قرارداد  وى تجارى سازى فعاليت هاى اين پژوهش
وگفت: فعاليت هاى اين پژوهشكده بايد از ارائه مقاله به سمت تجارى 

سازى و سودآورى تبديل يابد.
ــگاه  ــكده فناورى جنين دام دانش يكى از اعضاى هيات علمى پژوهش
شهركرد نيز گفت: اين پژوهشكده در سال 1382 با صدور موافقت نامه 
قطعى از شوراى گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناورى فعاليت خود 
ــتى توليد مثل دام و با توجه به  ــطح دانش زيس را به منظور افزايش س

اهداف كالن توسعه زيست فناورى آغاز كرد.
ــى از مهم ترين  ــه عنوان يك ــكده ب ــه داوديان افزود: اين پژوهش نجم
محورهاى توسعه علمى، اجتماعى و اقتصادى كشورها و نيز با توجه به 
ــتردگى اقليمى و جغرافيايى و تنوع منابع طبيعى ومنحصر به فرد  گس

الگوى ژنتيكى گونه هاى گياهى و حيوانى در كشور فعال شده است.
ــه گروه پژوهشى در زمينه سلول هاى  وى گفت: در اين پژوهشكده س

جنسى، جنين و سلول هاى بنيادى فعاليت مى كند.
ــتفاده از روش هاى  ــلول هاى جنسى و جنين با اس وى ايجاد بانك س
ــى توليد مثل دام  ــدازى مركز خدمات تخصص مختلف انجماد و راه ان
ــده دامى،  ــيت ش ــپرم تعيين جنس با هدف توليد تجارى جنين و اس
توليد فراورده هاى بيولوژيك را از اهداف و برنامه هاى اين پژوهشكده 

برشمرد.
يكى از كارشناسان اين پژوهشكده نيز گفت: نخستين جنين گوسفند 

به روش لقاح خارج از رحم دراين مركز متولد شده است.
ابراهيم احمدى افزود: انجماد تخمك جنين، انجام اسپرم شبيه سازى 
ــيت از دى ان اى شناور درخون  سلول هاى بنيادين دام، تعيين جنس

مادر انسان، گوسفند، گاو و اسب ازبرنامه هاى اين پژوهشكده است.
ــى و همچنين كمبود نيروى هيات  وى محدوديت هاى مالى و حمايت

علمى را از مهم ترين مشكالت اين پژوهشكده دانست.
وى اظهار داشت: هم اكنون 9 نفر هيات علمى دراين پژوهشكده مورد 
ــد انتظارات انجام  ــت تا فعاليت و پژوهش هاى اين مركز در ح نياز اس

شود.

ملك محمد قربانپور؛

استان ظرفيت تبديل به مركزفناورى 
بيوتكنولوژى توليد مثل را دارد 

ميانگين بارندگى 
در چهارمحال و بختيارى 

به 274 ميليمتر رسيد

مدير كل ثبت احوال استان:
40 هزار كارت هوشمند ملى 

در چهارمحال وبختيارى صادر شد 

ــرفت 80  ــارى از پيش ــتاندار چهارمحال و بختي اس
درصدى پروژه پرتودهى گاما درچهارمحال و بختيارى 

خبر داد. 
قاسم سليمانى دشتكى، در بازديد از روند احداث پروژه 
ــاره به  ــا درچهارمحال و بختيارى با اش پرتودهى گام
اينكه اين پروژه 80درصد پيشرفت فيزيكى دارد، اظهار 
داشت: روند احداث اين پروژه مطلوب است و اين پروژه 

سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
ــروژه زمينه  ــردارى از اين پ ــا بهره ب ــه داد: ب وى ادام
ــادرات آنها از  ــاورزى و ص ماندگارى محصوالت كش

استان به كشور هاى مختلف جهان فراهم مى شود.
ــاره به  ــتاندار چهارمحال و بختيارى در ادامه با اش اس
منطقه ويژه اقتصادى استان در منطقه فرخ شهر، افزود: 
منطقه ويژه اقتصادى زمينه توسعه استان چهارمحال و 

بختيارى را ايجاد مى كند.
ــتيم كه زيرساخت  وى عنوان كرد: به دنبال اين هس
ــود تا زمينه  ها در اين منطقه ويژه اقتصادى فراهم ش
ــادى در اين منطقه  ــدن واحدهاى اقتص براى داير ش

فراهم شود.
ــت: طى  ــتاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داش اس
ــان مشكالت  ــركت هاى خدمت رس برنامه ريزى ش
ــاخت هاى منطقه ويژه اقتصادى تا سال آينده  زيرس

رفع خواهد شد.
سرمايه گذارى ميلياردى

ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى  سرپرس
ــاره  ــز در اين بازديد با اش ــال و بختيارى ني چهارمح

ــى گاما  ــاردى در  پرتوده ــذارى ميلي ــرمايه گ به س
ــت: حدود  ــار داش ــارى، اظه ــال و بختي درچهارمح
30 ميليارد تومان سرمايه گذارى اين پروژه بوده است.

ملك محمد قربان پور عنوان كرد: اين پروژه نيازمند 
چهار ميليون دالر سرمايه گذارى ارزى است.

ــروژه 1/5 ميليارد تومان از  وى بيان كرد: براى اين پ
اعتبارات ملى ابالغ شده است.

ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى  سرپرس
ــاره به اينكه اين  چهارمحال و بختيارى در ادامه با اش
پروژه نقش مهمى در توسعه كشاورزى استان و رونق 
اين حوزه خواهد داشت، ادامه داد: افزايش ماندگارى 
محصوالت كشاورزى و سالمت محصوالت با پرتودهى 

گاما محقق مى شود.
ــتان  ــدازى اين پروژه ملى در اس ــه داد: راه ان وى ادام
نقش مهمى در توسعه و پيشرفت استان چهارمحال و 

بختيارى خواهد داشت.
فعاليت شركت دانش بنيان 

ــار محال و  ــتان چه ــم و فناورى اس رييس پارك عل
ــركت  ــد عنوان كرد: ش ــز در اين بازدي ــارى ني بختي
ــركت  ــا چهارمحال و بختيارى يك ش پرتودهى گام

دانش بنيان است.
اسماعيل پير على ادامه داد: اين شركت نقش مهمى در 
توسعه علم و فناورى در استان چهارمحال و بختيارى با 

بهره گيرى از تكنيك هاى مدرن خواهد داشت.
وى ادامه داد: اين مركز امكان پر تودهى 100 هزار متر 

مربع را خواهد داشت.

ــار محال و  ــتان چه ــم و فناورى اس رييس پارك عل
بختيارى عنوان كرد: تضمين سالمت و كيفيت مواد 
غذايى و محصوالت بهداشتى و تجهيزات پزشكى يكى 
ــده براى دستگاه هاى  از كاربردها و وظايف تعريف ش

پرتودهى گاما است.
زمينه براى بهره گيرى از نخبگان 

رييس بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختيارى نيز 
در اين بازديد اظهار داشت: زمينه براى بهره گيرى از 

نخبگان در اين طرح علمى صنعتى وجود دارد.
مجتبى بنياديان در ادامه با اشاره به كاربرد پرتودهى 
ــاورزى، ادامه داد: در حال حاضر بخش از  گاما در كش
ــود كه  ــاورزى به ضايعات تبديل مى ش توليدات كش
ــى گاما، چند  ــتفاده از فناورى پرتوده مى توان با اس
ــه با اين روش،  درصد از اين ضايعات را كاهش داد ك
ارزش افزوده بااليى در حوزه كشاورزى و اقتصاد ايجاد 
ــكارى نخبگان  ــود. وى عنوان كرد: زمينه هم مى ش

استان با اين پروژه وجود دارد.
اشتغال يك هزار نفر با بهره بردارى از پروژه 

ــتان چهارمحال و  ــا اس ــز پرتو دهى گام رييس مرك
ــرد: اين پروژه  ــن بازديد عنوان ك بختيارى نيز در اي
زمينه اشتغال مستقيم و غير مسقيم يك هزار نفر را 

فراهم مى كند.
ــدازى پروژه  ــا راه ان ــوان كرد: ب ــرث مرادى عن كيوم
ــادرات محصوالت  ــتان زمينه ص پرتودهى گاماى اس
پزشكى و كيت هاى پزشكى به كشور هاى حوزه خليج 

فارس فراهم مى شود.
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شهـادت آيت اهللا النمـر هر انسانى 
را متاثر مى كنـد

فعاليت 117 مركز درمانى دامپزشكى 
در چهارمحال و بختيارى 

96 درصد از آنفلوآنزاها 
درچهارمحال بختيارى خفيف هستند

مسوول دفتر نماينده ولى فقيه در منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال 
و بختيارى گفت: اعدام انسانى كه فرياد عدالت خواهى زده و در برابر ظلم 
ــلمان و غيرمسلمان را  ــت، هر انسان باوجدانى چه مس قد علم كرده اس

متاثر مى كند.
ــاله اى كه اين روزها جهان اسالم  سيد محمد حسينى ، اظهار كرد: مس
را داغدار كرده و نشان از جنايت ديگرى از جمله جنايات رژيم آل سعود 
است به شهادت رساندن شيخ مصلح، مجاهد، مسلمان و شيعه آيت اهللا 

نمر باقر النمر است.
ــى زده و در برابر  ــانى كه فرياد عدالت خواه وى با بيان اينكه اعدام انس

ــلمان باشد و چه  ــان باوجدانى چه مس ظلم قد علم كرده است هر انس
غيرمسلمان را ناراحت مى كند، تاكيد كرد: چرا در يك مملكت اسالمى 
بايد اقليت شيعه، زنان و ديگر اقليت هاى آن كشور نتوانند از حق مسلم 

خودشان استفاده كنند.
ــاره به اينكه ناراحت كننده تر از اقدام جنايت كارانه  ــوول با اش اين مس
ــيخ النمر و خانواده اش حمايت ديگر  آل سعود در به شهادت رساندن ش
ــعود و وهابيت ملعون است، وى  ــالمى از اين كار آل س ــورهاى اس كش
ــورها با جمهورى اسالمى ايران  ــان كرد: قطع ارتباط اين كش خاطرنش

بسيار جاى تاسف دارد.
ــينى اضافه كرد: كمترين كارى كه يك انسان مسلمان و باوجدان  حس
ــه ناراحت و ناراضى  ــا از اين واقع ــت كه قلب مى تواند انجام دهد اين اس
ــهيد كه براى اسالم، مكتب  باشد و هم درود مى فرستيم به روح اين ش
ــيد و هم اين حادثه را محكوم  ــيارى كش تشيع و اهل بيت زحمات بس

مى كنيم.
مسوول دفتر نماينده ولى فقيه در منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال 
ــاره به آيه اى از قرآن در خصوص اينكه از آب همه چيز  و بختيارى با اش
آفريده شده، ادامه داد: اين آب هم بحث طهارت شرعى هم بحث زندگى و 
حيات ما را حل مى كند. وى تصريح كرد: نعمت بسيار خوبى كه در اختيار 
ــور قرار گرفته، رودخانه كارون بزرگ است كه  چند استان در غرب كش
جايگاه خاصى در كشور دارد و بايد بتوانيم از برنامه ها و اهدافى كه در اين 
ــتفاده كنيم و در كنار آن بهره بردارى هاى ديگرى  زمينه وجود دارد اس

مثل كشاورزى بهتر داشته باشيم.
ــتگاه هاى اجرايى قدر اين  ــينى گفت: اگر ما به عنوان متوليان دس حس
نعمت را بدانيم قطعا اين امر در مردم نيز تاثير مثبت خواهد داشت كه 
در نهايت اين امر زمينه را براى استفاده حداكثرى از امكانات موجود در 

استان چهارمحال و بختيارى را فراهم مى كند.

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: 117 مركز  ــكى اس مديركل دامپزش
ــان و توزيع دارو در  ــيون، درم ــكى در زمينه واكسيناس درمانى دامپزش

استان فعاليت مى كنند. 
ــز 43 مركز در  ــت: از مجموع 117 مرك عبدالمحمد نجاتى، اظهار داش
ــنگين، 26 مركز واكسيناسيون دام و طيور،  زمينه درمان دام سبك و س
ــكى، 3 آزمايشگاه دامپزشكى فعال، 4 مركز پخش  41 داروخانه دامپزش

دارو و 3 مركز مواد بيولوژيك و پخش واكسن فعاليت مى كنند.
وى با اشاره به وضعيت دام، طيور، آبزيان و زنبور عسل استان افزود: تعداد 
دام سنگين 75 هزار و 360 رأس، تعداد دام سبك گوسفند و بز 2 ميليون 
و 505 هزار رأس، تعداد دام تك سمى 10 هزار و 535 رأس، هزار و 409 
واحد پرورش زنبورعسل با ظرفيت 157 هزار و 991 كندو، 250مزرعه 
ــردآبى و 10 مزرعه تكثير  مجاز و 50 مزرعه غيرمجاز پرورش ماهيان س

ماهيان سردآبى در استان فعاليت مى كنند.
ــان كرد: ــتان چهارمحال و بختيارى خاطرنش ــكى اس مديركل دامپزش

ــتى با ظرفيت 4 ميليون و 105 هزار قطعه، 5  200 واحد مرغدارى گوش
واحد مرغدارى تخم گذار با ظرفيت 210 هزار قطعه، 2 واحد مرغدارى 
مادر گوشتى با ظرفيت 45 هزار قطعه، 2 واحد پرورش شترمرغ با ظرفيت 
3 هزار و 140 قطعه، يك واحد پرورش كبك با ظرفيت 5500 قطعه و يك 

واحد پرورش بوقلمون با ظرفيت 5000 قطعه فعاليت مى كند.
نجاتى با اشاره به اقدامات اداره دامپزشكى استان گفت: ممنوعيت عرضه 
مرغ زنده، ارزيابى وجود آنتى بيوتيك در گوشت مرغ هاى استحصالى از 
كشتارگاه، كنترل بيمارى لمپى اسكين در 2 سال گذشته، افزايش قابل 
توجه پوشش واكسيناسيون در زمينه تب مالت، كنترل بيمارى VHS در 
مزارع پرورش ماهى، كنترل تقلبات شير در ايستگاه هاى جمع آورى شير 
ــتان و كنترل بيمارى ماالشيت گرين در مزارع  و كارخانجات لبنيات اس

پرورش ماهى از ديگر اقدامات اداره دامپزشكى استان است.

ــت  ــاى مركز بهداش ــا بيمارى ه ــارزه ب ــش گيرى و مب ــروه پي مدير گ
ــا  ــد از آنفلوآنزاه ــودن 96 درص ــف ب ــارى از خفي ــال و بختي چهارمح

خبر داد.
محسن آذر، اظهار كرد: با توجه به فرا رسيدن فصل سرما موج دوم شيوع 

آنفلوآنزاها  در راه است.
وى با بيان اينكه 96 درصد از آنفلوآنزاها  خفيف هستند، افزود: تب باال، 

گلو درد و سرفه سه عالمت مهم آنفلوآنزاها  محسوب مى شود.
ــت: رعايت فاصله با فردى كه عالئم آنفلوآنزاها  دارد براى  آذر بيان داش

جلوگيرى از شيوع اين بيمارى ويروسى ضرورى است.
ــت  ــاى مركز بهداش ــا بيمارى ه ــارزه ب ــگيرى و مب ــروه پيش ــر گ مدي
ــن پيشگيرى از  ــاره به محدود بودن واكس چهارمحال و بختيارى با اش
ــن وجود  ــر فكر نمى كنم در بازار واكس ــا  گفت: در حال حاض آنفلوآنزاه

داشته باشد.
ــت  ــدود اس ــا مح ــن در كل دني ــودى واكس ــه داد: موج آذر ادام
ــود و اين  ــن توليد مى ش ــت دنيا واكس ــج درصد جمعي ــا براى پن و تنه
ــه اى  ــارى زمين ــه بيم ــود ك ــق مى ش ــرادى تزري ــه اف ــن ها ب واكس

دارند.
ــى،  ــى عروق ــى، قلب ــاران تنفس ــالمندان، بيم ــرد: س ــح ك وى تصري
ــا مراقبت  ــن روزه ــا بايد اي ــى ديابتى ه ــى و حت ــتگاه ايمن نقص دس
ــارى آنفلوآنزاها  ــه بيم ــال ب ــا مبت ــند ت ــته باش ــترى از خود داش بيش

نشوند.
مدير گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت چهارمحال 
ــيوع بيمارى  آنفلوآنزاها  از هر  و بختيارى گفت: در حال حاضر امكان ش
زمان و فصل ديگرى بيشتر است و بر همين اساس بايد همه مردم احتياط 
بيشترى در دستور كار خود قرار دهند تا از ابتال به اين بيمارى ويروسى 

در امان باشند.

معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى گفت: 
ساالنه يك ميليون هكتار به عرصه هاى بيابانى توليدكننده گرد و غبار اضافه مى شود 

كه اين امر نتيجه خشكسالى سال هاى اخير است.
پرويز گرشاسبى در حاشيه دومين كارگاه آموزشى توانمندسازى آبخيزنشينان و 
انسجام سازمانى طرح بين المللى مناريد در چهارمحال و بختيارى در گفت وگو با 
ــنهاد شده كه در برنامه ششم توسعه  خبرنگار فارس در شهركرد، اظهار كرد: پيش
مديريت آب در سطح استانى به مديريت آب در سطح حوزه تبديل شود تا مديران 
ــتان هاى حوزه آبخيز  ــتانى فكر نكنند و توجه كافى به همه اس منطقه اى آب، اس
داشته باشند. معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان و سازمان جنگل ها، با اشاره به 
اينكه مناطق باالدست توليدكننده و مناطق پايين دست مصرف كننده آب هستند 
ــت: در مديريت جامع حوزه آبخيز و براى اينكه در باالدست رودخانه ها  بيان داش
عالقه مندى ايجاد شود كه آب سالم و با كيفيت توليد كنند بايد مبالغى پرداخت 

شود كه هنوز ما اين موارد را در كشور نداريم.
وى تاكيد كرد: يكى از پيشنهادات در بحث مديريت حوزه كارون تشكيل صندوق 
ــت مصرف كننده آب هستند به كسانى  آب حوزه است تا كسانى كه در پايين دس

كه در باالدست توليدكننده  هستند خدمات بپردازند تا اين مناطق با حفظ پوشش 
گياهى و كاهش توليد خاك آب سالم و با كيفيت توليد كنند و يك تقابل منطقى 

بين باالدست، ميان دست و پايين دست حوزه برقرار باشد.
گرشاسبى با بيان اينكه در بحث منابع طبيعى بسترى كه بارش در آن اتفاق مى افتد 
براى نفوذ سريع آب مناسب نيست و تبخير بسيارى صورت مى گيرد افزود: اگر مراتع 
احيا شده، جنگل هاى احيا شده و خاك مناسب و قابل نفوذ داشته باشيم حداقل 20 
درصد از تبخير 72 درصدى كاهش پيدا خواهد كرد كه مى تواند جريانات زيرزمينى 

از دست رفته را احيا كند.
معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور 
ــاره به اينكه در حال حاضر حدود 12 ميليارد متر مكعب از حجم سفره هاى  با اش

ــم ادامه داد: راه  ــچ آب جديدى مصرف كرده اي ــدون جايگزينى هي زيرزمينى را ب
خارج شدن از اين بحران حفظ حوزه هاى آبخيز با استفاده از مراتع، جنگل  كارى و 
ــت. وى اضافه كرد: خشكسالى در بحث مراتع و توليد  كشاورزى حفاظت شده اس
علوفه تاثير زيادى داشته به نحوى كه در حالت نرمال و پربارش ساالنه 10 ميليون 
ــد كه االن اين مقدار به حدود 7 ميليون تن رسيده كه اين  تن علوفه توليد مى ش
ــده ازجمله اينكه دام ها به جثه مناسب نمى رسند  موضوع باعث بروز مشكالتى ش

فشار دام مازاد افزايش يافته و تلفات دام زياد شده است.  
اين مسوول تاكيد كرد: نتيجه ديگر ناشى از خشكسالى اين سال ها در بخش مراتع 
ــاالنه يك ميليون هكتار به عرصه هاى  توسعه بيابان ها است كه با توجه به آمار س

بيابانى توليدكننده گرد و غبار اضافه مى شود.

ــتان  ــراف درياچه اروميه، 340 هزار هكتار در اس ــزار هكتار بيابان اط وى 300 ه
ــتان و حدود 600 هزار هكتار در جازموريان را از مصاديق افزايش بيابان ها  خوزس
ــازگارى نداريم يعنى در شرايطى  ــور عنوان و ادامه داد: ما با خشكسالى س در كش
ــالى و تغيير اقليم پيش آمده ما هم با بهره بردارى بيش از توان مراتع،  كه خشكس

جنگل ها و مزارع فشار به منابع طبيعى را افزايش مى دهيم.
معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى گفت: 
سدسازى روى رودخانه كارون و يا حتى ديگر رودخانه ها از واجبات است اما بسيارى 
از رودخانه ها نياز به اين حجم از سد را ندارند كما اينكه در مورد رودخانه كارون نيز 

بايد مطالعاتى صورت گيرد.
گرشاسبى با اشاره به اينكه به طور متوسط ميزان بارش 413 ميليارد متر مكعب 
ــك هزار و ــال هاى پربارش ميزان بارندگى ي ــت كه در س ــت اين درحالى اس اس
ــالى كه با آن روبرو  ــرايط خشكس 280 ميليارد متر مكعب بود و اين ميزان در ش
ــت تاكيد كرد: در حال  ــتيم  به 280 ميليارد متر مكعب كاهش پيدا كرده اس هس
حاضر 47 سد در كشور ساخته شده كه تنها 30 سد از آن ها پر است يعنى معادل 17 

ميليارد متر مكعب مخزن از آب پر نمى شود كه اين اتالف بيت المال است.

معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها:

ساالنه يك ميليون هكتار به عرصه هاى بيابانى اضافه مى شود

استاندار چهارمحال و بختيارى:

پروژه پرتودهى گاما 
در چهارمحال و بختيارى 

80درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد 
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خبر

 )CES( فناوری های جدیدی در نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی مصرفی 
ارائه شده که تقریبا دیگر چیزی به نام نقطه کور راننده در بررسی وضعیت 

پشت خودرو باقی نمی گذارند.
یکی از این فناوری های جدید توس��ط شرکت خودروسازی بی.ام.و ارایه 
ش��ده و در حقیقت می توان آن را یکی از کاربردی تری��ن فناوری های 

نوظهور در ارتقای ایمنی رانندگی به شمار آورد.
آینه های فعلی خودروها محدودیت دید دارند و راننده با اس��تفاده از آن 
نمی تواند از اتفاقاتی که در پش��ت خودرو روی می دهد اش��راف کاملی 
داشته باشد. اما حاال این مشکل در فناوری جدید این شرکت خودروساز 

آلمانی برطرف شده است.
این نوآوری نوعی دوربین الکترونیکی جدید است که به جای آینه های 
خودرو قرار گرفته و تصویر الکترونیکی را در اختیار راننده قرار می دهد. 
بدین ترتیب او می تواند سه تصویر مجزا یا یک تصویر پاناروما در اختیار 

داشته باشد.
بدین ترتیب دیگر نیاز نیس��ت راننده س��ر خود را به اط��راف چرخانده 
 که این خ��ود ضریب خط��ا در رانندگ��ی را تا حد قاب��ل توجهی کاهش 

می دهد.
البته یک شرکت دیگر دست به ابتکارعمل نسبتا متفاوتی زده که آن نیز 
در نمایش��گاه تجهیزات الکترونیکی مصرفی مورد استقبال کارشناسان 

قرار گرفته است.
ش��رکت فرانس��وی Valeo فناوری جدیدی به نام Sightstream را 
ارائه کرده که اگرچه در آن از دوربین های مشابه نیز استفاده می شود اما 

همچنان در طرفین خودرو شاهد آینه ها نیز هستیم.
البته به نظر می رس��د که این فناوری اخیر بیش��تر مورد توجه صاحبان 
 خودرو قرار گی��رد زیرا با ع��ادت های رانندگ��ی آنها تطابق بیش��تری 

دارد.
هر دوی این ش��رکت ها مدعی هس��تند ک��ه فناوری های جدیدش��ان 
مزایای خاص خ��ود را دارند که از آن جمله می توان به تقویت س��اختار 
 آیرودینامی��ک خ��ودرو و در نتیج��ه کاه��ش مصرف س��وخت اش��اره 

کرد.

نوآوری در نمایشگاهCES؛

خداحافظی با نقطه کور راننده

امروزه به سختی می توانید تلفن همراهی را بیابید که در فهرست 
امکانات ارتباطی آن، کلمه  NFC به چشم نخورد. این گسترش 
تا آنجا پیش رفته است که نبود آن در یک گوشی، یکی از نقاط 
منفی آن قلمداد می ش��ود اما تا چند س��ال پی��ش، عکس این 
ماجرا صادق بود و برخی ش��رکت ها فقط برای جنبه تبلیغاتی، 
این قابلیت را در گوشی ش��ان قرار می دادند. جالب است بدانید 
 Near Field Communication ی��ا NFC فن��اوری
سابقه ای دیرینه تر از آنچه به نظر می رسد دارد و حتی ابتدا با این 
نام شناخته نمی شده است. در سال های اخیر این فناوری مانند 
بسیاری از فناوری های دیگر و با تعریف کاربردهای مختلف برای 

آن  توانسته   راه خود را به دستگاه های همراه باز کند.
یک فناوری قدیمی

ش��اید این قضیه کم��ی عجیب جل��وه کند، ول��ی NFC در 
Radio- ی��ا RFID اصل ریش��ه در فناوری دیگری ب��ه نام

Frequency Identification دارد که  سال 1983 به ثبت 
رسید. این فناوری برای فرستادن امواج رادیویی از یک فرستنده 
به یک گیرنده  منفعل برای شناسایی، احراز هویت یا مکان یابی 

آن تعریف شده بود.
اما RFID تا چند س��ال بعد، کاربرد چندانی به جز اس��تفاده 
در بعضی اس��باب بازی ها پیدا نک��رد. تا این که س��ال 2004، 
شرکت های س��ونی، فیلیپس و نوکیا انجمن NFC را تشکیل 
دادند که هدف آن ترویج اس��تفاده از NFC در دس��تگاه های 
مختلف الکترونیکی، به خصوص موبایل ه��ا و رایانه ها بود )این 

انجمن اکنون متشکل از 160 شرکت است(.
همچنین نوکیا نخس��تین ش��رکتی بود که این فن��اوری را در 
گوشی 6131 خود قرار داد که البته در آن زمان تنها کاربردی 
که برای NFC تعریف ش��ده بود، شناس��ایی برچس��ب هایی 

هوشمند روی محصوالت یا پوسترها بود.
  )peer-to-peer( ب��رای NFC در س��ال 2007 بود که به 
دستگاه های مجهز به آن اجازه می داد داده های مختلفی مانند 
آدرس های اینترنت��ی، مخاطبان، تصاوی��ر و... را میان یکدیگر 
منتقل کنند. این اس��تاندارد و طراحی ه��ای جدیدی که برای 
NFC در سال های پس از آن ارائه ش��د، شرکت های مختلف 
س��ازنده  تلفن  همراه را ترغیب کرد تا به افزودن این فناوری به 

محصوالت شان روی بیاورند.
جالب است بدانید سیستم عامل اندروید پیش از دیگر سیستم   
عامل  های موبایل حتی س��یمبین، پش��تیبانی از NFC را به 

قابلیت های خود افزود )با اختالفی بسیار اندک(.
گوشی Nexus S سامس��ونگ، اولین گوشی  اندرویدی مجهز 
به NFC بود که گوگل در کنفرانس خود در سال 2011، نحوه 
اس��تفاده از این فناوری را برای انتقال داده ها میان دو گوش��ی 
نمایش داد )سامسونگ هنوز هم از طرفداران پر و پا قرص این 

تکنولوژی به شمار می آید(.
البته نوکیا و بلک بری هم دقیقا در همان س��ال، یعنی 2011، 
پش��تیبانی از NFC را به سیمبین و گوش��ی های شان اضافه 
کردند تا از گوگل عقب نمانده باشند. این فناوری تا سال 2014 

و معرفی آیفون 6 به گوشی های اپل افزوده نشد.
عملکرد

تکنولوژی های بی سیم مانند نکته ای ک��ه NFC را از دیگر 
می کند در نام آن نهفته است؛ وای ف��ای ی��ا بلوت��وث متمایز 

ارتباط نزدیک.
نی��از دارد ک��ه فرس��تنده و NFC برای برق��راری ارتباط 
 سانتی متر از یکدیگر قرار گیرنده در فاصله ای کمتر از ده 

داشته باشند.
ارتب��اط NFC در اص��ل از 
یک آغازگ��ر )initiator( و 

 )target( ی��ک ه��دف
تشکیل شده است. 

آغازکنن��ده به 
صورت فعال، 

میدانی از 
م��واج  ا

رادیویی 
د  یج��ا ا

می کن��د ک��ه 
ه��دف  توس��ط 

دریاف��ت ش��ده و باعث 
فع��ال ش��دن ه��دف منفع��ل 

می شود.
پس از آغاز ارتباط، انتقال داده ب��ه صورت یک طرفه از 

آغازگر به هدف انجام می ش��ود. بر این اس��اس، هدف می تواند 
در اشکال بسیار ساده ای مانند برچسب ها )شبیه برچسب های 

روی محصوالت فروشگاه ها( یا کارت ها باشد.
اس��تاندارد همتا   به  همتای NFC نیز ب��ه همین صورت عمل 
می کند، با این تف��اوت که هدف نی��ز خود دس��تگاهی مانند 

آغازگر است.
از دیدگاه مخابراتی، NFC روی پهن��ای باند 13.56مگاهرتز 
عمل می کند )مقایسه  کنید با 2.4 گیگاهرتز پهنای باند امواج 
وای فای( و سرعت انتقال داده ها در آن از 106کیلوبایت بر ثانیه 
تا 424 کیلوبایت بر ثانیه متغیر اس��ت )چیزی حدود س��رعت 

اینترنتی که در خانه دارید(.
البته امکان انتقال داده ها با سرعت 848 کیلوبایت بر ثانیه نیز 
 ISO/IEC وجود دارد که مشمول استاندارد NFC به وسیله
18092 که استاندارد اصلی NFC به شمار می رود، نمی شود.

عالوه بر این، NFC از دو حالت کدینگ ب��رای انتقال داده ها 
بهره می گیرد: در انتقال داده ها با سرعت 106 کیلوبایت بر ثانیه 

از کدینگ میلر با مدوالسیون 100 درصد و در دیگر انتقال ها، از 
کدینگ منچستر با مدوالسیون 10 درصد.

از دید فیزیکی، NFC مانند تکنولوژی کارت های 
الکترونیکی عمل می کند )همان  هایی که در 
مترو یا BRT استفاده می شود(. به این 
صورت که القایی مغناطیسی میان 
دو  آنتن حلق��ه ای نزدیک به 
هم انجام می ش��ود و در 
نتیجه، این دو آنتن 
یک  تش��کیل 
مب��دل با 

هس��ته هوا 
می دهند.

داده ه��ا نی��ز ب��ا 
القای آنتن فرس��تنده 
در آنت��ن هدف می��ان این 
دو منتق��ل می ش��وند. دلیل نیاز 
به فاصله کم میان دو دس��تگاه نیز همین 

ساختار و بسامد پایین کارکرد NFC است.
کاربرد

با تمام این اوصاف، پرس��ش اساسی این است که NFC به چه 
دردی می خورد؟ این پرسش شاید پس از گذشت بیش از یک 
دهه از شروع استفاده از این فناوری، چندان موضوعیت نداشته 
باشد. اما این که اپل پس از سال ها، قابلیت  آن را در گوشی هایش 
قرار داد یا حذف آن از برخی گوشی های جدید، باعث می شود 

کماکان این پرسش در مرکز توجه قرار داشته باشد.
با این حال، با معرفی سیس��تم های پرداخت غیرتماسی مانند 
بلیت ه��ای الکترونیک��ی، NFC کاربردی یاف��ت که موجب 

محبوبیت آن شد.
با بهره گیری از فناوری NFC، امکان جایگزین کردن بلیت ها 
و کارت های اعتباری با تلفن همراه برای پرداخت الکترونیکی 
وجود داش��ت که عالوه بر اف��زودن امنیت، س��ادگی انجام این 

پرداخت ها را برای مشتریان دوچندان می کرد.
با عرضه اندروی��د کیت کت )4.4(، گوگل بس��تری برای انجام 
مبادالت امن بر پایه NFC از طریق شبیه سازی کارت معرفی 

کرد که به برنامه های اندروید اجازه می داد یک کارت هوشمند 
را شبیه سازی کنند و از طریق این سیستم، تراکنش های مالی 
را انجام دهند. خ��ود گوگل هم نرم افزاری ب��ا عنوان کیف پول 
گوگل )Google Wallet( برای این کار ارائه کرد. همچنین 
بر اساس این چارچوب، نرم افزارها می توانند در حالت خواندن 
قرار بگیرند و مانند یک دستگاه POS، دریافت کننده پرداختی 
از یک گوشی دیگر باش��ند. اپل نیز س��ال پیش، پشتیبانی از 
تراکنش های NFC را از طریق برنام��ه Apple-Pay اعالم 
کرد که افزوده شدن NFC به گوشی آیفون 6 نیز برای همین 
کارکرد بود. البته مثل همیش��ه، اپل معتقد اس��ت سیستم آن 
از همتای اندرویدی  امن تر اس��ت.فناوری NFC در تلفن های 
همراه کاربردهای دیگ��ری نیز دارد که معم��وال از نظر درصد 

استفاده در سایه کاربرد قبلی قرار  می گیرد.
یکی از این کاربردها، استفاده از NFC برای شروع ارتباط میان 
 ،Android Beam دو گوش��ی اس��ت. برای مثال نرم افزار 
پس از برقراری ارتباط به کم��ک NFC، داده ها را از طریق 

بلوتوث منتقل می کند.
شرکت های دیگری مانند نوکیا، سونی یا بلک بری هم از این 
کاربرد برای شروع ارتباط بلوتوث با دستگاه هایی مثل هدست ها 
یا اسپیکرها بهره می گیرند.سامسونگ نیز شبیه همین عملکرد 
را در S-Beam پیاده سازی کرده است؛ با این تفاوت که به جای 
بلوتوث، از وای فای مستقیم برای انتقال داده ها استفاده می شود.

از کاربردهای دیگر NFC می توان به خواندن برچس��ب های 
هوشمند یا دسته کلیدها و به اشتراک گذاری فایل ها و مخاطبان 
 NFC اشاره کرد. البته از کاربرد عجیب نینتندو در استفاده از
در عروسک های ش��خصیت های بازی مثل ماریو برای ذخیره 

اطالعات در آنها نیز نمی توان گذشت
انواع کارکرد

NFC دارای دو حالت کارکرد است:
ارتباط منفعل: در این حالت، دس��تگاه آغازگر میدان حامل را 
تشکیل می دهد و وسیله هدف فقط در این میدان قرار می گیرد.

این حالت حتی امکان آن را ب��ه هدف می دهد تا توان خود را از 
میدان الکترومغناطیس ایجاد شده توسط آغازگر دریافت کند. 
برچسب ها یا دسته کلید های با فناوری NFC بر پایه این حالت 
کار می کنند. ارتباط فعال: در این حالت، هر دوی دستگاه های 
آغازگر و هدف دارای میدان های خودشان هستند و ارتباط میان 

آن دو با ایجاد متناوب این میدان ها صورت می گیرد.
به بیان دیگر، دستگاهی که در انتظار دریافت داده است، میدان 
خود را غیرفعال می کند و فقط در میدان فرستنده قرار می گیرد.

گرچه فاصله کارکرد NFC محدود به چند سانتی متر است، اما 
همین ارتباط چند سانتی متری هم امن نیست.

به عبارت دیگ��ر، NFC در طراحی خود به عنوان بخش��ی از 
اس��تاندارد ISO، هیچ س��ازوکاری برای جلوگیری از شنود یا 
س��رقت داده ها از میان داده ها ارائه نمی کند و امکان این امر از 
طریق آنتن شبیه به آنتن گیرنده در فاصله مناسب از دستگاه 
وجود دارد. البته این پایان ماجرا نیست و امنیت این ارتباط به 
صورت نرم افزاری و از طریق پروتکل هایی مثل SSL در داخل 

خود برنامه ها تامین می شود

 دانش��گاه عل��وم بهزیس��تی و توانبخش��ی همزم��ان ب��ا ده��ه فج��ر 
 انق��الب اس��المی جشنواره ایده ه��ای برتر فن��اوری س��المت را برگزار 

می کند.
در این جشنواره مدیر دفتر فناوری س��المت معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداش��ت، رییس دانشگاه، معاون تحقیقات و فن��اوری به همراه 

مدیران فناوری شرکت های دانش بنیان حضور دارند.
جوایز ارزشمند به 8 ایده ناب فناوری سالمت اعطا می شود.

هدف از این جشنواره بستر سازی جهت معرفی و تجاری سازی اختراعات 
و ایده های کارآفرین، معرفی کارآفرینان و ش��رکت های دانش بنیان در 
دانشگاه، آشنایی مدیران و مسووالن با کارآفرینان و مخترعین، شناسایی 
ایده های قابل تقویت برای تبدیل به فناوری و ایجاد اتصال حلقه گسسته 

ایده پردازان با فناوران موفق است.
متقاضی��ان ب��رای پذیرش در جشنواره ایده برتر فن��اوری س��المت ت��ا 
12 بهمن ماه فرصت دارند نس��بت به ثب��ت ایده خود از طریق س��ایت 
 الکترونیکی فناوری سالمت، دفتر مرکز رشد و دفتر فناوری سالمت اقدام 

کنند.

ش��رکت اینتل اولین نمونه از کاله ایمنی اشعه 
ایکس ب��ا قابلیت دی��دن درون س��اختمان ها و 
دس��تگاه ها را در نمایش��گاه فناوری های نوین 

الس وگاس به معرض نمایش گذاشته است.
 DAQRI کاله ایمنی جدید ش��رکت اینت��ل
نام گذاری ش��ده و اولین نمونه از فناوری رابطه 

مشترک ماشین و انسان است.
این ش��رکت در مورد فن��اوری ب��ه کار رفته در 
کاله های ایمنی اش��عه ایکس عن��وان کرد: این 
فناوری برای اولین بار توس��ط شیشه های اشعه 
ایکس و با پردازش نسل ش��شم پردازشگرهای 

Gen Core m7 امکان پذیر شده است.
اگرچه کاله ایمنی اش��عه ایکس ش��رکت اینتل 
اولین نمونه در بازار نیس��ت، اما ب��رای اولین  بار 
است که ش��رکت اینتل با جایگاه بس��یار باال در 
حوزه فناوری اطالعات اقدام به ساخت محصولی 

غیرمتعارف ب��ا عملکرده��ای اختصاصی کرده 
است.

کاله ایمنی جدی��د از فن��اوری ترکیب واقعیت 
با دنی��ای مجازی ب��رای شبیه س��ازی اطالعات 
دیجیتالی بهره می برد. در واقع این دس��تگاه با 
هدف افزایش ایمنی و انگی��زه فعالیت کارگران 
 در مشاغ��ل مختل��ف صنعت��ی تولی��د ش��ده 

است.
کارگ��ران ب��ا اس��تفاده از کاله  ایمن��ی جدی��د 
می توانند درون دس��تگاه ها، لوله ها، سیم کشی 
وس��ایل صنعتی و عملکرد درون دس��تگاه های 

بزرگ را بررسی کنند.
برایان مولینز، مدیر اجرایی شرکت اینتل در مورد 
محصول جدید این ش��رکت اظهار کرد: شرکت 
اینتل اولین تولید کننده محص��والت کاربردی 
شبیه ساز دنیای واقعی با قابلیت نفوذ در اجسام 

سخت در جهان است.
وی در ادام��ه اف��زود: در واق��ع ای��ن فن��اوری 
پیچیده تری��ن نمونه از فن��اوری رابطه مشترک 
انسان با ماشین اس��ت که تاکنون معرفی شده 

است.

  مدی��رکل توس��عه کس��ب وکار بین الملل��ی معاون��ت علم��ی فن��اوری گف��ت: 
طی تفاهم نامه ای که با یک شرکت تولیدی تجاری مالزیایی منعقد شده، قرار است 
20 میلیون دالر داروی گیاهی به چهار کشور خارجی صادر ش��ود. روح اله استیری 
امروز در جمع خبرنگاران در  رابطه با تفاهم نامه ای که با یک شرکت تولیدی تجاری 
مالزیایی با ایران منعقد شد، اظهار داشت: در راستای این تفاهم نامه قرار است برای 
مدت یک سال داروهای گیاهی تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی به 4 
کشور خارجی صادر شود. استیری با بیان اینکه  مبلغ این صادرات بالغ بر 20 میلیون 
دالر  است، ادامه داد: داروهای گیاهی »درمانی« و »آرایشی بهداشتی« به چهار کشور 
اندونزی، مالزی، ویتنام و سنگاپور صادر می شود.به گفته مدیرکل توسعه کسب و کار 
بین المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، این محصوالت شامل 15 داروی 
گیاهی تولید شده در پنج شرکت دانش بنیان ایرانی است.وی با بیان اینکه این تفاهم 
نامه برای سال 2016 بوده و برای س��ال های آینده قابل تمدید است، افزود: شرکت 
تولیدی تجاری مالزیایی از طریق پایگاه صادراتی ایران در چین با محصوالت ایرانی 
آشنا شده اند. استیری در خصوص پایگاه های صادراتی گفت: بنا داریم تا پایان سال 
دیگر 10 پایگاه صادراتی را در دنیا ایجاد کنیم که آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیای 

میانه هدف ما برای راه اندازی این پایگاه ها هستند.

 دبیر کارگروه تولید، تجاری س��ازی و بازار س��تاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی از تدوی��ن برنامه کالن و نقشه راه صادرات 
محصوالت زیس��ت فناوری با هدف توس��عه صادرات محصوالت 

زیست فناوری خبر داد.
حمیدرضا طهوری گفت: با هدف دستیابی به اهداف مصرحه در 
نقشه جامع علمی کشور، س��ند ملی توسعه زیس��ت فناوری، در 
برخ��ورداری از 3 درصد بازار جهانی محصوالت زیس��ت فناوری 
و کمک به ارتقای س��طح علمی و فناوری به منظور کس��ب مقام 
نخست منطقه و سهم شایسته جهانی، گروه تولید، تجاری سازی 
و بازار دو اقدام اساس��ی ایجاد یک تشکل صادرات��ی، متشکل از 
ش��رکت های خصوصی زیس��ت فناوری با همکاری دستگاه های 
دست اندرکار و اتاق بازرگان و تشکیل کارگروه صادرات محصوالت 
زیستی در ستاد و فعال سازی آن در طول س��ال را در دستور کار 

قرار داد.
وی افزود: با وجود اقدامات مناسبی که در زمینه توسعه صادرات 
محصوالت زیستی توسط گروه تولید و مرکز همکاری های فناوری 
و نوآوری ریاس��ت جمهوری در سال گذش��ته انجام شد، لکن در 
مرحله نهایی تدوین اساسنامه اتحادیه به دلیل عدم موافقت اتاق 
بازرگانی ایران ب��ر تشکیل چنین اتحادی��ه ای، فرآیند ایجاد این 

اتحادیه متوقف شد.
به گفته طهوری، در سال جاری با توجه به اهمیت توسعه صادرات 
محصوالت زیس��تی و لزوم تحقق هدف کمی من��درج در نقشه 

جامع علمی کشور مبنی بر کس��ب 3 درصد صادرات بازار جهانی 
این حوزه، ل��زوم تدوین نقش��ه راه و انجام مطالع��ات مرتبط در 
حوزه های مختلف زیست فناوری در بررسی وضعیت موجود بازار 
زیست فناوری و پیش بینی میزان صادرات هر حوزه تا افق 1404 

بیش از پیش آشکار شد.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه جلس��ه کمیسیون هماهنگی و 
اجرایی س��تاد در ارتباط با موضوع مربوط به تهیه برنامه صادرات 
محصوالت زیست فناوری و در راستای هدف کمی کسب 3درصد 
بازار جهانی صادرات این محصوالت، این جلسه با حضور اعضای 

نام برده تشکیل شد.
دبیر کارگروه تولید، تجاری س��ازی و بازار س��تاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی با اش��اره به اینکه در حال حاضر مشخص 
نیست که س��بد صادراتی کشور در حوزه زیس��ت فناوری به چه 
میزانی است، بیان کرد: لذا الزم است اطالعات موجود در این حوزه 
و میزان صادرات تحقق یافته و بازارهای هدف را مشخص کنیم، 
در حال حاضر کشور میزان صادرات مشخص��ی دارد، هدف این 
نیست که از این مقدار مشخص بخشی را به عنوان زیست فناوری 
تعیین کنیم، بلکه خواهان افزایش سطح صادرات موجود از طریق 

افزایش میزان صادرات در حوزه زیستی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: الزم اس��ت در مس��یر انجام اقدامات، هدف 
کمی دس��تیابی به 3درصد ب��ازار جهانی در نظر گرفته ش��ود، تا 
بدین ترتیب اقدام هدف دار و برنامه ریزی ش��ده ای برای صادرات 

محصوالت زیس��تی به همراه یک نقشه راه مشخص وجود داشته 
باش��د، چرا که هدف اولیه عبارت از تهیه برنامه کالن و نقشه راه 

است.
طهوری با بیان اینکه به منظور تدوین چنین برنامه ای الزم است 
اقدامات مختلفی انج��ام گیرد، گفت: احصاء لیس��ت محصوالت 
زیست فناوری )کاال و خدمات(، تهیه مصادیق ارائه شده منطبق 
با نُ��رم بین المللی، مشخص ک��ردن عدد کنونی ص��ادرات برای 
محصوالت موجود در لیست احصا ش��ده و مشخص شدن متولی 
 اجرایی ش��دن افزایش صادرات ب��ه میزان مورد نظ��ر و مطلوب، 
به صورتی که متولی مربوطه بضاع��ت کافی برای انجام این کار را 

داشته باشد از جمله این اقدامات است.
وی افزود: همچنین باید در این مسیر، نقشه راه تدوین شود که در 
آن اهداف میانی، سهم هر بخش از حوزه زیست فناوری و غیره به 
صورت چارچوب مشخصی تعیین شود و امکانات الزم در اختیار 
نهادهای متول��ی امر قرار گی��رد تا اطالعات مرب��وط به وضعیت 

صادراتی کشور به شکل دقیق و درستی در اختیار قرار گیرند.
دبیر کارگروه تولید، تجاری س��ازی و بازار س��تاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی تعیین انتظارات از نهادهای متولی  از جمله 
سازمان توسعه تجارت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی 
و ... را ضروری دانست و گفت: با عددگذاری و تعریف هدف کمی 
ش��دت انجام کار مشخص می ش��ود و بدین ترتیب هر وزارتخانه 

میزان انتظارات را دانسته و شیوه عمل خود را تغییر می دهد.

جشنواره ایده های برتر فناوری سالمت 
برگزار می شود

کاله ایمنی اشعه ایکس
 با قـابلیت مشـاهده درون سـاختمـان هـا

صادرات ۲۰ میلیون دالری 
داروهای گیاهی به ۴ کشور آسیایی

دانید؟
ناوری NFC چه می 

از ف

جیتال
ک ابزارهای دی

برخورد نزدی

برنامه کالن و نقشه راه صادرات محصوالت 
زیست فناوری تدوین  می شود
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تصویب برجام یکی از موفقیت های 
بزرگ مجلس بود 

اعطای 260 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغال به مددجویان نطنز

معض��ل س��اخت و س��ازهای غی��ر مج��از درزمی��ن های 
کش��اورزی،پدیده ای اس��ت ک��ه از س��ال ه��ای  ن��ه 
چن��دان دور آغ��از ش��ده ام��ا عل��ی رغ��م هش��دارهای 
 متخصص��ان محی��ط زیس��ت، همچن��ان ادام��ه دارد، 
پرون��ده ای که هر روز بر ش��مار متهمانش اضافه می ش��ود 
و تدابیر اتخاذ ش��ده نیز تاکنون نتوانس��ته از ادامه روند آن 

جلوگیری کند.
  مس��اله س��اخت و س��ازهای غیرمجاز در اراضی مزروعی، 
پدیده ای است که در س��ال های قبل به عنوان یک معضل 
مطرح شده اس��ت، یک معضل مهم زیس��ت محیطی که از 

تمامی ابعاد و جوانب آن ،مخرب و زیان بار است.
ای��ن معض��ل، مختص ش��هرضا ی��ا ی��ک منطق��ه خاص 
 دیگر نیس��ت، جنگل های ش��مال کش��ور، مراتع سرس��بز 
حاش��یه زاینده رود و مناطق ییالقی و خ��وش آب و هوای 

استان های غربی از گزند این آسیب در امان نمانده است.
در س��ال ه��ای اخی��ر ب��ه دلی��ل افزای��ش روز اف��زون 
جمعی��ت ش��هر نش��ین و متعاقب��ا گران��ی قیم��ت زمین 
 در ای��ن مناط��ق، س��اکنان جدی��د ش��هرها ک��ه عمدت��ا

 س��کنه مهاجر روس��تایی و عش��ایری بودن��د، در مناطق 
حاش��یه ای ش��هرها که قیمت زمین ارزان تر بوده اس��ت، 
اق��دام به خری��داری زمین و س��اخت و س��از ک��رده اند، با 
ادام��ه این رون��د دالالن و س��ودجویان نیز به فک��ر افتادند 
تا از ای��ن آب گل آلود ماه��ی بگیرند و از همی��ن جهت، با 
ایجاد ب��ورس های زمی��ن در این اراضی ب��ه افزایش قیمت 
 در آن دامن زده و در نتیجه به س��ودهای کالنی نیز دس��ت 

یافتند.
اکنون پس از افزایش روند این س��اخت و سازها، مسووالن 

کشور به فکر افتادند تا از ادامه این رویه جلوگیری کنند.
عبدالرض��ا تاکی، مدی��ر جهادکش��اورزی ش��هرضا گفت: 
 این معض��ل از حدود 20 س��ال قبل وجود داش��ته اس��ت، 
توس��عه س��اخت و س��ازهای غیرمجاز در اراض��ی مزروعی 
 توس��عه نامتوازن ش��هری، معض��الت زیس��ت محیطی و 
مهم تر از همه از بین رفتن زمین های قابل کشت را به دنبال 

خواهد داشت.
وی اف��زود: جهادکش��اورزی ب��ه عن��وان دس��تگاه حامی 
مناف��ع کش��اورزان و بخ��ش کش��اورزی، تخلف��ات 
 ساختمانی را بررس��ی و پس از تش��کیل پرونده موارد را به 
دس��تگاه قضایی گزارش و پس صدور احکام تخریب، حکم 

صادر شده را اجرا کند.
 مدیرجهادکش��اورزی ش��هرضا اظه��ار داش��ت: ب��ا اب��الغ 
طرح جامع شهری بسیاری از س��اخت و سازهای غیرمجاز 
داخ��ل در مح��دوده ش��هری ش��ده، و از نظر قانون��ی این 

 معضل تا اندازه ای حل ش��د ام��ا این معض��ل در آینده نیز
  ادام��ه خواه��د داش��ت و زی��را اف��راد جدی��دی در 
محدوده های غیر قانونی جدید اقدام به س��اخت و سازهای 

جدید می کنند.
 تاکی اذعان داش��ت: ادام��ه این رون��د باعث می ش��ود در

 5 س��ال آینده محدوده زراعی حاشیه ش��هر شهرضا که به 
عنوان ریه های تنفسی شهر مطرح هستند از بین بروند.

وی تأکی��د ک��رد: جهادکش��اورزی در هیچ منطقه کش��ور 
به تنهایی نم��ی تواند ب��ا این معض��ل برخورد کن��د و نیاز 
است دس��تگاه های مختلف با اتخاذ وحدت رویه، از صدور 
پروانه پایان س��اخت و ی��ا صدور انش��عاب خدمات عمومی 
برای س��اختمان های غیرمج��از خودداری کنن��د و قبل از 
هرگونه اقدامی در این زمینه نس��بت به دریافت استعالم از 

جهادکشاورزی اقدام کنند.
مدیر جهادکش��اورزی ش��هرضا تصریح کرد: براساس طرح 
جامع ش��هری، 51 هکت��ار به ط��رح جامع ش��هری اضافه 
 ش��د، تاکنون 5 مورد تخریب ساخت و س��ازهای غیر مجاز

وج��ود داش��ته اس��ت. س��امانه 131 جهادکش��اورزی نیز 
 تخلف��ات گ��زارش ش��ده را پیگیری م��ی کند اما ب��از هم 

نیاز است تا این مساله با هماهنگی تمامی ادارات حل شود.
دلسوزی که به زیان مردم است

 ای��ن س��خنان در حالی اس��ت ک��ه محمدحس��ین صالح، 
 مدیر آبفای ش��هری شهرس��تان ش��هرضا، دس��تگاه های 

خدمات رس��ان را ملزم به ارائه خدمات عمومی دانس��ت و 
تصریح کرد: اداره آبفا تاکنون به هیچ زمین زراعی آبرسانی 
نکرده است، اما وقتی س��اختمانی ساخته ش��د، ما ملزم به 

صدور پروانه انشعاب برای آن هستیم.
وی گفت: مس��ووالن هم مانند هر انس��ان دیگ��ری دارای 
حس نوع دوس��تی بوده و خود را در برابر انسان هایی که به 
 دلیل فقدان تمکن مالی در منطقه ای، س��اختمانی را ایجاد

 کرده اند، احساس مسوولیت می کند.
حمیدرضا بابایی، معاون اداره برق شهرضا نیز عنوان داشت: 
ادارات خدمات رس��ان با اخذ تعهد از اف��رادی که متقاضی 
دریافت خدمات هستند، اقدام به واگذاری انشعاب می کنند، 
در این تعهدنامه ذکر می شود هر زمان اداره جهاد کشاورزی 
درخواست قطع انش��عاب را صادر کرد این درخواست اجرا 

می شود.
وی تصریح کرد: مساله مهم این اس��ت که باید قبل از اینکه 
ساختمانی ساخته ش��ده یا روند ساخت و س��از آن به اتمام 

برسد از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری شود.
معاون اداره برق شهرضا اذعان داش��ت: در برخی موارد اگر 
خدمات عموم��ی به صورت قانون��ی واگذار نش��ود، افراد به 
صورت غیر قانونی اقدام به ایجاد انش��عاب می کنند که این 

مساله تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت.
مجموع��ه ای��ن س��خنان نش��ان م��ی ده��د مس��ووالن 
اجرایی در س��طح شهرس��تان از ایج��اد و ادامه س��اخت و 

 س��ازهای غیرقانونی در اراض��ی مزروعی ناراح��ت بوده و از 
س��ال های قبل ب��ه دنب��ال جلوگی��ری از ادام��ه روند آن 
 هس��تند، اما انجام بعضی اقدامات در گذشته و وجود برخی 
ابهام��ات قانونی در س��طح کالن مان��ع وقوع اق��دام قاطع 
قانون��ی در ای��ن زمین��ه اس��ت. زمانی ک��ه روس��تاییان با 
 ع��دم صرفه اقتص��ادی فعالیت کش��اورزی مواجه ش��دند، 
زمین های زراعی خود را فروختند و به شهرها آمدند، خیل 
عظیم تولی��د کنندگانی که به مرور به مص��رف کننده اقالم 

غذایی و کاالهای مصرفی بدل شدند.
زمین های شهری روز به روز گران شد و در برابر قیمت اراضی 
روستایی روز به روز کاهش یافت یا س��ال ها، بدون افزایش 
قیمت، راکد ماند، کشاورزانی که زمین های خود را فروختند 
و در شهرها ساکن شدند به سودهای کالنی دست یافتند و در 
مقابل افرادی که در روستا ماندند، به همان سودهای اندک 

رسیدند و این مساله باعث افزایش شهر نشینی شد.
هر ف��ردی ک��ه قص��د ایج��اد س��اخت و س��ازهای جدید 
 دارد، بای��د از مراج��ع قانونی مج��وز بگیرد، ص��دور مجوز 
ساخت و س��از در ش��هرها در حریم قانونی ش��هر بر عهده 
ش��هرداری اس��ت، در این جا توجه ب��ه دو نکت��ه ضروری 
 اس��ت، اوال بر اس��اس قان��ون ش��هرداری ها، کمیس��یون

 ماده 100 صالحیت صدور مجوز س��اخت و ساز در اراضی 
خارج از محدوده را ندارد و از س��وی دیگ��ر نهادهای متولی 
حراس��ت از اراضی مل��ی و زراعی نی��ز باید ب��دون اغماض 

ساختمان های فاقد مجوز را تخریب کنند.
اطاله دادرس��ی نیز معضل دیگری اس��ت که به این مساله 
دام��ن می زن��د، قاض��ی تنه��ا در جای��ی می توان��د حکم 
صادر کند ک��ه به علم قطعی برس��د و تحصی��ل علم قاضی 
مش��روط به ص��دور قراره��ای کارشناس��ی و اظه��ار نظر 
کارشناسان اس��ت، اما در مواردی مثل س��اخت و ساز غیر 
 قانونی قضات بای��د به گزارش جهادکش��اورزی اس��تناد و 
حک��م نهای��ی را ص��ادر کنن��د زی��را در فاصله اع��الم نظر 
کارشناس��ان ممکن اس��ت عملیات س��اختمانی سازه غیر 
مجاز به اتمام برسد از سوی دیگر اگر قضات در چند پرونده 
این گونه عمل کرده و با س��رعت احکام الزم را صادر کنند، 
با توجه به موج روانی حاصل از این اقدام ش��مار س��اخت و 
 س��ازهای غیر مجاز نیز به نح��و قابل مالحظ��ه ای کاهش 
م��ی یابد.اما در کن��ار همه این مس��ائل توجه ب��ه این نکته 
ضروری اس��ت که، دولت ها باید مانع مهاجرت روستاییان 
به ش��هرها ش��وند، باید زمینه اش��غال روس��تاییان و ایجاد 
منابع درآمد پایدار ب��رای آن ها ایجاد ش��ود. اجرای اصول 
 اقتصاد مقاومتی در این زمینه می توان��د تا حد زیادی مؤثر

 باشد.

 نماینده م��ردم نایی��ن در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تصوی��ب برنامه 
 اجرایی س��ند برجام یکی از موفقیت های بزرگ مجلس بود و در این مس��یر از 
رییس مجلس شورای اسالمی، تیم مذاکره کننده و وزیر امور خارجه که همگی 

تحت هدایت رهبری در این مسیر گام برداشتند، قدردانی و تشکر می کنیم.
حمیدرضا طباطبایی طی نطق میان دس��تور خود در جلسه علنی  یک شنبه 
مجلس شورای اس��المی ضمن محکومیت به شهادت رساندن شیخ نمر گفت: 
ارتجاع سیاه س��عودی و حکام آن در به شهادت رساندن ش��یخ نمر باقر النمر 
قطعا محکوم است و واقعا باید متاسف بود که س��ازمان های حامی حقوق بشر 
و نهادهای بین المللی در مقابل جنایات بی س��ابقه رژیم آل س��عود س��کوت 
کردند. اما باید توجه داشته باشیم اقدام عجوالنه و ناشایست برخی در حمله به 
سفارت عربستان محکوم اس��ت و این کار آب ریختن در آسیب دشمن است و 
 متاسفانه بار اول نیست. وی افزود: حوادث مشابهی نظیر این اتفاق و برهم زدن 
س��خنرانی هایی نظیر س��خنرانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی در قم در 
جمهوری اسالمی و در محدوده سرزمین ایران اسالمی توجیهی ندارد و خالف 
مصالح نظام است و مس��ووالن ذی ربط و دس��تگاه های قضایی باید در مقابل 
 آن واکنش جدی نش��ان دهند. طباطبایی در بخش دیگری از س��خنان خود 
تصریح کرد: متاس��فانه در کنار اقدام مثبت کنترل تورم، رکود تش��دید شده و 
حوصله زیاد و صبر در برخورد با این پدیده خس��ارات زیادی را متوجه کش��ور 
خواهد کرد و باید دولت هرچه س��ریع ت��ر برنامه های عملیاتی خ��ود را برای 
 خروج از شرایط رکودی ارائه کند.وی ضمن تشکر از وزرای بهداشت و صنعت، 
 معدن و تج��ارت ب��رای در دس��تور کار قرار دادن ط��رح های بیمارس��تانی و 
توسعه ای در منطقه نائین، خور و بیابانک تصریح کرد: از رییس سازمان مدیریت 
 و برنامه می خواهم با توجه به وقوع س��یل خس��ارت بار در شهر فرخی هرچه 
 س��ریع تر کمکی بالعوض و وام مربوطه ب��ه این حادثه تصویب ش��ود تا مردم 

خسارت دیده و رنج کشیده از این بالی طبیعی از مزایای آن بهره مند شوند. 

 ریی��س اداره بهزیس��تی شهرس��تان نطن��ز از تصوی��ب اعط��ای
260 میلیون تومان تسهیالت کم بهره اشتغال به 22 مددجوی شهرستان 

خبر داد.
 مه��دی محبی گف��ت: در جلس��ه کمیت��ه اش��تغال شهرس��تان، اعطای

260 میلیون تومان تس��هیالت کم بهره اش��تغال به 22 پرونده مددجوی 
شهرس��تان تصوی��ب ش��د. وی اف��زود: ای��ن 22 پرون��ده ش��امل هف��ت 
 پرونده پیش��گیری )بهب��ود یافت��گان اعتیاد(، ش��ش پرون��ده اجتماعی 
)زنان و کودکان بد یا بی سرپرس��ت( و پرونده های توانبخشی )مددجویان 

جسمی حرکتی و بینایی و اعضای درجه یک خانواده های مددجو( است.
رییس اداره بهزیستی شهرس��تان نطنز ادامه داد: پیش از اعطای وام، افراد 

واجد شرایط در دوره های آموزش مهارت های زندگی شرکت خواهند کرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از مجازات 6 ماه حبس تعزیری برای 
یک مسوول واحد آالینده در کاشان خبر داد.

محم��ود قهرمانی اظه��ار داش��ت: در راس��تای پای��ش واحده��ای صنعتی 
شهرستان، به دنبال آلودگی شدید پس��اب صنعتی یک واحد خدماتی و پس 
از پیگیری های مکرر و نظر به استنکاف مس��وول این واحد از قوانین و مقررات 
 زیس��ت محیطی موضوع ازطریق طرح ش��کایت در دس��تگاه قضایی پیگیری 

شد. 
وی با بیان اینکه پ��س از طی مراحل دادرس��ی به لحاظ دفاعی��ات غیرموجه 
متشاکی، مسوول واحد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی 
محیط زیست ناشی از اس��تفاده غیر مجاز پساب تصفیه خانه متحمل شش ماه 
حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم ش��د، تصریح کرد: بر اساس ماده 688 
قانون مجازات اس��المی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود 

جرم محسوب می شود و مرتکبین به حبس تا یک سال محکوم می شوند.
 رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت کاشان همچنین با اش��اره به فرا رسیدن 
روز هوای پاک، افزود: در راستای ترویج فرهنگ زیست محیطی ستاد هم اندیشی 
در خصوص هر چه پربار برگزار کردن این روز تشکیل شده و برنامه های متنوع 
 فرهنگی آموزشی در س��طح شهرس��تان با حضور اداراتی از جمله سمن های 
زیست محیطی، شهرداری و مجموعه های زیر نظر شهرداری، آموزش و پرورش، 
جمعیت هالل احمر، کانون بسیج مهندسین شهرستان، اداره آب و فاضالب- 

هیات کوه نوردی برگزار شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خبر داد:

مجازات 6 ماه حبس 
برای مسوول واحد آالینده درکاشان

 بخش��دار میم��ه ب��ا اع��الم آمادگ��ی کام��ل ب��رای 
برگ��زاری پنجمی��ن دوره مجل��س خب��رگان رهبری و 
 دهمی��ن دوره مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: برای 
سه شهر و هفت روستای بخش میمه 19 شعبه اخذ رأی 

برنامه ریزی  شده است.
 ش��هرام آذرپی به آخری��ن اقدامات ص��ورت گرفته برای 
برگ��زاری پنجمی��ن دوره انتخاب��ات مجل��س خبرگان 
رهب��ری و دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��المی در 
بخش 19 هزار نفری میمه اش��اره کرد و گفت:  به  تناسب 
ش��هرها و روس��تاهای بخش میمه 19 ش��عبه اخذ رأی 
 برنامه ریزی  شده است که یکی از شعبه ها به صورت سیار 

خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در هر س��ه ش��هر میم��ه، وزوان و 
الی بید ب��ا زیرمجموعه هفت روس��تا، ش��عبه محل اخذ 
رأی وج��ود خواهد داش��ت، افزود: بخش میم��ه آمادگی 
 کامل برای برگ��زاری هر چ��ه باش��کوه تر پنجمین دوره 
دوره  دهمی��ن  و  رهب��ری  خب��رگان   مجل��س 

مجلس شورای اسالمی را دارد.
بخش��دار میمه با تأکید بر رعایت قانون و انصاف از سوی 
نامزدهای انتخاباتی تصریح کرد: بر طبق قانون با هرگونه 
تبلیغات زودهنگام توسط نامزدهای انتخاباتی در شهرها 
و روستاهای بخش میمه به  ش��دت برخورد خواهیم کرد.  
وی با بیان اینکه نامزدهای انتخابات��ی در ارائه برنامه های 
 خود ب��ه م��ردم از وع��ده وعیدهای پ��وچ و خال��ی جدا 

 پرهیز کنن��د، تصری��ح ک��رد: کاندیداه��ا باید ب��ا ایجاد 
 یک فضای اتحاد و همدلی زمینه حضور حداکثری مردم 
در پای صندوق ه��ای رأی را فراهم کنند تا چش��م طمع 

دشمنان به نظام مقدس جمهوری اسالمی کور شود.
وی یادآور شد: رسانه ها جهت باشکوه برگزار شدن انتخابات 
در راس��تای همدلی و کمک به دول��ت و همچنین ایجاد 
یک وفاق ملی در کش��ور نقش خود را پررنگ تر از گذشته 

نمایان کنند.
بخش میمه از لحاظ حضور پزشک متخصص داخلی 

و دندان پزشک به  شدت رنج می برد
وی در ادام��ه ب��ا پرداخت��ن ب��ه مهم تری��ن فعالیت های 
عمران��ی ص��ورت گرفت��ه در روس��تاهای بخ��ش میمه 
 از جمله ایج��اد فضاهای ورزش��ی، بهداش��تی و ارتباطی 
خاطر نشان کرد: در س��ال آینده تمامی راه های شهری و 

روستایی این بخش ساماندهی خواهد شد.
بخش��دار میمه با بیان اینکه میمه در جذب سرمایه گذار 
 بخ��ش خصوصی توس��ط صن��دوق توس��عه عش��ایری

 استان اصفهان نمونه ش��ناخته  شده اس��ت، ادامه داد: از 
9 طرح مدنظر صندوق توسعه عش��ایری استان اصفهان 
برای شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه هفت طرح آن در 
بخش میمه بوده اس��ت.  وی یادآور ش��د: برخ��ی از این 
طرح ها عبارت اند از کشت و صنعت روستای اذان، کشت 
گیاهان داروی��ی ونداده و غی��ره که به  نوع��ی حرکت در 
راس��تای اقتصاد مقاومت��ی و یا درآمدزایی توس��ط مردم 

 از آن نامی��ده می ش��ود. آذرپ��ی بیان ک��رد: ب��ا توجه به 
ضعیف ب��ودن زیرس��اخت های اقتص��ادی در این بخش 
سیاست کلی دولت برای توس��عه و پیشرفت میمه تالش 

برای حضور و جذب سرمایه گذار است.
وی به خألهای موجود در حوزه بهداش��ت و درمان بخش 
میمه چ��ه از نظر تجهی��زات و چه از نظر نیروی انس��انی 
متخصص گریزی زد و گف��ت: بخش میمه از لحاظ حضور 
 پزش��ک متخصص داخل��ی و دندان پزش��ک به  ش��دت 
رنج می برد که این امر توجه بیش��تر مس��ووالن ش��بکه 
بهداش��ت و درم��ان شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه را 

می طلبد.
 کمب�ود آب از دالی�ل تعطیل�ی 2 پ�روژه صنعت�ی 

پترو پاالیشگاه و سیمان سرند میمه
 آذرپ��ی همچنی��ن ب��ه عل��ل و عوام��ل راه ان��دازی 
 دو طرح مهم صنعتی پترو پاالیشگاه و سیمان سرند میمه 
که قبال در سال 1387 کلنگ احداث آن ها توسط وزیر نفت 
و سایر مس��ووالن اس��تان اصفهان بر زمین زده  شده بود، 
اظهار کرد: با توجه به نیاز ف��راوان این 2 مجموعه صنعتی 
به آب و با بیان اینکه بخش میمه جزو مناطق محروم حفر 
چاه در اس��تان اصفهان به ش��مار می آید به همین خاطر 
فاکتور اصلی و مهم آب از دالیل تعطیلی این دو پروژه مهم 
صنعتی و اشتغال زا بوده است. چنانچه منابع آبی این 2پروژه 
 تأمین ش��ود راه اندازی آن نیز مجددا  به  س��رعت شروع 

خواهد شد.

مدیر برق تیران و کرون خبرداد:

اجرای سه سامانه تولید برق خوررشیدی در تیران و کرون
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

منطقه نمونه گردشگری در کویر مرنجاب تاسیس می شود
 مدی��ر ام��ور ب��رق شهرس��تان تی��ران و ک��رون گف��ت: س��ه س��امانه 
 تولی��د ب��رق خوررش��یدی در تی��ران و ک��رون راه اندازی ش��ده اس��ت.  
 محمدرض��ا معینی در نشس��ت خبری ب��ا اصحاب رس��انه اظهار داش��ت: 
3 مش��ترک در شهرس��تان تی��ران و ک��رون ک��ه م��دارس و مس��اجد 
 مش��ترکان اصلی بوده ان��د با نصب پنل خورش��یدی از انرژی خورش��یدی

 استفاده می کنند. 
معینی افزود: افرادی که ش��بکه تولید برق خورشیدی را برای مصارف خود 
 نصب کنند، ش��رکت برق در 50درصد از هزینه های ب��رق در هر کیلووات

 آنها مشارکت می کند. 
مدیر امور ب��رق شهرس��تان تیران و ک��رون به پ��روژه های اجرای��ی اداره 
 ب��رق شهرس��تان در طی 9 م��اه اخیر اش��اره کرد و بیان داش��ت: توس��عه 
ش��بکه های برق شهرس��تان، تقویت و توسعه ظرفیت س��ازی شبکه های 
 برق، تبدیل سیم های مس��ی به س��م های خودنگهدار، تعمیرات در حوزه 
برق رسانی، نصب پایه های برق و تعویض پایه های فرسوده و برق رسانی در 
 سطح روستاها اقدام شرکت برق در شهرستان تیران و کرون طی 9 ماهه اخیر

 بوده است.
 وی افزود: برای اجرای این پروژه ها یک میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه 

شده است.

30درصد شبکه برق رسانی تیران و کرون فرسوده است
معین��ی ادامه داد:  تبدیل س��یم های مس��ی به س��یم ه��ای خودنگهدار از 
پروژه های امس��ال و سال های گذش��ته شرکت برق در شهرس��تان تیران 
 و کرون ب��وده که امس��ال ب��رای ای��ن کار یکصد میلی��ون توم��ان هزینه 

شده است. 
وی با اشاره به فرسودگی شبکه های انتقال برق تصریح کرد: بیش از 30درصد 
از شبکه های برق رسانی شهرس��تان تیران وکرون باید نوسازی شود که در 
این کار از س��یم های خودنگهدار نیز استفاده می ش��ود که کاهش هزینه و 

پیشگیری از سرقت را به همراه داشته باشد.
کاهش 4 مگاوات مصرف برق در تیران و کرون

مدیر امور برق شهرستان تیران و کرون گفت: در مدیریت مصرف برق آموزش 
و ارائه برنامه های فرهنگی در دستور کار بوده که در کنار آن طرح هایی مانند 
تعمیرات س��االنه واحدهای تولیدی پر مصرف در زمان های پر مصرف برق 
مانند تابستان انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: امسال 4 مگاوات کاهش 
 مصرف برق با مدیریت مصرف برق در شهرس��تان داش��ته ای��م که بیش از

 3 مگاوات آن در بخش تولید مدیریت شده است.
معینی ادامه داد: مدیریت مصرف برق از دغدغه های وزارت نیرو است که در 

این راستا اقدامات فرهنگی و اجرای طرح انجام می شود.

معاون س��رمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تاسیس 
منطقه نمونه گردشگری کویر مرنجاب در آینده نزدیک خبر داد .

 حمی��د امین��ی در نشس��ت کارگ��روه فن��ی مناط��ق نمونه گردش��گری
 اداره کل ب��ا اعالم ای��ن مطلب افزود:مناط��ق نمونه گردش��گری به عنوان 
یکی ازمصادیق تاسیس��ات گردش��گری مندرج در آیین نامه اصالح ، ایجاد 
 وتکمیل این تاسیس��ات )مص��وب هیات دولت ( توس��ط س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی ایجاد م��ی ش��وند . وی تصری��ح کرد:به منظ��ور انطباق 
تاسیسات گردشگری وخدمات رسانی باضوابط فنی گردشگری وهمچنین 
لزوم رعایت مالحظات زیس��ت محیط��ی ، اصول معماری وشهرس��ازی و 
 با درنظر گرفت��ن طرح های باالدس��ت )همچون: طرح آمایش س��رزمین،

  ط��رح جام��ع گردش��گری ، برنامه های توس��عه ، سیاس��ت ه��ای توازن 
منطق��ه ای ،فرهن��گ وآداب ورس��وم جوام��ع میزب��ان وم��واردی ازاین 
دس��ت( س��رمایه گذارهری��ک از مناط��ق نمون��ه موظ��ف ب��ه انج��ام 
مطالع��ات وتهیه ط��رح جامع ب��رای ایجاد منطق��ه نمونه م��ورد تقاضای 
خود می باش��ند. لذا ای��ن مطالعات ابت��دا در کمیته فنی واق��ع در معاونت 
س��رمایه گ��ذاری وط��رح ها)باحض��ور نمایندگان دس��تگاه ه��ای عضو 
کارگروه گردش��گری ( مورد بررس��ی کارشناس��ی قرارگرفت��ه وماحصل 
 آن در کارگروه گردش��گری اس��تان ارائه و پس از بررس��ی م��ورد تصویب 

قرارمی گیرد . امینی تصریح کرد:درشهرس��تان آران وبیدگل چهارمنطقه 
نمون��ه »کویرمرنج��اب «،» ن��وش آب��اد«، »ابوزیدآب��اد« ومجموع��ه 
 تاریخ��ی »وی گل« دارای مصوب��ه هی��ات وزی��ران م��ی باش��ند . معاون 
 س��رمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی اس��تان ضمن اش��اره به پیشینه

  ت��الش ه��ای اداره کل ومس��ووالن محلی برای س��اماندهی گردش��گری 
منطقه مرنجاب به لزوم ساماندهی وضعیت گردشگری کویر مرنجاب مطابق 
با استانداردهای سازمان میراث فرهنگی اشاره کرده و اظهار داشت:هم اکنون 
با اعالم آمادگی مقامات شهرستان وپیگیری های اداره کل میراث فرهنگی 
 برای س��اماندهی منطقه واعالم آمادگی جمعی از س��رمایه گذاران محلی 
)ش��رکت توس��عه کویرآران وبیدگل ( ،طرح س��اماندهی گردش��گری در 
 مح��دوده کاروانس��رای مرنج��اب دردس��تور کار کمیت��ه فن��ی اداره کل 
قرار گرفت . وی تصریح کرد،اولین جلسه کمیته فنی بررسی مطالعات منطقه 

نمونه گردشگری کویرمرنجاب در هفته جاری برگزارشد.
در این جلسه س��رمایه گذاروشرکت مش��اور گزارش��ی ازطرح پیشنهادی 
ارائه کرده وس��پس اعضا کمیته ازارگان های ذی ربط نظرات وپرسش های 
خودرادر خصوص طرح، مطرح ومقررشد پس ازتهیه استعالمات مورد نظر 
اعضا توسط سرمایه گذار، بررس��ی این مطالعات در جلسه آتی کمیته فنی 

اداره کل ادامه پیداکند .
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دریچه

بخشدار میمه خبر داد:

برنامه ریزی
 19 شعبه اخذ رأی در 3 شهر و 

7 روستای بخش میمه

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرضا؛

پرونـده ای که هر روز بر شمـار متهمانش افزوده می شـود



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1774   دوشنبه 21 دى 1394  30 ربيع االول 1437

دريچه خبر

در برخى موارد علت كوتاهى قد به اختالالت كروموزومى و سندرم ترنر و يك 
نقص ژنتيكى در استخوان بازمى گردد كه راه درمانى هم براى آن وجود ندارد.

ــد در زنان 162 و در مردان نيز 172 تا 175  ــن رش ــط قد در پايان س متوس
ــت و اگر  ــانتى متر و حداقل قد در زنان و مردان به ترتيب 152 و 162 اس س

پايين تر از معيار گفته باشد كوتاهى قد به فرد نسبت داده مى شود.
رشد قد از تولد تا 16 سالگى در دختران و تا 18 سالگى در پسران آهنگ رشد 
منظمى دارد و براى هر فرد مختص خودش است كه به عنوان يك الگوى رشد 
ــود؛ به طورى كه اگر آهنگ رشد يك كودك از حد طبيعى  به كار برده مى ش

كمتر بوده و سير باال رونده نداشته باشد، بايد علت آن بررسى شود.
بيشترين علت كوتاهى قد، خانوادگى و ژنتيكى است و حتى بستگان نزديك 
مانند عمو، دايى، عمه و… نيز در كوتاهى قد موثرند. همچنين سوءتغذيه در 
دوران كودكى، عفونت هاى مزمن و تكرار شونده، بيمارى هاى دستگاه گوارش، 
كم كارى تيروئيد، تاخير بلوغ سرشتى، كم بودن هورمون رشد، كم خونى مزمن 

و… از علل كوتاهى قد به شمار مى روند. 
در برخى موارد علت كوتاهى قد به اختالالت كروموزومى و سندرم ترنر و يك 
نقص ژنتيكى در استخوان بازمى گردد كه راه درمانى هم براى آن وجود ندارد.

ــك مراجعه مى كنند، دوست  بيشتر افرادى كه با مشكل كوتاهى قد به پزش
دارند قد بلند شوند، اما بايد گفت درمان كوتاهى قد بستگى به علت كوتاهى 

قد دارد. 
به عبارت ديگر در مواردى كه كوتاهى قد ناشى از بيمارى هايى مانند نارسايى 
ــد با درمان و  ــد باش كليه، كم خونى، كم كارى تيروئيد و كمبود هورمون رش
ــد به پايان نرسيده باشد،  برطرف كردن علت ها، البته به شرطى كه سن رش

امكان بلند شدن قد وجود دارد.
ــد كافى قد او شده باشد،  ــده كه موجب عدم رش اگر كودك دچار بيمارى ش
درمان بيمارى بايد تا قبل از قاعدگى در دختران و قبل از 14 تا 16 سالگى در 

پسران صورت گيرد. 
همچنين در خصوص مصرف كلسيم، آهن و 
ــد  روى بايد گفت كه زمانى اين موارد بر رش
قد تاثيرگذارند كه علت كوتاهى قد ناشى از 

كمبود اين مواد در بدن باشد

ــبب ابتال به  ــاره به اينكه تفكرهاى منفى در افراد، س ــناس با اش يك روانش
بيمارى هاى قلبى مى شود، گفت: تكنيك شاد زيستن و تالش براى پيشگيرى 
ــانى است كه با اين  ــده، راهكار هاى مناسبى براى  كس از اتفاق پيش بينى ش

مشكل رو به رو هستند. 
ــيارى از موارد  ــره زندگى را در بس ــترس و نگرانى هاى روزم زهرا عبدى اس
ــفانه در خيلى از خانواده ها به خصوص در  ــت و گفت: متاس بى اساس دانس
والدين نگرانى هاى بى موردى وجود دارد كه هنوز  هم به مرحله ظهور نرسيده، 
ــده دارد گريبان گير  ــه در ترس از آين ــترس ها كه ريش اما اين نگرانى و اس
خانواده ها شده است و مدام  روح و فكر افراد را تحت شعاع خود قرار مى دهد. 

ــاق نيفتد و  اين  ــت اتف ــيارى از نگرانى هاى ما ممكن اس ــه داد: بس وى ادام
ــود و توصيه  پيش بينى هاى غلط نبايد حتى براى لحظه در ذهن پرورانده ش
ــت كه همواره در  زندگى به چيز هاى مثبت  ــته از افراد اين اس ما به اين دس

فكر كنند. 
ــل نگرانى هاى ــوع افراد به دلي ــر آزارى اين ن ــود آزارى و ديگ عبدى، به خ

 بى موردشان اشاره كرد و گفت: استرس و نگرانى هاى بى  مورد نه تنها خود 
ــاير اعضاى  ــت موجب رنجش س ــيار آزار مى دهد، بلكه ممكن اس فرد را بس
خانواده يا دوستان هم شود. بنابراين كسانى  كه نگرانى هاى بى مورد  و ترس از 
اتفاقاتى دارند كه آن را پيش بينى مى كنند، مى تواند آسيب جدى به سالمت 
ــواس، افسردگى،  ــم آنها وارد كند كه  شايع ترين آن بيمارى وس روح و جس

ناراحتى هاى قلبى است. 
ــناس، تصريح كرد: تكنيك شاد زيستن و تالش براى پيشگيرى  اين روانش
ــبى براى  كسانى است كه با اين  از اتفاق پيش بينى شده راهكار هاى مناس
مشكل رو به رو هستند؛ بر فرض مثال اگر فردى ترس از اين دارد كه كنكور 
ــد بايد براى  مقابله با اين ترس تالش خود را بيشتر كند تا  قبول نخواهد ش

قبول شود و همچنين به چيز هاى مثبت و شاد فكر كند.
وى ادامه داد: متاسفانه تفكرات مثبت براى از بين بردن ترس هاى منفى، 
كمتر در خانواده ها وجود دارد و در بسيارى از  خانواده ها مشاهده مى كنيم 

در بيشتر موارد نگران چيزى هستند كه  در آينده اتفاق نمى افتد. 
ــراى از بين بردن  ــاور را راه حل خوبى ب ــه مش ــدى در پايان، مراجعه ب عب
ــاوره  ــانى و  مش ــرد: اطالع رس ــت و اظهار ك ــورد دانس ــاى بى م نگرانى ه

ــاى بى مورد  ــناس مى تواند در از بين بردن نگرانى ه ــوى روانش خوب از س
موثر باشد.

مهم ترين علت كوتاه بودن قد را بدانيد بيمارى هاى قلبى 
در كمين افراد منفى نگر
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عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تاخير در پرداخت 
9 ماهه بدهى بيمه ها به بيمارستان ها گفت: تامين 70 درصد اعتبارات 

حوزه سالمت، در دست بيمه ها قرار دارد.
ــتان ها،  ــى بيمه ها به بيمارس ــاره به اينكه بده ــول خضرى  با اش رس
زنجيره توليد و واردات دارو را دچار مشكالت جدى كرده است، گفت: 
ــدا اين بود كه  ــالمت از ابت ــت اجراى طرح تحول س يكى از نقاط مثب
ــاى  ــكى و داروه ــات پزش ــى ملزوم ــاى دولت ــتان ه بيمارس
از  ــه  هزين ــت  درياف ــد  امي ــه  ب را  ــاران  بيم ــاز  ني ــورد  م
ــت بدهى  ــر پرداخ ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــن كردن ــا تامي ــه ه بيم
ــده ــه روبه رو ش ــا 9 ماه ــا تاخير 7 ت ــا ب ــتان ه ــا به بيمارس بيمه ه

و اين موضوع در اجراى طرح تحول سالمت مشكل آفرين است.
ــهر درمجلس شوراى اسالمى با بيان  نماينده مردم سردشت و پيرانش
ــده و توليد كننده  ــركت وارد كنن اينكه درحال حاضر تعداد كمى ش
دارو در كشور فعاليت مى كنند، افزود: متاسفانه تاخير پرداخت بدهى 
ــتقيم در تعهدات دارويى و كمبود  بيمه ها به بيمارستان ها به طورمس
ملزومات پزشكى مورد نيازبيماران تاثير به سزايى دارد كه اين معضل تا 
كنون در اجراى طرح تحول سالمت ،مشكالت بسيارجدى را به وجود 

آورده است.
ــه ها به  ــه بدهى بيم ــت 9 ماه ــه تاخير پرداخ ــد براينك ــا تاكي وى ب
ــتان ها غيرقابل قبول و اقدامى غيرقانونى است، تصريح كرد:   بيمارس
درحال حاضر 70 درصد ازاعتبارات اجراى طرح تحول سالمت و حوزه 
نظام سالمت در دست بيمه ها قراردارد، به ويژه در بخش درمان و اگر 
ــود، مشكالت جدى  اين بدهى ها در مدت زمان كوتاهى پرداخت نش
ــى كند، بنابراين  ــالمت در آينده افزايش پيدا م اجراى طرح تحول س
ــت قانون به تعهدات خود در پرداخت  انتظار مى رود كه بيمه ها بارعاي

بدهى ها به مراكز درمانى توجه كنند.
ــد تدابير  ــت و برنامه ريزى باي ــازمان مديري ــا بيان اينكه س خضرى ب
ويژه اى را براى پرداخت بدهى بيمه ها به بيمارستان ها درنظر بگيرد، 
ــازمان هاى  ــاه اجتماعى و همه س ــه وزارت تعاون، كار ورف گفت:  البت
ــش نقدينگى، ــا افزاي ــه، بايد ب ــن وزارتخان ــر زيرمجموعه اي بيمه گ

ــون  ــرا در قان ــد؛ زي ــت كنن ــريعا پرداخ ــود را س ــاى خ ــى ه  بده
ــه  ــد در 2 هفت ــه باي ــده ك ــد ش ــه تاكي ــن نكت ــه اي ــز ب ــه ني بودج
ــاى  ــازمان ه ــا ازس ــتان ه ــات بيمارس ــد از مطالب اول 60 درص
ــود و  ــول ش ــا وص ــى ه ــه بده ــاه هم ــى 2 م ــر  درط ــه گ بيم
ــود آورده ــه وج ب ــيارى را  ــكالت بس ــه ،مش 9 ماه ــر  تاخي

ــت و درمان مجلس، افزود: اگر مسووالن   است.عضو كميسيون بهداش
به دنبال اجراى طرح تحول سالمت در مدت زمان كوتاهى هستند بايد 

بودجه آن بين 15 تا 20 درصد افزايش يابد.
ــازمان غذا ودارو با تاكيد براينكه بدهى  ــت؛ رييس س الزم به ذكر اس
بيمه ها به بيمارستان ها زنجيره توليد و واردات دارو را دچار مشكالت 
ــت  گفت: اگر اين بدهى تا 2 ماه آينده پرداخت نشود،  جدى كرده اس

تامين دارو در كشور به مشكل مى خورد.

70درصد اعتبارات حوزه سالمت در دست بيمه ها

طرح تحول سالمت، نيازمند افزايش 
بودجه 15تا20درصدى

ــرات جبران ناپذيرى بر بدن بگذارد و  كمبود خواب مى تواند در مدتى كوتاه اث
سالمتى افراد را به خطر بيندازد.

ــه به علت  ــد ك ــما هم پيش آمده باش ــايد براى ش ــفا آنالين،ش به گزارش ش
ــب خوب  ــاده نتوانيد در طول ش ــراوان و كارهاى به تعويق افت دغدغه هاى ف
بخوابيد، اما اگر بدانيد بى خوابى با بدن شما چه مى كند هرچه سريع تر آن را كنار 

مى گذاريد. خميازه كشيدن طبيعى است ،اما اگر زياد و پشت سر هم خميازه 
مى كشيد به اين معنا ست كه بدن شما دارد به شما نشان مى دهد كه يك چيزى 

سر جاى خودش نيست و شما دچار كمبود خواب هستيد.
ــالمتى عمومى بدن تاثير مى گذارد و با گذشت  بى خوابى و كمبود خواب بر س
ــكالت جدى روبه رو مى كند و از همه مهم تر كيفيت زندگى  زمان شما را با مش
شما را پايين مى آورد و حس خستگى دايمى در شما به وجود مى آورد كه پس 

از مدتى بهبود آن كار آسانى نيست.
ــما  ــاره مى كنيم تا ش در اينجا به 10 تاثير مخرب كمبود خواب بر بدن اش
ــاعات خواب خود را تنظيم كنيد. عالوه بر خواب كافى،  با توجه به آنها س

كيفيت خوابيدن نيز تاثيرگذار است.
ــكالت بسيارى همچون  ــبب بروز مش 1-كم خوابى به طور تدريجى س
ــى را پايين  ــود و كيفيت زندگ اختالالت قلبى عروقى مى ش

مى آورد.
ــرد مغز را  ــى مى تواند عملك ــواب به راحت 2-كمبود خ
ــن، كم خوابى به طور  ــكل مواجه كند. عالوه بر اي با مش
ــد مى كند و همچنين  ــه كوتاه مدت را كن تدريجى حافظ

باعث بروز مشكالتى در حافظه بلندمدت مى شود.
ــى مزاج،  ــته، دمدم ــما را بى حوصله، خس 3-كم خوابى ش
ــاس، زودرنج و بدخلق مى كند به طورى كه بر اثر عوامل  حس

كم اهميت و جزئى كنترل خود را از دست مى دهيد.

4-كم خوابى يكى از مهم ترين داليل تصادف هاى رانندگى است و احتمال وقوع 
آن را افزايش مى دهد.

5-هنگامى كه شما كمبود خواب داريد، تمركز شما افزايش مى يابد و در نتيجه 
قدرت خالقيت و مهارت هاى كنترل مشكالت در شما كاهش مى يابد.

6-اگر به مدت طوالنى خوب و به طور كافى نخوابيده باشيد كم كم دچار برخى 
توهم ها مى شويد.

ــود و به راحتى بيمار  ــف مى ش ــتم ايمنى بدن ضعي ــر كم خوابى سيس 7-بر اث
مى شويد. گاهى اوقات علت يك سرماخوردگى ممكن است بى خوابى باشد. از 
ــردگى و احتمال خودكشى را افزايش  طرف ديگر، بى خوابى خطر ابتال به افس

مى دهد.
ــيد به طور ناخودآگاه به  ــته باش 8-اگر براى مدتى طوالنى خواب خوبى نداش
ــه طورى كه ممكن  ــويد ب چرت هاى فراوان و متعدد در طول روز دچار مى ش
است فعاليت ها و كارهاى روزانه شما را با مشكل روبه رو كند. اين مشكل حين 

رانندگى و يا كارهاى حساس ديگر مى تواند حادثه ساز شود.
ــتيد، ممكن است بى خوابى فشار خون  9-اگر شما مبتال به فشار خون باال هس
شما را در طول روز افزايش دهد. عالوه بر اين بى خوابى به مرور زمان باعث مبتال 

شدن به فشار خون باال مى شود.
ــولينى كه بعد از غذا خوردن در بدن آزاد مى شود  10-كم خوابى بر مقدار انس
ــما افزايش  ــه ديابت را در ش ــر ابتال ب ــه همين دليل خط ــذارد و ب تاثير مى گ

مى دهد.

ــرد و  ــنتى خيلى س «خرفه» از نظر طبيعت طبق نظر حكماى طب س
داراى نيروى قابضه است.

ــالالت و التهابات مجارى ادرارى  گياه دارويى «خرفه» در درمان اخت
موثر است.

ــى كننده، ضد  ــر، ضد عفون ــه عنوان تب ب ــنتى ب «خرفه» در طب س
اسكوربوت (بيمارى هاى ناشى از كمبود ويتامين C)، ضد اسپاسم، مدر و ضد 

كرم استفاده مى شود.
ــورهاى عربى همسايه، اين گياه  ــورها، از قبيل كش  در بسيارى از كش
دارويى را به عنوان سبزى خوراكى در سبزى فروشى ها به فروش مى رسانند 
ــاقه آن به صورت موضعى براى رفع  و از شيره خرفه و يا له شده برگ ها و س
درد، تورم و التيام زخم هاى سوختگى، كاهش تورم و آبسه ها، گزيدگى نيش 

حشرات و عقرب گزيدگى استفاده مى شود.
اين گياه در مصرف داخلى قطع كننده و بند آورنده خون ريزى است و 
همچنين عصاره ساقه و برگ آن براى درمان بيمارى هاى كبدى مفيد است.

ــده است در معالجه اسهال و  از جوشانده اين گياه كه آب آن گرفته ش
براى رفع سرفه، تسكين دردهاى سينه و سوزش مجراى ادرار و مثانه و رفع 

حرارت رحم و سوزش آن استفاده مى شود.
همچنين مصرف خوراكى «خرفه» به عنوان سبزى خام و يا پخته همراه 
ــتفاده مى شود و  ــهال و تب اس با پياز و روغن جهت تقويت روده ها، قطع اس
مصرف خام برگ و ساقه آن به صورت ساالد و همراه با سركه براى درد كليه 

مفيد است.
ضماد ريشه خرفه براى رفع زگيل پوستى استفاده مى شود.

ــردرد و دردهاى  ــبب از بين رفتن س ــانى س ضماد خرفه بر روى پيش
ميگرنى مى شود.

گفتنى است؛ گياه خرفه در دامپزشكى براى درمان بيمارى هاى تب دار 
و براى خنك كردن بدن، دفع سموم و تصفيه خون به صورت پودر و جوشانده 

استفاده مى شود.

ــاد كننده مجارى  ــم هستند اثر گش  اين گياه در افرادى كه دچار آس
تنفسى و پايين آورنده قند خون را دارد و خاصيت تقويت عضالت قلبى و ضد 

تومورى نيز در آن ديده شده است.
ــت و حرارت خون و كبد و معده را  ــاقه  خرفه مسكن صفرا س برگ و س
ــكين تب هاى گرم و صفراوى و تسكين عطش و  تسكين مى دهد و براى تس

كنترل ترشح ادرار در مورد بيمارى ديابت مفيد است.
در مواردى كه چرك از سينه آيد قطع مى كند و براى خرد كردن سنگ 

مثانه و ازدياد ترشح بول مفيد بوده، يعنى مدر است.
جويدن برگ آن به مقدار كم، كندى دندان را رفع مى كند (كه از خوردن 
ميوه ترش و يا علت ديگرى ايجاد شده باشد) و زياد جويدن آن كندى دندان 

ايجاد مى كند.
ــدن در محل ملتهب  ــم با مالي از عصاره آن براى التهاب هاى گرم چش

استفاده مى شود.
ضماد برگ و ساقه آن با روغن گل سرخ براى تسكين سردردهاى گرم 

و ورم هاى گرم نافع است. 
ضماد برگ و ساقه آن به تنهايى براى تسكين حرارت اعضا و سوختگى 
آتش مفيد است و اگر بر معده و كبد گذارند براى تسكين حرارت آنها مفيد 
ــت و پا گذارده شود براى حرارت و  بوده و اگر با حنا تهيه شود و بر كف دس

پيسى هاى دست و پا در صورت تكرار مفيد خواهد بود.
ــراف در خوردن آن، نور چشم را نقصان   اشتها را كاهش مى دهد و اس

مى دهد.
افراد سرد مزاج بايد آن را با نعناع و كرفس بخورند.

نكته

اخباركوتاه

ــى در مورد نقش  ــاهد علمى و قطع تا به حال هيچ ش
ــكالت تغذيه اى بر اختالل بيش  رژيم غذايى  يا مش
ــان ــا تحقيقات نش ــت، ام ــته اس فعالى وجود نداش

 مى دهد برخى غذاها ممكن است روى برخى عاليم 
بيش فعالى تاثير بگذارند.

ــان بر اين باورند، خوراكى هايى كه از نظر  كارشناس
ــتند و همچنين خوراكى هاى  مواد مغذى فقير هس
ــى رفتارهاى  ــت روى برخ ــن دار، ممكن اس كافئي

كودكان مبتال به بيش فعالى موثر باشد.
آب نبات

ــت  ــراه با قند و رنگ هاى مصنوعى اس  آب نبات هم
ــده هر دوى اين مواد منجر به ترويج  و نشان داده ش

عاليم بيش فعالى مى شوند.
نوشيدنى هاى شيرين

ــيرين كننده  ــا قند و ش ــا همراه ب ــيدنى ه  اين نوش
ــتند. ــش فعال هس ــودكان بي ــد براى ك يك ايده ب

 نوشيدنى هاى همراه با فروكتوز باال و كافئين نيز هر 
ــديد حواس پرتى در كودكان مى شوند،  دو باعث تش
ــه گيرى را نيز در اين كودكان  ــگرى و گوش پرخاش

تشديد مى كنند.
ميوه ها و سبزيجات منجمد

 اگرچه ميوه و سبزى گزينه هاى سالمى براى رژيم 
غذايى كودكان بيش فعال هستند، اما گزينه هاى 
يخ زده اين خوراكى ها حاوى رنگ هاى مصنوعى 
است و بايد هنگام خريد به برچسب آنها دقت كرد. 
ــفره براى  برخى از اين محصوالت حاوى ارگانوفس
مقابله با حشرات هستند و منجر به تشديد مشكالت 

رفتارى در كودكان مى شوند.
كيك و شيرينى هاى آماده

ــيرينى ها از آنجا كه حاوى   مصرف مفرط كيك و ش
ــتند، براى  ــاى مصنوعى هس ــگ ه ــه، قند و رن خام

كودكان بيش فعال توصيه نمى شود.
نوشابه هاى انرژى زا

ــابه ها   اگرچه اين نوش
ــت  بي محبو

ــد، اما اينها  ــودكان بيش فعال دارن زيادى در بين ك
ــاى مصنوعى، ــيرين كننده ه ــكر، ش ــاوى ش نيز ح

ــاير محرك ها  ــن و س ــاى مصنوعى، كافئي  رنگ ه
هستند كه مى تواند منجر به بدتر شدن عاليم بيش 

فعالى شود.
ديگر حساسيت هاى غذايى

ــت به غذاهاى   برخى كودكان بيش فعال ممكن اس
رايج مانند شير، شكالت، سويا، گندم، تخم مرغ، لوبيا، 
ذرت، گوجه فرنگى، انگور و پرتقال حساسيت داشته 

باشند.
ــيت كودكان تان به اين   اگر شما مشكوك به حساس
ــك در مورد مصرف آنها  ــتيد، با پزش خوراكى ها هس

صحبت كنيد.
بايدهاى تغذيه اى

ــد لوبيا، پنير،  ــا پروتئين باال مانن يك رژيم غذايى ب
ــت، تخم  گوش

مرغ و 

آجيل در صبح و يا به عنوان تنقالت و ميان وعده چه 
ــه و چه در خانه، منجر به افزايش تمركز و  در مدرس

بهبود ديگر عاليم بيش فعالى مى شود.
ــتند، از قبيل  كربوهيدرات هاى پيچيده مفيدترهس
سبزيجات و برخى از ميوه ها ( شامل پرتقال، نارنگى، 
ــوى). اگر كودك  ــيب و كي ــى، گريپ فروت، س گالب
ــت، با خوردن كربوهيدرات هاى  شما بيش فعال اس
پيچيده در هنگام شب خواب بهترى را تجربه خواهد 
ــم حاوى  ــفناج و كل ــبزيجاتى از قبيل اس ــرد. س ك
ويتامين هاى فراوان هستند، كه مى توانند بخشى از 

رژيم غذايى كودكان را شامل شوند.
ــد، اين قبيل  ــگا 3 توجه كني ــيدهاى چرب ام به اس
ــاى چرب از  ــواع ماهى ه ــيدهاى چرب كه در ان اس
ــان يافت  ــز تخم كت ــاردين و ني ــالمون، س قبيل س
مى شوند، مى تواند موجب بهبود عاليم بيش فعالى 
در كودكان شود. به عالوه، ماهى ها منبع خوبى براى 
ويتامين دى نيز هستند كه در كنار اسيدهاى چرب 
امگا 3 به بهبود حافظه و عملكرد شناختى مغز كمك 

مى كنند.
ــد، فيبر  ــبوس دار را فراموش نكني ــالت س غ
ــبوس دار به پاك سازى  موجود در غالت س
عروق مغز و قلب كمك مى كند. سعى كنيد 
نان هاى سبوس دار در رژيم غذايى كودكان 
بگنجانيد.دارچين و زرچوبه نيز مفيدند، اين 
ــلول هاى مغزى كمك  دو ادويه به رشد س
ــت از آنها نقش دارند.  مى كنند و در حفاظ
ــاده غذايى كه براى  فراموش نكنيد كه هر م
ــت مى تواند عاليم بيش فعالى را  مغز مفيد اس

بهبود بخشد.

زبان خوراكى ها

خواص گياه خرفه، در طب سنتى

ــيرين كننده  ــا قند و ش ــا همراه ب ــيدنى ه  اين نوش
ــتند. ــش فعال هس ــودكان بي ــد براى ك يك ايده ب

 نوشيدنى هاى همراه با فروكتوز باال و كافئين نيز هر 
ــديد حواس پرتى در كودكان مى شوند،  دو باعث تش
ــه گيرى را نيز در اين كودكان  ــگرى و گوش پرخاش

تشديد مى كنند.
ميوه ها و سبزيجات منجمد

 اگرچه ميوه و سبزى گزينه هاى سالمى براى رژيم 
غذايى كودكان بيش فعال هستند، اما گزينه هاى 
يخ زده اين خوراكى ها حاوى رنگ هاى مصنوعى 
است و بايد هنگام خريد به برچسب آنها دقت كرد. 
ــفره براى  برخى از اين محصوالت حاوى ارگانوفس
مقابله با حشرات هستند و منجر به تشديد مشكالت 

رفتارى در كودكان مى شوند.
كيك و شيرينى هاى آماده

ــيرينى ها از آنجا كه حاوى   مصرف مفرط كيك و ش
ــتند، براى  ــاى مصنوعى هس ــگ ه ــه، قند و رن خام

كودكان بيش فعال توصيه نمى شود.
نوشابه هاى انرژى زا

ــابه ها   اگرچه اين نوش
ــت  بي محبو

ــد لوبيا، پنير،  ــا پروتئين باال مانن يك رژيم غذايى ب
ــت، تخم  گوش

مرغ و 

مى شوند، مى تواند موجب بهبود عاليم بيش فعالى 
در كودكان شود. به عالوه، ماهى ها منبع خوبى براى 
ويتامين دى نيز هستند كه در كنار اسيدهاى چرب 
3امگا 3امگا 3 به بهبود حافظه و عملكرد شناختى مغز كمك 

مى كنند.
ــد، فيبر  ــبوس دار را فراموش نكني ــالت س غ
ــبوس دار به پاك سازى  موجود در غالت س
عروق مغز و قلب كمك مى كند. سعى كنيد 
نان هاى سبوس دار در رژيم غذايى كودكان 
بگنجانيد.دارچين و زرچوبه نيز مفيدند، اين 
ــلول هاى مغزى كمك  دو ادويه به رشد س
ــت از آنها نقش دارند.  مى كنند و در حفاظ
ــاده غذايى كه براى  فراموش نكنيد كه هر م
ــت مى تواند عاليم بيش فعالى را  مغز مفيد اس

بهبود بخشد.

بايدها و نبايدهاى تغذيه اى در مبتاليان به بيش فعالى

ــب خوب  ــاده نتوانيد در طول ش ــراوان و كارهاى به تعويق افت دغدغه هاى ف
بخوابيد، اما اگر بدانيد بى خوابى با بدن شما چه مى كند هرچه سريع تر آن را كنار 

ــالمتى عمومى بدن تاثير مى گذارد و با گذشت  بى خوابى و كمبود خواب بر س
ــكالت جدى روبه رو مى كند و از همه مهم تر كيفيت زندگى  زمان شما را با مش
شما را پايين مى آورد و حس خستگى دايمى در شما به وجود مى آورد كه پس 

از مدتى بهبود آن كار آسانى نيست.
ــما  ــاره مى كنيم تا ش در اينجا به 10 تاثير مخرب كمبود خواب بر بدن اش
ــاعات خواب خود را تنظيم كنيد. عالوه بر خواب كافى،  با توجه به آنها س

كيفيت خوابيدن نيز تاثيرگذار است.
ــكالت بسيارى همچون  ــبب بروز مش 1-كم خوابى به طور تدريجى س
ــى را پايين  ــود و كيفيت زندگ اختالالت قلبى عروقى مى ش

مى آورد.
ــرد مغز را  ــى مى تواند عملك ــواب به راحت 2-كمبود خ
ــن، كم خوابى به طور  ــكل مواجه كند. عالوه بر اي با مش
ــد مى كند و همچنين  ــه كوتاه مدت را كن تدريجى حافظ

باعث بروز مشكالتى در حافظه بلندمدت مى شود.
ــى مزاج،  ــته، دمدم ــما را بى حوصله، خس 3-كم خوابى ش
ــاس، زودرنج و بدخلق مى كند به طورى كه بر اثر عوامل  حس

كم اهميت و جزئى كنترل خود را از دست مى دهيد. آيا كم خوابى باعث افزايش فشار خون مى شود؟

همچنين در خصوص مصرف كلسيم، آهن و 
ــد  روى بايد گفت كه زمانى اين موارد بر رش
قد تاثيرگذارند كه علت كوتاهى قد ناشى از 

كمبود اين مواد در بدن باشد
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ــدت تالش داشت كه بى حجابى  در تبليغات براى اجراى كشف حجاب، دولت به ش
مترادف بى عفتى معنا نشود و سعى داشت بى حجابى مترادف با فرهيختگى، تمدن و 

همراه با نجابت معنا شود. چرا كشف حجاب در زمستان اجرا شد؟
قانون كشف حجاب از 17 دى 1314، على رغم اينكه تداعى كننده ى تجربه اى تلخ در 
ــك يكى از مهم  ترين رخدادهايى است كه همواره  تاريخ معاصر ايران است، بدون ش

در پس زمينه ى ذهنى تحوالت بعدى معاصر تا انقالب اسالمى حضور داشته است.
ــت هاى ضددينِى پهلوى اول فراوان پرداخته شده  به موضوع كشف حجاب و سياس
ــى جنبه اى خاص از اين موضوع است. توضيح اينكه  ــت، اما در اينجا هدف بررس اس
يكى از جنبه هايى كه در تشريح واقعه ى كشف حجاب كمتر مورد توجه محققان قرار 
گرفته است، ترس و تشويش عميقى بود كه ديكتاتورى پهلوى اول از واكنش مردم و 
جامعه داشت. با تامل دقيق تر در رويكردى كه پهلوى اول نسبت به اجراى اين سياست 
ــكار مى گردد كه يكى از دغدغه ها و نگرانى ها و مالحظات جدى  در پيش گرفت، آش
ــتگاه حاكم، مديريت كردن پيامدهاى اين سياست و كنترل  شخص رضاخان و دس
واكنش هاى احتمالى از سوى جامعه است. اتخاذ فصل سرما (روز 17 دى ماه 1314 
ــى از  به عنوان روز آزادى زن) براى مقطع زمانى اجراى اين قانون، خود گوياى بخش

نگرانى ها و مالحظات در اجراى اين سياست است كه به آن ها خواهيم پرداخت.
الف) علل ترس و تشويش ديكتاتور از اجراى سياست كشف حجاب

ــور حاكم شد، به عنوان  ــى 1299 بر كش حكومت پهلوى كه در پى كودتاى انگليس
حكومتى كه ريشه هاى مردمى ندارد، به طور طبيعى و در راستاى ماموريت استعمارى 
خود، به دنبال تحميل تغييراتى در جامعه برآمد كه در تضادى بنيادين با ارزش ها و 
فرهنگ جامعه بود. اين حقيقتى انكارناپذير است كه سياست هاى فرهنگى اتخاذ شده 

در زمان پهلوى اول، در چارچوبى تحميلى، خشونت بار و آمرانه اجرا مى شده است.
ــت كه چند مسأله سبب شد  ليكن بر خالف اين حقيقت، بايد به اين نكته توجه داش
ــف حجاب از ترس واكنش هاى جامعه،  تا رضاخان در مرحله ى اجراى سياست كش

مالحظات و تدابيرى را براى كنترل پيامدهاى اجراى اين سياست در پيش گيرد.
ــقوط حكومت امان اهللا، در نتيجه ى مخالفت هاى مردمى در مقابل سياست هاى  س
ــابه كشف حجاب زنان افغان،  ضددينِى تند و شتاب زده ى وى از جمله سياست مش

موجب ترس و نگرانى فراوان رضاخان از اجراى اين سياست شده بود.
1. تجربه اعتراضات و مقاومت ها در مقابل سياست لباس متحدالشكل

ــكل كردن لباس ايرانيان آغاز گرديد  مقدمات كشف حجاب با تالش براى متحدالش
ــد. در مرحله ى نخست، در مرداد  كه در دو مرحله با مقاومت هاى مردمى مواجه ش
ــاگردان مدرسه ها موظف به پوشيدن لباس  1306ه.ش، همه ى كاركنان دولت و ش
متحدالشكل شدند. سپس قانون لباس متحدالشكل و كاله پهلوى در 14 دى 1307 
در مجلس هفتم به تصويب رسيد و اجراى آن از ابتداى سال 1308 آغاز شد. اما وقوع 

شورش هاى عشايرى جنوب و ساير نقاط كشور منجر به تعويق آن شد.
ــاه به تركيه آغاز شد كه در  ــفر رضاش مرحله ى دوم تغيير لباس از 1313 و پس از س
نهايت، به كشف حجاب اجبارى در 17 دى 1314 منجر شد. از اوايل سال 1314، بنا 
به درخواست رضاشاه، استفاده از كاله  شاپو يا كاله فرنگى كه تمام لبه دار بود، به جاى 
كاله لبه دار پهلوى، اجبارى شد. در تيرماه 1314، دولت در اين باره بخشنامه صادر 

كرد و سپس آداب استعمال آن از سوى وزارت داخله به واليات ابالغ شد.
اين قضايا مقدمات وقوع قيام گوهرشاد در تير 1314 بود، اما پيش از آن البته شيراز 
به اعتراض برخاسته بود و خبر اين اعتراضات به حوزه هاى علميه ى قم، مشهد و تبريز 
رسيده بود و سرانجام بازتاب همه ى اين اخبار در مشهد غليان افكار عمومى را در پى 

داشت كه منجر به قيام مسجد گوهرشاد شد. 
2. سقوط حكومت امان اهللا خان در افغانستان

ــتقل حكومتى نبود كه توسط  ــف حجاب و تغيير فرم لباس، يك انديشه ى مس كش
شخص رضاخان اتخاذ شده باشد، بلكه يك برنامه ى هماهنگ استعمارى محسوب 

مى شد كه به طور هم زمان در سه كشور تركيه، ايران و افغانستان اجرا شد. مجريان اين 
طرح، در تركيه مصطفى كمال آتاتورك، در ايران رضاخان و در افغانستان امان اهللا خان 
بود. سقوط حكومت امان اهللا در نتيجه ى مخالفت هاى مردمى در مقابل سياست هاى 
ــابه كشف حجاب زنان افغان،  ضددينِى تند و شتاب زده ى وى از جمله سياست مش

موجب ترس و نگرانى فراوان رضاخان از اجراى اين سياست شده بود. 
ــت امان اهللا خان و با توصيه ى برادر وى مبنى بر عدم  ــاهده ى سرنوش رضاخان با مش
اجراى قانون كشف حجاب در ايران، براى مدتى از اين فكر منصرف شد و حتى براى 

مدتى مقررات سخت گيرانه  ترى در مورد زنان اعمال كرد. 
ب) تدابير اتخاذشده براى كنترل پيامدها

اعتراضات داخلى كه اوج آن قيام مسجد گوهرشاد بود و همين طور سقوط حكومت 
ــد تا رضاخان در اجراى مرحله ى نهايى سياست  امان اهللا خان در افغانستان، باعث ش
فرهنگى خود، كه همان كشف حجاب اجبارى بود، به دليل ترس از واكنش مردم و 

خارج شدن وضعيت از كنترل، تدابير خاصى بينديشد.
ــد. قبل از اعالم رسمى كشف حجاب، اين  لذا قانون كشف حجاب يك باره صادر نش
مسئله دهان به دهان مى گشت تا با گسترش چنين شايعه اى، هم زمينه ى پذيرش اين 
طرح سنجيده شود و هم مردم آمادگى الزم را براى اعمال چنين برنامه اى پيدا كنند. 

1. فصل سرما به عنوان مقطع زمانى اجراى سياست
ــناد به جامانده از واقعه ى كشف حجاب، به طور مستقيم به اين موضوع  اگر چه در اس
ــت، اما بى گمان انتخاب يك روز زمستانى براى اين واقعه، از پيش  اشاره اى نشده اس
انديشيده و تعيين شده بود. درباره ى انتخاب و پيشنهاد روز 17 دى ماه به رضاخان، 
در خاطرات دو عنصر اصلى مراسم، يعنى على اصغر حكمت وزير معارف و محمود جم 

نخست وزير وقت، تفاوت هايى مشاهده مى شود؛ چنان كه هر دو مى كوشند پيشنهاد 
اين روز به وى را به خود منتسب سازند.

محمود جم در خاطراتش از ترديد و نگرانى خود و ساير اعضاى هيأت دولت ياد كرده 
است و مى نويسد: «مهم  ترين نگرانى كه نه تنها گريبان گير من، بلكه گريبان گير ساير 

اعضاى دولت نيز بود، مسأله ى عكس  العمل افراد متعصب در برابر اين اقدام بود.» 
ــنهاد چنين روزى در فصل زمستان، رضاخان اظهار  در هر حال، پس از ارائه ى پيش
ــود و تصويب شود... اين مسأله ى  مى دارد: «بايد اين موضوع در هيأت وزرا مطرح ش
ساده اى نيست، خيلى مهم است و بايد حتما انجام شود. منتها اين انقالب بزرگ بايد با 
فكر و تدبير صورت بگيرد.» اين سخنان حاكى از نگرانى رضاشاه از اجراى اين سياست 
است.قبل از مراسم 17 دى نيز قرار بود كه بانوان بدون چادر و حجاب و حتى روسرى 
در مراسم حاضر شوند، اما به واسطه ى نگرانى از برانگيخته شدن احساسات مذهبى 
جامعه، در آخرين روزها تصميم گرفته شد كه بانوان به كلى سربرهنه نباشند، بلكه 
كاله بر سر بگذارند و به آن شكل در مراسم حضور يابند. با اين تمهيدات و آماده باش 

قبلى نيروهاى امنيتى، در روز 17 دى ماه اين طرح به اجرا درآمد.
ــرماى زمستان خود  به نظر مى آيد يكى از انگيزه هاى انتخاب اين روز، آن بود كه س
مانعى مى شد از رفتارها و پوشش هاى افراطى و نامطلوب منافى عفت كه مى توانست 
ــود. بنابراين اجبار در پوشيدن لباس هاى  موجب خشم بيش از حد توده ى مردم ش
بلند مثل پالتو و به سر گذاشتن كاله روشى، براى هدايت اين واقعه در مسير مدنظر 
دولت بود تا اين تلقى شايع نشود كه غرض از كشف حجاب، تشويق آن ها به رفتارهاى 
ــت. بنابراين اتخاذ اين مقطع زمانى تدبيرى بود از سوى دولت تا كل  منافى عفت اس

ماجرا از كنترل خارج نشود و لوث نگردد. 

2. معناسازى براى بى حجابى
ــدت تالش مى كرد  ــت ضدمذهبى، دولت به ش ــات براى اجراى اين سياس در تبليغ
ــعى فراوانى داشت تا معنايى مثبت  ــود و س كه بى حجابى مترادف بى عفتى معنا نش
ــراى بى حجابى بار كند. در اين  و مترادف با فرهيختگى، تمدن و همراه با نجابت را ب
ــف حجاب منع شدند. در واقع دولت تالش  جهت، به فرمان دولت، روسپى ها از كش
ــت تا عفت و نجابت را از حجاب جدا كند و بر بى حجابى بار كند. آن چنان كه در  داش
بخشى از بخشنامه ى دولت آمده است: «اگر فواحش به كشف حجاب اقدام نمايند، 

بايد قويا جلوگيرى شود كه صدمه به اين مقصود مقدس نزنند».
ــم 17 دى نيز قرار بود كه بانوان بدون چادر و حجاب و حتى روسرى در  قبل از مراس
ــدن احساسات مذهبى  ــوند، اما به واسطه ى نگرانى از برانگيخته ش مراسم حاضر ش
جامعه، در آخرين روزها تصميم گرفته شد كه بانوان به كلى سربرهنه نباشند، بلكه 

كاله بر سر بگذارند و به آن شكل در مراسم حضور يابند.
3. توجيه مذهبى براى سياست كشف حجاب

ــكار عمومى و  ــور كنترل اف ــت كه به منظ ــن طرح آن اس ــل توجه در اي نكته  ى قاب
ــده است  واكنش هاى مذهبى مردم، نوعى توجيه مذهبى براى اقدامات باال طرح ش
ــيد تا عده اى از علماى  ــود. دولت در اين جهت كوش و لزوم ترويج آن گوشزد مى ش
سرشناس را وادار كند كه در مجالس و جشن هاى بى حجابى حضور يابند يا با تاييد 
خود آن را مجاز بدانند. به طور مثال، آيت اهللا كاشانى در پاسخ به چنين پيشنهادى، 
به شدت با ماموران برخورد كرد. از ديگر علماى سرشناسى كه از شركت در مجالس 
جشن بى حجابى خوددارى كردند، مى توان به شيخ على مدرس تهرانى، شريعتمدار 

رشتى و امام جمعه ى تهران حاج سيد محمد اشاره كرد. 
امام خمينى (ره) در رابطه با اين موضوع مى فرمايند: براى شركت در مجالس جشن 
بى حجابى پيش علماى شهرها مى رفتند و مى گفتند شركت كنيد. هركدام ضعيف 
بودند و ضعيف  القلب بودند شركت مى كردند و هركدام قوى بودند شركت نمى كردند. 

نتيجه گيرى
ــت هاى نوين استعمار  ــلطنت پهلوى، دوره ى اجراى سياس ــتقرار و تثبيت س با اس
ــتحاله ى فرهنگى از طريق اشاعه ى فرهنگ  فرا رسيد و سياست مذهب زدايى و اس
ــتور كار هيأت حاكمه قرار گرفت. به لحاظ تاريخى، اقدام  تجددگرايى غربى در دس
ــورهاى  پهلوى اول در منع حجاب (نه فقط رفع حجاب)، هيچ نمونه ى قبلى در كش
اسالمى نداشت و براى اولين بار كشف حجاب اجبارى در ايران اجرا شد. نكته اينكه 

اين منع قانونى نه مبتنى بر مصوبه ى مجلس، بلكه ناشى از فرمان شاه بود.
سياست كشف حجاب در واقع سياستى بود كه ديكتاتورى پهلوى اول مامور به انجام 
آن بود. با اين حال ترس و نگرانى از واكنش مردم، اين ايده را كه مدت ها بود رضاخان 

در فكر اجراى آن بود، به تعويق مى انداخت.
توجه در حول وحوش اجراى اين سياست، نمايانگر تشويش و نگرانى شخص رضاخان 

و دولتمردان او نسبت به واكنش هاى توده ى مذهبى مردم و پيامدهاى آن است.
ــازى اذهان و  ــر فراوانى براى كنترل واكنش ها و آماده س بنابراين مالحظات و تدابي
تغيير نگرش هاى جامعه به اين مقوله انجام شد. در نظر گرفتن فصل سرما براى آغاز 
رسمى اين سياست (تا از اين طريق جايگزينى لباس هاى بلند و كاله به عنوان پوشش 
ــم بيش از حد جامعه نگردد)، معناسازى براى بى حجابى  به جاى چادر، موجب خش
ــان از اين نگرانى و  ــازى منفى براى چادر، توجيهات مذهبى و... همگى نش و معناس
ــت كه هيچ كدام از اين تدابير كارساز نبود و  تشويش دارد. با اين حال، ناگفته پيداس
سياست كشف حجاب، نه تنها مشروعيتى نزد مردم نيافت، بلكه برعكس، بستر اصلى 
بحران مشروعيت ديكتاتورى پهلوى اول را رقم زد. با آغاز واكنش هاى منفى مردان و 
زنان جامعه در انواع گونه هاى مختلف، دولت به سركوب خشونت بار جامعه و اجراى 
ــقوط پهلوى اول در جريان  اجبارى كشف حجاب متوسل شد. در نهايت، پس از س

شهريور 1320، قانون كشف حجاب سريعا فراموش شد.

دريچه

سه گنبد نام برجى است در جنوب شرقى شهر اروميه مركز استان آذربايجان 
ــال 580 قمرى در جنوب شرقى اروميه  غربى ،اين بنا آرامگاه بوده و در س
ساخته شده است.  مقبره يا برج آجرى سه گنبد متعلق به قرن ششم هجرى 
ــت.برخى از  ــط كوفى باقى مانده اس ــه كتيبه به خ بوده و در مدخل بنا س
مورخين عقيده دارند كه اين بنا به جاى آتشكده اى از دوره  ساسانى احداث 
شده است، ولى هيچ گونه سند معتبرى مبنى بر صحت ادعاى خود ندارند.

از سوى ديگر در مدخل بنا سه كتيبه به خط كوفى است كه آن را از سنگ 
تراشيده اند و در پايان كتيبه، محرم سال 580 هجرى خوانده مى شود. از اين 
رو شايد بتوان مقبره يا برج آجرى سه گنبد را متعلق به قرن ششم هجرى 
دانست.طبق اين كتيبه اين بنا به دستور يكى از امراى سلجوقى به نام شيث 
قاطه المظفرى ساخته شده است. از نظر معمارى اين بنا با مقابر قرن ششم 
هجرى قمرى بخصوص مقابر مراغه و ساير مقبره هاى دوره هاى سلجوقى 
مشابهت فراوانى دارد.بناى تاريخى سه گنبد عبارت است از سكوى بلندى 

كه به شكل استوانه و مدور ساخته شده است.
قطر بنا 5 متر و ارتفاع آن 13 متر مى باشد. ساختمان فعلى دو طبقه است 
و در چهار سمت آن دريچه هايى وجود دارد.طبقه اول به نام سردابه خوانده 
مى شود كه داراى پوششى قوس دار است و بدين وسيله از طبقه دوم مجزا 
مى شود.درب كوچك طبقه  اول 1 متر و 70 سانت ارتفاع دارد. طبقه  دوم كه 

اتاق مقبره خوانده مى شود داراى درى به ارتفاع دو و نيم متر است.
به عبارت ديگر،  بناى استوانه اى شكل مدور داراى دخمه ايست كه قسمت 
ــامل اطاق مقبره كرده اند و  ــيله آجر تبديل به بنايى ش فوقانى آن را به وس
ــده و در بدنه�  ــر نقش و نگار محاط ش ــل آن در يك قالب معمارى پ مدخ
استوانه اى برج تعبيه شده است؛ درگاه ورودى آن در ميان طاق هاى سطحى 

واقع شده و از لحاظ معمارى زينت  خاصى به آن بخشيده است.
سقف اصلى گنبد و ديوارهاى آن تماما سالم و بر جا مى باشد. طبقه دوم بنا 

مانند ساير مقادير دوره سلجوقى روى سردابه احداث شده است.
ــد و به صورت  ــر در ورودى مقبره در نوع خود كم نظير مى باش تزئينات س
ــى و كتيبه به خط كوفى تزيين شده  ــنگ و گچ با نقوش هندس قطعات س
است. مصالح قسمت هاى تحتانى بنا تا ارتفاع حدود 6/3 متر از سنگ هاى 
تراش خاكسترى رنگ ساخته شده و از اين قسمت به باال تمام مصالح بنا از 

آجرهاى چهار گوش است.

برج سه گنبد  رحلت عالم مجاهد و متفكر بزرگ مسلمان 
آيت  اهللاَّ "شيخ محمد مهدي شمس  الدين" 

پيروزي نيروهاي اسالم بر "يزدگرد سوم" 
و انقراض سلطنت ساساني (642م)

شهــادت
 مصطفى احمـدى روشـن 

ــلمان، آيت اهللاَّ شيخ محمد مهدي شمس الدين، در  متفكر و انديشمند بزرگ مس
نيمه شعبان سال 1353 ه.ق برابر با 1312ه.ش در نجف اشرف به دنيا آمد. وي پس 
از دوران كودكي، مقدمات علوم ديني را فراگرفت و پس از پشت سرگذاشتن سطوح 
ــيد محسن حكيم و سيد ابوالقاسم خويي  عاليه، در درس خارج حضرات آيات: س
ــيخ محمد مهدي شمس الدين همزمان با  به مقامات باالي علمي دست يافت. ش
تحصيل به تدريس و تأليف نيز مي پرداخت و با قلم شيوايش، در بسياري از مجالت 
علمي و ادبي نجف مقاالتي نگاشت. او همچنين در تأسيس مؤسسه ُمنتدي الّنشر 
در راستاي گسترش فرهنگ اسالمي شركت داشت و در دانشكده فقِه نجف نيز به 
تدريس مشغول بود. شيخ محمد مهدي شمس الدين در 36 سالگي براي ياري مردم 
لبنان راهي اين كشور شد و با كمك امام موسي صدر، بنيادها و مؤسسات خيريه و 
علمي متعددي پايه گذاري كرد. ايشان بعدها به عنوان نايب رييس و سپس رييس 
مجلس اعالي شيعيان لبنان برگزيده شد و منشا خدمات مفيدي براي مردم گرديد. 
آيت اهللا شيخ محمد مهدي شمس الدين، يكي از مردان نادري بود كه علم و فقاهت را 
با جهاد و استقامت درهم آميخته بود. وي ضمن آگاهي از علوم ديني، در عرصه پيكار 
با زورگويان و غاصبان صهيونيستي پيشگام بود و در عين حال از انقالب اسالمي 
ايران به رهبري خميني كبير حمايت مي كرد. از اين متفكر مسلمان آثار متعددي 
بر جاي مانده است. آن مرد بزرگ سرانجام در 21 دي ماه 1379 ه.ش برابر با نيمه 
شوال 1421ه. ق در 67 سالگي بدرود حيات گفت و در مسجد امام صادق(ع) كه 

توسط معظم له در بيروت تأسيس شده بود به خاك سپرده شد.

ساسانيان كه بيش از 400 سال بر ايران حكومت كرده بودند در روزگار 
ــل گوناگوني در  ــدش، به دالئ ــت فرزن ــروپرويز به دس پس از قتل خس

سراشيبي سقوط و انحطاط قرار گرفتند.
ــياري در اوضاع ايران پديد آمد و در طي  ــفتگي بس در همين هنگام آش
چهار سال بيش از 10 نفر به سلطنت رسيدند، تا سرانجام يزدگرد سوم 

بر تخت سلطنت نشست. 
ــود بود و  ــف و درماندگي خ ــاني در اوج ضع ــت ساس در زمان وي دول
ــاهان، فشار زيادي بر  خوش گذراني امرا و ظلم و ستم بيش از حد پادش
ــاهان، قدرت بي حساب ُمغان  مردم محروم وارد مي آورد. استبداد پادش
ــط طبقاتي، اخذ  ــاوي اجتماعي، نظام غل ــي، عدم تس يا مقامات مذهب
ماليات هاي سنگين و شكل گيري يك نوع بردگي فكري از جمله دالئلي 
ــد هرگونه نداي اصالح طلبي و جنبش آزادي خواهي  بودند كه باعث ش

مورد استقبال عمومي مردم ستم ديده ايران واقع شود. 
از سوي ديگر اسالم به عنوان ديني مطرح گرديد كه اعتقادات آن با مباني 
عقلي و فكري منطبق بود و جاي گزيني ، براي ايرانيان كه خواهان خروج 
ــتي بودند تلقي گرديد در اين اوضاع و  از سخت گيري هاي موبدان زرتش
احوال بود كه سپاهيان اسالم در زمان خليفه دوم به ايران حمله كردند و 
در طي جنگ هاي قادسيه و نهاوند، ارتش مجهز ايران را شكست داده و 

اسالم را در آن نواحي منتشر ساختند. 

ــم به جهان گشود و در سال  ــن در 17 شهريور 1358 چش مصطفى احمدى روش
ــريف مى شد. وى از  ــيمى وارد دانشگاه صنعتى ش ــته مهندسى ش 1377 در رش
بسيجيان فعال بود و در دوران دانشجويى به عنوان معاون فرهنگى بسيج دانشجويى 
دانشگاه شريف فعاليت مى كرد. شهيد احمدى از شاگردان آيت اهللا خوشوقت استاد 
اخالق تهران بوده است. در سال 1381 در رشته مهندسى شيمى موفق به دريافت 
مدرك كارشناسى گرديد. وى دانشجوى دكتراى دانشگاه صنعتى شريف بود و از 
ــمار مى رفت. اين شهيد كه به عنوان استاد دانشگاه نيز  نخبگان اين دانشگاه به ش
فعاليت مى كرد داراى چندين مقاله ISI به زبان هاى انگليسى و فارسى بوده است. 
شهيد احمدى روشن عضو هيات مديره يكى از شركت هاى تامين كاالى نيروگاه 
هسته اى نطنز اصفهان بود كه در زمينه تهيه و خريد تجهيزات هسته اى فعاليت 
داشت. اين شهيد بزرگوار در هنگام شهادت معاون بازرگانى سايت نطنز بوده است. 
معاون بازرگانى سايت نطنز شخصى شوخ و باصفا و در عين حال در مديريت جدى و 
قاطع بوده است. به گفته دوستان وى، شهيد احمدى روشن از شهادت نمى ترسيد و 
به آرزويش رسيد. شهيد احمدى هميشه مى گفت دعا كنيد تا من شهيد شوم و اگر 
شهيد شديد دست من را هم بگيريد. او فردى خاص بود و دشمنان خوب فهميدند كه 
چه كسى را ترور كنند. ايشان داراى پشتكار باال، پرتوان، پرتالش، پرانرژى و توانمند 
در عرصه اجرايى و علمى بود. شهيد احمدى روشن صبح چهار شنبه 21 دى ماه 90 
بر اثر انفجار يك بمب مغناطيسى در خودروى خود در ميدان كتابى ابتداى خيابان 

گل نبى تهران به دست عوامل استكبار به شهادت رسيد. 

آيين جشن انگور (شانادر)، جشن خرمن (كوكوله)، جشن هندوانه، برداشت عسل، 
هويج، برداشت ساقه هاى طاليى گندم، برنج و ... از جمله جشن هايى هستند كه هم 
زمان با برداشت محصول و شكرگزارى برگزار مى شوند و برخى از آنها قدمت چندين و 
چند هزار ساله دارند. اين جشن ها كه با موسيقى سنتى شهرها همراه است، گردشگران 

بسيارى را به ديدن اين مراسم ها مى كشاند.
با رسيدن آخرين ماه فصل تابستان، اولين ماه فصل پاييز و برداشت محصول در نقاط 
مختلف ايران، جشن هاى بسيارى با هدف حفظ آيين هاى سنتى و انتقال آداب و رسوم 

و همچنين رونق صنعت گردشگرى برگزار مى شود.
جشن انگور (شانادر)

«شانادر» برگرفته از دو كلمه «شان» (به معنى انگور) و «در» (به معنى چيدن) است 
و قدمتى سه هزار ساله دارد. اين جشن همه ساله در آخر فصل تابستان و همزمان با 
ــود. اين مراسم با اجراى موسيقى  برداشت انگور در اكثر مناطق اروميه برگزار مى ش
ــود و مجريان با لباس هاى سنتى و با انجام  ــروع مى ش آذربايجانى و با ساز و دهل ش
ــابقه آب گيرى انگور،  ــان پذيرايى مى كنند. مس حركات نمادين، با انگور از ميهمان
سرودن اشعار (قوشماجا و باياتى) و اجراى موسيقى عاشيقى در اين آيين، بهانه اى براى 

شكرگزارى و جشن و سرور براى برداشت حاصل دسترنج كشاورزان است.
جشن خرمن (كوكوله)

كشاورزان اين جشن را در پايان برداشت محصول گندم انجام مى داده اند و شايد اين امر 
بخاطر تقدس گندم براى انسان ها ست. همزمان با برداشت محصوالت، معموال جوانان 
ــادمانى خاصى دارند و با اين شادمانى به محل خرمن مى روند و از صاحب  و بچه ها ش
ــت مى كنند مقدارى از محصول را به صورت پاداش به آنها بدهد كه  خرمن درخواس

اصطالحا «كوكوله مى گويند، صاحب خرمن نيز مقدارى از آن را كه حدود 2 تا 3 كيلو 
است به آنها مى دهد؛ بچه ها با پول يا كااليى كه از فروش يا معامله آن به دست آورده اند 
جشن مى گيرند. اعتقاد بر اين است كه اين عمل موجب بركت محصوالت مى شود. در 
گذشته كشاورز با زمين، خاك و گياه رابطه ملموس ترى داشت و شور و هيجان را درك 

مى كرد و در مسير كاشت و داشت و برداشت محصول نتيجه زحمات شان را مى ديد
جشن هويج و جشن هاى ديگر

ــاورزى در اواخر تابستان و اوايل پاييز،  با برگزارى جشنواره برداشت محصوالت كش
«جشن هويج» در استان لرستان پس از گذشت شش ماه از آغاز فصل برداشت همچنان 
ادامه دارد. «جشن هندوانه» نيز اخيرا در شهر شريفه استان قزوين برگزار شد، جشن 
ــاقه هاى طاليى گندم» در نهاوند نيز به جمع  برداشت «عسل» و جشن برداشت «س

اين محصوالت پيوستند.
برخى از اين جشن ها پيشينه اى در اديان ديگر دارند. زرتشتيان نيز جشن «تيرگان» 

و «خزان» را برگزار مى كنند. 
جشن تيرگان

«جشن تيرگان» هر ساله در يكم تير ماه بر گزار مى شود. اين جشن به شكرانه برداشت 
ــه در باورهاى مردم منطقه دارد كه تا به امروز نيز ادامه  ــود و ريش گندم انجام مى ش

داشته است.
جشن عسل

ــتاره باران آور در فرهنگ ايرانى) است و بنا  اين جشن در گرامى داشت «تيشتر» (س
به سنت در روز سيزدهم از ماه تير انجام مى گيرد. در تاريخ سنتى، تيرگان روز كمان  
كشيدن آرش كمانگير و پرتاب تير از فراز البرز است. «تيشتر» به شكل اسب زيباى 
سفيد زرين گوشى، با ساز و برگ زرين، به درياى كيهانى فرو مى رود و با ديو خشكسالى 
«اپوش» كه به شكل اسب سياهى است و با گوش و دم سياه خود، ظاهرى ترسناك 
دارد، روبرو مى شود. اين دو، سه شبانه روز با يكديگر به نبرد برمى خيزند و «تيشتر» 
ــت مى خورد، به نزد خداى بزرگ آمده و از او يارى و مدد مى جويد  در اين نبرد شكس
ــت و قدرت پروردگار اين بار بر اهريمن خشكسالى پيروز مى شود و آب ها  و به خواس
مى توانند بدون مانعى به مزرعه ها و چراگاه ها جارى شوند. باد ابرهاى باران زا را كه از 
درياى كيهانى برمى خواستند به اين سو و آن سو مى راند، و باران هاى زندگى بخش بر 
هفت كشور زمين فرو مى ريزد و به مناسبت اين پيروزى ايرانيان اين روز را به جشن 

مى گيرند.
 جشن خزان

ــت و صحرا بر پا مى شد و  ــن خزان» براى كام يابى كشاورزان و شبانان در دش «جش
سرودهاى نيايش مهر و خورشيد همسرايى مى شد؛ يعنى بسيارى مردم بصورت دسته 
جمعى شعر و سرودهايى را مى خواندند و براى ميترا قربانى مى كردند تا سپاس گزارى 
خود را بيان  كنند.همچنين رسم بود كشاورزان روستايى پس از برداشت محصول، در 
اين روز هدايايى به نام ايزدمهر به «درمهر » يا آتشكده برده و با نام خداى مهر وايزدان 
ديگر قربانى كنند.جشن شكرگزارى در كشورهاى ديگر نيز مرسوم است؛ آمريكايى ها 
روز شكرگزارى را در آذر ماه جشن مى گيرند كه ريشه در اعتقادات مذهبى و فرهنگى 
دارد. اين جشن در كشورهاى ديگرى از جمله كانادا، ژاپن و آلمان نيز برگزار مى شود.
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در چنين روزى

جشن باستانى خوراكى ها در ايران 

چرا كشف حجاب در زمستان انجام شد 



خبرخبر

ش��هردار اصفهان گفت: اصفهان در س��ال 2017میزبانی کنوانس��یون 
تورگردانان جهان خواهد بود و این موضوع نشان دهنده این است که شهر 

اصفهان یک شهر ریشه دار با تاریخ قوی است.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به عنوان های جهانی شهر اصفهان اظهارکرد: 
اصفهان در س��ال 2006 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی 
ش��د همچنین در 2 ماه گذشته نیز صنایع دس��تی این کالنشهر به ثبت 
جهانی رس��ید، به تازگی نیزبه ش��بکه ش��هرهای خالق جهان پیوست. 
وی با بیان اینکه در س��ال2017 اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری 
جهان اسالم معرفی خواهد ش��د، افزود: اصفهان در سال 2017میزبانی 
کنوانسیون تورگردانان جهان نیز خواهد بود و این موضوع نشان دهنده 
این است که شهر اصفهان یک شهر ریش��ه دار با تاریخ بسیارقوی،غنی 

و فاخر است.
شهردار اصفهان به 7 حوزه شهر خالق اشاره و خاطرنشان کرد: ادبیات، 
فیلم، صنایع دس��تی وهنره��ای مردمی، طراحی، هنرهای رس��انه ای، 
موسیقی و خوراک شناسی از حوزه های شهر خالق هستند که اصفهان 
در حوزه صنایع دستی ثبت جهانی ش��ده و به شبکه شهر های خالق در 
حوزه های مردمی و میراث فرهنگی پیوس��ته است. جمالی نژاد با اشاره 
 به شاخص های ش��هر اصفهان تصریح کرد: وقتی به آداب و رسوم مان، 
جشن های مان، اعیادمان، مراسم مذهبی و ملی، فرهنگ وقف، فرهنگ 
نذر، آیین های فتوت ، آیین یتی��م داری و مردم داری اصفهان ورود پیدا 
می کنیم ،همه اینها جزو آدابی هستند که ما را به شبکه شهرهای خالق 
جهان ورود داده است. وی اضافه کرد: میراث فرهنگی بسیار قوی و غنی و 
داشتن بیش از 1۹0 نوع صنایع دستی در اصفهان عدد کمی نیست، زیرا 
ما می بینیم صنایع دستی و میراث ناملموس کشور های مطرح جزو این 

شبکه در حد انگشتان دست است.
ش��هردار اصفهان بیان کرد: افتخار می کنم که خادم مردمی هنرمند و 
هنردوست هستیم و افتخار می کنم که مردم ما چشم و چراغ شهرهای 
جهان بوده و نیمی از هنرهای جهان را در خود داش��ته ان��د و دارند و به 

همین دلیل عنوان نصف جهان را داشتیم و خواهیم داشت.

دانشگاه های »اصفهان« و »مطالعات خارجی گوانگ دونگ« چین درزمینه 
همکاری های علمی و آموشی یادداشت تفاهم امضا کردند.

همچنین این یادداش��ت تفاهم به امضای هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه 
اصفهان و همتای چینی اش در دانشگاه مطالعات خارجی شهر »گوانگجو« 

مرکز استان »گوانگ دونگ« کشور چین به امضا رسید.
بر اساس این توافقنامه، همکاری های بین دو نهاد فرهنگی در بخش های 
مختلف بویژه تب��ادل اعضای هی��ات علمی، انجام طرح ه��ای تحقیقاتی 
مش��ترک و ش��رکت اس��تادان و محققان دو دانش��گاه در گردهمایی ها 

گسترش می یابد.
برگزاری همایش های علمی و آموزش��ی، تبادل استاد به منظور گذراندن 
دوره فرصت ه��ای مطالعاتی، برگزاری نمایش��گاه های مش��ترک علمی، 
تحقیقاتی و فناوری، بورس��یه تحصیلی و ایجاد کرس��ی زبان و ادبیات در 
دانش��گاه های یکدیگر از دیگر موارد مورد تاکید طرفین در توافق نامه یاد 

شده عنوان شده است.
طالبی رییس دانش��گاه اصفهان که در راس هیاتی سفری به چین و شهر 
گوانگجو داشت، عالوه بر دیدار با مسووالن دانشگاه مطالعات خارجی این 
شهر؛ با محققان، پژوهشگران و روسای دانشگاه های »جی نان« و »سون 

یات سن« نیز مالقات کرد.
در این دیدارها که با حضور علیرضا ساالریان سرکنسول جمهوری اسالمی 
ای��ران در گوانگجو برگزار ش��د، طرفی��ن در خصوص برق��راری و تقویت 
همکارهای علمی فی مابین تاکید کردند و خواستار توسعه بیشتر آن شدند.

طالبی رییس دانش��گاه اصفهان با ابراز تمایل نس��بت به تقویت مناسبات 
دوجانبه، لزوم گس��ترش همکاری میان دانشگاه های یاد شده را خواستار 
شد و از آمادگی دانشگاه اصفهان جهت انجام همکاری های مشترک علمی 

خبر داد.
دانشگاه مطالعات خارجی »گوانگ دونگ« از بزرگ ترین دانشگاه های چین 

در جنوب این کشور است که 20 زبان خارجی در آن تدریس می شود.
استان »گواندونگ« با جمعیتی بالغ بر 105 میلیون نفر یکی از بزرگ ترین و 
پرجمعیت ترین استان های چین محسوب می شود که به استان اقتصادی 

این کشور نیز مشهور است. شهر »گوانگجو« مرکز این استان است.

شهردار اصفهان در برنامه سیمای شهر:

هنرمندی اصفهانی ها، 
اصفهان را شهره آفاق کرد

دانشگاه اصفهان و گوانگ دونگ 
چین تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نخبه های ایرانی در 
خارج از کش��ور به ویژه نخبه های اقتصادی می توانند در 
گذر از ش��رایط کنونی اقتصادی کمک کنندو ما دس��ت 
نیاز به سوی این نخبگان دراز می کنیم. سید عبدالوهاب 
س��هل آبادی در همایش نق��ش فناوری ه��ای نوین در 
توسعه اقتصادی اظهار داشت: بیش از ۴0 درصد اعضای 
اتاق اصفهان را جوانان و بانوان تشکیل می دهند و از این 
ظرفیت برای توسعه اقتصاد استان و کشور باید استفاده 
کرد. وی راه اندازی مرکز پیمانکاری فرعی و کمیته توسعه 
فناوری و س��رمایه گذاری را از فعالیت های اتاق بازرگانی 
اصفهان در راستای توسعه کس��ب و کار اعضا برشمرد و 
گفت: اتاق اصفهان آمادگی دعوت از ایرانیان نخبه مقیم 

خارج برای انتقال تجارب به جوانان را دارد.
بای��د آلمان و ژاپ��ن را جایگزی��ن چی��ن و اندونزوی در 
الگوبرداری کنیم عضو آکادمی ملی مخترعان آمریکا نیز 
در این جلسه گفت: برای پیشرفت در عرصه جهانی، باید 
کشورهایی همچون آلمان و ژاپن را الگوی خود قرار دهیم  

و از کشورهایی مثل چین و اندونزی الگو برداری نکنیم.
بهرخ خوش��نویس با بیان اینکه من باور ندارم که هوش 
ایرانی ها بسیار باال است یا برتر از دیگران هستیم، افزود: 
کافی است قبول کنیم پایین تر از کسی نیستیم، ما باید 
در س��طح بین المللی خوب باش��یم و این هدف را دنبال 

کنیم.
وی اظهار کرد: انسان در هر محدوده ای که هست می تواند 
موثر باش��د، احس��اس موثر ب��ودن نیز احس��اس خوبی 
است، انس��ان های خوب تاثیرهای خوب بر جامعه و دنیا 
می گذارند، اگر انس��ان ها به این نکته توجه کنند مسایل 
جانبی کمتر آنه��ا را اذیت می کند. عض��و آکادمی ملی 
مخترعان آمری��کا ادام��ه داد: جوان های ایران��ی نیز در 
این زمینه دچار سردرگمی ش��ده اند و ارزش های آنها به 
س��مت مادیات گرایش یافته و دل نگرانی هایی را ایجاد 
کرده است. وی با اشاره به اینکه این نکته را جوانان باید 
 در نظر داشته باش��ند که لزوما ش��رایط زندگی همیشه 
ایده آل نیست، ادامه داد: بس��یاری از کارهای بزرگ در 
شرایط نامناس��ب انجام شده و انس��ان های بزرگی رشد 

یافته اند.
نظام آموزش��ی کنونی ای��ران برگفته از نظام آموزش��ی 
انگلیس است خوش��نویس گفت: سوالی که مطرح است 
این است که آیا منابع طبیعی می تواند در خوشبختی یک 
کشور موثر باش��د.تجربه نفت خیز بودن کشورمان نشان 
داده که دردسرهای زیادی بخاطر نفت ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: عربستان از نظر منابع زیرزمینی کشوری 
ثروتمند اس��ت اما آیا خدمت زیادی به دنیا کرده است. 
آی��ا این کش��ور قابل مقایس��ه با س��وییس ی��ا ژاپن که 
کش��ورهای کوچکی هس��تند و هیچ منبع طبیعی قابل 
مالحظه ای ندارند، اس��ت. ژاپن کشوری است که از نظر 
اوض��اع جغرافیای��ی و محدودیت در زمینه کش��اورزی، 
پیش��رفت های بس��یاری نیز داش��ته که افتخار بشریت 

محسوب می شود.
خوشنویس ادامه داد: در بیشتر شرایط مردم در استفاده 
از منابع طبیعی خود نقشی ندارند، برای مثال انگلیسی 
ها نفت ما را پیدا کردند، پاالیشگاه س��اختند و استفاده 
بردند. وی تاکی��د کرد: ما ایرانی ها در زمینه اس��تفاده از 
این تکنولوژی بی تاثیر بودیم، ما با دارا بودن یک مملکت 
نفت خیز باید بهترین تکنولوژی ه��ای نفت را در زمینه 
اکتشاف، حفاری و پاالیش تولید می کردیم. خوشنویس 
گفت: ما باید به ماهیت تکنولوژی پی ببریم، نظام آموزشی 
کنونی ایران برگفته از نظام آموزشی انگلیس است و این 
کشور تحت ش��رایط ۳00 س��ال پیش خود این نظام را 

تدوین کرد و اکنون باید این نظام در ایران اصالح شود.
عضو آکادمی مل��ی مخترعان آمریکا اظه��ار کرد: زمانی 
که اینترنت، انواع مولتی مدیا، نرم افزارهای سه بعدی و 
ادراکات پیچیده وجود دارد، دیگر رفتن به سر کالس و به 

درس گوش دادن فایده ای ندارد.
برخی از مردم ایران درک درستی از مباحث فضا ندارند 
وی اظه��ار کرد: برخی از م��ردم ایران درک درس��تی از 
مباحث فضا و عالقه ای نی��ز به آن ندارن��د این در حالی 
است که در حال اس��تفاده از علم و تکنولوژی فضا مانند 
ماهواره ها هس��تند که در آینده بسیار پیشرفته خواهند 
شد. خوشنویس تاکید کرد: یکی از مسائلی که در آینده 

تحول زیادی خواهد داشت، انرژی است، در طول تاریخ 
بیشتر جدال ها بر سر منابع بوده که اکنون نیز بخاطر نفت 
بحران های زیادی در خاورمیانه پیش آمده، این در حالی 
اس��ت که هر آن ممکن اس��ت دیگر احتیاجی به نفت به 

عنوان منبع نباشد.
عضو آکادمی مل��ی مخترعان آمریکا اضاف��ه کرد: پیش 
بینی می ش��ود که در آینده نه چندان دور میزان ساخت 
کارخانه ها و تولیدات فضایی هزاران برابر آن چیزی که در 
زمین است، باشد. وی افزود: سطح استفاده از تکنولوژی 
عقب تر نخواهد رفت بلکه مدام پیش��رفت می کند و این 
مساله بس��یار جدی اس��ت، اگر کش��وری در این زمینه 
اقدامی نکند عقب خواهد ماند. خوشنویس با بیان اینکه 
جهان بینی کنونی این است که انس��ان به آن شکلی که 
امروز هس��ت در آینده نخواهد بود، اضافه کرد: انسان به 
دنبال توس��عه اس��ت و تمایل دارد که از این کره خاکی 

فراتر رود.
توسعه در آینده از طریق ربات ها خواهد بود

وی در همین رابطه در ادامه افزود: توسعه از طریق ربات ها 
خواهد بود، این ربات ها در آینده کارخانه هایی می سازند 
که خودشان را بازتولید کنند، این ربات ها آن چیزی که بر 
روی کره زمین الزم است، را روی کره های دیگر می سازند.

عضو آکادمی ملی مخترعان آمریکا اظهار کرد: س��ازمان 
ناسا در این فکر است انسان ها را چگونه تغییر دهد که از 
نظر تکنولوژی توان زندگی بر روی کره ماه را داشته باشد.

وی اضافه کرد: آینده در حال تغییر اس��ت و ناسا در این 
فکر است که انسانی بس��ازد که به جای مواد هیدروژن و 

اکسیژن، از مواد دیگری ترکیب شده باشد.
خوشنویس اظهار کرد: چاپگرهای سه بعدی در صنعت 
ساختمان سازی بس��یار کاربرد دارند. وی ادامه داد: دو 
میلیون نفر در دنیا در حاشیه ها زندگی می کنند و ساالنه 
۴0 میلیون نفر بر اثر جنگ و سوانح طبیعی مسکن خود 
را از دست می دهند. عضو آکادمیک ملی مخترعان آمریکا 
تاکید کرد: تکنولوژی چاپگرهای س��ه بع��دی عملیات 
ساختمان س��ازی را در زمان کوتاه، هزینه اندک و بدون 

لطمات جانی انجام می دهد.
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سید عبدالوهاب سهل آبادی مطرح کرد:

دست نیاز اتاق بازرگانی اصفهان 
برای دریافت 

کمک از نخبگان اقتصادی

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: رسانه ها باید تقوا 
را یپشه سازند زیرا که رسانه ها باید بدانند انتشار هر خبری که 

دشمن را از خواندنش شاد شوند، منافی تقوا است.
آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد اظهار داشت: تقوا به معنای 
دوری مردم یک برداشت غلط و غیراسالمی است، چراکه تقوا 
بدان معناس��ت که در میان مردم باش��ی و گناه نکنی بنابراین 
تقوا در گفتار، تقوا در نوشتار و تقوا در رفتار بر هر مومنی واجب 

است.
وی با اشاره به اینکه رسانه نیز از رعایت تقوا مستثنی نیست و 
باید رسانه های انقالبی و اسالمی بر رعایت تقوا و اخالق اهتمام 
داشته باشند، افزود: بیان هر حرف و س��خنی حتی اگر راست 
هم باشد ولی بدانیم دشمن از شنیدن آن شاد می شود، به دور 

از تقوا است.
وی با اش��اره به اینکه دروغ گویی جزو شاخصه های رسانه های 
غربی است و این وجه تمایز با یک رسانه انقالبی و اسالمی است، 

تاکید کرد: حق الناس امروز جزو اصولی اس��ت که یک رسانه و 
خبرنگار باید آن را رعایت کند.

طباطبایی نژاد به تشریح فرمایشات مقام معظم انقالب پیرامون 
رعایت حق الناس در عرصه انتخاب��ات پرداخت و تصریح کرد: 
اعمال س��لیقه ش��خصی در رد یا تأیید صالحیت ه��ا مصداق 
بارز عدم رعایت حق الناس اس��ت، همه رسانه ها باید در حضور 

حداکثری مردم در انتخابات تاکید کنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: رسانه ها 
باید برای جل��ب حضور حداکثری م��ردم در پای صندوق های 

رای تالش کنند.
وی افزود: رس��انه ها در انتخابات باید با رعایت تقوای سیاسی، 
رسانه ای و نوش��تاری در راس��تای انتخاب افراد اصلح فعالیت 

کنند.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه انتخابات ی��ک امر ملی و همگانی 
اس��ت، تصریح کرد: سربلندی ایران اس��المی برای همه مردم 

اهمیت دارد و با برگزاری انتخابات حداکثری و پرش��ور محقق 
می شود.

وی با بیان اینکه وظیفه رس��انه ها بصیرت افزایی و روشنگری 
اس��ت، افزود: حضور حداکثری در انتخابات یک وظیفه ملی و 

شرعی و بر اساس فتوای مراجع تقلید، واجب است.
امام جمعه اصفهان با اش��اره به اینکه ش��هدای مدافع حرم راه 
رستگاری خویش را در س��ایه دفاع از مکتب اسالم و اهل بیت 
عصمت و طهارت رقم زدند، گفت: مدافعان حرم به معنی واقعی 
کلمه انس��ان واقعی و بی نظیری هس��تند که در ایران اسالمی 

پرورش یافته اند.
وی با بی��ان اینکه نس��ل دوم و س��وم جمهوری اس��المی هم 
ادامه دهنده نس��ل انقالب هس��تند، افزود: نس��ل های دوم و 
س��وم انقالب مانند جوانان دوران انقالب ایثارگ��ر و فداکارند 
 و برای خدا و س��ربلندی اس��الم از جان با ارزش خود گذشت 

می کنند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛

  اصفهان میزبان جشنواره موسیقی 
فجرمی شود؟

مدیر مرکز نوآوری و خالقیت شهرداری اصفهان؛

همکاری های بین المللی اصفهان 
تقویت می شود

ایفا کردن نقش رسانه های اصفهان در مقابله 
با نفوذ دشمن

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه با کمبود 
سالن سینمایی برای اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر مواجه نیستیم، گفت: در 
حال حاضر در حال تالش برای کس��ب میزبانی اصفهان برای برگزاری جش��نواره 

موسیقی فجر هستیم.
حسینعلی آقائیان زاده پیرامون میزبانی اصفهان از سی و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر اظهار داشت: در حال حاضر در حال تالش برای کسب میزبانی اصفهان برای 

برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم.
وی با بیان اینک��ه هزینه میزبانی جش��نواره فیل��م فجر باید در اس��تان ها تأمین 
ش��ود، گفت: با 202 تهیه کننده فیلم های جش��نواره در حال رایزنی هس��تیم که 
 بهترین فیلم ها را در این دوره از میزبانی اصفهان بر روی پرده های س��ینمای شهر

 داشته باشیم.
معاون هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
ظرفیت سالن های س��ینمایی در اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ما با کمبود 
س��الن س��ینمایی برای اکران فیلم های جش��نواره فیل��م فجر مواجه نیس��تیم و 
 س��الن س��ینما فلس��طین نیز تا بهمن ماه بازس��ازی و برای اک��ران فیلم ها آماده 

می شود.
وی با اشاره به برگزاری دیگر جش��نواره های هنری فجر در اصفهان گفت: در حال 
حاضر به دنبال میزبانی و برگزاری جشنواره موس��یقی فجر برای نخستین بار در 

اصفهان هستیم که فعاًل در مرحله رایزنی قرار داریم.

مدیر مرکز نوآوری و خالقیت شهرداری اصفهان گفت: یونسکو بر تقویت همکاری بین المللی 
اصفهان و شهرهای عضو شبکه خالق تاکید کرده است.

محمد علی ایزد خواستی با اش��اره به اینکه اصفهان باید یک ارتباط و تعامل جهانی داشته 
باشد عنوان کرد: از مزیت های مهم پیوستن اصفهان به شبکه خالق جهانی، ترغیب مردم 
شهر و س��ایر ملل، برای فکر کردن و ایده پردازی برای اصفهان اس��ت که بتوانند کاری در 
راستای توسعه پایدار اصفهان کنند. وی با بیان اینکه قطب نمایی به نام خالقیت برای توسعه 
شهری در دست ما قرار دارد، افزود: خالقیت موتور محرک توسعه پایدار است و این خالقیت 
وسیله مشارکت اجتماعی، مش��ارکت نخبگان و ایده پردازان است و باید در عرصه تصمیم 
گیری شهر توس��عه پیدا کند. مدیر مرکز خالقیت و نوآوری ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه عضویت در شبکه شهرهای خالق یونسکو به دلیل پیشینه تاریخی قدرتمند اصفهان 

محقق شد، گفت: اصفهان در عرصه صنایع دستی یک استاندارد معتبر جهانی می شود.
ایزد خواس��تی با بیان اینکه ترکیب خالقیت و فرهن��گ از نکات مهم در این مرکز اس��ت 
اظهارکرد: برای اولین بار در کشور اولین ش��هرداری که مرکز خالقیت و نوآوری را در بدنه 
خود شکل داد ش��هرداری اصفهان بود. وی خاطرنشان کرد: در این راستا برگزاری همایش 
های نوآوری در شهر و نشست های هم اندیشی ایده پردازی برای اولین بار در کشور طراحی 
و اجرا شد. ایزد خواستی با اش��اره به اینکه بحث مش��ارکت اجتماعی یکی از مباحث مهم 
ش��هرهای خالق است یادآور ش��د: ش��هر خالق با ایده پردازی و نظریه پردازی شهروندان 
 ش��کل می گیرد و مرکز خالقیت می تواند نقش موثری در طراحی و جذب بهترین ایده ها 

داشته باشد.

جانشین فرمانده س��پاه صاحب الزمان )عج( گفت: باید 
مواظب خودمان باشیم که تفکرات دش��من در ما نفوذ 
نکند و اصحاب رسانه در این راستا می توانند نقش مهمی 

در مقابل نفوذ دشمن داشته باشند.
س��ردار مجتبی فدا در آئین بزرگداشت روز بسیج اظهار 
داشت: ما باید در چهار زمینه نقد، نظارت، اطالع رسانی 
و تبادل افکار فعالیت داشته باش��یم؛ باید خود را محک 

بزنیم که چ��ه می��زان در راس��تای این اف��کار فعالیت 
داش��ته ایم و در جبهه فرهنگی اس��الم چه میزان فعال 

هستیم.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو افزود: نقاط اشتراک میان 
مردم ما بسیار اس��ت، اما متاسفانه برخی ها به اختالفات 
جزیی چسبیده اند و تار مویی از اختالفات را به کوهی از 
مشترکات ترجیح داده اند، البته در این زمینه رسانه باید 
ظرفیتی ایجاد کند که همه در انتخابات شرکت کنند تا 
شاهد تشکیل جبهه ای دیگر در انتخابات مقابل دشمنان 

اسالم و نظام باشیم.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با بیان اینکه 
انتخابات پیش رو صحنه دفاع از انقالب اس��المی است، 
خاطرنشان کرد: ما از مساله نفوذ که رهبر انقالب مطرح 
کرده اند، آس��یب های بس��یاری در س��ال های گذشته 
دیده ایم و در ابتدای انقالب نیز با وجود بسیاری از افراد 

نفوذی درگیر این موضوع بوده ایم.
وی تصریح کرد: باید مواظب خودمان باشیم که تفکرات 
دش��من در ما نفوذ نکند و اصحاب رس��انه در این راستا 
می توانن��د نقش مهمی در مقابل نفوذ دش��من داش��ته 

باشند.

امام جمعه اصفهان:

انتشار هر خبری که دشمن از آن شاد شود منافی تقوا است
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  قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( فهرست ورزشکارانی که 
در سال 2015 میالدی مرتکب به تخلف دوپینگ شده اند را اعالم کرد.

 دکت��ر رامی��ن طباطبای��ی ن��ام هش��ت ورزش��کار از 6 فدراس��یون  ک��ه در 
س��ال گذش��ته می��الدی از داروه��ای غی��ر مج��از اس��تفاده ک��رده بودن��د و 
تمام��ی مراح��ل دادرس��ی آنها ط��ی و حکم قطعی آنه��ا نیز صادر ش��ده  بود 
 را اع��الم ک��رد. براس��اس گ��زارش قائ��م مق��ام دبیرکل س��تاد مل��ی مبارزه

ب��ا دوپینگ)ن��ادو( ، حس��ن ش��اهینی از فدراس��یون بوک��س ب��ه خاط��ر 
 اس��تفاده از م��اده ممنوع��ه متاندین��ون ب��ه م��دت 4 س��ال از حض��ور در 
میادین ورزش��ی محروم ش��د. از فدراسیون هندبال نیز ، رضا قاسمیان به خاطر 
استفاده از استانوزولول به مدت 4 سال ، رحمان شرفی به دلیل مصرف کلنبوترول 
به مدت 4 سال و وحید اینانلویی به خاطر استفاده از داروی کلومیفن و تاموکسیفن 
به مدت 2 س��ال با حکم دادرس��ی امکان حضور در میادین ورزشی را از دست 
دادند .سخنگوی نادو ادامه داد: صمد قبادی الوار از فدراسیون فوتبال  به مدت 2 
سال به خاطر استفاده از متادون و سپهر ساعتچی از فدراسیون قایقرانی به خاطر 
استفاده از کلومیفن به مدت 4 سال از شرکت در هر مسابقه ی ورزشی محروم 
شد .  سینا محمدی از فدراسیون دوومیدانی و امیر گلریز از فدراسیون والیبال هر 
دو به خاطر مصرف استانوزولول هریک به مدت 4 سال امکان حضور در میادین 
ورزش��ی را از دست دادند. قائم مقام  س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران درباره 
 فعالیت این ستاد در سال 2015 و حجم نمونه ها گفت: در سال میالدی گذشته 
ب��ود در ضم��ن مثب��ت  آن  م��ورد  نمون��ه گرفت��ه ش��ده ک��ه 36   1127 

 نادوی ایران در این مدت 295 ماموریت داشته که 144 مورد آن در شهرستان ها 
بوده است.

 ب��ه نف��رات برت��ر مس��ابقات پهلوان��ی رقاب��ت ه��ای بی��ن الملل��ی کش��تی 
جام تختی جوایز دالری اهدا می شود.

رقاب��ت ه��ای بی��ن الملل��ی کش��تی آزاد، فرنگ��ی و پهلوان��ی ج��ام تخت��ی 
ته��ران  آزادی  نف��ری  ه��زار  در س��الن 12  م��اه  و 25 دی   روزه��ای 24 
برگ��زار م��ی ش��ود.  در ای��ن رقابت ه��ا مس��ابقات پهلوان��ی در دو وزن 70 
 و 90+ کیلوگ��رم برگ��زار م��ی ش��ود و ب��ه نفرات برت��ر جوای��ز دالری اهداء 
 می ش��ود. بر این اس��اس نفر برت��ر وزن 90+ کیلوگرم، 5 ه��زار دالر، نفر برتر 
وزن 70 کیلوگ��رم، 3 ه��زار دالر و نف��رات دوم ت��ا شش��م ه��ر دو وزن ب��ه 
 ترتی��ب 2500، 2000، 1500، 1000 و 500 دالر جای��زه نق��دی دریاف��ت 

می کنند.

واکنش هواداران منچستر یونایتد به بازی این تیم با شفیلد یونایتد در شبکه های 
اجتماعی بازتاب فراوانی داشت.

پنالت��ی »وین رونی« در دقایق آخر بازی برابر تیم دس��ته اولی ش��فیلد خاطر 
خیل��ی از ه��واداران را ناراح��ت کرد. در حالی ک��ه این بازی از دور س��وم جام 
حذفی انگلیس، قدیمی ترین رقابت فوتبالی در جهان برگزار می ش��د، هواداران 
ش��یاطین س��رخ جدا از اهمیت این جام دعا می کردند که تیم محبوب ش��ان 
 ببازد. عملکرد ضعیف چند ماه اخیر این باشگاه پر هوادار انگلیسی سبب افزایش 
روز اف��زون انتق��ادات از س��رمربی هلن��دی ای��ن تیم ش��ده اس��ت. ت��ا جایی 
ک��ه ه��واداران آن دع��ا می کنند این تیم ببازد، تا ش��اید نظر س��ران باش��گاه 
درب��اره فن خ��ال عوض ش��ود.از ای��ن رو، بس��یاری از ه��واداران منچس��تری 
ت��ا  بب��ازد  ای کاش منچس��تر   « نوش��تند:  توییت��ر  اجتماع��ی   در ش��بکه 

فن خال اخراج شود.«

ایمان جمالی، هندبالیس��ت اصفهانی و ملی پوش س��ابق هندبال ایران سرانجام 
پیراهن تیم ملی مجارستان را به تن کرد.

 جمال��ی ک��ه دس��ت پ��رورده هندب��ال اصفهان و باش��گاه س��پاهان ب��ود در
س��ال 2012 و با پیوستن به تیم MKB وزپرم مجارستان اولین لژیونر هندبال 
ایران در اروپا لقب گرفت. جمالی در طول 3 فصل حضور در وزپرم با این تیم به 
سه قهرمانی سوپرلیگ، یک قهرمانی در جام حذفی و سهالیگ و نایب قهرمانی و 

یک مقام چهارمی در لیگ قهرمانان اروپا دست یافت.
وی که مدتی به دلیل مصدومیت از ش��رایط آرمانی دور بود برای اینکه فرصت 
 بیش��تری ب��رای بازی کردن داش��ته باش��د، در این فصل به ص��ورت قرضی به 

تیم کریستیان شتاد در لیگ برتر سوئد پیوست.
جمال��ی س��ال گذش��ته و هم��ان زمانی ک��ه در وزپ��رم حضور داش��ت، اقدام 
 ب��ه دریاف��ت گذرنامه مجارس��تانی ک��رد و اکنون پس از س��ه س��ال دوری از 
تیم ملی ایران، رسما به عضویت تیم ملی هندبال مجارستان درآمد و از این پس 

با پیراهن شماره 22 این تیم به میدان خواهد رفت.
جمالی تا س��ال 2019 نیز با تیم باش��گاهی وزپرم مجارستان قرارداد دارد. وی 
مدتی پیش و قبل از آغاز مسابقات هندبال انتخابی المپیک در قطر از حضور در 

تیم ملی هندبال ایران عذرخواهی کرده بود.

سیری در دنیای ورزش

اسامی ورزشکاران دوپینگی اعالم شد

اهدای جوایز دالری
 به قهرمانان کشتی پهلوانی

بدترین دعایی که هواداران منچستر برای 
تیم شان کردند

هندبالیست اصفهانی از دست تیم ملی پرید

 امید عالیشاه در ش��ب تولدش امیدوار است پرس��پولیس به عنوان قهرمانی دست 
یابد. هافبک سرخپوشان با تش��کر از افرادی که تولدش را تبریک گفتند، در صفحه 
اجتماعی اش نوشت: »سالم وعرض ادب، ممنون از دوستاني که تولدمو تبریک گفتن، 
شمع هارو هم با ارزوي این که امسال با قهرماني ارتش سرخ تموم بشه فوت مي کنم، 

بازم ممنون که وجودتون باعث دلگرمي همه بازیکنان است.«

لنز دوربین

شمع های تولدم را با آرزوی قهرمانی 
پرسپولیس فوت می کنم

باباجان زاده  »بنا« حق دارد ناراضی باشد
ملی پوش سنگین وزن کشتی فرنگی گفت: محمد بنا حق دارد از من 

ناراضی باشد چرا که در این مدت نتوانس��ته ام خودم را به شرایط ایده آل 
برسانم، اما تمام تالشم را انجام می دهم.

 بشیر باباجان زاده درباره ش��رایطش در اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی 
گفت: مرحله جدید اردوها به تازگی شروع شده اس��ت و من هم در کنار 

سایر ملی پوشان برای رسیدن به آمادگی تالش می کنم.
وی درباره نارضایتی محمد بنا و احتمال س��پردن فرصت کسب سهمیه 

به مهدی زاده گفت:  محمد بنا ه��ر تصمیمی بگیرد تابع آن هس��تم و به 
 آن احترام می گذارم. من س��رباز ایران هس��تم و هر زمان ک��ه به من نیاز

 بوده است، به میدان آمده ام. صحبت های سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
کامل درست اس��ت و حق دارد از من ناراضی باش��د چرا که در این مدت 

نتوانسته ام خودم را به شرایط ایده آل برسانم.
دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: می دانم که به علت دوری از تمرینات 

نسبت به سایر اعضای تیم عقب تر هستم و باید با تالش بیشتر بتوانم این 
عقب ماندگی را جبران کنم. امیدوارم با جلب رضایت محمد بنا، کادر فنی 

این فرصت را به من بدهد و خودم به مس��ابقات گزینش��ی اعزام شوم و با 
کسب سهمیه کار را تمام کنم.

لیست در فدراسیون »لو« رفت
 ریی��س کمیت��ه فوتس��ال می گوی��د اس��امی بازیکن��ان تی��م مل��ی در 

فدراسیون فوتبال »لو« رفته اس��ت! س��یدرضا افتخاری درباره اعالم اسامی 
بازیکنان تیم ملی فوتس��ال پیش از اتمام لیگ برتر اظهر کرد: اعالم اسامی از 

ناحیه کمیته فوتسال نبود! اسامی را برای دبیر کل فرستاده بودیم تا برای ویزای 
تاجیکستان اقدام شود ولی این اس��امی در فدراسیون لو رفت! روابط عمومی 

 هم وقتی دید این اس��امی لو رفته است، لیست را منتش��ر کرد. وی ادامه داد:
 آقای ناظم الش��ریعه س��رمربی تیم ملی هم از این بابت خیلی ناراحت بود و 

می گفت حاال همه این موضوع را از چش��م من می بینند. م��ن هم به او گفتم 
که خیالت راحت من در این باره صحبت خواهم کرد. رییس کمیته فوتسال 

 همچنین درباره انصراف تیم کاش��ی نیلو از لیگ برتر فوتس��ال و عدم حضور 
تیم آذرخش در دیدار هفته گذشته برابر فرش آرا، گفت: باید قبول کنیم بعضی 

تیم ها شرایط حرفه ای شدن را در لیگ برتر ندارند. خوشبختانه سرمایه گذاری 
 خوبی در لیگ دس��ته اول کرده ایم و هر کدام از تیم ه��ا نتوانند در لیگ برتر

 ادامه بدهند، از لیگ دسته اول جایگزین های خوبی خواهیم داشت.
افتخاری تصریح کرد: ما امسال خیلی فشار به تیم ها نیاوردیم تا خودشان را 

بازسازی کنند ولی از سال آینده سخت گیری های مان شروع می شود. در هیات 
رییسه جدید طرح هایی را ارائه کرده ایم که اگر تصویب شود تیم ها به راحتی 

نمی توانند وارد مسابقات شوند و انصراف بدهند.

در حالی که تنها چند روز ت��ا اعزام تیم ملی هندبال به 
مسابقات قهرمانی آسیا و شروع این رقابت ها در بحرین 
باقی مانده است، خبر انصراف حضور لژیونرها هر لحظه 

پررنگ تر می شود.
تیم ملی هندبال ایران از یک ماه قبل خود را برای حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی آماده 
کرده است. ملی پوشان ایران در اردوهای برون مرزی 
لهستان و آلمان زیر نظر عرفان اسماعیالگیچ تمرینات 
خود را دنبال می کنند. این در حالی است که به سبب 
برخی اختالف نظر ها و مطابق اع��الم قبلی لژیونرها، 
برنام��ه ه��ای تدارکاتی تیم مل��ی در خارج از کش��ور 
 بدون حضور چهار لژیونر اصلی یعنی اهلل کرم استکی، 
س��جاد اس��تکی، علیرضا موس��وی و دانیال کومایش 
برگزار شد.برخی از این بازیکنان بعد از مسابقات اخیر 
 انتخابی المپیک انتقادهای تندی را به شیوه مدیریت 
تیم های ملی و دانش فنی عرفان اسماعیالگیچ مطرح 
کرده و حتی تهدید ب��ه کناره گی��ری از اردوهای تیم 
ملی کرده بودن��د. حاال تنها چن��د روز مان��ده تا آغاز 

رسمی مسابقات قهرمانی آس��یا، هنوز ترکیب اعضای 
تی��م مل��ی در اردوی تدارکاتی کیش کامل نیس��ت. 
هیچ یک از چهار لژیونر ایران به اردو ملحق نش��ده اند. 
در همین حال خبرهای��ی درباره مخالف��ت تیم های 
باش��گاهی آنان برای دادن مرخصی ب��رای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا منتشر شده است. از سوی دیگر 
 پیش از این عرفان اسماعیالگیچ، س��رمربی تیم ملی 
بیج��اری،  مه��دی  نظی��ر   بازیکن��ان ش��اخصی 
 محمدرضا رجبی، ج��الل کیانی، مجتب��ی کرمیان و 
 میالد مس��ائلی را برای اردوهای ب��رون مرزی دعوت 
نکرده ب��ود. اما حاال ب��ه نظر می رس��د احتمال غیبت 
 لژیونرهای تیم ملی س��رمربی مغرور ای��ران را وادار به 
عقب نش��ینی کرده اس��ت. چرا که برخ��الف تصمیم 
 اولیه میالد مسائلی و مجتبی کرمیان به اردوی کیش 
دعوت ش��دند.در همین حال ایمان جمالی نخستین 
لژیونر تاری��خ هندبال ایران در لی��گ اروپا هم تصمیم 
خود را برای پیوس��تن به تیم ملی کش��ور مجارستان 
قطع��ی کرد تا ب��رای همیش��ه عطای حض��ور در تیم 

ملی ای��ران را به لقای آن ببخش��د. در کن��ار همه این 
م��وارد با توجه به مش��کالت سیاس��ی و قط��ع روابط 
 دیپلماتیک ایران و بحرین همچنان مش��کالتی برای 

دریافت وی��زا و س��فر به این 
کش��ور وجود دارد. مسووالن 
 تی��م مل��ی بای��د ه��ر چ��ه

 س��ریع تر 
لیس��ت 

ن�ه��ای�ی 
بازی��کن��ان را 

ب��رای دریاف��ت وی��زا ب��ه 
کنفدراس��یون آس��یا اعالم 
کنند اما هنوز وضعیت حضور 

بس��یاری از بازیکن��ان در این 
مسابقات مشخص نیست.

در ش��رایطی که تی��م مل��ی هندبال 
ایران حس��اس ترین روزهای خود را پشت 

 س��ر می گذارد، تدبیر رییس فدراس��یون تنها 
 ممن��وع المصاحب��ه ک��ردن مس��ووالن، بازیکنان و 

کادر فنی تیم ملی بوده است.
به نظر می رس��د بعد از انتش��ار خب��ری درباره تالش 
 جهت دریافت ویزای ش��ینگن برای خان��واده یکی از

 اعضای ارش��د فدراس��یون، کلی��ه عوام��ل اجرایی از 
پاسخگویی به رسانه ها منع شده اند. باید دید مسووالن 

 فدراسیون هندبال که با شعار همدلی یک سالی است 
 کار را در دس��ت گرفت��ه ان��د، در نهای��ت چگون��ه 
 بح��ران موج��ود در تیم مل��ی را مدیریت م��ی کنند.

 تیم  ملی هندبال ایران در مس��ابقات قهرمانی آس��یا 
با امارات، عربس��تان، چین، بحری��ن و لبنان هم گروه 
اس��ت. این ر قا بت ه��ا از 25 دی ماه به م��دت 10 روز 

 در شهر منامه برگزار می شود. 
پن��ج تی��م نخس��ت این 

س��همیه  مس��ابقات 
حضور در جام جهانی 
 را کس��ب م��ی کنن��د. 

تیم مل��ی هندبال 
ای��ران در دوره 

قب��ل��ی ب����رای 
نخس��تین ب��ار با 

سومی در آسیا 
جهانی شد.

  اعضای تیم فوتبال امید ایران در مسابقات دوحه قطر، دو پاداش جداگانه دریافت خواهند کرد.
رییس فدراسیون فوتبال در این باره که برای شارژ روحی و اعالم حمایت همه جانبه 
فدراسیون فوتبال از تیم امید در راه المپیکی شدن این تیم چه تمهیداتی اندیشیده 
شده اس��ت ،عنوان کرد: ما حمایت کامل از این تیم انجام می دهیم و تجهیزات هم 

فراهم شده است.
تیم امید تمرینات خوبی را داش��ته که تا روز سه شنبه برای مس��ابقات آماده شود 

امیدوارم به المپیک نیز صعود کند.
وی در تکمیل این صحبت ها و درباره پاداشی که برای اعضای این تیم درنظر گرفته 
شده است خاطر نشان کرد: پاداش خوبی برای شان در نظر گرفته ایم. ما برای هر بازی 
و هر مرحله ای که صعود کنند به ملی پوشان پاداش می دهیم.البته پاداش خوبی است 

اما درصد کمتری از پاداش تیم بزرگساالن خواهد بود.
 اولین دیدار تیم امید ایران در دوحه و در مس��ابقات مرحله نهایی انتخابی المپیک 

فردا  برابر سوریه برگزار خواهد شد.

راهکار عجیب استقالل در نقل وانتقاالت پاداش دوگانه کفاشیان برای تیم امید
مسووالن باشگاه استقالل شیوه جالبی را برای حضور در فصل نقل و انتقاالت در پیش گرفتند.

پرویز مظلومی فهرستی در اختیار اعضای هیات مدیره استقالل قرار داده است که برای 
باشگاه استقالل هزینه زیادی برای جذب آنها در بر خواهد داشت. 

داریوش ش��جاعیان از گس��ترش فوالد تبریز، بختیار رحمانی از تراکتورسازی تبریز، 
مس��عود حس��ن زاده از ذوب آهن اصفهان. این بازیکنان یا قیمت زیادی درخواس��ت 
کرده اند یا باش��گاه های آنها تمایلی برای فروش آنها نشان نداده اس��ت. در این میان 
 سیاس��ت باش��گاه اس��تقالل نیز در نوع خودش جالب اس��ت. باشگاه اس��تقالل به 
پرویز مظلومی تاکید کرده که پولی ندارند تا بتوانند این بازیکنان را جذب کنند. مظلومی 
هم در جلسه با هیات مدیره اس��تقالل با ناراحتی جلسه را ترک کرد تا ثابت کند روی 
مواضعش برای جذب بازیکنان بایستد. هیات مدیره نیز به مسوول نقل وانتقاالت دستور 
داد تا پیگیر جذب بازیکنان سرمربی استقالل باش��ند.  استقاللی ها بدون اینکه پولی 
داشته باشند با باشگاه های مورد نظر وارد مذاکره شدند و زمانی که متوجه درخواست 

باالی باشگاه ها شدند به مظلومی اعالم کردند که طرف مورد نظر درخواست زیادی داده است!

اوضـاع ملتهب هندبال در آستانه اعـزام به قهرمانی آسیـا

 نشس��ت هیات اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا درشرایطی 
برگزار خواهد ش��د که از مهم ترین موارد مورد بحث ادعای 
عربس��تانی ها برای بازی نکردن در ایران اس��ت. در این بین 
کفاش��یان کار سختی پیش رو دارد. کفاشیان از همین حاال 
استرس حضور در هیات رییس��ه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
 را دارد. او در واقع س��خت ترین جلس��ه عمر خ��ود را تجربه 
خواهد کرد، روزی که هیات  اجرایی در مورد ادعای عربستان 
تصمیم گیری می کند و کفاش��یان هم آنجاس��ت. اما او چه 

مشکالت و چه راهکارهایی دارد؟
فوتبال سیاسی نشود

مطمئنا اولین بحث آن جلس��ه این اس��ت ک��ه نباید اجازه 
داد فوتبال سیاس��ی ش��ود، ب��ا این وجود در هم��ان ابتدای 
 جلس��ه، سیاس��ی بودن آن مش��خص است، ش��یخ سلمان، 
ریی��س بحرینی کنفدراس��یون آس��یا اس��ت وه��م والیتی 
یک��ی از همان کش��ورها که رواب��ط خود را با ای��ران  قطع 
کرده ان��د و البته کفاش��یان نای��ب رییس که ایرانی اس��ت.

کفاش��یان البته روابط خوبی با شیخ سلمان دارد و به نوعی 
 آن ه��ا با ه��م در انتخاب��ات فیفا متحد هس��تند و حتی اگر 
ش��یخ س��لمان، رییس فیفا ش��ود »با توجه به کناره گیری 
میش��ل پالتین��ی  از رقابت در فیفا برای ریاس��ت اصال بعید 
نیس��ت« کفاش��یان گزینه ریاس��ت کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا هم هس��ت که اتفاقا حمایت ش��یخ س��لمان را هم با 
 خود خواهد داش��ت. ب��ا این وجود او نماینده ایران اس��ت و

 ابزار خوبی هم دارد، ابزارش فیلم های بس��یاری از مسابقات 
فوتب��ال ایران با اعراب در ورزش��گاه ها اس��ت. از ورزش��گاه 
یکصده��زار نف��ری آزادی بگیرید ت��ا به یادگار ام��ام تبریز 
با هش��تاد هزار تماش��اگر برس��ید. این فیلم ها اتفاقا متعلق 
 ب��ه دوره پارینه س��نگی هم نیس��ت بلکه متعل��ق به همین 
چند ماه قبل است. کفاشیان باید دستور ساخت فیلمی پر از 
صحنه ه��ای زیبا را در این متر و معیار بدهد و به این ترتیب 

در آن جلسه از ایران و البته از فوتبالی که می تواند جنگ را 
به صلح بدل کند، دفاع کند.

محاصره کفاشیان
با این حال کفاشیان آنجا تنهاست و در این مهم هیچ شکی 
وجود ندارد. ترکیب هیات رییسه را نگاه کنید: شیخ سلمان 
از بحرین، س��عود المهندی از قطر، علی کفاش��یان از ایران، 
وینس��تون لی بوون اون از سنگاپور، ژانگ جیلونگ از چین، 
پراف��ول پات��ل از هن��د. در واقع اگر همه دیگ��ران را بی نظر 
فرض کنیم، کفاش��یان بین یک قط��ری و یک بحرینی گیر 
 کرده اس��ت و این کار را س��خت می کند. با این وجود او باید 
تاکی��د کند ک��ه در تمام ط��ول تاریخ برای هی��چ بازیکن و 

تماشاگری از هیچ کجای دنیا مشکلی ایجاد نشده است.
با وجود کش��ته ش��دن صدها ایرانی در منا، ایران فوتبال را 
ابزار سیاس��ت نکرد، کفاش��یان می تواند حتی چنین ادعایی 
 را مط��رح کند: در ماج��رای منا، چندصد نف��ر از ایرانی ها و 
 ه��زاران نفر از کش��ورهای دیگر به دلیل ضع��ف مدیریت و 
بی کفایتی پلیس عربستان کشته شدند اما ایران با این وجود 
هرگز اعالم نکرد که عربس��تان امن نیست، هرگز اعالم نکرد 
که تیم های فوتبال ما به ورزش��گاه هایی که پلیس عربستان 
آنه��ا را مدیریت می کند و ممکن اس��ت فاجعه منا را دوباره 

تکرار کند پا نمی گذارد. 
ایران به ویژه در آن روزها می توانست با هزاران فیلم و عکس 

به کنفدراس��یون آس��یا برود و بگوید نمی توان در عربستان 
فوتبال برگزار کرد اما ایران از فوتبال به عنوان ابزار سیاس��ی 

استفاده نکرد، حاال هم نباید فوتبال ابزار سیاسی شود.
شیخ سلمان

 تصمیم ه��ا در فوتب��ال دنی��ا مدت هاس��ت ک��ه ش��خصی 
گرفته نمی شود و این موارد حتما به شور گذاشته می شوند؛ 
با این وجود اما حتی پیش از ورود به جلس��ه  تعداد موافقان 
عربس��تان بیش��تر به نظر می رس��د که این کار کفاشیان را 

سخت می کند. 
ای��ن موض��وع ن��ه تنها به ملیت  ش��یخ س��لمان و س��عود 
المهن��دی که بحرینی و قطری هس��تند، مربوط می ش��ود 
بلکه برای انتخابات فیفا هم مهم خواهد بود چرا که س��لمان 
ب��ه رای های کش��ورهای عربی هم در آس��یا و هم در جهان 
 نی��از دارد و اگر نظر آن ها را جل��ب نکند رای های زیادی را

 از دست می دهد.
اتکا به شعار فیفا

با این حال کفاش��یان می تواند به ش��عار فیفا اس��تناد کند. 
همان ش��عار که تاکی��د دارد فوتب��ال را با سیاس��ت ادغام 
 نکنند. به طور کلی فیفا حتی فدراس��یون های فوتبال را هم 

مجمع الجزایری می داند که باید خودمختار باشند.
دیپلماسی فوتبال در جنگ ها

دیپلماس��ی فوتبال حتی بین افغانس��تان و پاکستان بعد از 
 س��ه دهه قطع ارتب��اط هم میانجی گری ک��رده و کرزای را 
اس��ت  ب��رده  پاکس��تان  ب��ا  مذاک��ره  می��ز   پ��ای 

»فوتبال تاثیر گذار بوده است.«
فوتبال حت��ی در جام ه��ای جهانی هم دوباره م��ردم اروپا 
را متح��د کرده اس��ت، به ویژه بع��د از دو جنگ جهانی اول 
 و دوم مس��ابقات بی��ن انگلیس و آلمان و آلمان و فرانس��ه و 
دی��دار های ایتالیا و فرانس��ه و انگلیس اروپ��ا را آرام آرام به 

اتحاد نزدیک کرد.

دیپلماسی های تاریخ ساز فوتبال؛

دفـاع از حقانیت فوتبـال ایـران با یک فیلـم
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بازی های محلیخواندنی

الو ... الو... سالم...
کسی اونجا نیست؟؟؟؟؟ مگه اونجا خونه  خدا نیست؟

پس چرا کسی جواب نمی ده؟
یهو یه صدای مهربون...! مثل اینکه صدای یه فرشتس...

بله با کی کار داری کوچولو ؟
خدا هست؟ باهاش قرار داشتم... قول داده امشب جوابمو بده...

بگو من می شنوم .کودک متعجب پرسید: مگه تو خدایی؟ من با خدا کار 
دارم... هر چی می خوای به من بگو قول می دم به خدا بگم...

صدای بغض آلودش آهسته گفت یعنی خدام منو دوست نداره؟؟؟؟
فرشته ساکت بود...

بعد از مکثی نه چندان طوالنی: نه خدا خیلی دوستت داره...
مگه کسی می تونه تو رو دوست نداشته باشه؟

بلور اشکی که در چشمانش حلقه زده بود با فشار بغض شکست و بر روی 
گونه اش غلطید..  و با همان بغض گفت:

اصال خدا باهام حرف نزنه گریه می کنما...
بعد از چند لحظه هیاهوی سکوت؛

بگو زیبا بگو... هر آنچه را که بر دل کوچکت سنگینی می کند بگو...
دیگر بغض امانش را بریده بود...

بلند بلند گریه کرد و گفت:
 خدا جون خ��دای مهرب��ون، خدای قش��نگم می خواس��تم بهت بگم 

تو رو خدا نذار بزرگ شم تو رو خدا...
چرا؟ این مخالف تقدیره... چرا دوست نداری بزرگ بشی؟

آخه خدا من خیلی تو رو دوست دارم قد مامانم، ده تا دوستت دارم...
اگه بزرگ شم نکنه مثل بقیه

فراموشت کنم؟
نکنه یادم بره که یه روزی بهت زنگ زدم؟ نکنه یادم بره هر شب باهات 

قرار داشتم؟مثل خیلی ها که بزرگ شدن و حرف منو نمی فهمن...
مثل بقیه که بزرگن و فکر می کنن من الکی می گم با تو دوستم...

مگه ما باهم دوست نیستیم؟
پس چرا کسی حرفمو باور نمی کنه؟

خدا چرا بزرگا حرفاشون سخت سخته؟ مگه این طوری نمی شه باهات 
حرف زد...

خدا پس از تمام شدن گریه های کودک گفت:
آدم ،محبوب تری��ن مخلوق من.. چه زود خاطرات��ش رو به ازای بزرگ 

شدن فراموش می کنه...
 کاش همه مثل تو به جای خواس��ته های عجیب من رو از خودم طلب 

می کردند...تا تمام دنیا در دستشان جا می گرفت...
 کاش هم��ه مثل ت��و مرا ب��رای خ��ودم و نه ب��رای خودخواهی ش��ان

 می خواستند...
دنیا برای تو کوچک است ...

بیا تا برای همیشه کوچک بمانی و هرگز بزرگ نشوی...
کودک کنار گوشی تلفن، درحالی که لبخند بر لب داشت در آغوش خدا 

به خواب فرو رفت.... 

سفره افطارش در بین آشنایان و اقوام معروف بود. روزهای تاسوعا 
و عاش��ورا، دو نوع غذا نذری می پخت و ش��ب عید به همه معلمان 

فرزندش سکه طال هدیه می داد.
زمانی که همسایه اش فوت کرده بود دسته گل سفارشی اش آنقدر 
بزرگ بود که از درب منزل کوچک متوفی، رد نشد و مجبور شدند 

آن را دم در بگذارند.
وقتی مردی که در مراس��م ختم کنار او نشس��ته بود و از بدبختی و 
بیچارگی مرد فوت ش��ده و آینده نامعلوم دو بچ��ه یتیم باقی مانده 
صحبت می ک��رد، او در فکر این بود ک��ه کارت ویزیتش را فراموش 
کرده روی دس��ته گل بگذارد؛ و باید حتما موقع خ��روج این کار را 

انجام دهد.

زماني که ناصر الدین شاه دستگاه تلگراف را به ایران آورد و در تهران 
نخستین تلگرافخانه افتتاح شد مردم به این دستگاه تازه بي اعتماد 
بودند. براي همین، سلطان صاحبقران اجازه داد که مردم چند روزي 

پیام هاي خود را رایگان به شهرهاي دیگر بفرستند.
 وزیر تلگراف اس��تدالل کرده بود که ایراني ها ضرب المثلي دارند 
که مي گوید »مفت باش��د کوفت باش��د.« یعني هر چ��ه که مفت 
باشد مردم از آن اس��تقبال مي کنند. همین طور هم شد. مردم کم 
 کم و با ترس براي فرستادن پیام هایش��ان راهي تلگرافخانه شدند.

  دولت وقت، چند روزي را به این منوال گذراند و وقتي که تلگرافخانه 
جا افتاد و دیگر کس��ي تلگرافخانه را به شعبده و جادو مرتبط نکرد 
مخبر الدوله دستور داد بر سردر تلگرافخانه نوشتند: »از امروز حرف 

مفت قبول نمي شود.«

حکایت

حرف مفت 

شعر

سیل خون آلود اشکم بی خبرگیرد تو را
خون مردم ، آخر ای بیدادگر، گیرد تو را
ای شکرلب ، آب چشمم نیک دریابد تو را
وی قصب پوش آتش دل زود درگیرد تو را

ورگریزی زین دو طوفان چون پری برآسمان
بر فراز آسمان آه سحر گیرد تو را

باخبرکردم تو را خون ضعیفان را مریز
زان که خون بی گناهان بی خبر گیرد تو را

نفرت مردم به مانند سگ درنده است
گر تو از پیشش گریزی زودتر گیرد تو را

کن حذر زان دم که دست عاشق دلمرده ای
همچو قاتل در میان رهگذر گیرد تو را
ای خدنگ غمزه جانان ز تنهایی منال

مرغ دل چون جوجه زیر بال و پر گیرد تو را
خاک زیر و رو ندارد پیش عزم عاشقان
هر کجا باشد بهار آخر به بر گیرد تو را

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا
بنشینید به باغی و مرا یاد کنید

عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود
بهر شاد باش قدومش همه فریاد کنید
یاد از این مرغ گرفتارکنید ای مرغان
چو تماشای گل و الله و شمشاد کنید
هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس

برده در باغ و یاد منش  آزاد کنید
آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک

فکر ویران شدن خانه  صیاد کنید

کاریکاتور )بدون شرح(
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اگر شخصی بخواهد پولی از کسی قرض کند و چیزی گرو بگذارد و قول سود کالنی 
بدهد؛ اما قصد فریب داشته باشد، مثل فوق را در موردش به کار می برند.

قصه  آن چنین است: روزی مردی روستایی ناشناس در دکان یک حاجی می رود 
و از او تقاضای مق��داری پول به عنوان قرض می کند. حاجی م��ی گوید: » ای بابا، 
من که تو را نمی شناسم چطوری پولم را به تو بدهم؟ آخر یک گرویی، یک چیزی 
باید بسپاری. « مرد می گوید: » حاجی، ریشم را گرو می گذارم.« حاجی قبول می 
 کند. مرد روستایی اطراف را نگاه می کند و در نهایت ناراحتی و با دل نگرانی دست

 می برد و یک تار از موی ریشش را می کند و به حاجی می دهد. حاجی هم تار مو را 
با نهایت احتیاط در کاغذی می پیچد و کاغذ را در صندوق می گذارد و دو دستی، 

پول را تقدیم مرد می کند.
تصادفا یک آدم کاله بردار و حقه باز در آن حوالی بود؛ همین که این معامله را دید 
پیش خودش فکر کرد: » عجب معامله  خوبی است! چه بهتر من هم فردا صبح پیش 

حاجی بیایم و با دادن چند تار موی ریشم پول بگیرم. مردک حقه باز فردا صبح زود با 
قیافه  حق به جانب در دکان حاجی می رود و می گوید: » حاجی آقا، مقداری جنسم 
در راه است و احتیاج به صد تومان پول دارم. اگر لطف بفرمایید، فردا همین وقت ده 

تومان هم رویش می گذارم و تقدیم می کنم«.
حاجی می گوید:» آخر بابا جان، من که ش��ما را ندیده ام و نمی شناسم. آخر یک 
گرویی باید بسپاری که من صد تومان پول به تو بدهم.« مردک کاله بردار خنده ای 
می کند و می گوید: » حاجی آقا، ریش، ریشم را امانت می گذارم و قول می دهم فردا 
صبح پول را بیاورم تقدیمت کنم.« حاجی  فکری می کند و می گوید: » بسیار خوب، 
قبول دارم.« که یک مرتبه مردک بی آنکه توجهی به اطراف بیندازد دست می برد 
و یک چپه مو، از ریشش می کند و به طرف حاجی دراز می کند. حاجی می بیند به 
اندازه یک سیر مو از ریشش کنده. خوب نگاه می کند و می گوید: » بابا جان، آن یک 

تار مو غیر این یک چپه است! «

- عدد 200 را به نیم تقس��یم ک��رده، عدد 
50 را به حاصل آن اضافه کنید، حال نصف 
نتیجه را از آن کم کنید. چه عددی به دست 

می آید؟
- فرض کنید وارد اتاقی می شوید که بسیار 
سرد و تاریک است. در این اتاق یک بخاری 
نفتی، یک ش��مع و یک چ��راغ نفتی وجود 
دارد. جعبه کبریتی به هم��راه دارید. آن را 
باز می کنید و متوجه می شوید که تنها یک 
کبریت داخل آن است. بااین توضیحات شما 

کدامیک را اول روشن می کنید؟
- بعضی از ماه ه��ا 30 روز دارند، بعضی 31 

روز، چند ماه 29 روز دارد؟

معما
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آن تار مو غیر این چپه است

داستان

شاه سان وزیر

هلیکا

شاه سان وزیر ؟ نوعی از بازی های دسته جمعی می باشد که با یک قوطی مکعب 
شکل همچون قوطی کبریت انجام می گیرد که در شش ضلع آن اسامی همچون 
شاه، وزیر، دلقک، رعیت، جالد و زندانی نوشته می شود و این قوطی به ترتیب 

بین نفرات حاضر چرخانده می شود.
 و هر کس بسته به نوبت خود قوطی کبریت را همچون تاس می اندازد اگر شاه 
در آمد شاه می شود اگر وزیر درآمد وزیر می شود اگر جالد در آمد جالد می شود 
و… هر کسی که شاه شد به شخص جالد دستور می دهد تا بوسیله یک کمر یا 

شالق زندانی را مجازات کند.
 همچنین دلقک مجبور اس��ت به نوعی ش��اه را بخندان��د و …بدین ترتیب با 

چرخاندن قوطی کبریت  ، منصب  افراد نیز تغییر کرده و بازی تداوم می یابد...

شرح بازی: ابتدا دو بازیکن به عنوان سرگروه تعیین می شوند و سایر بازیکنان 
را به طور مساوی تقسیم می کنند. بعد به قید قرعه )مانند شیر و خط( گروهی 
داخل زمین بازی قرار می گیرند و گروه دیگر در بیرون زمین به عنوان مهاجم.

بازی بدین ترتیب آغاز می شود که به پیشنهاد سرگروه مهاجم، یکی از یاران 
با یک پا وارد زمین بازی می شود و به صورت لی لی به طرف بازیکنان داخل 
زمین حمله کرده و با دست آنها را لمس می کند که موجب سوختن و خارج 

شدن آنها از داخل زمین بازی می شود.
البته در این میان فردی که لی لی می رود سعی دارد با سرعت بیشتر و حفظ 
تعادل، وظیفه اش را انجام دهد و بازیکنان داخل زمین نیز سعی بر این دارند 

که با فرار کردن، از دسترس حریف مهاجم دور بمانند.
حال چنانچه  بازیکن مهاجم خسته شده و پای دیگرش را نیز روی زمین بگذارد 
خواهد سوخت و بایستی نفر دیگری بنا به پیشنهاد سرگروه داخل زمین بیاید و 
روند بازی را حفظ کند. این بازی تا لی لی رفتن آخرین نفر از گروه مهاجم ادامه 
پیدا  می کند، اگر توانسته باشند تمام بازیکنان داخل زمین را لمس کنند، در 
دور بعدی جای دو گروه عوض می شود و آنها داخل زمین قرار می گیرند و گرنه 

در دور بعدی نیز به عنوان گروه مهاجم  بازی خواهند کرد.
هر برد یک امتیاز دارد و در آخر بازی، هر کدام از گروه ها بتواند امتیازات خود 

را به حد نصاب برساند برنده بازی اعالم می شود.
نکات: محوطه بازی را می توان به شکل دایره نیز خط کشی کرد. در بعضی 
مناطق بازی فوق با این چاشنی توأم است که بازیکنان داخل مین می توانند 

پای باالیی بازیکن مهاجم را به سطح زمین برسانند و از بازی برکنار کنند.
نتیجه بازی: این بازی نه تنها باعث تحرک و نشاط جسمی کودکان می شود، 
 بلکه موجب می ش��ود، حس نیکی و از خود گذش��تگی در آنها به اوج برسد، 
به طوری که مالحظه می شود هر بازیکن سعی دارد خستگی لی لی را تحمل 
کند و تعدادی را از گروه مقابل لمس کند تا س��ایر بچه های گروهش کمتر 
خسته شوند و شانس بیش��تری برای برنده ش��دن و نهایتا داخل زمین قرار 
 گرفتن داشته باش��ند که این موارد باعث افزایش س��رعت و بهبود عمل ها و

 عکس العمل ها خواهد شد که در مواقع ضروری در رابطه با کمک به دوستان 
و همکالسی ها الزم به نظر می رسد.

با باز شدن در ساختمان شرکت، نوشین که گوشه س��الن پشت میز نشسته بود و 
مشغول تایپ نامه ای بود، از گوشه چشم نگاه مختصری به سمت در انداخت و دوباره 
به کار خود ادامه داد. اما ناگهان مثل جن گرفته ها از جا پرید و به سمت زن میانسالی 

که در آستانه در ایستاده بود رفت.
با آشفتگی گفت: عمه جان! شما اینجا چه کار می کنین؟

عمه جان که مانتوی بلند و گش��اد بر تن داشت و روس��ری کوچکی را زیر گلویش 
گره زده بود، در حالی که با لبخند به سمت نوشین می آمد با خوشرویی گفت: خب 

معلومه، اومدم، محل کار برادرزاده ام رو ببینم!
نوشین با نگرانی نگاهی به سمت اتاق رییس شرکت انداخت و بعد به عمه گفت: ولی 

شما که دیده بودین! مگه من بچه ام؟
عمه جان روی مبل راحتی که رو به روی میز کار نوشین بود، نشست و با خونسردی 
گفت: همچین زیاد هم بزرگ نیستی! تازه تو امانتی دست من. این چند ماهی که 
دانشگاه قبول شدی و از شهرستان اومدی، مثل تخم چشمم از تو مراقب�ت کردم، 

حاال که کار پیدا کردی و بر خالف میل من...
نوشین با گستاخی حرف عمه اش را قطع کرد و گفت: سرکار اومدن من با رضایت 

بابام بوده. بنابراین فکر نمی کنم که کسی حق اظهار نظر داشته باشه.
عمه جان نگاهی به نوشین انداخت و بعد در حالی که با دست راست، پشت دست 
چپش را به آرامی می مالید از روی خوش قلبی گفت: ولی من فکر می کنم تا وقتی 
که با من زندگی می کنی، مسوولیت تو به عهده منه، من هم حق دارم که در مورد 

سرنوشت تو نگران باشم. تازه من فکر نمی کنم بابات بدونه که تو می یای، سرکار.
و نگاه نافذ خود را به چهره برافروخته نوش��ین دوخت که یک شال سبز رنگ روی 
 سرش گذاش��ته بود. نوشین که با ش��نیدن این حرف تا بنا گوش س��رخ شده بود 
در حالی که سعی می کرد خشم خود را پنهان کند، با لحن نیشداری گفت: ما داریم تو 
یه دوره و زمونه دیگه زندگی می کنیم عمه خانوم! االن خیلی از م�عیارها و مالک ها 

تغییر کردن. حتی آدم های فسیل شده هم اینو می فهمن!
عمه جان س��ری تکان داد و گفت: اما دخترجان! من فک��ر نمی کنم حتی آدم های 

فسیل شده هم منکر وقار و نجابت و شخصیت برای یه دختر جوون باشن!
 نوش��ین می خواس��ت چیزی بگوید که ناگهان در ش��رکت باز ش��د و مرد جوان 
خوش تیپی که کیف سامسونت در دست داشت، وارد شد. نوشین که با دیدن مرد 
جوان آشکارا دستپاچه شده بود، با دس��تپاچگی با او سالم و احوالپرسی کرد. مرد 
جوان در حالی که به طرف اتاق رییس شرکت می رفت، پرسید: پدر هستند دیگه، 

نه؟
نوشین جواب داد: بله! بله! تشریف دارن.

وقتی مرد جوان وارد اتاق شد و در را پشت سرخودش بست، نوشین هیپنوتیزم شده 
روی صندلی خود نشست. عمه جان در حالی که با لبخند معنا داری نوشین را نگاه 

می کرد، به آهستگی گفت: آهان! پس ماجرا اینه!
نوشین با لحن بی  اعتنایی گفت: چی اینه؟

عمه جان سرش را جلو آورد و با مهربانی گفت: ببین دخترجان! ازدواج خوبه! ازدواج 
با یه آدم پولدار خیلی خوبه! ازدواج با یه آدم پولدار باشخصیت که دیگه نورعلی نوره! 
اما هر کاری راهی داره. با رنگ و لعاب و قر و اطوار که آدم نمی تونه ش��ریک آینده 

زندگیش رو پیدا کنه. می تونه؟
نوشین با دلخوری و لحن تندی گفت: منظورتون چیه؟

عمه جان با صداقت گفت: منظورم اینه که پسر آقای رییس خیلی جوان برازنده و 
شایسته ای به نظر میاد، اما فکر نمی کنم از اون دست جوونایی باشه که گول ظاهر 

افراد رو می خورن و بر اساس اون تصمیم می گیرن.
نوشین که دوباره مثل لبو قرمز شده بود، خشم آلود گفت: عمه دیگه دارین شورشو 

در میارین. من هر کاری می کنم به خودم مربوطه. شما هم...
 اما در همین هنگام در اتاق آقای رییس باز ش��د. نوش��ین با عجل��ه از جا جهید و 
در حالی که به در اتاق چش��م دوخته بود، با لحنی که  التماس آمیز بود به عمه اش 

گفت: برین عمه! برین! تو رو خدا! زود باشین.
عمه خانم اخمی کرد و گفت: وا! چه بی تربیت! مگه من طاعون دارم بچه؟!

نوشین که با نگرانی از در اتاق چشم بر نمی داشت، دوباره گفت: عمه! بحث نکن! برو.
 عمه گفت: نکنه روت نمیش��ه که آقای رییس و پس��رش منو با ت��و ببینند  هان؟

 به کالس خانوم نمی خورم؟
و بعد رویش را به س��مت دیگر برگرداند و با س��ماجت گفت: اصال حاال که اینطور 
 ش��د از جام تکون نمی خورم. دختره بی حی��ا! دو ترم درس خونده واس��ه من چه 

حرف هایی می زنه!
آقای رییس و پسرش صحبت کنان از اتاق خارج شدند و چند لحظه بعد پسر جوان 
از پیرمرد خداحافظی ک��رد و به دنبال کاری رفت. آقای رییس موقع بازگش��ت به 
اتاقش متوجه حضور عمه جان شد. لبخند زنان جلو آمد و مودبانه سالم و احوالپرسی 
کرد. نوشین به اجبار، عمه اش را به آقای رییس معرفی کرد. عمه جان و آقای رییس 
مشغول صحبت با هم شدند و به نظر می رسید که از صحبت های شان لذت می برند.

باالخره عمه خانم خداحافظی کرد و خواست برود که ناگهان گویا چیزی یادش آمده 
باشد، در حالی که زیپ ساکش را باز می کرد، به نوشین گفت: داشت یادم می رفت.
ادامه دارد...

ایستگاه ضرب المثل

عاشقانه خیرات

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

عمـه  خانــــــومالو... خونه خدا؟ خدایا نذار بزرگ شم
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مفاد آرا
9/583 آگه�ی موض�وع ماده 3 قان�ون و م�اده 13 آیین نام�ه اجرایی 
قانون تعی�ی�ن تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آراء صادره هیئ��ت موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت 
لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و 
اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند ، می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای ش��ماره 139460302015000808 مورخ 94/03/31  مرضیه 
کبک کوهساری ریزی فرزند محمد نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 185/10 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی  
واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری 

شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی .
2 - رای ش��ماره 139460302015000809 م��ورخ 94/03/31  مهدی 
طالبیان ریزی فرزند محمود نسبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 185/10 مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی  واقع 
در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی شکراله اسماعیلی .
3 - رای ش��ماره 139460302015001676 مورخ 94/04/31  فاطمه 
حدادی باباشیخعلی فرزند نوراله نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 189/73 مترمربع مفروزی از پالک 603 - اصلی  
واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
4 - رای ش��ماره 139460302015001677 مورخ 94/04/31  حسین 
شیر محمدی فرزند عباس نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 189/73 مترمربع مفروزی از پالک 603 - اصلی  واقع 
در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .
5 - رای ش��ماره 139460302015002229 مورخ 94/05/28  ابراهیم 
امینی نوگورانی فرزند مسلم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/01 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
6 - رای ش��ماره 139460302015002256 مورخ 94/05/31  فاطمه 
حاتمی ریزی فرزند علی نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
252/28 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
7 - رای ش��ماره 139460302015002428 م��ورخ 94/06/24  بابک 
عابدیان ریزی فرزند ابراهیم نسبت به  شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 22/17 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
8 - رای ش��ماره 139460302015002907 مورخ 94/07/29  محسن 
محسنی بیستگانی فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
177/39 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در بیستگان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جواد محسنی 

بیستگانی .
9 - رای ش��ماره 139460302015002914 مورخ 94/07/29  عباس 
کریمی بیستگانی فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
99/64 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در بیستگان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن موذنی 

بیستگانی .
10 - رای ش��ماره 139460302015002919 مورخ 94/07/29  محمد 
لطفی ری��زی فرزند امراله نس��بت به  شش��دانگ یکباب س��اختمان به 
مساحت 54/49 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
11 - رای ش��ماره 139460302015002920 مورخ 94/07/29  حمید 
محمدی فرزند خیراله نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
154/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
12 - رای شماره 139460302015002923 مورخ 94/07/29  صدیقه 
غفاری ریزی فرزند شکراله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
122/98 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
13 - رای شماره 139460302015002924 مورخ 94/07/29  ابوالقاسم 
هاش��م زاده ریزی فرزند خدارحم نسبت به  شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 85/49 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شماره 139460302015002925 مورخ 94/07/29  سلمان 
دربندی پور فرزند جبار نس��بت به  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
70/03 مترمربع مف��روزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
15 - رای شماره 139460302015002929 مورخ 94/07/30  محترم 
خانم نکوئی فرزند علی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 417/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139460302015002930 مورخ 94/07/30  فردوس 
نکوئی ریزی فرزند علی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 417/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شماره 139460302015002931 مورخ 94/07/30  فرنگیس 
نکوئی ریزی فرزند علی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 417/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
18 - رای ش��ماره 139460302015002932 مورخ 94/07/30  مهین 
نکوئی فرزند علی نس��بت به یک و نیم دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 417/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139460302015002935 مورخ 94/07/30  مرتضی 
عباس زاده ریزی فرزند علی رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله به مس��احت 158/64 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
20 - رای ش��ماره 139460302015002936 مورخ 94/07/30  فاطمه 
کریمی ریزی فرزند شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله به مس��احت 158/64 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
21 - رای ش��ماره 139460302015002942 مورخ 94/07/30  س��ید 
عسگر سید هاشمی ریزی فرزند س��ید محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 208/52 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شماره 139460302015002944 مورخ 94/07/30  مظاهر 
عابدزاده ریزی فرزند تقی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
188/87 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
23 - رای ش��ماره 139460302015002946 م��ورخ 94/07/30  علی 
آقابابائی ریزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
138/06 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
24 - رای ش��ماره 139460302015002959 مورخ 94/08/03  مهدی 
شیر محمدی فرزند عباس نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
238/95 مترمربع مفروزی از پالک 603 - اصلی  واقع در باباشیخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد 

علی معظم باباشیخعلی .
25 - رای شماره 139460302015003261 مورخ 94/08/26  معصومه 
خاتون عارفی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
296/79 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در بیستجان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک رسمی قربانعلی 

موذنی بیستگانی .
26 - رای شماره 139460302015003262 مورخ 94/08/26  نرگس 
جعفری چرمهینی فرزند علی نسبت شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
313/43 مترمرب��ع مفروزی از پالک 379 - اصل��ی  واقع در نصیرآباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک 

اسفندیار قاسمی چرمهینی .
27 - رای ش��ماره 139460302015003265 مورخ 94/03/30  قدرت 
اله ملکزاده فرزند نوروزعلی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
249/94 مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصل��ی  واقع در حاجی آباد 
قلعه قاس��م بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک 

رسمی نوروز علی ملک زاده .
28 - رای ش��ماره 139460302015003282 مورخ 94/08/28  احمد 
رمضانی چم علیشاهی فرزند فتح اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 165/30 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال 
آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی رحمن افتخاری .
29 - رای ش��ماره 139460302015003283 م��ورخ 94/08/28  علی 
یار جعفریان چرمهینی فرزند خدارحم نس��بت شش��دانگ یکباب خانه 
به مس��احت 409/53 مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در 
نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک حسن امینی چرمهینی .
30 - رای ش��ماره 139460302015003285 م��ورخ 94/08/28  آذر 
عابدی شورجه فرزند نادعلی نس��بت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
351/91 مترمرب��ع مفروزی از پالک 379 - اصل��ی  واقع در نصیرآباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک 

رسمی علی اکبر امینی .
31 - رای شماره 139460302015003286 مورخ 94/08/28  غالمرضا 
طاهری فرزند احمد رضا نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 
26/05 مترمربع مف��روزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
32 - رای ش��ماره 139460302015003287 مورخ 94/08/28  سعید 
نجاری ریزی فرزند رضا نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
146/4 مترمربع مف��روزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
33 - رای ش��ماره 139460302015003289 مورخ 94/08/28  عباس 
مهدیان ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
147/95 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
34 - رای ش��ماره 139460302015003290 مورخ 94/08/28  سعید 
کی منش فرزند ستار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/87 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شماره 139460302015003291 مورخ 94/08/28  محمود 
سلیمیان فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53/44 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139460302015003293 مورخ 94/08/28  منوچهر 
خانی ریزی فرزند علی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
222/85 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
37 - رای ش��ماره 139460302015003294 مورخ 94/08/28  عباس 
سلیمیان فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/97 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
38 - رای ش��ماره 139460302015003297 مورخ 94/08/28  محمد 
طاهریان فرزند رمضان نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
176/86 مترمرب��ع مفروزی از پالک 5 فرع��ی از 106 - اصلی  واقع در 
کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی فرج اله رمضانی .
39 - رای شماره 139460302015003298 مورخ 94/08/28  حسینیه 
حضرت علی اکبر )ع( زرین شهر به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ یکباب حسینیه به مساحت 815/40 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
40 - رای ش��ماره 139460302015003299 مورخ 94/08/28  حجت 
اله جعفریان چرمهینی فرزند ابراهیم نس��بت شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 531/31 مترمربع پالک 344 فرعی از 366 - اصلی  واقع در 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک 

رسمی احمد امینی چرمهینی .
41 - رای شماره 139460302015003303 مورخ 94/08/30  موقوفه 
مس��جد فاطمیه چمگردان ب��ه نمایندگ��ی اداره اوقاف و ام��ور خیریه 
شهرستان لنجان در ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 435/73 
مترمربع پالک 181 فرعی از 103 - اصلی  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی حمامی و 

قربانعلی حمامی و مهدی حمامی .
42 - رای ش��ماره 139460302015003304 مورخ 94/08/30  رعنا 
عسگری خشوئی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
226/55 مترمربع مفروز از پالک 261 - اصلی  واقع در قریه آیدغمیش 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی علی 

محمدی آیدغمیشی .
43 - رای شماره 139460302015003305 مورخ 94/08/30  قربانعلی 
کرمی چمگردانی فرزند عباس��علی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مس��احت 160/72 مترمربع پالک 175 فرعی از 103 - اصلی  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک 

رسمی فتح اله کرمی چمگردانی .
44 - رای ش��ماره 139460302015003306 مورخ 94/08/30  س��ید 
میثم سید هاشمی ریزی فرزند سید عسگر نس��بت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مس��احت 63/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
45 - رای شماره 139460302015003307 مورخ 94/08/30  خدارحم 
حاجی چرمهینی فرزند محمد نس��بت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
535/90 مترمرب��ع مفروزی از پالک 379 - اصل��ی  واقع در نصیرآباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک 

رسمی کربالیی حیدر امیری .
46 - رای شماره 139460302015003316 مورخ 94/08/30  سلمان 
عباس��ی قلعه قاس��می فرزند کریم نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 152/04 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
47 - رای ش��ماره 139460302015003317 م��ورخ 94/08/30  اکبر 
طالبی دستنائی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 185/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
48 - رای ش��ماره 139460302015003318 م��ورخ 94/08/30  میثم 
طالبی دستنائی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 185/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
49 - رای ش��ماره 139460302015003319 مورخ 94/08/30  بهرام 
رضائی فرزند قباد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/71 
مترمربع مفروزی از پالک 105 - اصلی  واقع در جعفرآباد زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله 

کوهستانی ریزی .
50 - رای ش��ماره 139460302015003320 مورخ 94/08/30  رضا 
میرزائی چرمهینی فرزند عباس نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
666/49 مترمربع مفروزی از پ��الک 379/1 - اصلی  واقع در امین آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری ش��ده از مالک 

رسمی رضا امینی چرمهینی .
51 - رای ش��ماره 139460302015003322 مورخ 94/08/30  کبری 
سلیمیان فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/84 
مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله محمدی 

ریزی .
52 - رای شماره 139460302015003323 مورخ 94/08/30  حسین 
سبحانی ریزی فرزند خدارحم نس��بت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 253/33 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
53 - رای ش��ماره 139460302015003324 مورخ 94/08/30  کبری 
سعیدی قلعه آقائی فرزند محمد نس��بت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 253/33 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
54 - رای شماره 139460302015003328 مورخ 94/08/30  پروین 
بنائی ریزی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
241/35 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

صدر صفوی ریزی 
55 - رای ش��ماره 139460302015003329 مورخ 94/08/30  حسن 
مرادیان ریزی فرزند عوضعلی نس��بت به شش��دانگ یکب��اب خانه به 
مساحت 185/28 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز دوشنبه  مورخ 94/09/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه  مورخ 94/10/21

محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
تحدید حدود اختصاصی 

10/379 ش��ماره: 1394/04/161585-1394/10/17 چ��ون تمام��ی 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی پالک 209 فرعی از شماره 41 واقع در 
مزرعه بیشه ولوجرد بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 

و به موجب رای 139360302033000704-1393/05/19 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت نطنز به نام حسین فیض فرزند مهدی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز 1394/11/17 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتش��ار:1394/10/21 

م الف:318 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

10/380 شماره:1394/04/161220-1394/10/17 چون ششدانگ دو 
قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف کوهاب پا کپه مارچون تقریبا یک 
رجل و سه ربع رجل پالک 93 فرعی از شماره 37-اصلی واقع در کشه 
بخش 11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام حسن قدرتی 
فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/11/13 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتش��ار:1394/10/21 م الف:319 عباسعلی عمرانی - رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
ابالغ 

10/384 در پرونده کالسه 910932ت ش��عبه 18 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان خانم ش��هناز باقری فرزند ذبیح ا... شکایتی 
علیه شما)متهم( 1- حمید رضا قیصری فرزند حسن 2- ابوالفضل تات 
فرزند حسن 3- سامان دوستی فرزند محمد 4- مجید تکران فرزند حسن 
دایر بر مشارکت در کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اعالم 
نموده که در جهت رسیدگی به این ش��عبه ارجاع گردید و نظر به اینکه 
متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به ش��عبه مراجعه تا ضمن اعالم نش��انی کامل خود جهت 
پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع و آخرین دفاع حاضر گردید در صورت 
عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. م الف:27962 

شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان اصفهان
حصر وراثت

10/385 آق��ای داود نوروزی دارای شناس��نامه ش��ماره 7 به ش��رح 
 دادخواس��ت به کالس��ۀ 564/94 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی 
حصر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان حمیدرضا 
نوروزی بشناسنامه 5490166169 در تاریخ 94/7/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- داود نوروزی ش.ش 7 ت.ت 1357 )پدر( 2- بتول نوروزی ش.ش 
834 ت.ت 1358 )مادر(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:313 شورای حل 

اختالف بخش کرون
حصر وراثت

10/386 آق��ای علی صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 18 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 563/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان محم��د صالحی 
بشناس��نامه 5499773165 در تاریخ 94/7/23 اقامت��گاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی 
صالحی ش.ش 18 ت.ت 1348 )پدر( 2- زهرا عباسی دره بیدی ش.ش 
677 ت.ت 1353 )مادر(.اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:374 شورای حل 

اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

10/378 آقای محمد رجائی دارای شناس��نامه ش��ماره 110 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 499/94 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن رجائی ریزی 
بشناسنامه 81 در تاریخ 1394/10/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد رجائی فرزند 
حسن ش.ش 110 ت.ت 1343 صادره از اصفهان)پسر متوفی( 2- اکبر 
رجائی ریزی فرزند حسن ش.ش 39 ت.ت 1349 صادره از لنجان)پسر 
متوفی( 3- مهدی رجائی فرزند حس��ن ش.ش 214 ت.ت 1361 صادره 
از لنجان)پس��ر متوفی( 4- مه��ری رجائی فرزند حس��ن ش.ش 1201 
ت.ت 1353 ص��ادره از لنجان )دختر متوف��ی( 5- فاطمه رجائی ریزی 
فرزند حس��ن ش.ش 553 ت.ت 1345 صادره از لنجان )دختر متوفی( 
6- مهناز رجائ��ی ریزی فرزند حس��ن ش.ش 228 ت.ت 1352 صادره 
از لنجان )دختر متوفی( 7- شهربانو مهدیان ریزی فرزند حسن ش.ش 
106 ت.ت 1327 صادره از لنجان )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف:1106 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان

ابالغ وقت رسیدگی 
10/393 ش��ماره ابالغی��ه:9410106836201814 ش��ماره پرونده: 
9409986836200365 شماره بایگانی شعبه:941068 خواهان/شاکی 
طلعت بیاتی کمیتکی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم فالمرز بیاتی 
به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه نفقه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ.میرفندرسکی – خ.میر 
– حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی – 
طبقه4-اتاق 402 ارجاع و به کالسه 9409986836200365 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/11/24 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:29130 شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
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آشپزى

گوناگون

    

ــك كيلوگرم، ــرم،آرد ي ــترى 400 گ ــا پس ــن آرژنت مـواد الزم :مارگاري
ــكر  ــك20 گرم،آب 520 گرم،ش ــير خش نمك 15 گرم،مخمر 20گرم،ش
ــره 20 گرم، ــان 50 گرم،روغن يا ك ــده كرواس ــود دهن 100-90 گرم،بهب

تخم مرغ 25 گرم.
ــى باال ــى و تازگ ــان نرم ــدت زم ويژگـى هـاى نـان كروسـان :1ـ  م

ــكل ظاهرى3ـ قابليت جويدن راحت  2ـ انعطاف پذيرى باال و حفظ بهتر ش
ــريع در دهان 5-قدرت تحمل خمير در  و خوشايند4ـ  قابليت آب شدن س
هنگام تخمير نهايى و افزايش مناسب حجم در داخل فر و در محصول نهايى
ــرعت  ــه خمير را دو دقيقه با س ــورد نياز براى تهي طرز تهيه :ابتدا مواد م
ــر بايد 23 الى 25 ــرعت تند ميكس كنيد، دماى خمي كند و 6 دقيقه با س

 درجه ى سانتى گراد باشد بالفاصله خمير را به قطعات 400 الى 700 گرمى 
تقسيم كرده و به مدت 8 دقيقه در فريزر قرار دهيد.

ــانتى گراد را مسطح  ــترى با دماى 16 الى 18 درجه س مارگارين آرژنتا پس
كرده و به وسيله دست روى خمير پهن كنيد. توجه كنيد به ازاء هر 400 گرم 
خيمر 400 گرم مارگارين بايد باشد. سپس خمير را در دو مرحله به صورت 
ــر خمير چهاراليه اى از  4 اليه لمينت كرده به طورى كه در مرحله اول قط
32 به 7- 8 ميلى متر و در مرحله بعد به 3 ميلى متر برسد. خمير پهن شده 
را رول كنيد، در صورت تمايل مى توانيد از انواع مغزى هاى مقاوم به حرارت 

مانند كرمفيل استفاده كنيد. 
ــد  80 درص ــت 75- ــر آن را در رطوب ــكل دادن خمي ــس از ش پ
ــه  75 دقيق ــدت 60- ــه م ــا ب ــد تقريب ــه بگذاري ــاى 35 درج و دم
ــپس خمير را در فر با حرارت  ( آرد ضعيف را 60 و آرد قوى را 75 دقيقه) س

180-190 درجه به مدت 15 الى 18 پخت كنيد.

نيكوالى چائوشسكو:چائوشسكو طرفدار الزانياى سبزيجات، گوجه، 
پياز، ساالد و استيك بود. نيكوالى چائوشسكو، رييس حزب كمونيست 
رومانى بين سال هاى 1965 تا 1989 ميالدى بود. آزادى بيان و هر نوع 

مخالفتى با اشد مجازات در دولت او همراه بود. 
ــكو با  ــال ها داشت.چائوشس پليس مخفى نيز حضورى فعال در آن  س

ــت.  ــتند، برخورد خوبى نداش غذاهايى كه ظاهر و تزيين خوبى نداش
ــد را روى زمين  ــم رسمى برايش آورده مى ش او غذاهايى كه در مراس

مى انداخت و تا مى توانست با پا بر روى آن ها مى كوبيد.
فرانسيسكو ماسياس انگوئما:وى سياست مدار اهل گينه استوايى 
بود. او عاشق نوعى چاى به نام «بهنگ» بود كه از گياه حشيش و ايبوگا 

نيز در آن استفاده مى شد و خاصيت توهم زايى داشت.
ــل و تبعيد از  ــتوايى بود كه با قت ــتين رييس جمهور گينه اس  او نخس
ــى او اطالعات زيادى در  ــرد. از عادات غذاي مخالفانش پذيرايى مى ك
دست نيست، اما شايعه شده بود كه او آدم خوار است و جمجمه ها را در 

يخچال خانه اش نگهدارى مى كند.
ــادوك، در  ــه پاپ ــروف ب ــه، مع ــوا دووالي فرانسـوا دوواليه:فرانس
زمان رسيدن به قدرت مبتال به ديابت، مشكالت قلبى و آماس مفاصل 

بود. 
ــوا مجبور بود تا آخر زندگى اش با قاشق  به همين دليل، همسر فرانس

به او غذا دهد.
فرانسوا پيش از رسيدن به قدرت، يك پزشك بود و با اين وعده سر كار 
آمد كه به جمعيت سياه پوستان كشورش هائيتى خدمت كند. اما ديرى 
نپاييد كه پليس مخفى شكل گرفت و حدود 30 هزار نفر از مخالفانش 

دستگير و كشته شدند. 
ــام او اين بود كه به سياه چال برود و  گفته مى شود كه تفريح پس از ش

شاهد شكنجه شدن مخالفانش باشد.

طرز تهيه
نان كروسان

عادت بد غذايى 9 ديكتاتور جهان

خانه دارى
كاشى هاى حمام و سرويس بهداشتى يكى از سخت ترين قسمت هاى خانه براى 
تميز كردن هستند. كاشى هاى حمام به دليل محيط مرطوبى كه دارند بيشتر دچار 

كپك و قارچ شده و تميز كردن شان كمى مشكل است.
كاشى هاى حمام و سرويس بهداشتى را چگونه تميز كنيم؟

مواد سفيدكننده براى تميز كردن و برق انداختن سطوح كاشى هاى حمام و درزها 
يا دوغاب اطراف آن ها عالى است. از يك ماده ى شوينده با فرمول خاص كه شامل 
ــطوح كاشى ها و درزهاى  ــتفاده كنيد تا اطمينان يابيد س سفيدكننده است، اس
ــت به نظر برسد. به ياد  آن سبب نمى شوند حمام شما كثيف تر از چيزى كه هس
داشته باشيد دستورالعمل هاى روى برچسب محصوالت را دنبال كنيد و هميشه 

محصوالت نظافتى را ابتدا قبل از نظافت روى بخش كوچكى امتحان كنيد.
كاشى ها چيزى بيش از يك كف پوش ساده يا تزيينات ديوار هستند – آن ها واقعا 
ــوند. پاك كردن درزها يا  مى توانند بخش اصلى حمام يا آشپزخانه  شما تلقى ش
دوغاب كاشى نيز بخش مهمى از نظافت است كه سبب مى شود كاشى هاى شما 
تميز به نظر برسند. دوغاب سفيد و خاكسترى به راحتى لك مى شود و ممكن است 
سبب شود يك فضا حتى با وجود تميز بودن، كثيف به نظر برسد. خود كاشى ها نيز 
هر چند وقت يك بار نياز به كمى توجه دارند، بنابراين يك تميزكننده  كاشى خوب 

بايد بخشى ضرورى از محصوالت موجود در منزل براى نظافت باشد.
چه نوع تميزكننده اى براى سطوح كاشى و درزهاى آن نياز داريد؟

انتخاب نوع تميز كننده  براى سطوح كاشى و درزهاى آن بستگى به خواست شما 
دارد. محصوالت تجارى با صرف كمى تالش نتيجه  خوبى برجا مى گذارند، اما اگر 

ترجيح مى دهيد از محصولى خانگى استفاده كنيد چند انتخاب در اختيار شماست. 
فقط دقت كنيد كه هيچ گاه چندين ماده  شوينده را با يكديگر تركيب نكنيد زيرا 

برخى تركيبات سمى هستند. (براى مثال: سركه و سفيد كننده)

برق انداختن 
كاشى هاى حمام و سرويس بهداشتى (1)

معرفى كتاب

كتاب «زورباى يونانى» نوشته ى «نيكوس كازانتزاكيس» را انتشارات 
ــاى يونانى» كه از  ــاب «زورب ــتان كت اميركبير تجديد چاپ كرد.داس
ــرح است  ــود؛ به اين ش ــنفكر يونانى روايت مى ش زبان يك جوان روش
ــار بگذارد.  ــاب هايش را كن ــراى مدتى كت ــوان مى خواهد ب كه اين ج
ــره كرت  ــنگ به جزي ــك معدن زغال س ــدازى مجدد ي ــراى راه ان او ب

سفر مى كند.
ــيس زوربا  ــام الكس ــه ن ــنى ب ــوز و خش ــرد مرم ــان با م ــن مي  در اي
ــل نكرده،  ــت عامى و تحصي ــردى اس ــود، زوربا  گرچه ف ــنا مى ش آش
ــواه و بيزار از  ــت خيرخ ــت، او فردى اس ــرد كار و مرد زندگى اس اما م

 دل شكستن .
ــوان را تحت تاثير  ــت به تدريج ج  او كه آزاد از هر قيد و دغدغه اى اس
قرار مى دهد، به گونه اى كه راوى در پايان به درك تازه اى از زندگى و 

لذت هاى آن مى رسد.
در بخشى از اين كتاب مى خوانيم:

«زوربا به حدى از حوادث روز جلو افتاده بود كه همه ى آن ها در نظرش 
ــرد.  در رد نظر او   ــرف  جلوه نمى ك چيزى جز زباله و مهمالت بى مص
ــتى هاى بخار وموتورها و... چيزى بيشتر از تفنگ هاى  تلگراف ها كش

سرپر قديمى و زنگ زده جلوه نمى كرد.
ــريع تر از جهان پيش مى رفت، بالجمله مردى بود   فكرش به مراتب س

سريع تر از زمان...
يكه و تنها كنار آتش نشسته و حرف هاى زوربا را مورد تجزيه و تحليل 

و سنجش قرار مى دادم. 

ــتر رنگ و بوى اصالت واقعى داشت.  سخنانى بود بسيار پرمعنى و بيش
ــد كه آن حرف ها از اعماق وجودش برخاسته و  چنين احساس مى ش

هنوز گرماى انسانى خود  را محفوظ داشته است.....»
ــه  ــا ترجم ــر ب ــر كبي ــارات امي ــى» را انتش ــاى يونان ــاب «زورب كت
ــان براى  ــت 14 هزار توم ــا قيم ــع رقعى و ب ــرى» در قط «تيمور صف

سومين بار تجديد چاپ كرده است.

زورباى يونانى

معـروف ترين و زيبـاترين
 روستـاهاى ايـران (1)

ــاكر بودن و  ــالش بى وقفه، ش ــتا يعنى جريان زندگى، ت روس
ــتا، رگ حيات هر كشورى است؛  چشم به آسمان داشتن؛ روس
ــداوم حيات  ــت و ت رگ هايى كه خون توليد در آن جارى اس
ــور. روستا هنوز  هر روستا تضمينى است براى حيات كل كش
هم تداعى كننده عشق و صفا و صميميت است؛ همدلى مردم، 

هم صدايى همه و پاكى و بى ريا بودن.
ــود و  ــته ختم نمى ش ــتا، هيچ كوچه اى به درهاى بس در روس
ــم كوچه ها پنهان نمى ماند. در باغ هاى  هيچ بن بستى از چش
ــيم دلگير نمى شود و هيچ  اينجا، هيچ غنچه اى از ترافيك نس

ــواى خوش و  ــان نمى گيرد. ه ــافر ام ــادى از گرده هاى مس ب
ــبزه و درخت؛ يك روستا،  ــم كار مى كند س بوى گل و تا چش
ــادابى است. با اين همه  سرشار از حس و حال خوش و پر از ش
ــاعاتى را در فضاى  ــل س ــر نخواهيم الاق ــاط، اگ آرامش و نش
دل انگيز روستا سپرى كنيم، به نوعى كم آورده ايم. به خصوص 
ــتاها در تنهايى نفس مى كشند. شايد بهتر  از اين پس كه روس
باشد ما هم به جرگه روستاگردان بپيونديم؛ مگر غير از اين است 
كه روستاهاى ايران در كنار داشتن زيباترين فضا، خونگرم ترين 

و ساده دل ترين مردمان را در خود جاى داده اند؟

ــتان اردبيل، با ــه اس ــى ترين نقط ــال» در جنوب ــتاى «ش روس
ــوه، اين  ــات و درختان مي ــك و باغ ــوع و خن ــواى مطب آب و ه
ــور است و هنوز  ــگران مناطق مختلف كش روزها پذيراى گردش

رنگ و بوى تمدن و فرهنگ كهن را در خود جاى داده است.
«شال» به فاصله 44 كيلومترى از شهرستان خلخال و در مسير 
منتهى به ماسوله، با قدمتى بيش از 5  هزار سال در بخش شاهرود 
خلخال واقع شده و در اين فصل زيباى پاييز، جاذبه هاى طبيعى 
ــتاى شال،  ــت. در لحظه ورود به روس و كهن آن واقعا ديدنى اس

سرسبزى و باغات ميوه، چشم هر بيننده اى را خيره مى كند.
جالب اين است كه از بلنداى كوهسار زيباى «پلنگا» و ارتفاعات 
قله شاه معلم، مى توان زيبايى اين روستا را عين كف دست ديد و 
لذت برد. وجود چشمه سارهاى كهن از جمله «شيران چشمه» 
در باالدست روستاى شال، جاذبه هاى آن را دوچندان مى كند. 

ــى و كاله هاى زيباى  ــتا با لباس محل ــت و گذار اهالى روس گش
ــان دهنده ارتباط  ــر مردان روستا، نش ــال» بر س موسوم به «ش
ــيه شهرهاى  ــتاهاى حاش ــتان با روس فرهنگى اهالى اين دهس
ــش اهالى روستا نيز  ــت. اين ارتباطات در پوش استان گيالن اس

ــال» به شكل بسيار زيبا و  تاثير گذاشته و لباس روستاييان «ش
ــال»  خيره كننده، نظر هر بيننده اى را جلب مى كند. اهالى «ش
ــيرين تاتى، از  ــور، به زبان ش ــاير تات نشينان كش هم مانند س

زبان هاى باستانى ايران صحبت مى كنند.

ــتاى فرومد،  ــاى كهن روس يكى از نموده
ــى  ــت؛ بناي ــع» آن اس ــجد جام «مس
ــده اى را به  ــر بينن ــه ه ــگفت انگيز ك ش
ــتا  ــر به اين روس ــى دارد. اگ ــرت وا م حي
ــه عظمت ــن بدانيد ك ــفر كرديد، يقي س
 اين بنا چنان خواهد بود كه ناخودآگاه براى 

ديدار از اين مسجد خواهيد شتافت.
ــع  جام ــجد  مس ــود  ش ــى  م ــه  گفت
ــاظ معمارى  ــبزوار كه به لح «فرومد» س
ــاى  ــژه دارد، روى بقاي ــى وي ــز جايگاه ني
ــت. كمتر  ــده اس ــا ش ــكده بن ــك آتش ي
ــوان يافت كه  ــتايى را در ايران مى ت روس
دو چهره برجسته، يكى در ادبيات و ديگرى 
در تاريخ داشته باشد، اما روستاى «فرومد» 

اين ويژگى را داراست.
ــاعر  ش ــدى»  فريوم ــن  يمي ــن  «اب
ــتم  ــر قرن هفتم و هش ــراى اواخ قطعه س
ــن جورى» از رهبران  هجرى و «شيخ حس
ــر دو از همين خطه  ــربداران، ه نهضت س
ــان نيز در همين جاست.  هستند و مزارش

ــاى  ــى باصف ــه اهال ــد در خان ــر بتواني اگ
ــانيد كه  ــح برس ــه صب ــب را ب فرومد، ش
ــى خواهيد  ــا اگر م ــت، ام ــوق العاده اس ف
ــنهاد  ــت كنيد، پيش ــل اقام ــب در هت ش
ــهر بزرگ  ــك ترين ش ــه نزدي ــا رفتن ب م
ــبزوار  س ــى  يعن ــان،  ت روى  ــش  پي
ــاهرود-  ــى ش ــاده اصل ــه از ج ــت ك اس
ــه ــر فاصل ــدود 54 كيلومت ــبزوار، ح س

دارد. 
ــفر مى كنيد،  بنا بر فصلى كه به فرومد س
ــر، گردو، توت،  ــد انار، انگور، انجي مى تواني
شاتوت، فلفل قرمز و گياهان دارويى چون 
مرزه و شيرين بيان را از اينجا به خانه ببريد، 
هرچند فلفل قرمز، كنجد و ادويه به عنوان 
ــتا به حساب  ــاخص اين روس ــوغات ش س

مى آيد. 
ــه مركز  ــت كه «فرومد» ب ــال اس چند س
ــت.  ــده اس ــران تبديل ش ــت فلفل اي كش
ــه زيلوبافى هم  ــن ناگفته نماند ك هم چني

مهم ترين صنعت دستى فرومد است.

ــور يا مسافر شوش  ــاكن جنوب كش اگر س
ــاط» را از  ــتيد، دهكده قديمى «خم هس
ــه در آن آرامگاه  ــى ك ــت ندهيد؛ جاي دس
ــام خماط  ــرار دارد.ن ــزرگ دانيال نبى ق ب
ــدا آن را  ــى آيد. دهخ ــى م از واژه اى عرب
«بريان كننده گوشت» معنى كرده و بيشتر 

ساكنان آن عرب زبان هستند. 
ــتا مى توانيد بدانيد  از معناى نام اين روس
ــوزانى است! خماط  كه چه جاى گرم و س
20 كيلومتر از سمت جنوب با انديمشك و 
40 كيلومتر از سمت شمال با شوش فاصله 

دارد. 
ــى ها  ــراى خيل ــتا ب ــام اين روس ــايد ن ش
ــد، اما آثار تاريخى اينجا بسيار  ناآشنا باش
شهره اند؛ در نزديكى روستاى خماط، آثار 
تاريخى متعددى وجود دارد كه يكى از آنها 
ــت. اين  ــورات چغازنبيل» اس «معبد زيگ
معبد كه درست در كنار روستا خودنمايى 
مى كند، 1300 سال قبل از ميالد مسيح بنا 
شده است. مورخان، آن را به دوره عيالميان 

منسوب كرده اند و چنانچه نقل شده، يك 
پادشاه عيالمى به نام «ونتاش گال» دستور 
ــى  ــت.نماى خارج ــاخت آن را داده اس س
معبد از جنس كاشى و آجرهاى لعابدار به 
رنگ هاى آبى، سبز و زرين فام است. البته 
ــطوره اى «خماط» كه  شايد! سرزمين اس
ــدن بوده، به غير  مكان زايش فرهنگ و تم
ــاى معنوى  ــتانى، جاذبه ه ــراث باس از مي
زيادى براى مسافران دارد؛ موسيقى محلى 
ــيقى به طور  ــت. موس عربى يكى از آنهاس
ــردم خماط  ــزى در ميان م ــگفت انگي ش
ــا.  گذرتان  ــن ه رواج دارد، به ويژه در جش
ــم به مناطق  ــرى ه اگر به خماط افتاد، س
ــد و  ــه بزني ــده دز و كرخ ــت ش حفاظ
چشم انداز مزارع نيشكر هفت تپه در ميان 
آب و پوشش گياهى متنوع اين منطقه را نيز 
ببينيد. خماط، جايى است كه در آن، نيشكر 
ــوس روييده و  ــان اوكاليپت در كنار درخت
درخت كنار و زبان گنجشك هم اين روستا 

را زينت داده اند.

سفر به روستاى فلفلى در كوير سبزوار

روستاى 5 هزار ساله

روستاى «خماط» سرزمين اسطوره اى 
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